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Bijzondere LedenVergadering op 30 juni
Noteer deze datum alvast even in je agenda.
Waarschijnlijk is er dan een bijzondere
ledenvergadering van de dorpsvereniging met
o.a. de onderwerpen school en energie. Nader
bericht volgt.
Werkgroep Dorpsvisie Garnwerd
Hierbij wil de commissie een samenvatting
geven van het belevingsonderzoek onder
inwoners.
De inwoners hebben in de afgelopen 4 maanden
tijdens verschillende bijeenkomsten hun mening
over woonbeleving in Garnwerd kenbaar kunnen
maken. In het algemeen is men (zeer) tevreden
met de woon- en leefomstandigheden in en rond
Garnwerd. Er blijven natuurlijk altijd wensen en
punten van kritiek.
Met betrekking tot het buitengebied en de natuur
vindt men dat de fietspaden wel iets beter
onderhouden zouden mogen worden en dat er
meer verscheidenheid in de flora in het
buitengebied zou mogen zijn.
De Hunzeweg, en dan vooral het gedeelte westoost tot over de brug, is al jaren een punt van
zorg; men vindt dat er vaak te hard wordt
gereden en er wordt voorgesteld om
herinrichting te overwegen. Ook het sluipverkeer
van vrachtwagens over de Oostumerweg wordt
als problematisch ervaren. De verrommeling van
sommige delen van het dorp baart zorgen.
Garnwerders hebben weinig problemen met de
toegenomen toeristische drukte maar het hoeft

ook niet drukker te worden. Het Pierebadje zou
aangepakt moeten worden en vooral ook het
toiletgebouwtje achter het Pierebadje. Over de
sluiting van het zandstrand bij Garnwerd aan Zee
zijn de meningen verdeeld. Het is jammer dat op
dinsdag geen enkele horecagelegenheid in het
dorp open is. Er zijn plannen om in de toren een
rustpunt voor toeristen in te richten.
De duurzaamheid staat op de agenda in het dorp.
Een werkgroep houdt zich daar actief mee bezig.
Momenteel bestaat al de mogelijkheid om via en
ten bate van het dorp energie af te nemen. Er
wordt gekeken naar mogelijkheden om zelf
energie op te wekken. M.b.t. sociale
duurzaamheid wordt de wens te kennen gegeven
om te bekijken hoe ervoor gezorgd kan worden
dat senioren zo lang mogelijk in het dorp kunnen
blijven wonen maar dat Garnwerd ook
aantrekkelijk blijft voor gezinnen met jonge
kinderen.
Er wordt druk gewerkt aan het behoud van de
basisschool in het dorp. De desbetreffende
werkgroep kan rekenen op brede steun uit de
bevolking. De jeugd geeft aan hier graag te
willen blijven wonen voor zover dat mogelijk is.
Er is geen sprake van overlast door
jeugd/jongeren.
Op het gebied van zorg en WMO bestaat de
indruk dat mensen die hulp en of zorg nodig
hebben, daar niet snel zelf om zullen vragen.
Daar zou een soort signaleringssysteem voor
moeten komen. Wel de mogelijkheid verkennen
voor aangepaste seniorenhuisvesting in het dorp.

