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Beste Garnwerders,
Nu 2017 al weer een maand oud is, de
jaarswisseling, nieuwjaarsduik en
nieuwjaarsvisite al weer ruim een maand
achter ons liggen, de ijsbaan eindelijk
weer eens gebruikt kon worden en de
zonnepanelen bijna het dak op kunnen
wordt het hoog tijd om vooruit te kijken.
In deze Gört kondigen we de feestelijke
opening aan van het zonnepark bij Johan
Keizer, de jaarlijkse ALV en houden we u
op de hoogte van de ontwikkelingen bij
de Werkgroep Ouderen Garnwerd.
Agenda
18 februari Darttoernooi bij Woaterborgje
27 februari Breiavond
6 maart Bijeenkomst Werkgroep Ouderen
Garnwerd
11 maart Opening Zonnepanelen bij Keizer
Feerwerd
11 maart Ophalen oud papier
15 maart Klaverjas/Sjoelen
31 maart ALV om 20.00 uur in bovenzaal
Hammingh
2 april Optreden trio Strobos-Van den End-Van
den Bercken in de kerk van Garnwerd
16 en 17 april Pasen in Garnwerd
29 mei-1 juni Avondvierdaagse

website: www.garnwerd.eu

Uitslag Sigaarrookwedstrijd
Op 28 januari 2017 streden 22 mannen
en 2 vrouwen in het Woaterborgje om de
wisselbokaal Beste Sigaarroker.
Van heinde en verre kwamen de
deelnemers, en de kroeg was binnen
korte tijd gevuld met sigarenrook.
De sigaar van Erika Prummel (team
Sebaldeburen) gaf het na 12 minuten al
op, de kortste tijd. De winnaars hielden
het een stuk langer vol:
Peter Nooren (Krassum) werd derde met
een tijd van 2 uur 49 minuten, Fokke
Henk (Sebaldeburen) werd tweede met
een tijd van 2 uur 58 minuten.
De overduidelijke winnaar van de avond
werd Johan Keizer (Schifpot) die zijn
sigaar een recordtijd van 3 uur 21
minuten brandend wist te houden.
Met een mooi vleespakket gingen de
winnaars naar huis.
Nieuws van de Werkgroep Ouderen
Garnwerd
De respons op de enquête onder
zestigplussers in Garnwerd was hoog:
74% vulde de vragenlijst in. Er waren veel
positieve reacties op het initiatief.

De werkgroep heeft de resultaten in een
rapport samengevat. Hieronder een paar
opvallende uitkomsten.
- De meeste mensen willen graag in
Garnwerd blijven wonen en een
meerderheid het liefst in hun eigen huis,
zo nodig aangepast.
- Veel mensen zijn bereid iets voor een
ander te doen en zouden ook hulp van
dorpsgenoten accepteren als dat nodig
is.
- Er leven veel ideeën voor activiteiten,
waarvoor een flink aantal mensen zich in
wil zetten.

UITNODIGING aan alle zestigplussers in
Garnwerd en andere belangstellenden

De rapportage met een samenvatting van
de resultaten, conclusies en een
actieplan wordt op 6 maart
gepresenteerd en besproken. De
zestigplussers krijgen deze rapportage in
hun brievenbus, met een uitnodiging
voor de bijeenkomst. Die wordt
afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd.
Niet alleen zestigplussers, ook andere
belangstellenden zijn welkom! Wie mee
wil eten, moet zich wel even opgeven (zie
kader hiernaast).

In het rapport doet de werkgroep voorstellen
voor actiepunten. We zijn benieuwd wat jullie
ervan vinden en welke ideeën jullie hebben om
ze in de praktijk te brengen.
Daarover gaan we graag met jullie in discussie.

Sjoelen houdt u soepel!
Naar aanleiding van de oproep in de
vorige Gort, hebben zich vier mensen
aangemeld om elke derde woensdag van
de maand te gaan sjoelen. Hiermee
wordt een oude traditie nieuw leven in
geblazen. Het zou leuk zijn als deze groep
nog verder uitgebreid kan worden! Dat
geldt uiteraard ook voor het klaverjassen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom! Opgave
kan nog steeds via Arie Terpstra (0594621286) of kom gewoon langs op de
derde woensdag van de maand in Café
Hammingh.

