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Beste Garnwerders,
We hebben u veel te vertellen. Dus laten
we zonder omhaal beginnen aan deze
volle Gört!

Agenda
16 en 17 april Pasen in Garnwerd
21 april Moestuin Meet-up!
10 mei Dorpsvisie avond in de Doorrit om
20.00 uur

ondersteund door het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
In totaal deden 28 dorpen mee. Zij werken
allemaal op hun eigen manier aan voorzieningen
die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het
dorp.
In Garnwerd zijn bewoners zelf aan de slag
gegaan om een toekomstbestendig dorp te
maken voor jong en oud. Naast een coöperatie
voor 232 zonnepanelen is in het dorp een
commissie actief met een plan om de school een
multifunctionele invulling te geven met
onderwijs, zorg, cultuur, ruimte voor start-ups
en ontmoetingen voor jong en oud.

20 mei Reünie Oud Garnwerders
29 mei-1 juni Avondvierdaagse
10 juni Oud Papier
23 juni Beachvolleybaltoernooi GaZ
GARNWERD DINGT MEE NAAR
DORPSVERNIEUWINGSPRIJS
Door een supersnelle en supergeweldige actie
van Annemiek van der Meijden en Sonja Hofstee
is Garnwerd doorgedrongen tot de finale van de
Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Het dorp neemt
het daarin op tegen Witteveen (Drenthe) en het
Gelderse Beltrum.
De prijs is een initiatief van de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen en wordt

Op 4 mei brengen de juryleden een bezoek aan
Garnwerd. Hopelijk heeft de jury ook
meegeluisterd naar de uitzending van Radio
Noord op 6 april waar Sonja, Harm, Rogier,
Mintsje en Joris onze kandidatuur met verve
toelichtten.
Op 23 september wordt de winnaar
bekendgemaakt. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs
is een geldbedrag verbonden van 2500 euro
voor de winnaar.

MOESTUIN-MEET UP
Op vrijdag 21 april vanaf 15.30 is er een
moestuin-meet up in de school (Kromme
Akkers). We gaan eerst de schoolmoestuin

bijwerken. De eerste zaden zitten alweer in de
grond, maar we willen o.a. graag de paden met
houtsnippers aanvullen. Iedereen is welkom,
ook leuk voor kinderen om mee te helpen!
Vanaf 17.30 uur een hapje eten (Annemiek
kookt), een tuinboeken-leestafel en een stekjesen zadenbank (neem mee wat je wilt ruilen).

verbrand rubber te ruiken… Aan het einde van
de middag zat de klus erop en kon de kas
worden opgemaakt: ruim 1.600 euro voor het
goede doel. Dit was de zoveelste in een lijn van
leuke stunts waar de Kromme Akkers ons
onderhand op getrakteerd heeft. Wij wachten
de volgende af..!

En… aansluitend een film: Wallace en Grommit
The Curse of the Were-Rabbit (6+)
Hilarische klei-animatie, over een groot konijn
die de moestuinen bedreigt ☺

De opbrengst van de operatie kan 100% naar
giro 555 door de volgende sponsoren:
Pizzaoven: pizza2you.nl ,bezorgkosten
pizzaoven: Juf Attje, hout om de oven mee te
stoken: houtvoorweinig.nl, meel: Molen
Joeswert en Ceres Coaching, alle groente:
Apotheker groente en fruit Groningen, al het
overige pizzabeleg: Makro Groningen,
Pizzadozen: NewYork Pizza, extra dozen
gekregen van pizzeria grampaolo Baflo en Het
Woaterborgje, Kookmateriaal en
keukengebruik: Foodfellas catering.

Komt allen gezellig!!
Natuurlijk hoef je niet aan het hele programma
deel te nemen. Je kan komen en gaan
wanneer je wilt. Behalve voor de maaltijd, stuur
daarvoor een mailtje naar Annemiek met
hoeveel personen je wilt mee eten
ookannemiek@gmail.com (voor de maaltijd
vragen wij een kleine bijdrage, info volgt).