Het culturele en verenigingsleven in het dorp is
rijk. De meeste inwoners vinden dat daar niet op
ingegrepen hoeft worden, dat loopt wel. In de
komende periode zullen er plannen gemaakt
worden voor de toekomst met de verschillende
commissies en andere betrokken partijen. Voor
alle mensen die mee gepraat hebben de
afgelopen maanden heel hartelijk dank voor
ieders input! Mocht jij of u nog wat kwijt willen
aan de dorpsvisie commissie dan kan dat via
l.postma@RUG.nl. De volgende stap zal zijn dat
het college uitgenodigd zal worden voor een
gesprek met dorpsvisie commissie, het bestuur
en woordvoerders van de verschillende
commissies. In september is nu gepland dat er
aan het dorp een presentatie gegeven zal worden
over de dorpsvisie.
Bestuur: bestuursleden gezocht!
Sonja Hofstee verlaat het bestuur. Daarom
zoeken wij zo spoedig mogelijk een bestuurslid.
Het liefste zelfs 2! Een om te helpen bij het
organiseren van de activiteiten en een die het
contactpersoon van uit het bestuur zal zijn met
de verschillende commissies.
Iovivat
Rederijkersvereniging IOVIVAT speelt op 28
t/m 31 mei op verschillende locaties in
Garnwerd drie korte voorstellingen per avond.
Per speeldag verandert de samenstelling van de
voorstellingen. Aanvang: 19.45 uur bij De
Doorrit in Garnwerd.
Entree: €10,- per avond (voorstellingen kunnen
niet los bezocht worden). Reserveren via de
website www.iovivat.info
Braderie Garnwerd Grandioos
Ook dit jaar is er tijdens Garnwerd Grandioos
weer een braderie. Zaterdag 11 juli in de middag.
Het is mogelijk om een kraam te huren of een
plek te reserveren op de braderie. Voor meer
informatie kunt u mailen:
braderiegarnwerd@gmail.com of bellen 06-254
22 1 22 Sonja Hofstee.
Sta jij ook op de braderie?
Daarnaast willen we tijdens de braderie een
rommelmarkt houden door inwoners van
Garnwerd. Iedereen die op de rommelmarkt wil
staan kan tegen kost prijs een kraam huren of een
plek reserveren. Opgeven kan bij
braderiegarnwerd@gmail.com.

Het programma voor Garnwerd Grandioos zal
eind juni in de Gört komen te staan.
Pasen
Gelukkig bleef het eerst bij alleen maar bij
donkere wolken en verzamelde zich een groep
kinderen op tweede paasdag, op het oude
schoolplein. De paashaas stond ze op te wachten
en onder begeleiding van de paashaas liep
iedereen naar de plek waar de eieren verstopt
waren. Het zoektalent onder de kinderen was
deze keer erg groot, al snel waren alle eieren
gevonden. Er waren prijsjes te winnen in twee
categorieën. Na zo’n drie kwartier zoeken werd
de prijsuitreiking verricht door de Burgemeester
van Garnwerd, Pieter van Dijk.
Kinderen t/m groep 5
1. Thije die vond er zelfs 2
Kinderen t/m groep 8
1.Melanie
2.Lotta
3.Sheila
De meeste eieren werden gevonden door: Jack.
Rond een uur of drie was het weer tijd voor het
neut’n schait’n in de schuur van Nooren. Er werd
fanatiek gespeeld of het nou ging om kleingeld
of chocolade eieren. Een aantal kinderen en
volwassen hebben zich ondertussen vermaakt
met het vervaardigen van de meest creatieve
papieren roosjes, alvast voor de versiering van 5
mei. Na het neut’n schait’n werd de middag
afgesloten met het eieren gooien. Het weer hielp
ook een handje mee, zodat het spel gelukkig
buiten gespeeld kon worden.
Het spel werd afgesloten met de prijsuitreiking.
1. Linze en Bas
2. John en Piet
3. Odile (Jongste winnaar ooit) en Joris
De drankjes en de gevulde eieren, gemaakt door
de familie Nooren, gingen er erg goed in en
zorgden mede voor een geslaagde middag
Voor iedereen die de middag heeft geholpen;
heel erg bedankt!!
Viering 5 mei
In de oude gemeente Ezinge hebben we op 5 mei
de vrijheid gevierd. Door de verwachte slechte
weersomstandigheden is er op het laatste
moment besloten de optocht met versierde
wagens te vervroegen met 2 uur. Door de strakke
planning van de Sjanters was het voor hun niet
mogelijk mee te rijden in de vervroegde optocht.
Zij hebben op eigen ludieke wijze deze “barre”
tocht volbracht en naar verluid met veel plezier.

