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Beste Garnwerders,
Op het moment van het schrijven van dit
voorwoord giert de wind om het huis en
lijkt de nazomer waar de Görtredactie zo
naar uit keek definitief verkeken. Dus
blikken we vooruit op wat de laatste
maanden van 2017 ons gaan bieden. In
ieder geval geen frikandel speciaal of
schnitzel met ui en champignon want tot
onze schok (maar met schoorvoetend
begrip) is het Woaterborgje gesloten tot
zo’n beetje 1 april 2018 en dat is geen
grap maar bittere realiteit. Gelukkig
bieden Garnwerd aan Zee met de
themafeesten en Café Hammingh met de
dorpsmaaltijden op de laatste vrijdag van
de maand genoeg mogelijkheden tot
vertier.
Deze tijd van het jaar betekent ook dat
de Goedheiligman zich weer aan het
voorbereiden is om naar Nederland te
komen. Net als elk jaar komt hij alle
brave kinderen van Garnwerd, Feerwerd
en Ezinge begroeten. En misschien heeft
hij nog iets moois en lekkers bij zich. Ik ga
mijn schoenen voor de zekerheid alvast
maar klaarzetten!

Agenda
2, 16 en 30 november, 14 december
Brei-avond
4 november Feest bij Garnwerd aan Zee
5 november Te Gast in Garnwerd:
Nordanians in de kerk
5 november Symposium De Kerk in het
Dorp (14.30u in de kerk van Eenrum)
11 november Sint Maarten
11 november Vergadering
IJsbaanvereniging
15 november Kaarten & sjoelen
18 november Koppeldarten GaZ
25 november Intocht Sinterklaas
16 december Risktoernooi
20 december Kaarten & sjoelen

Dorpsvernieuwingsprijs 2017:
Garnwerd eervol derde
Het zal u niet ontgaan zijn, maar Garnwerd
was genomineerd voor de
dorpsvernieuwingsprijs. Na het invullen van
heel veel formulieren kwam ons dorp als
een van de drie beste dorpen van 28
mededingers uit de verf. Een jury kwam
Garnwerd bezoeken en Mintsje Broersma en
Annemiek van der Meijden hebben een
pitch gehouden op het plattelands
parlement. Na heel wat maanden wachten
werden we in september uiteindelijk derde,
maar wel een eervolle derde plek want de
jury was bijzonder lovend over Garnwerd.
Met deze derde prijs hebben we 500 euro
gewonnen. Dit geld gaat naar de commissie
jeugdactiviteiten die dit jaar ontstaan is en
enorm voortvarend bezig is.
De dag in Hoonhorst waar de prijs uitgereikt
werd was bijzonder gezellig en de delegatie
vanuit Garnwerd (Robbert, Lambertus,
Pieter, Liesje, Jannie, Rolf, Annemiek, Hilde
en Sonja en als bonus Johan en Peter)
hebben een leerzame en gezellige dag
gehad.

Nordanians in de kerk van Garnwerd
Wereldjazz; een combi van Indiase raga,
rock, funk, wereldmuziek en improvisatie.
Vrolijk, aanstekelijk, funky. Gebracht door
het Amsterdamse powertrio The
Nordanians.
Zondag 5 november staat dit trio in de kerk
van Garnwerd als laatste seizoensact in de
serie Te Gast in Garnwerd. Na mezzosopraan
Karin Strobos, americanaband J.W.Roy en
werelddame Nynke Laverman maken The
Nordanians de kalender vol.
Het trio bestaat uit Oene van Geel, Mark
Tuinstra en Niti Ranjan Biswas, drie
gelouterde en veelgeprezen muzikanten. Zo
kreeg altviolist Oene van Geel in 2013 de
prestigieuze Boy Edgar prijs voor zijn
avontuurlijke instelling,