OPERATIE PIZZA OP DE KROMME
AKKERS
Vrijdag 31 maart was D day voor de leerlingen
van de Kromme Akkers. Zij moesten meer dan
honderd klanten in en om het dorp van
zelfgemaakte pizza’s voorzien. Dit alles in het
kader van de Giro 555 actie tegen de honger in
Afrika. Anders dan op de originele D day,
speelde het weer deze keer helemaal mee en
liet zich van zijn meest mediterrane kant zien.
Op het uur U werden er tafels naar buiten
gedragen en werd er een productielijn
opgetuigd waar de oude Henry Ford jaloers op
geweest zou zijn. Die lijn leidde naar een door
een ervaren pizzabakker bediende houtoven.
Talloze kinderhanden belegden de bodems met
zo ongeveer alles wat je normaliter op een pizza
kunt aantreffen en leverden het bij de oven af.
Inmiddels waren diverse fietsen voorzien van
een container op de bagagedrager teneinde de
pizza’s zo warm mogelijk bij de klanten af te
leveren. Toen de eerste pizza’s klaar waren,
werden ze in dozen verpakt en op de fietsen
geladen. Nadat de eerste koeriers als een stel
speren richting klanten waren vertrokken, was
op het schoolplein heel even de geur van

UITNODIGING VOOR BIJEENKOMST
OVER DORPSVISIE
Garnwerd heeft een prachtige dorpsvisie
geschreven Welke zaken zijn al aangepakt, wat
staat er op stapel? We nodigen alle
dorpsgenoten uit om mee te praten over de
verdere realisering van de dorpsvisie. Inmiddels
uitgevoerde plannen worden besproken,
nieuwe plannen besproken maar ook nieuwe
acties opgestart. Iedereen kan meedenken en
praten onder het genot van een kopje koffie en
een drankje. Het belooft een interactieve avond
te worden dus hou 10 mei vrij, om 20.00 uur in
de Doorrit!

GARNWERD’S GOT TALENT!
Op vrijdagavond 7 juli staat Garnwerd
Grandioos geheel in het teken van “Garnwerd’s
got talent”, de talentenjacht voor jong en oud.
Onder leiding van een vakkundige & objectieve
jury die de verschillende optredens van
commentaar zal voorzien, kan iedereen uit
Garnwerd e.o. zijn of haar kunsten vertonen. Of
je nu een lied wil zingen, muziek of theater wil
maken of een adembenemende acrobatische

act wilt opvoeren, alles kan en mag (zolang de
act niet langer dan 5 minuten duurt). Dus heb je
talent (of juist niet), roep je vrienden, familie of
vereniging dan bij elkaar en bedenk een super
act.
Voorafgaand aan “Garnwerd’s got talent” zal er
een ouderwetse dorpsmaaltijd in de feesttent
plaats vinden, waarbij iedereen een gerecht
meeneemt en dit deelt met anderen. Voor het
eerste glas wijn, bier of fris wordt gezorgd.
Tijdens het gezamenlijke eten zal er al een
spetterend muzikaal optreden worden verzorgd
als opmaat naar de talentenjacht.
Opgave voor de dorpsmaaltijd en “Garnwerd’s
got talent” is vanaf juni mogelijk via de
uitnodiging die huis-aan-huis zal worden
verspreid. We hopen op een grandioze
opkomst.

GARNWERD AAN ZEE ORGANISEERT
...ook dit jaar een Beachvolleybaltoernooi!
Op: vrijdag 23 juni 2017
Van: 19.00 tot 22.00 uur
Bij: Garnwerd aan Zee (op de beach formerly
known as strandje)
Teams zijn toegestaan met leden vanaf 15 jaar
en bestaan uit 3 personen, waarvan minimaal 1
dame en 1 heer.
Opgave per team voor 17 juni bij:
Corrie van Dijken – Maatjes
c.maatjes@kpnplanet.nl
Of: Miente Viersen m.viersen@kpnplanet.nl

JONG IOVIVAT SPEELT IN MEI
KLASSIEK EN EIGEN WERK
Jong Iovivat uit Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en
Winsum hebben voor u drie prachtige stukken
in petto! Maar liefst 36 spelers tussen de 9 en
16 jaar - en één jeugdig, maar iets ouder meisje
- spelen in mei een klassieker en twee
eigen(tijdse) toneelstukken.

