
 
 

G  Ö  R  T  7 4  (APRIL 2016) 
nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken 
Redactieadres: Robbert Vermeulen, Akkerstraat 1 Garnwerd 

      dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com  website: www.garnwerd.eu  
 
Beste Garnwerders,  Deze Gört staat bol van nieuwe plannen en initiatieven. Nu de zomer aan dreigt te breken worden er weer veel plannen gesmeed en uitgevoerd. Leest u mee over sport en spel, toneel, en persoonlijke berichten. In maart is het bestuur van de Dorpsvereniging deels vernieuwd, verspreid door deze Gört stellen wij ons graag aan u voor.  
Agenda 23 april: Plaatsen Dorkwerderbrug, Medea in Oostum, Jeu de Boules op de Dijk 1 mei: Bouldag bie Diek van Hammingh 2 juni: presentatie Popschool 2 en 3 juni: Flauwe Cult in Oostum 
 Drama in Oostum Medea is verdrietig, boos en bang en ze doet het ergste wat een moeder kan doen… Onder regie van Grytha Visser spelen vijf getalenteerde jonge dames op 23 en 24 april in het kerkje van Oostum een Griekse tragedie. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.iovivat.info. De   

 voorstelling begint om acht uur ’s avonds.  Even voorstellen… Naam: Nynke Venema-Veenstra Hoe lang woon je in Garnwerd: geboren in Garnwerd. Weggegaan op mijn 17e vanaf Wierumerschouw. Sinds 5 jaar weer terug in Garnwerd. Taak in bestuur: penningmeester Favoriete plekje in Garnwerd: daar waar mensen zijn. Lijfspreuk: wees een RAT (Respecteer, Accepteer en Tolereer)  Koffie of thee: koffie. Wijn of bier: wijn en bier Pizza of boterham met kaas: pizza, ik lust geen kaas. Sport of chips: tja.... Gras of bragel: gras Dag of nacht: ochtend, avond en nacht. Geen middag. Hond of kat: hond. Android of iOS: iOS staat voor "IsOokSchitterend"? Zaaien of oogsten: zaaien en oogsten. Paperback of e-book: boek voor in de kast, e-book om te lezen. Film of theater: theater.  



Avond4Daagse buiten de gebaande paden: voor jong en oud! Vanaf maandag 6 juni tot en met donderdag 9 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. Een landschap dat zijn geheimen en schoonheid tijdens deze vier wandeltochten zeker prijs zal geven! Iedere dag start een etappe vanuit een ander dorp.  Startplekken: maandag 6 juni: Oldehove dinsdag 7 juni, Kommerzijl woensdag 8 juni, Ezinge donderdag 9 juni, Garnwerd  Alternatieve routes De organisatie stelt een ‘alternatieve’ Avond4Daagse samen. Door routes te maken buiten de reguliere wandelpaden en wegen wordt u tijdens de Avond4Daagse een andere blik op het landschap gegund. Voor jong en oud zijn de routes avontuurlijk want ze voeren door het hoge gras, langs grazende schapen en dwars over boerenerven. De routes zijn dan ook buiten de Avond4Daagse niet toegankelijk als openbare wandelroute.  Meelopen? Iedereen - jong en oud! - mag meedoen aan de Avond4Daagse Middag-Humsterland. Inschrijving kan op de eerste dag vanaf een kwartier voor de start. Dit is vanaf 17:45 uur.  Voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden 

