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Beste Garnwerders,

Deze Gört heeft een aantal diverse 
onderwerpen. Om te beginnen willen 
we de leden van de dorpsvereniging 
uitnodigen voor een Bijzondere 
Ledenvergadering op 13 november. 
Daarnaast is er ruimte voor een 
uitgebreide terugblik op de presentatie 
Dorpsvisie van 15 oktober jongstleden, 
de 40 om Garnwerd en het 
dorpsgidsenuitje.
Veel nieuws vanuit de school en 
gloednieuwe wistudatjes maken deze 
Gört weer zeker de moeite waard om te
lezen!

Agenda
10 november: Sint Maarten concert in

de kerk
13 november: BLV
18 november: Klaverjasavond
21 november: Intocht Sinterklaas
28 november: Ledenvergadering 

IJsvereniging Reitdiep
19 december: Risk toernooi in 

Hammingh

Uitnodiging BLV 13 november 
2015

Het bestuur van de Dorpsvereniging
Garwerd en omstreken nodigt de 
leden uit voor een bijzondere 
ledenvergadering. Sinds een paar 
maanden bestaat het bestuur uit vier 
personen, en dit is gezien de aard en
omvang van de bestuurstaken te 
weinig. In de ALV van maart 2013 
is besloten om naast de vaste 
activiteiten ook de Dorpsbelangen te
gaan behartigen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat het bestuur in 
aantal weer op peil gebracht wordt 
tot zeven personen. Want zoals het 
nu gaat kraakt het bestuur in zijn 
voegen! Daarnaast heeft het bestuur 
gemerkt dat de koers en keuzes die 
gemaakt worden soms niet op bijval 
kunnen rekenen. Voor het draagvlak
en de slagvaardigheid moeten er dus
nieuwe bestuursleden bij. Je hoeft 
geen alleskunner te zijn: of je 
voorkeur nu ligt bij de activiteiten of
bij de belangen, je bent van harte 



welkom! Daarbij wil het zittende 
bestuur nog zeggen dat als er 
nieuwe mensen bijkomen, de 
diverse rollen in het bestuur nog 
tijdens de vergadering besproken en 
herverdeeld kunnen worden!  

Komt allen, en help mee met de 
toekomst van het dorp en de 
dorpsvereniging!

Presentatie Dorpsvisie
Op 15 oktober was het moment daar: 
na jaren hard werken trad de commissie
Dorpsvisie voor het voetlicht om de 
langverwachte visie te presenteren aan 
het dorp. Commissievoorzitter Dineke 
Broekhuizen werd bij haar introductie 
echter ‘gestoord’  door de komst van 
twee Pieterpad wandelaarsters op zoek 
naar een culinaire en sanitaire stop. De 
dames hadden pech, want als je op 
dinsdag aankomt is ons levendige dorp 
niet zo gastvrij voor toeristen als op 
andere dagen. Daarbij hadden ze ook 
wat te klagen over van de sokken 
gereden worden door moeders-in-
auto’s en boeren-in-trekkers. En ze 
wisten ook niet precies waar ze veilig 
konden wandelen vanwege het 
rommelige straatbeeld. Waar was de 
visie? Gelukkig was Lambertus zo 
vriendelijk de dames naar het toilet in 
de Doorrit te dirigeren, waarna de 
avond verder kon gaan.
Onder het motto: Garnwerd, iets boven
Groningen werd aan de hand van een 
aantal thema’s de dorpsvisie ontvouwd.
Deze thema’s waren 
Buitengebied/natuur, Verkeer, 
Recreatie en toerisme, Energie en 
duurzaamheid, Jeugd en school, 
Bedrijven, Wonen, Cultuur en 

verenigingen, WMO/ 
Participatiesamenleving. Ieder thema 
werd begeleid door een pakkende 
slogan, korte en (middel)lange termijn 
doelen en daaruit voortvloeiende acties.
Procesbegeleider Dirk Jasper Keegstra 
nam een interview af met Joris de 
Winter over het thema energie. 
Momenteel zijn 30 huishoudens in 
Garnwerd aangesloten bij de GREK en 
dat aantal gaat groeien! Ben Smit 
deelde de microfoon met Annemiek 
van der Meijden over de jeugd en de 
school. Het plan “Nieuwe Akkers” over
de school heeft inmiddels het bureau 
van de staatssecretaris bereikt! Met 
behulp van een schaalmodel werd een 
nieuwe school in elkaar getoverd met 
daarin ruimte voor buitenschoolse 
opvang, een sportzaaltje, een winkeltje,
mantelzorg, bibliotheek en natuurlijk 
ook onderwijs. Aan ambitie heeft de 
commissie dus geen gebrek, en de 
resultaten ontbreken evenmin.
Jan Arend Mulder presenteerde de 
huidige stand van zaken in het dorp wat
betreft inrichting van de openbare 
ruimte, en wat het zou kunnen worden. 
Dit aan de hand van het centrale thema 
Shared Space, oftewel in goed 
Gronings: Stee veur Elkenain. De 
(verkeersveiligheid en) 
verblijfskwaliteit op de weg van alle 
gebruikers moet voorop staan.
Dineke meldde het overweldigende 
aantal van 99 bedrijven en bedrijfjes in 
Garnwerd, en het voornemen om voor 
meer zichtbaarheid van de ondernemers
te zorgen.
Na alle presentaties nam een aantal 
dorpsgenoten het woord en volgde een 
discussie over de haalbaarheid, 
effectiviteit en wel-of-niet mooi zijn 
van het verkeersplan. Fokko Leutscher 



had de visie doorgelezen en miste een 
paragraaf over de cultuurhistorie en het
beschermd dorpsgezicht. Ook de 
grenzen van de visie (waar houdt 
Garnwerd e.o. op?) waren niet 
helemaal duidelijk. Hein Zeevalking 
vond het jammer dat bij de 
cultuurparagraaf en het 
verenigingsleven het kerkje geen rol 
had gekregen. Burgemeester Pieter van 
Dijk wil graag het toeristisch 
informatie punt in de molen weer op de
agenda zetten. Hij gaat mensen 
benaderen om een paar uur per week in
de molen toeristen te woord te staan 
over Garnwerd en de omgeving.

De commissie Dorpsvisie nodigt 
Garnwerders van harte uit om 
opmerkingen over de concepttekst te 
geven (zowel positief als opbouwend!).
Deze opmerkingen zullen worden 
meegewogen in de definitieve tekst en 
in februari 2016 aan het college B&W 
van Winsum worden aangeboden. Om 
deze gebeurtenis een feestelijk tintje te 
geven maar vooral om de visie op een 
andere manier te presenteren, zal een 
film worden gemaakt en vertoond over 
het dorpsleven in Garnwerd. Acteurs en
wannabe’s kunnen zich melden bij 
Lambertus Postma.
Al met al mag de commissie 
Dorpsvisie zichzelf en het dorp 
feliciteren met de plannen die er liggen.
Als we met ons allen de schouders 
eronder zetten zorgen we samen voor 
een langdurig levendig leefbaar 
Garnwerd!

De presentaties die gehouden zijn deze 
avond zijn, net als de hele concepttekst 
van de Dorpsvisie, te vinden op onze 
website garnwerd.eu. Gebleken is dat 
niet iedereen de tekst kon downloaden 

of lezen, hiervoor wordt aan een 
oplossing gewerkt.

40 om Garnwerd wederom succes 
En weer kwam een van de diepste 
wensen van de organisatoren van de 40
om Garnwerd niet uit: een keer de tocht
afleggen onder barre 
weersomstandigheden. Voor de achtste 
keer alweer gooiden de weergoden roet
in het eten en kon de tocht onder ideale
weersomstandigheden gelopen worden.
Tussen zes en half zeven in de vroege 
ochtend van 26 september gingen een 
kleine veertig wandelaars van start 
voor de veertig kilometer lange tocht 
die hen deze keer langs Krassum, 
Oostum, Wierumerschouw, 
Koningslaagte, Zuidwolde, Kardinge, 
Noorddijk, Garmerwolde, Thesinge, 
Lutjewolde, Bedum, Westerdijkshorn 
en Groot Wetsinge terug naar 
Garnwerd voerde, waar de gladiolen en
de uitsmijter lagen te wachten. Hoewel 
bijna alle deelnemers enthousiast waren
over het weer en de organisatie, 
speciaal de catering, en de tocht ook 
zonder al te veel problemen 
volbrachten, waren er toch een paar 
uitvallers en een enkeling die zich 
volledig stuk liep op tussentijdse 
tempowisselingen. Hoe dan ook, alle 
deelnemers waren bij aankomst nog 
steeds enthousiast en keken alvast uit 
naar de negende editie volgend jaar.