De basisschooljeugd speelt ‘Granny Smit en de
mysterieuze toverspiegel’. Een spannend en
grappig sprookje voor jong en oud, geschreven
en geregisseerd door José Timmer. De jongste
middelbare scholieren spelen Hexpositie, een
eigen werk van Anka Roggeveen die ook zelf
regisseert. In Hexpositie wordt u meegenomen
in de avonturen van een klas van d’Olle Schoul.
Beide stukken zijn samen te zien op zaterdag 20
mei vanaf 19:30 uur en op zondag 21 mei vanaf
15:00 uur in de Blauwe Schuit in Winsum.
Granny Smit en de mysterieuze toverspiegel
“Wat een troep hier op het dorpsplein!”, de
burgemeester van het dorp is niet blij en roept
enkele dorpsbewoners bij elkaar om verhaal te
halen. De dorpsbewoners weten van niks en
iedereen is stomverbaasd over de grote spiegel
die ineens prominent op het dorpsplein staat.
Ondanks dat het plein er van opfleurt, gebeuren
er sinds de komst van de spiegel mysterieuze
dingen. Dorpsbewoners raken spullen kwijt,
mensen verdwijnen en schaap Jitske slaat er ook
wat van op hol. En wat is dat met die tikkende
klok? Granny Smit, de heks van het dorp, weet
altijd voor alles een oplossing, maar ook zij is
ineens spoorloos verdwenen. Toch is haar
toverboek dichterbij dan je denkt, ook al weten
bijna alle dorpsbewoners dit niet. Ennuh… Je
weet toch dat je noooooit van een vreemde
appel moet eten? En ook, dat je noooooit de
spiegelranden van een vreemde spiegel moet
aanraken? Het gebeurt toch… met alle gevolgen
van dien!
Kom kijken naar Auke van der Baan, Linde Bos,
Martijn Terpstra, Nine Dingemanse, Flo Malfliet,
Fenje Kocken, Sheila Frugte, Berder de Jong,
Marit Wubbema, Joost Venema, Leonie Terpstra
en Carla van der Moolen.
Hexpositie
In de middeleeuwen waren heksen een ware
rage, maar dat is ver verleden tijd... Toch?

De klas van scholengemeenschap d’Olle Schoul
gaat op onderzoek uit. Huize Dreutel openbaart
haar geheimen of… Is het een valsstrik?
Bestaan ze nog? De bloeddorstige vampiers, de
eenhoofdige monsters, de kwade heksen?
Slecht weer wordt code oranje… Maar wat als
het code rood is…? En wat als de toiletjuffrouw
de redster in nood is?
Waarom gaat Lola niet mee? En…
Wie zijn de single ladies van Beyoncé?
Voor velen een vraag… Voor de toeschouwer
een spel… of niet!?
Geniet van het spel van Stefan De Jong, Lotte
Van Der Meer, Anna De Jong, Margot
Groeneveld, Mirte Zwartenkot, Jeske Voogd, Ida
Boxum, Inez Wubbema, Charissa Postema, Inez
Wubbema en Tibor De Jong.
De oudste jeugdgroep speelt de klassieker
Hamlet (Shakespeare) met een modern tintje, in
het kerkje op Oostum. Het moderne tintje is dat
de mannelijke rol van Polonius - de vader van
het meisje dat verliefd is op Hamlet, Ophelia –
vervangen is door twee vrouwelijke speelsters.
‘Polonia’ is dus de moeder van Ophelia. Zij
vormt een ministersduo met Cecilia. Dit geeft
een andere draai aan de moord op Polonia.
Hoe was het ook alweer… Hamlet is de zoon van
de voormalige koning Hamlet. De koning is
overleden aan een slangenbeet toen hij in de
tuin aan het slapen was.
Hamlet is kapot van de dood van zijn vader. Des
te meer is hij verbolgen over het feit dat zijn
moeder al heel snel na de dood van haar man
trouwt met haar zwager, Claudius, Hamlets
oom. De restjes van het warm buffet van de
begrafenis doen dienst als koud buffet bij de
trouwerij!
Hamlet ontmoet de geest van zijn vader die hem
vertelt dat hij is vermoord door zijn eigen broer,
omdat die op de troon en op de koningin aasde.
Hamlet pretendeert gekte om de waarheid te
achterhalen...