De optocht vertrok vanaf Schiftpot, naar
Garnwerd, via Aduarderzijl naar Ezinge en werd
afgesloten in Feerwerd. Het middagprogramma
voor de kinderen werd losgelaten. De kinderen
hebben zich goed kunnen vermaken op de
(meestal natte) springkussens. Rond 15.00 uur
was de prijsuitreiking van de optocht en de
verschillende straat/buurtprijzen. De jury,
waaronder onze eigen burgemeester, Pieter van
Dijk, heeft de prijzen uitgereikt. Garnwerd is
ondanks/dankzij de te late actie van zowel
Sjanters als straatversiering deze keer niet in de
prijzen gevallen. In de tent kon iedereen zich te
goed doen aan door de lokale ondernemers
geleverde lekkernijen, voor ieder wat wils.
Het optreden van de Full Minties zorgde voor
een gezellige sfeer. Ondanks de
weersvoorspellingen en het weer was het een
zeer geslaagde dag.
Kaartclub dorpsvereniging Garnwerd e.o.
Het seizoen 2014 – 2015 zit er weer op en we
kunnen terugzien op gezellige kaartavonden. Er
zijn mensen die al weer uitkijken naar het
volgende seizoen. En ja hoor, we starten op 16
september, de 3e woensdag van de maand. We
beginnen om 20.00 uur in Café Hamming.
Nieuwe kaarters zijn, zoals altijd van harte
welkom. Dus tot ziens.
Voor meer informatie:
http://garnwerd.eu/dorpsactiviteiten/klaverjassen
De uitslag van dit seizoen is als volgt: (de 5
hoogste scores bij elkaar opgeteld)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Arie
Terpstra
Harm
Wegman
Erwin de
Groot
Gerro Dijk

26306

13.

Els de Beurs

23099

26152

14.

22982

25699

15.

24632

16.

Jacques
Dorrepaal
Jaap
Terpstra
Miente
Viersen
Jan Bosker

24427

17.

24231

18.

24219

19.

24019

20.

Jansje
Medendorp
Frieda
Rosema
Rudie
Linstra
Nel
Terpstra

23941

21.

23458

22.

23433

23.

23386

24.

Margrieta
Maatjes
Bob de
Pauw
Corrie
Hoeksema
Berend
Hoeksema
Gerbrie
Maatjes
Eppie
Torringa
Jitse
Scholten
Robert
Bezema
Marc
Remijn
Dineke
Broekhuizen
Hilma
Brinkhuizen

Hulp gevraagd
In het kader van Garnwerd doet (nog steeds)!,
doet een dorpsgenoot een verzoek aan die
Garnwerder die wat tijd en zin heeft om te
helpen in de tuin. Het eenvoudiger maken van de
tuin of eens wat 'groot onderhoud' zou een hele
verlichting zijn!
Iedereen die er voor in is, kan zich melden via
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com. Het
bestuur brengt je in contact met degene die de
hulp nodig heeft.
Avond4Daagse buiten de gebaande paden:
voor jong en oud!
Vanaf maandag 1 juni tot en met donderdag 4
juni kunnen wandelliefhebbers tijdens de
Avond4Daagse Middag-Humsterland weer
genieten van prachtige routes van 5 of 10 km
door Nationaal landschap Middag-Humsterland,
het oudste cultuurlandschap van Europa. Dit
échte Nederlandse landschap biedt behalve
wijdgezichten ook prachtige wierden, mooie
dijken met grazende schapen langs het
kronkelende Reitdiep en vogelrijke kwelders.
Een landschap dat zijn geheimen en schoonheid
tijdens deze vier wandeltochten zeker prijs zal
geven! Iedere dag start een etappe vanuit een
ander dorp: de wierdedorpen Ezinge en
Garnwerd, dijkdorp Kommerzijl en het op een
oude kwelderwal gelegen Oldehove.
Onderweg worden deelnemers getrakteerd op
een versnapering en muzikale of creatieve
'energizers'.