Dorpsgidsen verteren pot op Schier
De  Garnwerder dorpsgidsen hebben 
goed geboerd dit jaar en volgens goed 
gebruik moet aan het eind van het 
seizoen de pot verteerd worden. Dat 
bleek deze keer met een simpel 
gezamenlijk etentje bij de plaatselijke 
horeca niet te doen; de puut zat gewoon



te vol. Dus werd de zaak groot 
aangepakt en togen de vijf gidsen 
Pieter van Dijk, Wies Gorter, Miente 
Viersen, Hein Zeevalking en 
Lambertus Postma op zondag 25 
oktober naar Schiermonnikoog waar 
onder ideale weersomstandigheden een 
door Hein samengesteld gezellig, 
educatief en recreatief programma 
werd afgewerkt. Er was zelfs een 
dorpsgids ingehuurd zodat de 
Garnwerders zich op hun beurt eens 
konden laten rondleiden en voorlichten.
Na een afsluitend etentje in een 
plaatselijke eetgelegenheid keerde het 
vijftal in de avonduren met een 
duidelijk minder volle puut en zo rozig 
als een glas Bourgondische wijn terug 
naar de vaste wal. Mochten de zaken 
zich in de komende jaren in hetzelfde 
tempo blijven ontwikkelen, dan zou 
binnen niet al te lange tijd wel eens een
reisje naar een ander Rijksdeel overzee,
Aruba,  op het programma kunnen 
staan….

Sint Maarten concert
Op woensdag 11 november zullen een 
hoop kinderen in Garnwerd langs de 
deuren gaan met hun lampion. Maar op
dinsdag 10 november gaan de lampjes 
ook al aan! Alle kinderen van de 
Kromme Akkers gaan om 16.45 uur in 
optocht van de school naar de kerk. In 
de kerk zijn de lampionnen te 
bewonderen en zingen alle klassen een 
aantal Sint Maarten liedjes. 
Nederlands, Gronings, oude hits en 
nieuwe liedjes: er komt van alles langs.
Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken en luisteren.

Dinsdag 10 november
17.00 – 17.45 uur in de kerk

(bij slecht weer gaat de optocht niet 
door, het concert wel!)

Voorlezen op de Kromme Akkers
dinsdagmorgen 13 oktober 20015, 
bijdrage van Emmeke Schurink
Daar zaten we dus allemaal. Dit keer in
de kerk. Eerst dacht ik het zal daar wel 
bitter koud zijn, dat wordt voorlezen in 
Siberië, maar de kerk was ongekend 
warm. Een andere wat minder 
vertrouwde omgeving kan wel eens 
heel stimulerend werken, niet meer de 
knusse bibliotheekhoek in de school 
maar een wat meer officiële plek. Er 
waren drie kandidaten, de drie beste 
van de school. Er was al heel veel werk
verricht op school door de leerkrachten 
en de leesmoeders maar het meeste 
natuurlijk door de lezers zelf. Het was 
moeilijk kiezen : wie is de beste ? Ze 
waren alle drie heel goed, maar slechts 
eentje mag door naar de regionale 
voorleescompetitie. Dan moet je op 
hele kleine details gaan letten, bijna 
muggenzifterij, maar ja, zo zijn de 
regels. Wij kozen voor één eerste prijs 
en een gedeelde tweede prijs.  En daar 
zaten ze dan, eerst kwam Jack 
Frugtedie met zichtbaar genoegen 
vertelde over een puber – een echte 
loser, die op iedereen kritiek had 
behalve op zichzelf, toe kwam Linde 
Bos die met veel plezier en pretoogjes 
vertelde over een logeerpartij bij een 
doodgewone kinder-eter, maar bij het 
zien van de kookpot had ze geen zin 
meer in die logeerpartij en wilde weer 
naar huis, daarna kwam Margot 
Groenveld die voorlas uit Volle Maan 
van Paul van Loon. Met  veel 
overtuiging en enthousiasme vertelde 
ze over zo veel spannende dingen dat 
iedereen wel wilde dat ze nog een stuk 
verder voorlas, maar met een stevige 



klap sloeg ze het boek dicht net op het 
moment dat het hééél spannend werd. 
Zij gaat dus door naar de regionale 
bijeenkomst en ik hoop dat ze dat ook 
gaat winnen!

Een zee van mogelijkheden voor de 
Kromme Akkers.
minstjen@gmail.com
Het lijkt voor sommige mensen 
misschien stil rond de ontwikkelingen 
van de Kromme Akkers, maar we 
zitten niet stil!
Vlak voor de zomervakantie zette – na 
de schoolvereniging Lauwers & Eems 
– ook wethouder Harmannus Blok 
namens de gemeente Winsum zijn 
handtekening onder het toekomstplan 
van De Kromme Akkers. Een plan dat 
niet alleen uit gaat van behoud van de 
school, maar ook van uitbreiding van 
functies: een gebouw met faciliteiten 
en mogelijkheden voor jong en oud! 
Nu er zoveel medewerking toegezegd 
is, zijn we begonnen met praktische 
zaken: er is uitgezocht wat de beste 
rechtsvorm is voor de school, alle 
kleine letters zijn bijna opgesteld voor 
de statuten, er is een presentatie 
geweest aan de gedeputeerden die geld 
mogen verdelen in krimpregio's, er is 
gesproken met eindeloos veel mensen 
die invloed dan wel geld hebben. 
Kortom: we dromen, praten en werken 
aan alle mogelijkheden voor de 
Kromme Akkers. Een zee van 
mogelijkheden! 
Voor ieder die ook ideeën, dromen, 
kennis of nog wat anders heeft in te 
brengen: we horen graag van je! Op 
zondag 22 november hebben we een 
brainstormsessie waar ieder met ideeën
mag aanhaken. Met max 20 personen 
willen we alle (on)mogelijkheden, 
wilde en frisse ideeën  opschrijven die 

wellicht een plek kunnen krijgen in de 
Nieuwe Akkers. De bijeenkomst is van 
14.00  tot 18.00 uur, er is een kopje 
soep na afloop voor de deelnemers. 
Aanmelden kan via 
ookannemiek@gmail.com.

AH zegels sparen voor de Kromme 
Akkers
Bij de Kromme Akkers sparen ze voor 
een nieuwe messenset voor de 
kooklessen. Heeft u thuis ongebruikte 
zegeltjes van de Albert Heijn-
spaaractie liggen? Lever ze in op 
school! 
De junior keukenprinsen en -prinsessen
zijn er blij mee!

ALV IJsbaanvereniging Reitdiep
Op 28 november is de ALV van de 
ijsbaanvereniging, vanaf 20:00 uur in 
het ijsbaangebouw. De agenda kunt u 
raadplegen op www.ijsbaangarnwerd.nl

Wist u dat…
De Reitdieptochten al weer enige tijd 

achter ons liggen maar dat er nog 
dagelijks geplonst wordt door 
sommige dorpsgenotes?

Het buitenterras van het Woaterborgje
tijdens de 40 om Garnwerd bijna in 
vlammen is opgegaan?

De volkstuintjes in Klein Garnwerd te
kampen hebben met een rattenplaag?

Garnwerd sinds kort een groot aantal 
burgerhulpverleners rijker is? En dat 
het dorp binnenkort nog veiliger 
wordt als de AED er eenmaal hangt?

Er een snoeispook door Garnwerd e.o.
waart?

http://www.ijsbaangarnwerd.nl/


Garnwerd met twee teams heeft 
deelgenomen aan het 
straatvolleybaltoernooi tijdens de 
herfstvakantie? En dat één team 
vierde is geworden in de finale?

Het aantal leerlingen op de Kromme 
Akkers ook dit jaar weer toegenomen 
is en gedurende het jaar nog 
doorstijgt? En dat er gefluisterd wordt
over een numerus fixus?

Er een Groninger Scheurkalender 
2016 verschijnt met een bijdrage uit 
Garnwerd?

Met de komst van juf Marlou het 
aantal vaders dat kinderen van en naar
school brengt ook opvallend 
toegenomen is?

Deze Gört wordt gesponsord door:

Café Hammingh

Graag tot ziens op de
dorpsmaaltijd 

27 november 2015



Dorpsgidsen verteren pot op Schier
v.l.n.r: Wies, Pieter, Miente en Hein op het Westerstrand. Foto: Lambertus



Intocht Sinterklaas
Garnwerd, Feerwerd, Ezinge, Aduarderzijl

Het is bijna zover!!!

KORTOM, DIT MAG JE ECHT NIET MISSEN!!!

Het Sinterklaasfeest is een gezamenlijk initiatief van de 
middenstandsvereniging Middagh en de dorpsvereniging Garnwerd,

dorpsbelangen Ezinge en dorpsbelangen Feerwerd en 
Aduarderzijl.
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