Garnwerd, februari 2017
Beste dorpsgenoten,
De resultaten van de enquête onder
zestigplussers zijn in kaart gebracht. Het aantal
deelnemers was groot.
Wij willen het rapport graag met jullie
bespreken op maandag 6 maart, in basisschool
De Kromme Akkers in Garnwerd, van 17.0018.30 uur. Jullie worden hiervoor van harte
uitgenodigd.

Om 18.30 uur bieden we jullie een winters
stamppotbuffetje aan. Hieraan zijn geen kosten
verbonden. Als je mee wilt eten, dan graag voor
1 maart even opgeven bij Liesje Faber,
Burgemeester Brouwersstraat 8 (per telefoon
(0594 621850) of per e-mail:
liesjefaber@kpnmail.nl).
Het samenvattend rapport is digitaal op te
vragen via een mailtje aan
liesjefaber@kpnmail.nl en wordt binnenkort ook
op de dorpswebsite www.garnwerd.eu
geplaatst.
Speciaal de zestigplussers worden uitgenodigd,
maar ook andere dorpsgenoten zijn van harte
welkom.
Wij hopen op een grote opkomst!
De werkgroep ouderen Garnwerd,
Pieter van Dijk, Gerrit van Esveld, Ria Timmer,
Margreeth Switters, Saskia Messchendorp
Carla van der Moolen, Evelien Slangenberg,
Ineke Blankenspoor, Janet de Jong, Liesje Faber

2 april: Trio Strobos-Van den End-Van
den Bercken zijn Te gast in Garnwerd
Dit trio bestaat uit mezzosopraan
Karin Strobos, fluitiste Felicia van den
End en pianiste Daria van Bercken. Zij
brengen u liederen van mediterrane
bodem, liefdesliederen.
De liefde is een rebelse engel die
niemand kan temmen, dit zet de toon
voor een sprookjesachtig programma
ronde de liefde.
Onbeantwoorde liefde, vurig verlangen
lopen als een rode draad door de
prachtige liederen van o.a. Fauré, De
Falla en Huë.
Met de bijzondere combinatie van
zangstem, fluit en piano bestrijken zij een
breed palet van klassieke muziek
variërend van opera tot kamermuziek.
zie : www.tegastingarnwerd.nl
reserveren via
tegastingarnwerd@gmail.com, entrée €
17,50
GLOED ZET 11 MAART 232
ZONNEPANELEN AAN!
Dorpsvereniging Garnwerd e.o. richt zich
sinds 2013 op belangenvertegenwoordiging. Joris de Winter en
Phillip Kocken wierpen meteen hoge
ogen met hun energieplannen. De
commissie is inmiddels zes man (M/V)
sterk en voelt draagvlak binnen en buiten
Garnwerd. Er is heel wat (papier)werk
verzet, van aanbestedingen tot het
verzamelen van handtekeningen, van
presentaties voor subsidiënten tot
informatiebijeenkomsten voor
particulieren en het uittekenen van een
zonnepanelendak. En nu dient de eerste voor iedereen zichtbare - mijlpaal zich
aan:

Vanaf 11 maart 2017 prijken er 232
zonnepanelen op de zuidkant van het
dak van Keizer Feerwerd. Eigendom van
de bruisende coöperatie GLOED
en dus van de 26 deelnemende bedrijven
en huishoudingen. Deze
energieproductie is nog maar het begin
van Garnwerd Lokaal Onafhankelijk En
Duurzaam u.a. Kijk voor meer informatie
op www.garnwerd.eu of in de volgende
Middagster.
Het aanzetten van de zonnepanelen
gebeurt om 10.00 uur ’s ochtends met
een hapje, een drankje en een muziekje.
Ook GroenLinks gedeputeerde Nynke
Homan zal aanwezig zijn. U bent van
harte welkom!
Breien in ’t Woaterbörgje
Eens in de twee weken, op
maandagavond, zit een aantal
Garnwerder vrouwen aan de stamtafel in
’t Woaterbörgje te breien. En natuurlijk
bij te praten. Erg gezellig!

Het zijn open bijeenkomsten, dus
iedereen kan aanschuiven. Je hoeft er
geen lid van te worden om mee te doen.
Soms zijn er veel breisters, soms wat
minder. Af en toe komen kan dus ook,
aan- of afmelden is niet nodig. De
consumpties zijn voor eigen rekening.
Wil je meedoen, dan ben je van harte
welkom!
De eerstvolgende breiavond is op
maandag 27 februari. Er wordt gebreid
van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur.