22977
22920
22795
22414
21266
17233
(4 x)
14980
(3 x)
12150
(2 x)
10531
(2 x)
8745
(2 x)

Startplekken:
maandag 1 juni: Ezinge
dinsdag 2 juni: Kommerzijl
woensdag 3 juni: Oldehove
donderdag 4 juni: Garnwerd
Meelopen?

Iedereen mag meedoen aan de avond4daagse
Middag-Humsterland. Inschrijving kan op de
eerste dag vanaf een half uur voor de start. Dit is
vanaf 17:30 uur. Voor kinderen in de
basisschoolleeftijd worden er in
schrijfformulieren op de scholen uitgedeeld.
Meer informatie: www.avondvierdaagsemiddaghumsterland.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Mintsje Boersma T: 06 42154620
M:mintsjen@gmail.com
Ton Stoltenkamp in Galerie de Weergang in
Garnwerd.
Donderdag 30 april is de eerste dag van het tweede
seizoen van Galerie de Weergang in Garnwerd.
De galerie toont werk van noordelijke kunstenaars en
de eerste exposant is Ton Stoltenkamp.
Daarnaast zijn er aquarellen in stock van Arie Jekel
uit Garnwerd, zeefdrukken en schilderijen van
Heleen van der Tuin en kleine schilderijtjes van Ben
Rikken, allebei uit Groningen.
Van Wim de Boer uit Winsum is er weer keramiek te
koop, waaronder reitdiepvazen en kommetjes van
Garnwerder klei.
De Galerie is open op donderdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur.
Burgmeester Brouwersstraat 28 in Garnwerd.

Reitdiepzwemtochten Zondagmiddag 23
augustus 2015
Elk jaar, aan het einde van de zomervakantie
worden de Reitdieptochten gehouden. Deze
zwemtochten zijn al sinds 1939 een traditie in
Garnwerd. Dit jaar is het dus 76 jaar geleden dat
de Reitdieptochten voor het eerst werden
gehouden! De Reitdiepzwemtochten worden
georganiseerd voor de jeugd en voor
volwassenen. Er is een wedstrijdtocht en een
recreatietocht. De jongeren zwemmen 500 meter
en de volwassenen zwemmen 1000 meter.
Elke deelnemer ontvangt na afloop een mooie
herinneringsmedaille.
Aan het eind van de middag worden de prijzen
aan de wedstrijdzwemmers uitgereikt.
Bovenop de dijk, Garnwerd aan Zee
Recreatiecentrum worden drankje en hapjes
verkocht. Contact personen: Pieter en Lucy van
Dijk / Hans van Reijswoud te Garnwerd.

Inschrijven voor de zwemtochten vanaf 12.00 bij
de entree van Garnwerd aan Zee tot een half uur
voor aanvang.
Aanvang zwemtochten: meisjes (500 meter)
13.30 uur. jongens (500 meter) 14.15 uur.
dames (1000 meter) 15.15 uur. heren (1000
meter) 16.00 uur
De prijsuitreikingen zullen rond 15.00 en 17.00
uur plaatsvinden. Bij slechte omstandigheden
kan besloten worden de Reitdieptochten een
week later te houden.
Informatie: hvr@bureauspoor.nl
www.reitdieptochten.nl
Website Boekeniers vernieuwd
De website van de Stichting Boekeniers
Garnwerd is vernieuwd. Er zijn nu ook artikelen
in geplaatst die indertijd het boek niet gehaald
hebben en er zijn wat aanvullingen op informatie
die in het boek staat. Verder een heel interessant
artikel over de Wetsingersluis. Kijk op
www.boekeniersgarnwerd.nl. Arie Jekel is
toegetreden tot het bestuur van de stichting;
Fokko Leutscher en Henk Meulenbeld hebben
een stapje terug gedaan.
Boekeniers zoeken vrijwilligers
De stichting Boekeniers Garnwerd is ruim twee
jaar geleden opgericht om te dienen als vehikel
voor het tot stand komen van ons boek ‘Tussen
Meeuw en Leeuw’. Dat boek ligt er nu en is
inmiddels bijna uitverkocht. Je zou nu kunnen
zeggen: ‘doel bereikt, dus hef de zaak maar op’.
Dat vinden we echter iets te kort door de bocht.
Het doel van onze stichting was en is immers het
verzamelen en publiceren van informatie over de
geschiedenis van Garnwerd en de Garnwerders
in welke vorm dan ook. Veel van deze
informatie is te vinden in het boek maar minstens
evenveel, al dan niet bekende informatie die het
boek niet gehaald heeft, is het zeker waard om
nader uitgeplozen te worden. We willen dat
graag doen met de medewerking van
vrijwilligers, mensen die het leuk zouden vinden
om op incidentele basis een onderwerp bij de
kop te pakken en uit te pluizen en het dan
namens de stichting, in welke vorm dan ook,
wereldkundig te maken. Wie zich aangesproken