improvisatievaardigheden en
compositietalenten. Ook de focus van
gitarist Mark Tuinstra is breed. Van jazz, vrije
improvisatie en pop tot Afrikaanse en
Indiase muziek. Tabla-speler Niti Ranjan
Biswas tot slot wordt geroemd om zijn
vermogen in zijn spel jazz en wereldmuziek
op een zeer innovatieve manier op te
nemen.
Zo vormen de Nordanians een bijzonder trio;
drie muzikanten die perfect in staat zijn om
heel strak te begeleiden, maar ook om te
soleren en met elkaar te improviseren. En in
dit vrolijke geweld worden zij ook nog eens
bijgestaan door gastmuzikant Maarten
Ornstein op basklarinet.
Het concert, dat georganiseerd wordt door
Stichting Te gast in Garnwerd, begint zondag
5 november om 15.30 uur. Meer informatie
is te vinden op de website
www.tegastingarnwerd.nl
Nieuws van de werkgroep ouderen
Jeu de boules
De jeu-de-boulesgroep wordt steeds groter.
De mogelijkheid van een tweede baan wordt
al onderzocht!
Er wordt zo enthousiast gespeeld, dat er
wordt doorgegaan zo lang het weer het
toelaat. De vaste dag is nu de woensdag,
aanvang 14.30 uur (elke week). Iedereen kan
meedoen.
De derde helft (napraten in een café) is
minstens zo belangrijk, daarom wordt
overwogen hier in de wintermaanden als
soos mee door te gaan, mogelijk op een
andere dag. Let op de mededelingen in het
publicatiekastje!
Wandelen
De vaste wandelmiddag,
voor senioren en
anderen, is nu op de
maandag. Verzamelen bij
de molen om 14.15 uur.
Vaak wordt naar het
kerkje van Wetsinge

gewandeld (dat is altijd open voor een kopje
koffie of thee). Let ook hier op de
mededelingen in het kastje!
Winteractiviteiten
Op 27 november is er een avond over
wonen, met soep en brood na. Zie elders in
deze Gört.
Verder zijn we van plan een paar uitstapjes
te organiseren, en zo mogelijk ook
bijeenkomsten, variërend van een lezing tot
een gezamenlijke maaltijd. Nadere
mededelingen hierover in een volgende
Gört. Zestigplussers krijgen ook informatie
via de mail of op papier.
Noaberhulp
Er is een lijst aangelegd van tot nu toe
aangeboden ‘noaberhulp’ en mensen die
activiteiten willen organiseren (‘Garnwerd
doet’). Wie met vragen zit of hulp nodig
heeft kan bellen met Evelien Slangenberg
(621590), Ria Timmer (622020) of Liesje
Faber (621850). Zij proberen vragen te
beantwoorden en hulpvragers verder te
helpen.
11 november is de dag..
Schaatsfans uit Garnwerd e.o opgelet; de
Algemene Ledenvergadering van
'IJsvereniging Reitdiep' is in aantocht.
Op 11 november om 20.30 uur bent u
welkom in het ijsbaangebouw.
Gezien het vertrek van een aantal
bestuursleden en andere hoofdpersonen
hopen we op een grote opkomst. De
volledige agenda is in te zien op
www.ijsbaangarnwerd.nl. De notulen van
vorig jaar zijn daar – uiterlijk een week voor
de ALV – ook te vinden.
Mensen die zich verkiesbaar willen stellen
voor een bestuursfunctie of graag een
andere (hoofd)rol willen spelen worden
verzocht zich uiterlijk een uur voor de
vergadering te melden bij onze voorzitter
Joris de Winter.

Tot slot; een dezer dagen komen we bij u
aan de deur voor de jaarlijkse contributie.
Parkeert u vast wat kleingeld bij de
voordeur? Traditiegetrouw betalen
'alleenstaanden' €2,50 en gezinnen (in wat
voor samenstelling dan ook) €5,Tot 11 november – het bestuur.

In de
schijnwerper:
Carol en Klaas
Boer
Het Drentse platteland is sinds afgelopen
zomer verruild voor een woning dichterbij
het bedrijf in Uithuizen. Door toeval is het
Garnwerd geworden, hoewel… Garnwerd
aan Zee kenden ze van vroeger en het leven
in een klein dorp is hen niet vreemd. Dat hun
straat ook wel de ‘kakker’-straat wordt
genoemd, is bekend, maar daar stond het
huis, het voelde direct goed en het wonen
bevalt prima.
Het is tijd om nader kennis te maken met de
(nieuwe) inwoners: Carol en Klaas Boer.
Waarom verhuis je naar Garnwerd?
Al 32 jaar runnen Klaas en Carol een autodemontagebedrijf in Uithuizen. Klein
begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een
onderneming waar jaarlijks het recyclen en
sorteren van metalen van circa 5000 auto’s
plaatsvindt. In de beginjaren woonden ze
met hun dochter en zoon bij het bedrijf. Na
zo’n 20 jaar besloten Klaas en Carol naar
Drenthe te verhuizen. Fietsen is hun grote
hobby en dat deden ze veel in Drenthe. Ze
verhuisden naar Drouwen en hebben daar
met veel plezier 10 jaar gewoond. Voor het
werk was het handig, omdat de auto’s in de

