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Beste Garnwerders,
Agenda
Of de zomer van 2017 de boeken in gaat
als eentje met het mooiste weer valt nog
te bezien – maar uw redactie voorspelt
een prachtige nazomer. Een voorproefje
hebben we gekregen in het weekend van
26 en 27 augustus waar zowel de Zomer
Jazz Fietstoer als de Reitdieptochten
gezegend waren met een heerlijk
zonnetje, weinig wind en overweldigende
belangstelling. Garnwerd heeft zijn
mooie gezicht weer getoond!
Ook RTV Noord was weer veelvuldig te
vinden binnen de grenzen van ons dorp,
recent nog op 24 augustus toen Wiebe
Klijnstra een radio-interview had met
Mintsje Boersma over de plannen met
het multifunctioneel centrum in
Garnwerd (voorheen bekend als het
schooltje). We zijn benieuwd of deze
plannen de doorslag geven in de strijd
om de dorpsvernieuwingsprijs 2017!
In deze Gört tevens een nieuwe rubriek:
In de Schijnwerper waarin we nieuwe
dorpsgenoten, nieuwe ontwikkelingen of
anderszins nieuwe stukjes Garnwerd aan
u voorstellen. Veel leesplezier!

9 september Oud papier
9 september Lasergamen op het
voetbalveldje
20 september Start Klaverjas- en
sjoelseizoen
21 september Excursie Grek naar
Saerbeck (D)
23 september Uitreiking
Dorpsvernieuwingsprijs
30 september 40 om Garnwerd
14 oktober Disco bij Linda en Peter
Nooren
4 november Feest bij Garnwerd aan Zee
Terugblik op Garnwerd Grandioos 2017
Op onze website garnwerd.eu staan
gedetailleerd verslagen van wat er te
doen is geweest tijdens de 29e editie van
Garnwerd Grandioos. In deze Gört kijken
we nog kort terug op de festiviteiten
begin juli.

Woensdag 5 juli: de leerlingen van groep
6, 7 en 8 brachten in de feesttent een
musical op de planken ter afsluiting van
het schooljaar en ter opening van het
feestweekend. Deze keer ging het
verhaal over een bruidspaar dat kwijt
was. Ze bleken al op huwelijksreis te gaan
om hun ruziënde families in Heibel aan
de Vecht te ontlopen.
Donderdag 6 juli: Burgemeester Harm
Wegman opende de kermis, dit jaar
gelukkig weer met een werkende
zweefmolen! Klaverjasveteraan Els de
Beurs was ’s avonds de beste van 34
kaartspelers, Johan Keizer scoorde bij het
darten als enige een one-hundred-andeeeeeeighty (maar moest de winst laten
aan Istvan Woensdrecht) en Zwaantje
Dorrepal haalde de hoogste score bij het
sjoelen.
Vrijdag 7 juli: Niets verbroedert zo als
samen eten. De avond begon met een
dorpsmaaltijd voor en door Garnwerders.
Hierna werd onder het toeziend oog van
presentatieduo Anita en Gerro, en
vakjury Barbie, Hans Klok en Ome Kor de
talentenjacht Garnwerd’s Got Talent
gehouden. Vooral de jeugd liet zien wat
ze in huis hadden op het gebied van
toneel, acrobatiek, dans en zang.
Uiteindelijk gingen Fenke en Irza er met
de eerste prijs van door. Bij de
volwassenen was de keus minder
moeilijk, want dat ging vooral tussen de
Dorpsluu en de Dorpsluu. Als er volgend
jaar weer een talentenjacht op het
programma staat verwachten we toch
heel wat meer van ons veelzijdige dorp!
Zaterdag 8 juli: Omdat de brunch in de
tent werd gehouden viel de stortregen
van de ochtend niet erg op, behalve voor

de bikkels die al vroeg bezig waren om de
braderie op te zetten, maar liefst meer
dan 30 kramen dit jaar! De Free Bikers
deden goede zaken ten bate van de
stichting Oxalis Deppei 4 Kids.
De zeskamp was voor de jong
volwassenen een uitdagende toer, en na
een spannende strijd was het team van
Gijs sterker dan het team van John.
Onder het mom: iets boven Groningen
kregen veel mensen weer te gelegenheid
om vanuit de luchtballon en een
ultralight vliegtuigje de omstreken van
Garnwerd te bekijken. De belangstelling
voor dit spektakel was erg groot.
’s Avonds en ’s nachts deden de
bezoekers aan de feesttent het dorp op
zijn grondvesten schudden, mede door
de muzikale inspanningen van de band
Hooked on Red.

Zondag 8 juli: De Braggeltocht bracht
naast 1000 lopers minstens zo veel
nieuwsgierigen naar het dorp. Jurgen
Guikema (48) en Noortje Roggeveld (14)
waren de snelste deelnemers. Voor alle
deelnemers waren een grote douche en
het koele Reitdiep beschikbaar om alle
braggel weer van zich af te spoelen.
’s Avonds moesten de feestgangers zich
een weg banen door bergen modder en
achtergelaten schoenen, op weg naar de
feesttent waar Burdy als eerste act de
sfeer in de tent moest brengen. Na hem
volgen DJ Kees en de dames van Duo
Doublon. Een ontroerend moment was
toen Richard Kramer in de tent kwam.
De avond werd keihard afgesloten met
een oorverdovend optreden van Diep
Triest. Het bleef nog lang onrustig in
Garnwerd.

In de
schijnwerper:
Tineke Poelstra &
Jorien Sevinga
Als je op zoek bent naar een huis met
een tuin en een schuur op het Groningse
platteland dan kun je maar zo in
Garnwerd belanden. Een dorp waar de
inwoners je welkom heten met een
praatje en door plantenstekken te
brengen. En dan valt af en toe ook nog de
Gört op de deurmat, waar je al snel fan
van bent omdat je graag het laatste
dorpsnieuws leest en weet welke
bedrijven er allemaal in de buurt zijn.
Het is tijd om nader kennis te maken met
de (nieuwe) inwoners: Tineke en Jorien.

Waarom verhuis je naar Garnwerd?
Tineke was op zoek naar een huis in een
Gronings dorp. Na 18 jaar wonen in de
stad Groningen wilde ze gaan genieten
van rust en ruimte. Als je geboren bent in
Houwerzijl en je familie woont nog op
het Groningse platteland, dan is dat
zeker te begrijpen. Tineke’s woonwensen
waren huis, schuur en tuin. En dan wel
een opknaphuis, want haar grootste
hobby is klussen. Haar ideale huis bleek
aan de Krassumerstraat te staan. In
januari 2016 verhuisde Tineke naar
Garnwerd en een jaar later trok de stadse
Jorien bij haar in.

Wat maakt het wonen in Garnwerd
mooi?
Tineke en Jorien kenden Garnwerd al.
Het dorp ligt tenslotte op fietsafstand
van de stad en op een zomerse dag is
café Hammingh dichtbij. Het dorpse
leven bevalt hen beiden erg goed. Zij
voelden zich al snel welkom. Ze wonen
op de hoek, daardoor lopen en fietsen er
veel mensen langs hun huis, die vaak ook
een praatje maken. Het huis is flink
verbouwd, de bovenverdieping wordt nu
nog onder handen genomen. Daarom is
er voor de buren een open huis
georganiseerd. Iedereen is toch
nieuwsgierig naar het resultaat. Jorien en
Tineke vinden het belangrijk om
betrokken te zijn bij het dorp. Garnwerd
Grandioos en de braggeltocht zijn al goed
bevallen, evenals het zwemmen in het
Reitdiep. Misschien volgend jaar
meedoen aan de Reitdieptochten?
De stad missen Jorien en Tineke niet.
Toch zijn ze er nog veel, o.a. om te
sporten. Maar wie weet kan dat
veranderen als de beweegtoestellen er
zijn en de school in de toekomst
misschien sportactiviteiten gaat bieden?

Excursie naar Duitsland met de GrEK
Het Duitse dorpje Saerbeck wekt 3,5 keer
de eigen elektriciteitsbehoefte op.
Benieuwd hoe zij dit aanpakken? Reis
samen met provincie- en gemeenteambtenaren naar Saerbeck. GrEK
organiseert een inspirerende excursie op
21 september. Aanmelden kan via
anmelden@grek.nl. De kosten zijn € 20,voor leden van energiecoöperaties en €
40,-. Aanmelden via aanmelden@grek.nl

Cursus Politiek Actief
Met ingang van 2019 zal ons dorp deel
uitmaken van de nieuwe gemeente
Westerkwartier.
Voor alle inwoners die erover nadenken
om politiek actief te worden, maar nog
niet precies weten wat de mogelijkheden
zijn, organiseert de gemeente de cursus
Politiek Actief. De cursus is bijvoorbeeld
interessant voor mensen die actief zijn in
organisaties en verenigingen die met het
gemeentebestuur te maken hebben.
Maar ook voor mensen die weleens
denken aan een raadslidmaatschap
(volgende verkiezingen vinden plaats in
november 2018) is dit een kans om
kennis te maken met het raadswerk.
Hoe ziet de cursus eruit? De cursus
bestaat uit zes opeenvolgende
bijeenkomsten, die afwisselend
plaatsvinden in de gemeentehuizen van
Leek, Marum en Zuidhorn. Elke
bijeenkomst heeft een ander thema.
Theorie wordt afgewisseld met
praktische opdrachten. Naast het
vergroten van kennis over de politiek in
het algemeen en de gemeentelijke
politiek, versterken deelnemers ook hun
vaardigheden, zoals debatteren en
lobbyen bij de gemeente. Gastdocenten
geven presentaties en uiteraard
ontmoeten de deelnemers ook lokale
politici en bestuurders om ervaringen uit
de praktijk te horen.
De cursus start op 12 september 2017 en
wordt gegeven door Pro Demos.
Deelname is gratis.
Aanmelden
Meer informatie over de invulling van de
cursus en precieze data is te vinden op de
website
www.herindeling.westerkwartier.nl. Er

kunnen maximaal dertig personen
deelnemen. Inwoners van de
deelnemende gemeenten kunnen zich
tot uiterlijk vrijdag 5 september 2017
aanmelden door een e-mail te sturen
met naam, telefoonnummer, e-mailadres
en een korte motivatie naar
m.mulder@zuidhorn.nl.

Jeugdactiviteiten
Lasergame:
Voor de jeugd van Garnwerd (en OBS de
Kromme Akkers) (7 t/m 17 jaar)
Zaterdag 9 september, 19.00 – 21.30 uur
Op het voetbalveldje in Garnwerd
Opgeven bij: linda@adnooren.nl (bij het
onderwerp: opgave lasergame)
DISCO
Zaterdag 14 oktober.
19.00 - 20.00: t/m 7 jaar
20.30 – 22.30: 8 t/m 17 jaar
Bij Linda en Peter Nooren.

Klaverjassen en sjoelen weer van start
Vanaf 20 september kan er weer
maandelijks gekaart en gesjoeld worden.
Op elke derde woensdag van de maand
in de bovenzaal van Hammingh, begin
om 19.30 uur. Iedereen die de klaverboer
van een schoppenvrouw kan
onderscheiden is van harte welkom om
mee te doen. En voor de sjoelers geldt
ook dit jaar weer: niet gooien met de
schijven maar schuiven!

Nynke Laverman in de Kerk van
Garnwerd
De Friese zangeres Nynke Laverman
geeft op zondag 1 oktober een cncert in
de 13e eeuwse Ludgerkerk van Garnwerd.
Het concert wordt georganiseerd door de
Stichting Te Gast in Garnwerd.
Nynke Laverman heeft in 2003 Nederland
laten kennismaken met Friese Fado op
het album Sielesâlt. Ze heeft zich in de
jaren daarna laten inspireren door
verschillende landen en culturen,
waaronder Mexico, Spanje en Mongolië.
In 2016 verscheen haar meest recente
album Wachter: een muzikale ode aan de
kunst van het wachten, met bijzondere
Friese teksten en een centrale rol voor de
cello.
Het concert in Garnwerd kent een
bijzondere bezetting. Naast Nynke
Laverman staat Sytze Pruiksma op het
podium – niet alleen in het dagelijks
leven de partner van Laverman maar als
muzikant een soort eenmansorkest dat
gebruik maakt van zeer bijzonder
instrumentarium. Tijdens het concert in
Garnwerd kunt u luisteren naar de
klanken van marimba, dulcimer,
Noardske balke en vogelfluit.
Het concert begint op zondag 1 oktober
om 15.00 uur. De kerk is geopend vanaf
14.30 uur, meer informatie en reserveren
via www.tegastingarnwerd.nl
Liedteksten
Op veler verzoek nemen we in deze Gört
de liedteksten op van de nummers
waarmee de Dorpsluu tijdens de
talentenjacht de eerste en tweede prijs in
de wacht sleepten. Dat doen we niet
voor niks, het zag er allemaal prachtig uit
maar niemand heeft er een woord van
verstaan.

Melodie:
Wie bin’n de dorpsluu oet garnwerd
En wie zing’n over dorp
Over alles wat doar gebeurt
En wie zing’n over jullie
En wie zing’n over ons
Joa, elk komt aan de beurt
Hait’n joe johan of sums tjeerd
Rit’s op fiets en ’t gait verkeerd
Bis’t aan ’t bellen op autoboan
Moakst doe herrie bie gerry
Mit de blote kont ien daip
’T komt abmoal ien de Gört te stoan
refrein:
Ien de Gört
Da’s de kraant van garnwerd en
omstreek’n
Gört
Wordt ien de bus gooid om de zoveul
week’n
Gört
O’mien jong wat hest doe nou weer doan
’T komt abmoal ien de Gört te stoan
Hier op diek doar is een boan
Woar voak senioren stoan
En dei heb’n ’t voak te kwoad
Ze bin’n aan’t goocheln mit wat baal’n
Het gaait der voak een scheet om weg
Moar gelukkig bin’n ze den van stroat
En ze kin’n straks weer noar schoul
Want dat ding dat wordt verbouwd
Misschain wel oop,n tot hail loat
Veur blauwe stieve lullepillen
Den heur je ’t haalve dorp weer gillen
En dat lees je den weer ien de Gört
(refrein)

Onze stroom krieg wie van schifpot
Want doar staait een grote schuur
Mit abmoal zunnetegels bov’m op dak
As de zun moar eefkes schient
Sloag’n alle meters doar op tilt
En dit dorp wordt stinkend riek
Mit ons aig’n gas en stroom
Vrijstoat garnwerd komt op stoom
Of ze dat nou wil’n of nait
Wie gooien alle bruggen plat
En de keel’n hol we nat
Dat komt abmoal in de Gört te stoan
(refrein)
Ien de Gört
Da’s de kraant van garnwerd en
omstreek’n
Gört
Wordt ien de bus gooid om de zoveul
week’n
Gört
O’mien jong wat hest doe nou weer doan
’T komt abmoal ien de Gört te stoan
(laatste regel drie keer)

Melodie: Hoornseplas
Dick:
’T is omtrend dartig groaden en ik zwait
weer aals ’n otter
Dus handdouk onder aarm, spring op
fiets en gai noar ’t woater
Moar mien favoriete plekkie, dai was al
laank bezet
Deur zo’n roodhoarig mokkel uut zo’n
neeg’n hoogse flat
Ligt te bakk’n ien de zun, met zo’n veter
veur ’t gat

Ik spring mit grote boog ien’t, pss, pss,
pierebad
(refrein)
Ik stai hier verschool’n ien’t rait
Deur verrekieker te turen
Nee echt, ik verveel mie nait
Want ik stai hier al uren
(marcel)
Hou joe ’t ook bekiek’n ’t is altied ’t
zulfde laid
Zuik mie een mooi plekje, moar vergeet ’t
dai ’s er nait
Dus loop ik links van walvis en rechts
langs genoat
En den weer gauw ’t woater ien, want
anders is ’t te loat
Ik hang hier over reling en ik goa weer
uut mien dak
Wat is er veul bekieks, aan ‘t, pss, pss,
pierebad
(refrein)
(jan)
Ik zwem nog moar een rondje,
ontspann’n op mien rug
De brug ging nait omhoog, dus ik mos
moar weer ‘s terug
Zug ik een mooi plekje doar ien ’t gruine
gras
Doar wol ik wel goan ligg’n, als mien
zwembrouk d’r nog was
Dus zwem ik noar ’t rait ien mien witte
blote gat
En kiek ik vol verlangen noar ‘t, pss, pss,
pierebad
(refrein)

(lambertus)
Ik heb wel zin in sjans met zo’n lekkere
blonde mokkel
Moar ik heb gain schien van kaans met
mien dikke witte pokkel
Dus loop ik van mien handdouk moar aal
noar ’t pierebad
Om te blussen wat te hait wordt, en
doarvan wor, ik flink zat
Du mien handdouk om mien pokkel en ik
slenter deur noar ad
Den neem ik wel een pilsje op ‘t, pss, pss,
pierebad
Pierebad (olé)
Pierebad (olé)
Pierebad (olé) (steeds zachter)

Deze Gört wordt gesponsord door:

Wist u dat…
… er tussen nu en eind 2018 minstens
vier producties onder de vlag van Iovivat
tot stand gaan komen?
… Garnwerd’s got vooral veel verborgen
talent?
… de lijst om de Gört digitaal te
ontvangen al vijf emailadressen telt?
… en dat we daarom nog maar even
doorgaan met iedereen een papieren
exemplaar te geven?
… Hilda Kemkers (blond) sappakken eerst
opent en ze dan pas schudt?
… Anita Schuiten (ook blond) haar centjes
op een hele delicate plaats bewaart?
… de 40 om Garnwerd al volgeboekt is?
… Gerrit van Esveld de uitvinder van de
klapzool is?
… rugpijn in de Deutsche Bucht een
besmettelijk kwaaltje is?
… Jeu de boules hard op weg is in
Garnwerd volkssport nr. 1 te worden?
… de Groninger studentes Peter Nooren
zeer dankbaar zijn voor het mooie brede
fietspad naar Zernike?
… Middag Humsterland in aanloop naar
de gemeentelijke herindeling door
middel van kanongebulder feestelijk
herenigd is op 20 augustus?
… ook het bezoekje van twee
dorpsgenoten aan de kerk van
Warfhuizen niet aan het oog van RTV
Noord is ontglipt?