er inschrijfformulieren uitgedeeld op de scholen. Deelname op één avond kost € 2,-. Loopt u alle vier routes dan betaalt u € 3,50. Meer informatie: www.avondvierdaagse-middaghumsterland.nl  Even voorstellen… Naam: Sonja Hofstee Hoe lang woon je in Garnwerd: vanaf 19 december en daarvoor al bijna 8 jaar op de Meedenerweg in Feerwerd. Taak in bestuur: voorzitter. Favoriete plekje in Garnwerd: thuis! Lijfspreuk: als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan. Oh en niet zeuren maar poetsen en dankbaarheid is een bloempje wat in weinig tuinen bloeit en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het belangrijkste is toch wel: als het maar positief is... Koffie of thee: koffie ik lust geen thee. Wijn of bier: wijn ik lust geen bier. Pizza of boterham  met kaas: pizza, brood is zo gewoon. Sport of chips: sporten is nooit echt mijn ding geweest. Gras of braggel: braggel vind ik vies! Dag of nacht: dag en nacht anders tijd tekort. Hond of kat: beide. Android of iOS: iOS. Zaaien of oogsten: zaaien om te oogsten. Paperback of e-book: nou doe maar iets lijkt mij heerlijk. Film of theater: theater.  Mijn missie is dat we met elkaar zoveel mogelijk leuke dingen gaan realiseren. Ik heb zoveel bewondering voor het talent in Garnwerd dat ik geloof dat we samen heel ver kunnen komen.   



Dorkerwerderbrug geplaatst Vanaf vrijdag 22 april wordt de nieuwe Dorkwerderbrug geplaatst. Om het heugdelijke feit te vieren dat er een goede verbinding met Stad blijft bestaan, wordt op 23 april om 11:00 uur door Fokko Leutscher namens de noordelijke dorpen Garnwerd, Fransum, Ezinge, Feerwerd, Wierumerschouw, Den Ham en Oldenhove een taart aangeboden aan gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk.   Even voorstellen… Naam: Liesje Faber Hoe lang woon je in Garnwerd: 22 jaar Taak in bestuur: belangenbehartiging, dorpsdemocratie Favoriete plekje in Garnwerd: tuin Burg. Brouwersstraat 8 Lijfspreuk: heb ik niet Koffie of thee: koffie Wijn of bier: wijn Pizza of boterham met kaas: pizza (van 't Woaterborgje). Sport of chips: nootjes. Gras of bragel: gras. Dag of nacht: dag. Hond of kat: kat Android of iOS: iOS. Zaaien of oogsten: zaaien (niet letterlijk). Paperback of e-book: paperback Film of theater: film  Kunstproject OBS de Kromme Akkers Op dinsdag 22 maart bezochten groep 3 t/m 8 van de Kromme Akkers het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze kregen een rondleiding langs werken uit de Gouden Eeuw. Voor alle kinderen waren 'De nachtwacht' en de gezellige busreis de hoogtepunten! Het bezoek aan het Rijksmuseum maakte deel uit van de 

projectweek met het thema 'kunst'. Drie weken lang stonden de meeste lessen in het teken van beeldende kunst. Er waren diverse uitjes naar kunstenaars in de buurt (Natasja Bennink, Matty de Vries, Marjanne Sorgdrager, Gertien van Rhijn), het Grafisch Museum in Groningen en de Biotoop in Haren werden bezocht en de kinderen gingen zelf aan de slag met verschillende technieken en materialen: van action-painting en pleinschilderingen tot fotografie en druktechnieken. Ook waren er veel gastlessen: (oma) Truus heeft gevild met de kleuters, Will maakte met de middenbouw stempels en liet de kinderen hun lievelingskleur mengen en de bovenbouw kreeg kunstgeschiedenis. Vanaf donderdag 24 maart werden de werken die de 60 kunstenaars hadden gemaakt, geëxposeerd op school. Er kwam veel bezoekers op af! Dit soort mooie projecten zijn mogelijk door de hulp van heel veel ouders en dorpsgenoten. Hartelijk dank voor alle inzet!  Even voorstellen… Naam: Gerro Dijk Hoe lang woon je in Garnwerd: Al 10 jaar niet meer:-). Maar daar voor 23 jaar wel!  Taak in bestuur: Algemeen bestuurslid Favoriete plekje in Garnwerd: De boomgaard van m'n moeder, uitkijkend naar alle kanten over de weilanden. Lijfspreuk: Haal alles uit het leven wat er in zit. Koffie of thee: Koffie. Wijn of bier: Wat een vraag! Beiden natuurlijk. Pizza of boterham met kaas: Boterham met kaas. Sport of chips: Ehm... 



Gras of braggel: Gras. Dag of nacht: Beiden. Hond of kat: Kat. Android of iOS: iOS. Zaaien of oogsten: Zaaien. Paperback of e-book: Paperback. Film of theater: Beiden  Darten bij Gerry Op 27 februari kwamen er 18 darters samen in het Woaterbörgje voor weer een spannend darttoernooi om de Görtbokaal, georganiseerd door Schifpotproductions . De hoogste uitgooi met 120 (onehunderdandtwenty!) was van Frits Venema uit Groningen. De winnaar van de avond was Jan Arend Hansma uit Ezinge. 

 Wedstrijdleider Derk Maatjes bedankte iedereen voor de gezellige en sportieve avond.  Garwerd Deed! Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart was de landelijke NL Doet!-dag en was er iets boven Groningen Garnwerd Doet! Er stond een heel groot aantal klussen op het wensenlijstje en die zijn nog allemaal 

geklaard ook! Het voorwerk van Johan Keizer, Marc en Peter Nooren en de inzet van Paul Pruisman maakte dat daarna de kruiers, stenensjouwers, houtsnippersjouwers, wilgentenenvlechters, vegers, poetsers, bloemen-potters en moestuinwerkers los konden.  Als dank mochten alle harde werkers tussen en na gedane werk even bijtanken bij Annemiek van der Meijden die non-stop heerlijke hapjes en drankjes serveerde.  Dank jullie wel allemaal! Dit soort dagen laten weer zien waar een klein dorp groot in kan zijn!  Even voorstellen… Naam: Robbert Vermeulen Hoe lang woon je in Garnwerd: Sinds voorjaar 2014. Taak in bestuur: secretaris en Gört. Favoriete plekje in Garnwerd: Bovenop de molen, prachtig uitzicht over het hele dorp Lijfspreuk: Het leven is een schouwtoneel  Koffie of thee: thee. Wijn of bier: wijn. Pizza of boterham met kaas: patat! Sport of chips: chips eten kan ook inspannend zijn. Gras of braggel: gras. Dag of nacht: dag. Hond of kat: kat, maar als we de tijd hadden kwam er ook een hond(je). Android of iOS: Telefoon Android, rest iOS. Zaaien of oogsten: oogsten. Paperback of e-book: e-book. Film of theater: theater.  Tai Chi Workshop In het kerkje van Oostum worden door een zeer ervaren Tai Chi meester twee 



workshops gegeven. Deze zijn op donderdag 12 en vrijdag 13 mei, van een tot vier in de middag. Kosten per keer zijn €25. Opgeven kan bij Yvonne van Bergeijk op 06 – 4807 7325, posy.fafa@gmail.com. Meer informatie over de docent is te vinden op www.wen-ti.nl  65+ commissie In de dorpsvisie staat dat wij willen dat Garnwerd een dorp is waar ouderen kunnen blijven wonen. Om hier mee aan de slag te gaan lijkt het ons goed een commissie in het leven te roepen. Via de stichting "nieuwe akkers" is al Eem oproep geweest en hebben diverse mensen zich aangemeld, deze zullen binnenkort benaderd worden. Maar hierbij nog een oproep voor geïnteresseerden. Je hoeft niet 65+ te zijn om deel te nemen in deze commissie. Het gaat erom plannen te maken voor wonen en zorg voor ouderen. Misschien kan er een zorgcoöperatie opgezet worden, woningen gerealiseerd worden waar ouderen kunnen wonen of kan er een mantelzorg, boodschappen dienst etc. opgezet worden... De uitkomst staat niet vast, eerst moet er onderzocht worden wat de behoefte is om daarna plannen te kunnen maken. Lijkt het je leuk, interessant? Meld je aan! Dit kan via dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com of je kan je melden bij Liesje Faber (Burgemeester Brouwerstraat)  Feestelijke opening jeu de boules baan Op 23 april om 15.00 uur is het zover: De pas aangelegde jeu de boules baan op de dijk bij ’t Woaterbörgje wordt officieel geopend. Op dit unieke plekje kunt u 

onder het genot van een (Frans getint) hapje en drankje met deze sport kennismaken. Leden van de club van Robbie Timmer zullen aanwezig zijn om uitleg te geven en een demonstratie te geven. Tot ziens op zaterdag 23 april!  Hoe is het nu met… Lambertus Postma? Onze oer-Garnwerder lag eind 2015 van de ene op de andere dag opeens in het Martini ziekenhuis, afhankelijk te zijn van de zorg van de verpleegkundigen. De diagnose werd gesteld: prostaatkanker. Inmiddels is de nabehandeling in volle gang en gaat Lambertus eens in de drie weken terug voor chemokuur. Dit duurt nog tot eind juni. In zijn woorden: ik ben in de afgelopen 3 maanden vaker in het ziekenhuis geweest dan in de 60 jaar ervoor. Tijdens zijn ziekenhuisopname heeft Lambertus veel belangstelling uit het dorp gehad in de vorm van kaartjes, mails, aanbieden van hulp. Dit heeft hem enorm goed gedaan, waarvoor ook via deze weg dank. Hoe het verder gaat is lastig te voorspellen. Lambertus is weer voorzichtig gedeeltelijk aan het werk gegaan en probeert de draad van het leven zo goed mogelijk op te pakken. Lambertus merkt dat het voor mensen soms lastig is om hem te benaderen, wat begrijpelijk is. Maar als je hem op straat tegenkomt, of even op bezoek gaat zoals uw redacteur, dan merk je dat Lambertus zonder schroom en met zijn kenmerkende gevoel voor humor kan praten over wat er aan de hand is. Hij wordt dan wel kaal maar dat spaart weer een bezoekje aan de kapper uit. De kalemannenclub (Dicky, Jurgen, Marc en anderen) heeft er een prominent lid bij! 



 Jan Zantingh exposeert in Galerie de Weergang in Garnwerd. Galerie de Weergang opent op 1 mei a.s. het nieuwe seizoen met een expositie van schilderijen van Jan Zantingh uit Hoogkerk. Een onbekend, maar ook ongekend talent. Het werk van Helmantel bracht hem op het idee zelf te gaan schilderen. Aanvankelijk, om zich de technieken van het schilderen eigen te maken, kopieerde hij stillevens van Henk Helmantel.  Dat ging hem gemakkelijk af en vervolgens waagde hij zich er aan schilderijen van foto’s te gaan maken. Inmiddels is hij zo ver dat hij prachtige stadsgezichten van Groningen maakt, met behulp van foto’s, die hij zelf maakt en op internet vindt.  De schilderijen kenmerken zich door een enorme gedetailleerdheid en degelijkheid. Juist het feit dat hij autodidact is en hij zich niet altijd aan de regels van bijvoorbeeld de perspectief houdt, maken zijn schilderijen bijzonder charmant.  Een aanrader dus! Jan Zantinghs werk is te zien t/m zondag 12 juni. 

     

 Zoals altijd is er werk in stock. Ditmaal van Frits Casparie, Michiel Ragnar, Heleen van der Tuin en Ton Stoltenkamp. Daarnaast zijn er zogenaamde kunstpuzzels van Anja Weber en Gerard Leerkes en keramiek van Wim de Boer, met onder andere kommetjes van Garnwerder klei. De Galerie is open van donderdag t/m zondag van 11 tot 17u. van mei t/m september, Burgemeester Brouwersstraat 28 in Garnwerd. 
http://madelonvanderkooy.wix.com/galeriedeweergang     Wist u dat… … een bestuurslid vrijstelling heeft gekregen van de voorstelronde omdat hij met geen tien paarden over te halen was om een keus te maken tussen brood of pizza? … Te Gast in Garnwerd best nog wel springlevend is? … echte ratten niet van munt houden? (denken ze op het moestuincomplex) … een dronken man spelen niet zo veel verschilt van er een te zijn? … het hebben van opvliegers niet alleen is voorbehouden aan vrouwen? … Arie Terpstra de nieuwe Dorrepaal is? 
        



 

Foto van 22 april 2009 toen duidelijk werd dat de Dorkwerderbrug zou blijven                   
Archieffoto (andere brug)  



 