voelt, kan contact opnemen met Lambertus
Postma (l.postma@rug.nl)
Gört
Wie het leuk vindt om zo nu en dan iets aan te
leveren voor de Gört kan zich melden bij
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com.
Decharge
De kascommissie heeft met terugwerkende
kracht de vergadering geadviseerd decharge te
verlenen over de jaarrekening van 2014. De
jaarrekening 2014 is bij deze vastgesteld.
Oud Papier

Op 6 juni wordt het oud papier weer opgehaald
door de ouders van de Kromme Akkers. De
nieuwe data voor het komende schooljaar zijn:
5 september 2015
12 december 2015
12 maart 2016
10 juni 2016
eind juni nieuwe Gört
40 om Garnwerd op 26 september
Nog maar vier maanden en dan gaan we er weer
tegenaan: de achtste editie van de 40 om
Garnwerd is op zaterdag 26 september a.s. Dit
wordt (evenals de zeven voorgaande trouwens)
een gedenkwaardige tocht. Vergeet alle tijdelijke
hypes als joggen, biken, knikkeren en kaatsen;
beleef de pracht van het Groninger landschap bij
zonsopkomst en laat je verwennen door onze
uitstekende catering en verzorging. Dus: drop
your cocks and grab your socks, haal je
wandelschoenen uit de mottenballen en ga alvast
oefenen. Je kunt je aanmelden bij Lambertus
Postma (0646782331) of bij ’t Woaterbörgje.
Nadere berichten volgen.
Agenda
28 mei t/m 31 mei Iovivat
6 juni Oud papier ophalen
7 juni Te gast in Garnwerd
Wist u dat:
- Garnwerders massaal genoeg hebben van
hokken en netjes gaan trouwen. Maar liefst 3
paren zijn of gaan trouwen en allemaal woonden
ze al lang en breed in zonde samen. Wie volgt?
- De grote vraag niet meer is of de burgemeester
en zijn vrouw in Garnwerd blijven wonen? Niet
meer op het schip, maar wel op de wal in
Garnwerd.

- Garnwerd de afgelopen maanden stoplichten
had en dat allemaal voor een strakke mooie brug.
- Het raar is dat de ooievaar niet op het
Garnwerders nest gaat zitten? Terwijl hij de
afgelopen weken toch heel vaak een baby af
moest leveren in Garnwerd.
- De kersverse vader van een baby moest
afkoelen en daarom een duik in het reitdiep nam?
- Er een bestuurslid is die denkt dat kinderen
groot brengen volstaat met 2 keer per dag water
geven?
-Het breihuis van Ben en Hanna ook onderdak
geeft aan andere handwerken?
- Ben een respectabele verzameling speeldoosjes
heeft?
- de nieuwe bankjes bij de molen ook heel goed
van pas komen in een optocht?
- er inmiddels zes van die bankjes gesponsord
zijn?

Deze Gört wordt gesponsord door:
Muziek Produkties de Hunze
Kor van Dijk
Hunzeweg 58
9893 PD Garnwerd
Tel 1: 0594-621768
Tel 2: 0594-621291
Mob: 06-53995426
korvandijk@gmail.com

