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Beste Garnwerders,
Het is herfst en de regen komt bij tijden
weer met bakken uit de hemel. Gelukkig
staat er een aantal hartverwarmende
activiteiten op de dorpsagenda dus de
laatste twee maanden van 2016 komen
we ook wel door.

Agenda
16 november Klaverjasavond
19 november Intocht Sinterklaas
26 novemer Trio Reijseger, Fraanje en
Sylla zijn Te Gast in Garnwerd
26 november ALV IJsbaanvereniging
27 november Sluiting Tentoonstelling
Garnwerd in Beeld, met Dorpsmaaltijd
10 december Oud papier
17 december Risk Toernooi
21 december Klaverjassen

website: www.garnwerd.eu
KLAVERJASSERS GEZOCHT
Hallo dorpsbewoners,
Al vele jaren wordt er in de maanden september
tot en met april elke derde woensdagavond van
de maand geklaverjast bij Café Hammingh.
Om het aantal deelnemers aan deze gezellige
avonden op peil te houden en weer te doen
groeien, doen wij graag een oproep aan jullie.
Kun je klaverjassen (je hoeft echt geen
sterspeler te zijn) en lijkt het je leuk om 1 keer
per maand met dorpsgenoten te kaarten, kom
dan vooral langs op de derde woensdagavond
van de maand (aanvang 20.00u)!
Per avond worden er vier boompjes van 12
rondes gespeeld en de drie spelers met de
hoogste resultaten van de avond vallen in de
prijzen.
Het zou leuk zijn als je elke maand kon komen,
maar het is niet noodzakelijk. Er wordt acht keer
per jaar gespeeld en de vijf beste resultaten
worden bij elkaar opgeteld voor het
eindklassement. Dus kun je maar vijf keer of
minder per jaar, dan is dat ook geen enkel
probleem. Het gaat vooral om de gezelligheid.
We hopen een aantal nieuwe gezichten te
mogen verwelkomen!
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Arie Terpstra (0594-621286).

IJsbaanverenigingjaarvergadering
Met de eerste koude nachten op komst is het
bestuur ontwaakt uit haar zomerslaap en aan de
slag gegaan met allerhande ijs-zaken.
Allereerst hebben we een datum en tijd
vastgesteld voor de ALV: zaterdag 26 november
om 20.00 uur. De agenda & notulen kunt u lezen
op onze website www.ijsbaangarnwerd.nl
Met het aftreden van Pieter van Dijk is er een
plek vrij binnen ons bestuur. Graag zouden we
de komende winter weer op volle sterkte zijn;
wie maakt ons team compleet? Kandidaten
kunnen zich melden tot een uur voor aanvang
van de ALV bij de voorzitter.
Ook kunt u ons een dezer dagen aan de deur
verwachten voor het innen van de contributie.
De contributie blijft traditiegetrouw gelijk aan
vorige jaren (gezinnen € 5,-, individuen € 2,50).
Met het niet verhogen van de contributie was er
nog geen geld voor mobiele pinapparaten, dus
fijn als u cash klaar legt.
Tot slot hebben wij ons uitgebreid verdiept in
het weer. Rekening houdend met El Niño, de
poolwinden, golfstromen en alle groene
klimaat-beïnvloedende-Garnwerder-initiatieven,
voorspellen wij een ijskoude winter!
Dus, tot zaterdag 26 november, dan kan de
voor(ijs)pret beginnen.

Werkgroep ouderen Garnwerd van start
Hoe kunnen mensen die ouder worden zo lang
mogelijk plezierig in Garnwerd blijven wonen?
Wat is daar voor nodig?
Dit is in het kort de vraag die in onze dorpsvisie
wordt gesteld in het hoofdstuk Wmo en
participatiesamenleving.
De werkgroep ouderen is in het leven geroepen
op hiermee aan de slag te gaan.
De werkgroepleden zijn: Gerrit van Esveld,
Magreeth Switters, Ineke Blankenspoor, Saskia
Messchendorp, Carla van der Moolen, Ria
Timmer, Pieter van Dijk en Liesje Faber.
Eerst wil de werkgroep weten hoe de oudere
inwoners zelf denken over hun toekomst. Welke

wensen zijn er als het gaat om wonen,
onderlinge hulp en activiteiten voor en door
ouderen?
Onder hulp wordt hier verstaan de lichte
vormen van ondersteuning, noaberschap dus,
niet de zwaardere professionele zorg.
Om een goed beeld te krijgen van de wensen
die er leven is er een enquete gehouden onder
de inwoners van 60 jaar en ouder. De resultaten
daarvan wil de werkgroep begin 2017 op een
bijeenkomst met de oudere inwoners bespreken
om te bekijken welke acties nodig en gewenst
zijn.
Veel 60-plussers vulden de vragenlijst in. Dat
bewijst dat het onderwerp leeft in Garnwerd!

Even voorstellen: BiBuZa
BiBuZa is een subgroep van onze
dorpsvereniging en houdt zich bezig met vele
Binnen- en Buiten Garnwerdse zaken, zoals
veilig verkeer, de dorpsvisie wat betreft verkeer,
het dorpsommetje, fiets- en wandelpaden naar
Winsum en etc. etc..
Wij zijn wat onzichtbaar maar de afgelopen
jaren is er hard gewerkt, veel overleg geweest
met de gemeente, ook met provincie en
waterschap en we hebben wel het één en ander
bereikt. En wat dan wel ?
Allereerst iets over een wandel- en fietspad
tussen Winsum en Garnwerd. Voor wandelaars
en fietsers is de weg tussen Garnwerd en
Winsum eigenlijk levensgevaarlijk. Jaren geleden
pleegden wij overleg met B&B- en Horeca
mensen uit zowel Winsum als Garnwerd,
vervolgens legden wij onze wensen bij de
gemeente op tafel. Na jaren van overleg en met
heel en heel veel geluk – verkoop van
boerderijen aan de provincie – ligt er nu een
voorlopig wandelpad van Garnwerd naar
Boerderij Weidelust. Voor iedereen toegankelijk
maar niet voor honden. De markering laat nog
te wensen over, de gemeente heeft ons
toegezegd dat daar iets aan gedaan gaat
worden, maar, soms ….. draaien gemeentelijke

molens langzaam. Een picknicktafel halverwege
komt volgend voorjaar.
Maar nu nog het fietspad, dat moet er ook
komen, te meer omdat het grootschalige
sportpark ten westen van Winsum ook voor
Garnwerders bereikbaar moet zijn. Voor dit
fietspad is al geld gereserveerd maar er moet
nog meer geld ergens uit een hoge hoed komen.
Op ons verzoek is er een bankje op de dijk
geplaatst, het schotbalkenhuisje mooi zwart in
de “teer “gezet, het ooievaarsnest is
geïnspecteerd, hun bedje is gespreid, op
www.ooievaar.nl konden we niets vinden dus
we wachten de komst van de ooievaar af.
We zijn met de gemeente in overleg over het
toenemend verkeer dat minder snel door de
dorpskom moet rijden, onze eerste prioriteit is
dan ook het afremmen van de snelheid van
binnenkomend verkeer op een wijze die voor
alle vormen van verkeer acceptabel is.
De inrichting van de parkeerplaats aan de
Oostumerweg waaromheen mogelijk een
beukenhaag komt, staat volgend voorjaar op het
programma. Ach, en mocht er eens iets zijn, laat
het dan weten.
Commissie BiBuZa
Jan-Arend Mulder, Cuno Schokker
Emmeke Schurink, Regina Willemsen

Vreugdevuur 2016-2017
De gemeente Winsum heeft begin dit jaar
aangegeven dat de locatie van het vreugdevuur
met Oud-en-Nieuw aan de brug tegenover
Hammingh niet meer wordt goedgekeurd. Dit
heeft te maken met verkeersveiligheid en
bereikbaarheid door hulpdiensten. Tevens is er
te veel risico op beschadiging van ‘omliggende
structuren en bouwwerken’. De vorige plek van
het vreugdevuur op het oude schoolplein komt
onder de nieuwe regels al helemaal niet meer in
aanmerking. Het bestuur heeft daarom in
overleg met de gemeente gekeken naar een
alternatieve plek en geconcludeerd dat er
binnen het dorp slechts 1 andere plek mogelijk

in aanmerking komt: de zuidwesthoek van
parkeerplek zuid. Hiervoor is een vergunning
aangevraagd. Ondanks dat dit een breuk met
tradities is hopen we dat het Oud-en-Nieuw
feest zal spetteren als ieder ander jaar!