loop van de tijd uit een steeds grotere regio
kwamen.
Toch begon de reisafstand hen parten te
spelen. Was het toch niet handiger om
dichterbij Uithuizen te wonen? Hun huis in
Drouwen werd te koop gezet en ze gingen
op zoek naar een huis. Bij toeval hoorden ze
dat er in Garnwerd huizen te huur zijn en dat
leek een goede oplossing om zo tijd te
hebben om te bepalen waar ze definitief
willen gaan wonen. Sinds 1 augustus jl.
wonen Klaas en Carol in Garnwerd en het
bevalt hen prima.
Wat maakt het wonen in Garnwerd mooi?
Het dorpse leven kennen Klaas en Carol.
Wat hen wel opvalt is dat het dorp zo actief
is. Hun verhuisperiode viel samen met het
jaarlijkse dorpsfeest Garnwerd Grandioos.
Ze vonden dat een prachtig welkom en een
mooie kennismaking met het dorp en de
inwoners. Ook Garnwerd aan Zee is al veel
bezocht. Een mooie aanwinst voor het dorp
dat ondersteuning verdient. Carol vindt het
relaxt wonen in een fijn huis, een leuke
buurt en een mooie omgeving. Klaas geniet
volop van het weidse uitzicht en is
geïnteresseerd in de historie van het dorp.
De fiets wordt vaak gepakt en met de twee
honden wordt gewandeld. Ze voelden zich
allebei snel thuis in het dorp. De mensen zijn
vriendelijk en er wordt al een snel een
praatje aangeknoopt. Carol is nog wel
nieuwsgierig wie nu een échte Garnwerder
is.

Bijeenkomst over wonen in Garnwerd
Op maandag 27 november organiseert de
werkgroep ouderen een avond over Wonen
in Garnwerd, speciaal voor senioren. De
bijeenkomst is in de school en begint om
17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur).
Waar gaat het over?
Het gaat over huurwoningen, maar ook over
eigen woningen. We hebben René

Tammeling van woningbouwstichting
Wierden en Borgen uitgenodigd om
informatie te geven over het verhuurbeleid,
speciaal in Garnwerd.
Daarna vertelt Lotte Medema van Fijn
Zorgen over mogelijkheden om woningen
zodanig aan te passen dat ouderen erin
kunnen blijven wonen.
Ten derde willen we graag verkennen welke
precieze wensen er leven als het gaat om
een gezamenlijke woonvorm voor ouderen.
Duidelijk is al wel dat Wierden en Borgen
geen rol voor zichzelf ziet om zo’n
woonvorm te realiseren. Maar er zijn
wellicht nog andere mogelijkheden.
Met name de mensen die hiervoor voelen
nodigen we uit om te vertellen wat hun voor
ogen staat, voor we hier verder onderzoek
naar doen.
Weer samen eten na afloop
Na afloop van de bijeenkomst (plusminus
18.30-19.00 uur) is er soep met brood, en
ook een drankje, om gezellig na te praten.
Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel
graag even vóór 20 november opgeven bij
Liesje Faber, BB-straat 8, telefoon 0594
621850, e-mail: liesjefaber@kpnmail.com.
Op deze bijeenkomst zijn overigens alle
geïnteresseerde dorpsgenoten welkom!
We hopen op (weer) een grote opkomst! De
koffie of thee met iets lekkers staan klaar
om 16.30 uur.
De werkgroep ouderen

Koppeldarten bij Garnwerd aan Zee
Ben je een darter en heb je zin om samen
met een andere darter mee te doen aan een
wedstrijd? Kom dan zaterdag 18 november
a.s. naar het restaurant Garnwerd aan Zee in
Garnwerd. Vanaf 20.00 uur start daar een
wedstrijd koppeldarten.

De wedstrijd begint om 20.00 uur.
Je kan vanaf 19.30 uur ingooien.
De inleg is € 10,- per koppel.
Je kan je aanmelden bij Derk Maatjes via de
mail dmaatjes@hetnet.nl of telefonisch
06 – 12604740. Tot 18 november!
Jeugdagenda
11 november: Laat je verrassen tijdens de
tocht door Garnwerd met je lampion. Tussen
17.00 en 19.00 uur kan je iets extra’s tegen
komen.
13 januari 2018: Nieuwjaarsvisite met Bingo
en Pubquizzz voor de jeugd van 9 t/m 17
jaar. Locatie: School.
16 februari 2018: Carnavals-disco. Verdere
bijzonderheden volgen.
Wijkverpleegkundige met sociale taken

Dit is Dieuwke Verelst, wijkverpleegkundige
met sociale taken. Zij werkt samen met het
Wmo-loket van de gemeente Winsum en
met de huisartsen. Garnwerd hoort tot haar
werkgebied. Ze heeft ook contact met de
werkgroep ouderen in Garnwerd.
Haar taak is om samen met inwoners te
zoeken naar de zorg die nodig is, of het nu
gaat om professionele zorg of om

‘noaberhulp’, bijvoorbeeld via de werkgroep
ouderen. Haar inzet is kosteloos en u zit
nergens aan vast.
Ze is te bereiken op telefoonnummer 06
54683586, e-mail dverelst@tsn-thuiszorg.nl.
Op de bijeenkomst over wonen van 27
november is zij aanwezig om zich voor te
stellen en kunt u nader met haar
kennismaken.
Opbrengsten GLOED
Het was levendig, nuttig en gezellig tijdens
de laatste bijeenkomst van de commissie
energie op vrijdag 6 oktober in de bovenzaal
van café Hammingh.
Alle klanten van "ons" NLD waren
uitgenodigd ideeën aan te dragen voor de
besteding van energie-middelen.
Randvoorwaarden. Sociaal, duurzaam en ten
gunste van de gemeenschap. De oogst was
verrassend origineel en gevarieerd. Daar
kunnen we als commissie verder mee.
Komende periode buigen we ons over de
haalbaarheid en werken we de meest
kansrijke ideeën verder uit. We hopen
komend jaar concrete voorstellen te kunnen
voorleggen aan de ALV van de
dorpsvereniging.
De avond leverde verder het volgende op;
Er is animo voor een tweede zonnecollectief. Er was al een reservelijst van
deelnemers uit het eerste project. Deze is de
laatste weken verder gegroeid.
De eerste voorbereidingen voor een tweede
project zijn inmiddels gestart. De
voorinschrijving is geopend.
Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast
melden via de website van de
dorpsvereniging en worden
op de hoogte gehouden. Naast het
opwekken van energie is er ook interesse in
energiebesparende maatregelen. Binnenkort
is het voor alle Garnwerders mogelijk een
warmtescan te laten maken van de eigen
woning. Deze geeft inzicht in de isolatiestaat

van de woning. Wil je ook een scan van je
woning ? Meld je dan nu alvast aan via de
website van de dorpsvereniging
(www.garnwerd.eu)
Heb je vragen over energie? mail dan naar
gloed@garnwerd.eu
Kerststukjes
Zonder kerststukje op tafel is het geen echte
Kerst. En beter dan een stukje te kopen is er
zelf eentje te maken! Flower Design wil
graag weer in Garnwerd komen om samen
met wie dat wil kerststukjes te maken. Dat
komen ze doen als er zich 15 mensen
opgeven bij Nynke Veenstra via
nynkeveenstra@yahoo.com (of even bellen
of langskomen). De kosten zijn €25 per
persoon, inclusief materialen. Datum en
locatie volgen bij voldoende deelnemers.
Elke laatste vrijdag van de maand weer
dorpsmaaltijd bij café Hammingh
Vanaf 24 november is er in de
wintermaanden weer elke laatste vrijdag
van de maand
dorpsmaaltijd bij café Hammingh. Gezellig
onder het genot van een
lekker bord eten elkaar rondom de kachel in
het café ontmoeten.
We hebben een vlees, vis en vegetarisch
gerecht.
Iedereen is van harte welkom. Ook
introducees zijn van harte welkom.
Reserveren is gewenst, maar hoeft niet.
Tel. nummer: 0594-621275 of
info@cafehammingh.nl
Vanaf 18.00 uur
€ 15,- volwassene incl 1 consumptie
€ 7.50 kinderen tot 12 jaar incl 1 consumptie
De andere data voor alvast op de kalender:
29 december 2017
26 januari 2018
23 februari 2018
We zien u graag!

Het verhaal van Haszanda: Herindeling
“Herindeling..” Het woord zoemt al een
tijdje door het dorp. In ieder geval sinds de
digitale volksraadpleging en het zal nog wel
even doorgaan; ten minste tot het allemaal
op 1 januari 2019 een voldongen feit is en
iedere Garnwerder zich ook vol trots
Westerkwartierster (of Westerkwartierder,
wat wordt het eigenlijk?) mag noemen. De
meningen zijn nog steeds zwaar verdeeld en
discussies tussen voor- en tegenstanders
van het opgaan in de nieuwe gemeente zijn
aan de orde van de dag. Feit is dat wij aan
de buitenste rand van de gemeente zullen
komen te liggen en dat het gemeentehuis,
waar dat dan ook zal komen te staan, een
behoorlijk eind verwijderd zal zijn. We
gaan deel uitmaken van een gemeente met
ongeveer 60.000 inwoners, verdeeld over
ruim veertig dorpen. Maar wat de nadelen
van dit alles ook mogen zijn, er zijn zeker
ook voordelen. We worden weer enigszins
op onszelf teruggeworpen en min of meer
gedwongen veel dingen zelf ter hand te
nemen. Dat biedt kansen want in veel
gevallen zullen we dan ook zelf mogen
bepalen hoe we het geregeld willen hebben.
Veelal zal het bestuur van de
dorpsvereniging hierin een cruciale rol
spelen maar zij kunnen hun werk alleen
maar goed doen als zij zich verzekerd weten
van voldoende draagvlak binnen hun
achterban. Schroom dus niet om je mening
te geven over alles wat het dorp betreft. Je
hoeft je daarbij niet te beperken tot
ledenvergaderingen; dit kan altijd en
overal, zowel gevraagd als ongevraagd. Het
bestuur zal er blij mee zijn. Om wijlen
president Kennedy maar eens vrij te
vertalen: vraag nu eens een keer niet wat
het dorp voor jou kan beteken maar vraag
jezelf eens af wat jij voor het dorp kunt
betekenen!

Breicafé
Eens in de twee weken is er breicafé bij café
Hammingh, op de
donderdagavond, van
19.30-21.30 uur. Iedereen
die zin heeft kan
aanschuiven. Consumpties
zijn voor eigen rekening. Het eerstvolgende
breicafé is op 2 november.
Nieuwjaarsvisite en kloksmeren
Natuurlijk is er ook bij de omslag van het
oude naar het nieuwe jaar weer de
gelegenheid elkaar de beste wensen te
geven bij het kloksmeren en op de
Nieuwjaarsvisite.
Het kloksmeren vindt plaats in de kerk net
na middernacht. U bent van harte welkom
om met ons het glas te heffen!
De Nieuwjaarsvisite wordt dit jaar
waarschijnlijk gehouden op 5 januari 2018.
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Programma Nieuwjaarsvisite
- Bekendmaking nieuwe burgemeester en
afscheid oude burgemeester
- Het jaar door met Thomasvaer en Pieternel
- Pubquiz
- En vooral gezellig samenzijn
Harm Wegman zal de burgemeestersketting
overdragen aan zijn opvolger. Wij vragen
iedereen om mee te denken en kandidaten
aan te dragen. Dat kan op het e-mail adres
van de Dorpsvereniging of bij iemand van
het bestuur.
Wist u dat…
… het vlot nog altijd niet gevonden is?
… de Deutsche bucht ook wel de
Jammerbocht genoemd wordt?
… Thomasvaer en Pieternel ook
genderneutraal kunnen zijn?
… Je ook zonder rijbewijs een busje naar
Hoonhorst kunt besturen?

… Op de terugreis vanuit Hoonhorst de
chauffeur zo’n beetje de enige wakkere
was?
… We open staan voor suggesties om
iemand In de Schijnwerper te zetten?
…Peter en Johan zonder te oefenen enorm
leuk mee deden bij de presentatie in
Hoonhorst?
…Iovivat hun misschien een bonus moet
bieden vanwege dit natuurtalent acteren?
…Lambertus zich heel klein kan maken met
een bewegend konijn naast zich?
…De 40 om Garnwerd zijn laatste editie had?
…Lambertus zijn gebeden om slecht weer
eindelijk verhoord zijn?
…Volgend jaar de eerste editie is van 40 om
Vrijstaat Garnwerd plaatsvindt?
…Er onder Garnwerder wandelaars een leuk
spelletje de ronde doet? 'zeg eens moi'..
…Dat Garnwerd enorm kan sparen nu Gerry
en Jansje vakantie houden?
…Dat iedereen nu ook een paar kilo lichter
wordt?

Deze Gört wordt gesponsord door:

