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Beste Garnwerders,
Het nieuwe jaar is al weer een dikke
anderhalve maand onderweg. Januari
begon met een dik pak sneeuw en ijzel –
tot vreugde van veel en hindernis van
een ander. Volgens onze goede en
betrouwbare kijkbuisvriendin Harma (Bie
de) Boer zit het leeuwendeel van de
winter er al weer op en dat laten vooral
de krokussen zich geen tweede keer
zeggen. Her en der steekt deze vroege
voorbode van het voorjaar de kop al
weer op. De redactie van uw getrouwe
Gört heeft inmiddels ook al flink de lente
in het hoofd.
Toch ging de start van het jaar ook
gepaard met minder goed nieuws. Een
aantal dorpsgenoten is getroffen door
ernstige gezondheidsproblemen. Wij
wensen een ieder die in de lappenmand
zit, maar ook de mensen die zorg hebben
om hun partner, kind of naaste, veel
sterkte toe.

website: www.garnwerd.eu

Vreugdevuur 2015/2016
Traditiegetrouw werd er in de nacht van 31
december op 1 januari een vreugdevuur
gebrand om de start van het nieuwe jaar
op te luisteren. In de dagen voor de
jaarwisseling werd er al flink gesleept met
hout – en soms ook minder geschikte
materialen. Dit is niet ontsnapt aan het oog
van de gemeente, die dit op zijn beurt
weer heeft laten weten aan toezichthouder
namens de dorpsvereniging Christine
Strijker. Dit laatste is nieuw: de gemeente
vraagt tegenwoordig per
vergunningaanvraag de naam van een
betrokken persoon die voor hen
aanspreekpunt is. Voor komende
evenementen/vergunningsaanvragen zal
de dorpsvereniging dus ook moeten
zoeken naar mensen die per evenement
contactpersoon voor de gemeente willen
zijn.
Gelukkig is Oud & Nieuw in prima sferen
verlopen en heeft het vuur nauwelijks tot
schade geleid.

Aankondiging ALV
De algemene ledenvergadering van de
Dorpsvereniging vindt dit jaar plaats op 18
maart, vanaf 20:00 uur in de bovenzaal van
Café Hammingh. In maart treden twee
bestuursleden af: Harriët Visscher en Joske
Kluvers. Dit betekent dat het bestuur op
zoek is naar 2 nieuwe leden en ook een
nieuwe voorzitter! Als je interesse hebt om
het bestuur te komen versterken, neem
dan contact op met een van de huidige
bestuursleden. Kandidaten voor het
bestuur en/of voorzitterschap worden
tijdens de vergadering gepresenteerd en
per schriftelijke stemming aangenomen of
afgewezen.
Sigaarrookwedstrijd
Zaterdag 23 januari was weer de jaarlijkse
sigaarrookwedstrijd in 't Woaterborgje.
Maar liefst 32 deelnemers streden mee
voor de wisselbeker. De wedstrijd "Wie
houdt het langst een sigaar in brand" werd
geopend door de nieuwe burgemeester die
ook een verwoed strijder bleek.
De uitslag na een geweldig rokerige
wedstrijd was:
1. Johan Keizer, Schiftpot, 2 uur 53
seconden
2. Peter Nooren, Krassum, 2 uur 38
seconden
3. Jeroen Bellinga, Kommerzijl, 2 uur 36
seconden.

(dit is niet Johan Keizer, de redactie)

AED
De Rabobank Noordenveld West
Groningen heeft subsidie toegekend voor
de helft van het aanschafbedrag van de
AED. De andere helft komt wat het bestuur
betreft voor de rekening van de
dorpsvereniging. Het oorspronkelijke plan,
een bijdrage vragen aan de drie
horecazaken, werd na enig beraad
losgelaten omdat de AED het hele dorp
aangaat. Op de ALV zal het bestuur
toestemming vragen aan de leden om de
AED deels uit eigen middelen te
financieren.
Stichting de Nieuwe Akkers opgericht
Graag stellen wij aan u voor het
oprichtingsbestuur van Stichting De
Nieuwe Akkers:
Ben Smit (voorzitter), Christine Strijker
(penningmeester) en Mintsje Boersma
(secretaris). Sonja Hofstee is projectleider.
Deze club is samen met de inzet van een
aantal andere dorpsgenoten (Hein
Zeevalking, Josanne Venekamp, Annemiek
van der Meijden), de Medezeggenschap
Raad van school (Meike van den Berg,
Sjoerd Betten) en de docenten van de
Kromme Akkers druk bezig om alle plannen
uit te werken om de toekomst van de
Kromme Akkers te garanderen.
Wie doet wat?
Ben is samen met Annemiek gestart om
alle clubs, initiatieven en ondernemers in
het dorp te benaderen om te kijken waar
de plannen elkaar aanvullen en/of bijten
en wat we daar mee gaan doen. Josanne
Venekamp is onze juridische vraagbaak.
Christine Strijker en Mintsje Boersma zijn
naast bovengenoemde taken ook
verantwoordelijk voor alle communicatie.
Hein Zeevalking denkt mee over

onderwijsvernieuwing. Sjoerd Betten heeft
plannen gemaakt voor energiebesparende
maatregelen voor het gebouw, de opties
voor verbouw en nieuwbouw voor het
schoolgebouw.
De MR-leden en docenten maken plannen
voor een school die haar leerlingen
onderwijs geeft passend in deze tijd en in
deze omgeving. Deze plannen hebben
bijvoorbeeld invloed op de eisen aan het
gebouw, vraagt andere middelen (meer
computers en/of tablets dan nu aanwezig
zijn), samenwerking met andere scholen,
etc. En Sonja houdt de vaart, samenhang
en energie er in, netwerkt, lobbyt, schrijft
subsidieaanvragen, verantwoord naar de
gemeente en schoolbestuur en… en… en…
zit nooit stil!
Heeft u nog ideeën of wilt u meedenken?
Laat het ons weten!

Agenda
17 feb – Klaverjassen
12 mrt – Oud papier ophalen
18 maart – ALV Dorpsvereniging
28 maart – Paaseieren zoeken.
Verzamelen om 13:15u op oude
schoolplein
juni/juli – Voorstellingen Iovivat

Vacaturekrant Garnwerd
Onlangs viel bij alle Garnwerders zomaar
een heuse vacaturekrant op de mat! En er
zijn al heel wat reacties op gekomen. De
schoonmaaksters waar we jarenlang van
op aan konden melden zich weer (“bel ons
maar”), een vrolijk klussentrio uit Feerwerd
mogen we bellen voor allerlei klussen aan
het gebouw en ramenwassen (“en dan
nemen we de dakgoten direct even mee”),
meerdere mensen gaven aan graag een
bijdrage te willen leveren aan het
tuinonderhoud, de eerste gastles is
aangeboden, twee Garnwerders boden
zich aan om mee te denken over
voorzieningen die wenselijk zijn voor
ouderen in Garnwerd en er waren twee
mensen die aangaven een bijdrage te
willen doen voor naschoolse opvang. Dank,
dank, dank voor alle deze
hartverwarmende
(en vooral
bruikbare)
aanbiedingen!
Niet alle vacatures
zijn al ingevuld, dus
meldt u vooral nog
aan wanneer er
nog een passende
klus voor u tussen
zit! We zoeken nog
iemand met
financiële kennis,
een coördinator
voor de bibliotheek
en aanbiedingen voor gastlessen kunnen
we niet genoeg van hebben.
Mintsje Boersma
(mintsjen@gmail.com, BB 10)

Ioviviat weer van start
De leden van Iovivat storten zich de
komende weken weer vol overgave op een
nieuwe productie. Of de werktitel “Zeg het
maar” veel goeds belooft zult u in juni en
juli van dit jaar zelf kunnen beoordelen,
maar in het verleden behaalde resultaten
doen wel het een en ander vermoeden!
Mededeling ijsbaanvereniging
De winter is nog niet voorbij maar heeft
ons tot op heden onvoldoende ijspret
gebracht. De “IJsbaanvereniging
Reitdiep” nodigt jullie daarom uit om te
komen schaatsen op de ijsbanen van
Kardinge in Groningen. Op zaterdag 20
februari (van 10.30-12.30uur) zijn jullie
welkom op het ijs van Kardinge. Er kan
vrij worden geschaatst op de 400 meter
baan. Voor de kleintjes is de 30x60 meter
baan beschikbaar. Om 11.30 uur is er
zopie bij de 400meter baan…
Kosten; IJsbaanvereniging Reitdiep
neemt de kosten voor entree en een
consumptie voor haar rekening. Voor
leden die zelf niet over passende
schaatsen beschikken kunnen schaatsen
worden gehuurd.
Vervoer; Wij gaan ervan uit dat alle
kinderen/leden op eigen gelegenheid
naar Kardinge komen. Voor kinderen die
heel graag willen schaatsen maar echt
niet in de gelegenheid zijn met eigen
vervoer naar Kardinge te komen is
vervoer beschikbaar. In dat geval graag
even contact zoeken via onderstaande
nummer. We verzamelen tegen 10:30
uur in de ontvangsthal van Kardinge.
Vragen; Hebben jullie nog vragen, dan
kun je contact opnemen met Joris de
Winter via 06-36321691 of mail;
w3intervast@gmx.com.

Wist u dat…
- de fotowedstrijd Garnwerd bie winterdag
nog altijd op een winnaar wacht? (of wacht
de jury op een vervolg op de winter?)
-er een ijsvogel én een hermelijn in
wintervacht zijn gesignaleerd aan de rand
van het dorp?
- de nieuwe burgemeester van Garnwerd
Peter Nooren heet?
- het woord Burgemeestersshovel nu al
genomineerd is als woord van 2016?

- de neef van Kees 15 hotdogs in een
kwartier kan wegwerken?
- de Marne Mosterd soms bouillon van
bouten trekt voor de soep?
- de twee halve haantjes van tafel 5 victorie
kraaiden om het winnen van de pubquiz en
dat een van hen voor de tweede keer op rij
in het winnende team zat?
- het zijn van een hele haan dus geen
garantie op succes is?
- de Dorpsluu ooit een prijswinnende
lofzang op de Gört hebben gemaakt?
(bezoek de site garnwerd.eu om het
nummer te beluisteren!)
Deze Gört wordt gesponsord door:

www.ruimtemaken.com