Risk toernooi
Op zaterdag 17 december begint om kwart voor
acht het jaarlijkse Risk toernooi, in de bovenzaal
van Café Hammingh. Opgave is mogelijk tot 15
december, bij Miente Viersen 621916 of
m.viersen@kpnplanet.nl

Expo 180-jaar Hammingh
Er zijn nog 2 expositie-weekenden in de Doorrit
te gaan. Als commissie kijken we nu al zeer
tevreden terug op het behaalde resultaat.
Menig bezoeker komt zelfs vaker terug omdat
ze deze expositie ook als een reünie ervaren,
waarbij vele herinneringen worden opgehaald
en foto’s worden uitgewisseld.
Er wordt door oud Garnwerders over gedacht
om in het voorjaar van 2017 een reünie te gaan
organiseren met als richtlijn : “geboren vóór
1947”. Reacties daartoe zijn welkom.
De aandacht van deze expo richt niet alleen op
de 80 afbeeldingen op canvas en de vijf film- en
video-presentaties, maar er is ook alle
belangstelling voor de vitrines, de foto's, de
krantenknipsels in de "Hammingh-hoek" en de
interactieve kaart van Garnwerd met foto’s van
Garnwerders die vanaf 1985 voor hun huis zijn
gefotografeerd.
In de filmhoek worden opnames getoond van
een schoolfeest in Garnwerd (1975), een korte
film "Mien Laifste Stee" met Egbert Hammingh,
"De Onderste steen" (interview met Egbert &
Jelda Hammingh en Pieter van Dijk), een
presentatie met animaties van café Hammingh
van 1836 tot 2016 en een
presentatie/verzameling ingebrachte foto's en
culturele impressies rondom café Hammingh;
hierin zijn ook de laatst ingebrachte

kunstwerken uit particuliere collecties
opgenomen.
U kunt de expositie nog bezoeken op de
zaterdagen en zondagen in november van 11.00
tot 17.00 uur (27 november tot half vijf!).

Intocht Sinterklaas
Garnwerd, Feerwerd,
Ezinge en Aduarderzijl:

Wistudat…
… Gemak dient de mens, de lijfspreuk is van
Nynke?
… Een 45 km autootje een invalide wagentje
bleek te zijn?
… Je nooit genoeg blik kunt hebben?
… Naast Expeditie Noord van RTV Noord, de
KRO/NRCV ook in Garnwerd is geweest voor tvopnames?
… Er op allerlei plekken is-Gerry-nu-nog-nietopen feestjes gevierd worden?
… De roddel rond gaat dat er met Oud-en-Nieuw
een feesttent in het dorp staat, maar dat dit niet
waar is?
… De Kerstboom op het oude schoolplein zal
stralen als nooit te voren?
… Fokko Leutscher geheime snoepreisjes naar
Kiev (Oekraïne) maakt?
… Je in Garnwerd binnenkort ook uitgebreid
kunt breien?
… Je de 40 om Garnwerd prima kunt lopen op
schoenen van de Primark?
… Na een voorspel van maar liefst 30 jaar de
Culturele commissie en de Dorpsvereniging nu
eindelijk het ja-woord aan elkaar gegeven
hebben?
… En dat Koos Bladt daarom als aspirant
bestuurslid is toegetreden tot het bestuur van
de Dorpsvereniging?

het is bijna zover!!
Op zaterdag 19
november 2016 is de aankomst van Sint
en zijn Pieten aan de kade in Garnwerd,
om één uur ’s middags!
Rond half drie is
er een
tussenstop bij
het Museum
Wierdenland,
speciaal voor de
allerkleinsten. Vlak daarvoor begint het
grote Sinterklaasfeest in het Dorpshuis te
Feerwerd waar de Sint om kwart over
drie zal aankomen. Om ongeveer vier uur
vertrekken Sinterklaas en
zijn Pieten naar hun
logeeradres.
DIT MAG JE ECHT NIET MISSEN!!
Het Sinterklaasfeest is een gezamenlijk initiatief van de
middenstandsvereniging Middagh en de dorpsvereniging

Deze Gört wordt gesponsord door:

Garnwerd e.o., dorpsbelangen Ezinge en dorpsbelangen
Feerwerd en Aduarderzijl.
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