Een toegangskaartje reserveren kan vanaf
medio april uiteraard via de website iovivat.info
De regie is in handen van Grytha Visser. Spel:
Dajo Malfliet, Jasmijn van der Meer, Ruben van
der Meer, Josefien Zeegers, Emma Zeegers, Silke
Voogd, Yara Wubbema, Hannah van der Schaaf,
Maren Mulder en Elske Bos.
Bezoek deze voorstelling op vrijdag 12 mei om
20 uur, zaterdag 13 mei om 15 uur en nogmaals
om 20 uur, vrijdag 19 mei 20.00 uur en zaterdag
20 mei om 15 uur.

ZONNECOLLECTIEF GLOED BRENGT DE
ZON NAAR MIDDAG!
De 232 panelen lagen nog maar koud op het dak
van Keizer Feerwerd of de eerste zonovergoten
dagen braken aan. Op zaterdag 11 maart zette
gedeputeerde Nienke Homan de schakelaar
over. Coöperatie GLOED is energieproducent!
232 panelen van 26 deelnemers (particuliere en
zakelijke investeerders) uit Garnwerd en
omstreken ‘verbouwen’ vanaf nu ruim 60.000
kWh per jaar voor energiebedrijf Noordelijk
Lokaal Duurzaam.
Alles op initiatief van de commissie Energie van
Dorpsvereniging Garnwerd e.o. met als gloeiend
middelpunt Joris de Winter. Zes man-vrouw
sterk zorgde van begin tot eind voor een
energieke samenwerking met de deelnemers,
lokale krachten, gulle subsidieverstrekkers,
knappe uitvoerders en slimme adviseurs! Want
dit zonnedak kwam tot stand met/door:
- Subsidie van en kennisuitwisseling met de
provincie Groningen, een krachtige (financiële)
steun in de rug van de gemeente Winsum,
- Een zee aan ruimte op het dak van Keizer
Feerwerd,
- Het vliegwiel van kennis van GrEK, de
betrouwbare ‘klandizie’ van Noordelijk Lokaal
Duurzaam,

- De toegespitste technische adviezen van
Enie.nl, de ondergrondse snelweg van
aannemersbedrijf Alsema, aansluiting van
Enexis,
- Glitters op t feestje door Loket Leefbaarheid
Groningen, een mooie opstart met Lokale
Energie Voorwaarts,
- Bewegende beelden van Apartof = Johannes
de Bruijne, (gedachte)goed van Ad Nooren =
Peter Nooren, vorm van FLAM = Pieter Malfliet,
lekkers van MA Kookt = Annemiek van der
Meijden, een meterkast van de Zweihaak = Taco
Viersma, mooie klanken van 2Tone music = José
Timmer en Omar Bakker.

zoeken?? Sommige eieren hebben een nummer,
wie zo’n ei vindt, krijgt een verassing!
15.00 uur gaan de paasactiviteiten door op de
traditionele manier, bij Peter Nooren. Voor de
kinderen wordt er een speurtocht uitgezet op
het terrein.

De coöperatie GLOED u.a./ de dorpsvereniging
Garnwerd e.o. zijn nog niet uitgedacht over
meer Garnwerd Lokaal Onafhankelijk En
Duurzaam. Ze gaan nu eerst even genieten van
de zon, maar they’ll be back!

BOEKENIERS GEZOCHT!

MAANDAG 17 APRIL (2E PAASDAG),
KOMT DE PAASHAAS WEER OP BEZOEK
IN GARNWERD!
14.00 uur verzamelen op het Oude Schoolplein,
waarbij de Paashaas je brengt naar de plek waar
hij zijn paaseieren is verloren. Help je mee

Rob Timmer zal het Neut’n Schaiten begeleiden
voor de volwassenen. Voor de kinderen zijn de
chocolade-banen weer uitgezet. Peter zorgt
voor gevulde eieren, de dorpsvereniging voor
lekkere hapjes. Drankjes kunnen aan de bar
gekocht worden en om alles helemaal compleet
te maken zijn de Sjanters gevraagd om e.e.a.
muzikaal te omlijsten.
We hopen op een ouderwets hoge opkomst!

De Stichting Boekeniers Garnwerd, je weet wel
van het boek ‘Tussen Meeuw en Leeuw’, zoekt
enthousiastelingen die zich willen inzetten voor
de historie van Garnwerd. Het boek ‘Tussen
Meeuw en Leeuw’ bleek een groot succes en is
op enkele exemplaren na uitverkocht. Verhalen
die het boek niet hebben gehaald zijn te vinden
op de website van de Boekeniers. Sinds kort
hebben we de website verrijkt met een
uitgebreid fotoarchief waar je kunt zien hoe het
vroeger reilde en zeilde in ons dorp:
www.boekeniersgarnwerd.nl

De verhalen van Haszanda:
De paardenvijg en de roos
In geen enkel mensenleven gaan de
dingen altijd zoals ze gepland en
gewenst waren. Gedurende het traject
kom je altijd voor wendingen te staan,
ten goede en soms ten kwade. Eén van
de meest voorkomende kwade
wendingen is een echtscheiding. Daar
blijft meestal een kwalijk geurtje aan
hangen. Nu is het vaak zo dat op de
kwalijkst riekende paardenvijgen de
mooiste rozen bloeien; met andere
woorden: uit een slechte situatie kan
iets moois voortkomen.
Zij wil na haar scheiding zo snel
mogelijk terug naar haar roots, naar
Garnwerd dus. Als ze zich bij de
woningvereniging aanmeldt voor een
huurwoning, blijkt ze onderaan op de
lijst te worden geplaatst. Dat gaat hem
dus voorlopig niet worden. Goede raad
is duur. Dan bieden twee
dorpsgenoten haar een pas
aangeschafte en opgeknapte woning
aan. Voorlopig is zij nu dus even onder
de pannen en de school is bovendien
ineens een leerling rijker. Onlangs zag
ik haar, arm in arm met haar moeder,
heel senang een wandeling door het
dorp maken. De paardenvijg en de
roos.. Goed bezig Hannah en Ben.
Welcome back Josee!

Maar, zijn er nog meer verhalen te vertellen?
Bijvoorbeeld over de Kleuterbus, het Pieterpad
of de boerderijen? Heb je wat te vertellen en wil
je meewerken aan de geschiedenis van
Garnwerd, neem dan contact op met:
boekeniersgarnwerd@gmail.com

ZONDAGMIDDAGCONCERT THE SPECIAL
SINGERS IN KERKJE GARNWERD
Zondagmiddag 23 april a.s. geeft het Gemengd
koor “The Special Singers” uit Uithuizermeeden
voor de vierde keer een Zondagmiddagconcert.
Na het succes van de drie voorgaande edities (in
Oldenzijl, Uithuizermeeden en Oosternieland)
wordt het concert dit jaar gehouden in het
kerkje van Garnwerd. Medewerking wordt
verleend door Garnwerder Kor van Dijk op piano
en Klaas Dijkstra uit Ezinge op trompet. Aanvang
15.00 uur.
Gemengd koor “The Special Singers” uit
Uithuizermeeden organiseert – na drie eerdere
zeer succesvolle edities – op 23 april a.s. weer
een Zondagmiddagconcert. Deze keer wordt
wat verder van huis geconcerteerd en wel in het
prachtige kerkje van Garnwerd.
Gemengd koor “The Special Singers”, dat vorig
jaar zijn eerste lustrum vierde, telt momenteel
46 leden. Het vierstemmig koor heeft een zeer
divers repertoire dat het beste omschreven kan
worden als populaire wereldliederen. Het koor
heeft speciaal voor dit Zondagmiddagconcert
enkele nieuwe nummers ingestudeerd,
waaronder het wereldberoemde “Morning has
broken” van Cat Stevens, maar nu in een
buitengewoon mooie bewerking van dirigent
Nico Dijkman. Ook wordt het overbekende
“Lord, have mercy” van Johann Sebastiaan Bach
ten gehore gebracht. Het koor wordt op piano
begeleid door Jan Beukema.
De optredens van het koor worden afgewisseld
met pianospel van Garnwerder Kor van Dijk en
Klaas Dijkstra uit Ezinge op trompet.
Kortom, een zeer gevarieerd programma.
In de pauze is tegen een kleine vergoeding
koffie/thee met iets lekkers verkrijgbaar.
Wie dit bijzondere Zondagmiddagconcert wil
bijwonen is vanaf 14.30 uur van harte welkom in
het kerkje van Garnwerd, Burg. Brouwersstraat
3. Het concert begint om 15.00 uur en de
toegang is gratis.

ORGELCONCERTEN IN KERK VAN
GARNWERD
Net als al vele voorgaande jaren, zullen er ook in
2017 in wekelijks orgelbespelingen in de kerk
van Garnwerd georganiseerd worden. Elke
zaterdag in mei, juni en juli zal van 16.00 uur tot
17.00 uur het historische orgel te beluisteren
zijn.
Om de drempel zo laag mogelijk te houden, is
de toegang gratis. Het doel hiervan is om het
orgel als veelzijdig muziekinstrument meer
onder de muzikale aandacht te brengen.
Iedereen kan zo even binnenlopen om te
genieten van de veelzijdige orgelklanken.
datum

Organist

6 mei

Albert Viersen & Marten Postmus
(trombone)

13

‘s middags open orgeldag

20

Jan de Vries

27

Ties Wildeboer

3 juni

Kor van Dijk

10

Kees Kugel

17

Hans Nomen

24

Lammert Jager

1 juli

Rolf Wassens

8

Kor van Dijk & Klaas Dijkstra
(trompet)

15

Albert Viersen & Tljalling Nijboer
(cello)

22

Hein Zeevalking

29

Hans Beek

Meer dan 200 jaar oud orgel
De vele historische orgels in de oude kerken van
Groningen verdienen het om meer gehoord te
worden. Het meer dan 200 jaar oude orgel van
Garnwerd is een mooi voorbeeld van zo’n
prachtig orgel. Het is gebouwd in 1809 door
orgelbouwer van Dam. Nadat het lange tijd door
verwaarlozing onbespeelbaar geworden was, is
het in 1985 met veel liefde gerestaureerd door
orgelbouwer Mense Ruiter. Sindsdien kunnen
de oude klanken weer beluisterd worden.

De organisten zijn veelal mensen uit de
omgeving; sommigen zijn organist van beroep,
maar er zijn ook muziekstudenten en amateurliefhebbers die hun muzikale hart aan het orgel
verpand hebben.

DE WILG IS WEG
Door Lambertus Postma
Ik zal niet de enige zijn die het is opgevallen
maar de oeroude wilg aan het einde van het
rechte stuk van het fietspad achter de dijk heeft
het loodje gelegd. Velen zullen nu denken “nou
en? Het is maar een boom; een van de velen die
rond deze tijd gekapt worden.” Die boom stond
er echter zo lang ik me kan heugen en
waarschijnlijk ook al een hele lange tijd
daarvoor. Op donkere en mistige ochtenden op
de fiets onderweg naar het werk, was het een
goed referentiepunt; je wist dat je daar een
scherpe bocht naar links kreeg. In mijn jeugd
hebben mijn dorpsgenootjes en ik in het
voorjaar die boom tig keer beklommen om er de
eieren uit de kraaienesten te halen. Omdat hij
zo mooi schuin stond, was het een makkie om er
in te klauteren. Die kraaien hadden geen schijn
van kans. Dat hij er nu niet meer is, heeft me
behoorlijk geraakt. Je wordt weer even keihard
met de neus op de feiten gedrukt; niets op deze
wereld is voor eeuwig en er zijn slechts twee
zekerheden: de dood en de belasting. Je wordt
je des te meer bewust van je eigen eindigheid;

als zelfs zo’n oeroude robuuste boom
uiteindelijk sneuvelt, wat is dan een
mensenleven al helemaal? Natuurlijk hoort het
zo te gaan. Die boom heeft zijn tijd gehad, over
een jaartje denkt niemand er meer aan en na
een generatie kan niemand zich nog herinneren
dat hij er ooit gestaan heeft. Maar toch, die wilg
is weg en ik ben daar niet vrolijker van
geworden.

TERUGBLIK OP DE ALV
Op 31 maart werd de ALV gehouden van de
Dorpsvereninging Garnwerd e.o. De vergadering
werd na enige aanmoediging van Helmut van
der Ploeg toch gewoon voorgezeten door Sonja.
De notulen worden binnenkort via de website
gepubliceerd, maar hierbij alvast een korte
weergave van een aantal dingen die besproken
zijn.
Karel Jonker uit Feerwerd (die u wellicht kent
van de zondagochtend waar hij diverse
Garnwerders door het dorp jaagt) licht zijn
plannen toe voor een hardloopparcours met
toestellen in het kader van een vitale verbinding
tussen de dorpen. In de volgende Gört hopen
we u meer informatie te kunnen geven over dit
initiatief.
BiBuZa meldt dat ze de entrees van het dorp op
een slimme manier willen aanpakken zodat
zonder dat er drempels geplaats worden
automobilisten met gepaste snelheid het dorp
in rijden.
Er komt een commissie die zich bezig gaat
houden met activiteiten voor de jeugd tussen 12
en 17 jaar.
Een nieuwe inwoner stelt zich voor: het is Harry
en hij woont samen met Renske en Britt in de
Renteniersgang.
Nynke Veenstra is met algemene stemmen en
onder groot applaus herkozen voor een nieuwe
periode in het bestuur.
Tot ieders verrassing (niet in de laatste plaats
van hemzelf) meldt Lambertus Postma zich als
kandidaat. Met een grote meerderheid (want 1
onthouding) en een daverend applaus werd ook
zijn kandidatuur geaccepteerd.

WISTUDAT…
… Er steeds meer stemmen opgaan om
Garnwerd tot vrijstaat uit te roepen?
… Vrijstaat Garnwerd een plaats opeist bij de
conferentie van energieproducerende landen?
... Lambertus Postma zijn zwembroek op
marktplaats wilde zetten?
... Het maar goed is dat hij dat niet gedaan
heeft?
... Mensen en huisdieren met maar een nier zich
tot elkaar aangetrokken voelen?
... Er daarom plannen bestaan voor het
oprichten van een Single Kidney Club in
Garnwerd?
... De Garnwerder Sjanters met veel plezier
hebben opgetreden in –uitgerekend!!– Ezinge?
... Miente Viersen zich waarschijnlijk dood gaat
vervelen?
... Er daardoor nu al diverse clubjes in het dorp
naar hem zitten te lonken?
... Peter Nooren overal de weg weet, behalve in
een ziekenhuis?
... Communicatie binnenkort in dit dorp tot
kunst wordt verheven?
... Sonja Hofstee verstandiger wordt gevonden
dan Lambertus Postma
... De Gort een nieuwe collumniste heeft?
Haszanda is haar naam en zij wil
complimenteren, prikkelen, confronteren en
provoceren. U zult voortaan geregeld iets van
haar hand in dit blad lezen..

Deze Gört wordt gesponsord door:

