G Ö R T 7 8 (DECEMBER 2016)
nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken
Redactieadres: Robbert Vermeulen, Akkerstraat 1 Garnwerd
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com

Beste Garnwerders,
Op de valreep van 2016 valt er nog een
mini Gört bij u op de mat. In deze Gört de
open brief naar aanleiding van de
bijzondere ledenvergadering, de uitslag
van het Risk toernooi en informatie over
de komende jaarwisseling.
Het bestuur wil ook graag van de
gelegenheid gebruik maken om iedereen
in het dorp, ook al moeten ze soms
tijdelijk elders verblijven, goede dagen te
wensen. We hopen voor iedereen op een
gezond, gezellig en gezamenlijk 2017.
Agenda
30 december voorbereiden vreugdevuur door
gemeente Winsum op parkeerplaats zuid
30 december Bubbels en Bollen in Hammingh,
eindfeest jubileumjaar
Nieuwjaarsnacht Kloksmeren vanaf kwart over
middernacht
1 januari Nieuwjaarsduik
6 januari Nieuwjaarsvisite in de Doorrit, vanaf
19.30 uur
28 januari Après Ski party in Garnwerd aan Zee

website: www.garnwerd.eu

Open brief van de ledenvergadering van
de dorpsvereniging Garnwerd.
Onderwerp: de onrust in het dorp
vanwege het strandje.
Aan alle betrokkenen: Frans Nooren, het
gemeentebestuur, de families die beroep
hebben aangetekend bij de Raad van State en
alle andere dorpsbewoners.
Op 23 november 2016 was er een bijzondere
ledenvergadering van de dorpsvereniging
Garnwerd in de bovenzaal van café Hamming.
De aanleiding was de verdeeldheid in het dorp
over het strandje. Er waren zo’n 45 leden
aanwezig.
De vergadering steunt het bestuur in zijn
opvatting dat er namens het dorp geen
standpunt wordt ingenomen voor of tegen het
strandje, en onderschrijft de actief-neutrale rol
die het bestuur speelt. De vergadering vindt dat
het bestuur zich in moet zetten voor het
algemene dorpsbelang en voor een plezierige
woonsfeer voor iedereen.
De ledenvergadering besloot een verklaring af
te leggen en een oproep te doen aan alle
betrokkenen:
- We betreuren het dat de kwestie strandje voor
een sfeer van verdeeldheid, onrust en
onveiligheid heeft gezorgd.

- We maken ons daar zorgen over en vinden dat
de saamhorigheid in het dorp voorop moet
staan.
- We vinden intimidatie en pestgedrag, in woord
of in daad, ontoelaatbaar en roepen iedereen
op respectvol met elkaar om te gaan.
- We roepen de betrokkenen op er alles aan te
doen om het verschil van inzicht zo mogelijk te
overbruggen, maar in ieder geval niet tot
splijtzwam in het dorp te laten worden.
Namens de leden van de dorpsvereniging
Garnwerd die aanwezig waren op 23 november
2016,
Het bestuur

Uitslag 8e Open Garnwerder Risk
toernooi
Zaterdagavond, 17 december 2016, hadden zich
rond 20.00 uur 19 deelnemers verzameld in de
bovenzaal van Café Hammingh. Inzet was de
eeuwige roem en een kleine herinnering voor de
winnaar.
Aan het begin van de avond werden nog even
de belangrijkste regels doorgenomen en daarna
kon er gestart worden.
Binnen 3 kwartier was het Wouter Slangenberg
die zich als eerste had verzekerd van een plaats
in de volgende ronde. Na iets meer dan een uur
speeltijd kwam er een eind aan de eerste ronde.
Er gingen 12 personen door naar de halve finale,
4 tafels met 3 spelers.
Ook hier zat het tempo er goed in. De winnares
van vorig jaar, Trienke Swieringa, was binnen 20
minuten al verzekerd van de finale. Een paar
tellen later was ook de 2 finalist bekend: Robert
Bezema. Daarna volgden al snel Roland
Slangenberg en Mark de Groot (winnaar 2014),
het kwartet was compleet.
Even na tienen begon de finale. De “verliezers”
gingen oefenen voor volgend jaar of een potje
klaverjassen.
e

De finale was zeker geen gelopen race, er werd
fanatiek gestreden maar binnen anderhalf uur
was er nog geen winnaar. Waarschijnlijk hadden
ze nu nog aan de tafel gezeten maar er moest
wel een winnaar komen. Door één van de
uitbaters van café Hammingh, Bert Lange, werd
een envelop getrokken om te bepalen wie de

winnaar zou worden. De gene die de meeste
landen en legers had werd tot winnaar
uitgeroepen. Dit werd Robert Bezema.
Einduitslag:
1. Robert Bezema
2. Mark de Groot
3. Roland Slangenberg
4. Trienke Swieringa
De datum voor het volgende toernooi is ook al
geprikt: zaterdag 16 december 2017.
Oproep aan liefhebbers van Sjoelen
Arie Terpstra zoekt mensen die zin hebben om
te sjoelen. Liefhebbers van het spel met de
houten schijven kunnen zich bij hem opgeven.

Rondom Oud en Nieuw
Zoals eerder aangekondigd is het vreugdevuur
dit jaar op Parkeerplaats zuid, omdat de locatie
van vorig jaar bij de brug naar de toekomstig
gemeente Hoogeland niet meer werd
toegestaan door de gemeente. Op 30 december
worden containers geplaatst en een zandlaag
gelegd waarop het vreugdevuur kan worden
gebouwd. Achteraf evalueert de gemeente met
het bestuur of deze locatie volstaat.
Het bestuur nodigt u van harte uit om wanneer
het nieuwe jaar slechts een kwartier oud is
samen met ons het glas te komen heffen in de
kerk. Het kloksmeren begint om kwart over
twaalf.
Het nieuwe jaar begint traditiegetrouw met de
Nieuwjaarsduik in het Reitdiep en snert in het
Woaterbörgje. Het spektakel begint om 14.00
uur.
Op 6 januari vindt de officiële begroeting van
2017 plaats met de Nieuwjaarsvisite in de
Doorrit. Vanwege de drukke feestagenda in
december heeft het bestuur besloten om deze
keer geen maaltijd aan te bieden. U bent van
harte welkom vanaf 19.30 uur. Naast de quiz en
het foto-overzicht van 2016 wordt de nieuwe
burgemeester bekend gemaakt en wellicht
komen twee oude bekenden ook nog even
langs…