Aankondiging ALV
Op vrijdagavond 31 maart wordt de jaarlijkse
ALV van de Dorpsvereniging gehouden.
Momenteel bestaat het bestuur uit 5 personen:
voorzitter Sonja Hofstee, secretaris Robbert
Vermeulen, penningmeester Nynke Veenstra en
bestuursleden Liesje Faber en Gerro Dijk. Nynke
Veenstra heeft aangegeven graag een tweede
termijn als penningmeester te willen aanblijven.
De overige bestuursleden zijn nog niet aan het
einde van hun eerste termijn en willen
doorgaan. Wel is er nog steeds behoefte aan
versterking van het bestuur. Aspirant-leden
kunnen zich tot een week voor de vergadering
melden bij een van de bestuursleden zodat hun
kandidatuur via de agenda bekend gemaakt kan
worden.
Vooraankondiging Avondvierdaagse
Maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni
kunnen de avonduren weer wandelend
doorgebracht worden. Op woensdag wordt er in
Garnwerd gelopen. Op de overige dagen in
Kommerzijl, Ezinge en Oldehove.
Een stapje naar voren en een stapje terug
Stichting Nieuwe Akkers heeft heel wat stappen
gezet in haar eerste bestaansjaar. Maar, zoals
dat gaat in veranderprocessen, zetten we soms
ook weer een stapje terug. Bij schoolvereniging
Lauwers & Eems zitten we inmiddels met de
derde directeur om tafel sinds wij de barricade
op gingen om sluiting van twaalf basisscholen in
onze regio tegen te houden. De afspraken die
we met de één gemaakt hebben, moeten we de
volgende directeur weer opnieuw van
overtuigen.
En ook de gemeentelijke herindeling heeft
consequenties. De gemeente Winsum heeft de
intentieverklaring getekend om met een
uitbreiding van functies een levendige school te
behouden voor Garnwerd. Maar sinds de
herindeling maken zij geen beslissingen meer
over dit project zonder overleg met de
gemeente Zuidhorn.

SPONSORT DEZE GÖRT

En ondertussen gaan we ook gewoon door om
stappen voorwaarts te zetten. Samen met
architectenbureau W2N hebben we al onze
wensen, ideeën en dromen in concrete plannen
gegoten inclusief een financiële
haalbaarheidsstudie. Hier wordt momenteel een
mooi boekje van gemaakt, waarmee wij de boer
op gaan om de financiën te regelen zodat we de
plannen ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.
Deze plannen zullen we eerste met alle
betrokken partijen bespreken (gemeente
Winsum, Lauwers & Eems, docententeam, MR
en projectteam Nieuwe Akkers) en daarna
presenteren we ze heel graag aan alle
geïnteresseerde Garnwerders tijdens de ALV in
maart!
GarnwerdDoet 2017
Vrijdag 10 maart + zaterdag 11 maart
Al een aantal jaren is er tijdens GarnwerdDoet
een hele hoop werk verzet. Vanuit de Kromme
Akkers hebben we dit jaar weer een financiële
bijdrage aangevraagd én gekregen vanuit de
landelijke organisatie (€ 400,-). Plan is om het
pannaveldje (‘voetbalkooi’ op het schoolplein)
af te maken met wanden + goals. En we willen
de hal op school graag een opfrisbeurt geven.
Ook lijkt het ons goed om zwerfvuil op te
ruimen in het dorp.
Successen uit het verleden bieden geen enkele
garantie, maar de afgelopen edities waren
behalve heel nuttig ook beregezellig en werden
de vrijwilligers enorm in de watten gelegd met
allerlei lekkers gemaakt door Annemiek van der
Meijden.
Dus, doe je mee? Alle hulp is welkom!
Vrijdag starten we om 12 uur en gaan we tot 17
uur door. Zaterdag starten we om 12 uur en
gaan we tot 16 uur door. Je hoeft natuurlijk niet
alle uren mee te buffelen, een uurtje helpen kan
ook.
Wistudat…
Lambertus niet alleen de schrijfpen maar ook de
breipen kan hanteren?

