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Beste Garnwerders, 
In dit eerste nummer van 2011 een terugblik 
op de activiteiten die wij in de afgelopen 
maanden hebben ontplooid en alvast een 
vooruitblik op de dingen die komen gaan.   
 
Ideeën voor Garnwerd Grandioos 
Hallo Garnwerders, even over Garnwerd 
Grandioos 2011. Omdat ik iedere keer als ik 
mij in het openbaar vertoon, weer wordt 
bestookt met de beste ideeën om dit 
weekend tot een knalfuif te maken, laat ik 
mijn emailadres even publiceren, zodat 
jullie niet steeds met jullie topideeen hoeven 
te wachten tot je mij ziet. Vanaf nu kunt 
u ook direkt mailen naar: 
totsinas78@hotmail.com 
Wacht er niet te lang mee als je iets 
grandioos bedacht hebt. want de ideeën 
komen met grote aantallen binnen. Maar 
alles is natuurlijk welkom,en uiteraard gaan 
we alleen maar met de allerbeste ideeen 
verder. 
Dus wacht niet,zet jouw grandioos idee op 
papier,en misschien heb jij dan wel  
"het beste idee van Garnwerd"  
Will Jonkers, tentcommissie GG 
 
Kerstconcert Sjanters groot succes 
Het kerstconcert van de Garnwerder Sjanters 
op 19 december in de doorrit is een groot 
succes geworden. Het publiek was massaal 

toegestroomd en de doorrit zat dan ook 
bomvol. Rond kwart over acht sprak 
dirigent Rudie Linstra de gevleugelde 
woorden " De burgemeester (Tante Griet) is 
binnen, we kunnen beginnen". Samen met 
de kinderen van de Kromme Akkers, het 
Lichtekoor, Josee en Marieke en Martin 
Hazes en zijn broertje Peter, vergezeld van 
PIW’er Rob, maakten de Sjanters er een 
flitsende show van. De toegang was gratis 
maar bij de ingang stond kerstman Jan de 
gasten er op indruk-wekkende wijze van te 
overtuigen dat een vrijwillige bijdrage voor 
het KIKA fonds zeer op prijs gesteld zou 
worden. Dat heeft geholpen. Aan het eind 
van de avond werd een bedrag geteld van € 
519,73 plus een originele oude Nederlandse 
gulden. Het hele bedrag minus die gulden is 
inmiddels naar het KIKA fonds 
overgemaakt. De Sjanters danken het 
publiek voor de gulle gaven en de 
gastartiesten èn café Hammingh voor hun 
bereidwillige medewerking. 
 
RISK toernooi 2010 
De winnaar van het open Garnwerder RISK 
toernooi 2010 heet Corrie van Dijken. Van 
de twintig deelnemers bleven na de eerste 
ronde vijf finalisten over; Richard Kramer, 
Erwin de Groot, Derk Maatjes, Arie 
Terpstra en Corrie van Dijken gingen 
uiteindelijk voor het goud. Toen de officiële 



speeltijd verstreken, en er nog steeds geen 
winnaar was, werd gekeken wie de meeste 
punten had verzameld. Dat was dus, zoals 
gezegd, Corrie. Zij mag zich dit jaar dus 
kampioen noemen. Op de foto hieronder ziet 
u hoe haar de trofee door wedstrijdleider 
Miente Viersen wordt uitgereikt. 

 
  
Jaarwisseling rustig verlopen 
De jaarwisseling is in Garnwerd rustig 
verlopen. Om even na twaalven op de 
nieuwjaarsnacht verzamelde men zich onder 
de toren om de klok te smeren. Daarna 
wisten velen de weg naar Ad Nooren te 
vinden voor het nieuwjaarsfeest, dat erg 
gezellig was. Al werd er dan in de 
Ommelander Courant gewag gemaakt van 
vandalisme in Garnwerd: een in brand 
gestoken vuilcontainer. Het betrof hier 
simpelweg het voortijdig gedoofde officiële 
vreugdevuur bij de brug. 
 
Website vernieuwd 
De website van de dorpsvereniging is 
onderhevig aan een reconstructie. Het werk 
is nog niet helemaal af, Bob de Paauw en 
Miente Viersen zijn nog hard bezig maar je 
kunt nu al  heel goed zien hoe het 
uiteindelijk gaat worden. Onder andere zal 
de digitale versie van de Gört er op te zien 
zijn en er zijn fotoreportages van diverse 
festiviteiten op de site geplaatst. Kijk maar 
eens op www.bijonsingarnwerd.nl 
 
Nieuwjaarsduik 
Op zaterdag 1 januari even voor twee uuur 
in de middag gingen vijf Garnwerders in het 

pierebadje kopje onder in het kader van de 
nieuwjaarsduik 2011. Dat waren er al drie 
meer dan vorig jaar. Niels Kleiwerd, Dick 
Bonsing, Klaas Postma, Dick Kleiwerd en 
Lambertus Postma maakten dankbaar 
gebruik van het door Pieter van Dijk met 
een kettingzaag uitgezaagde  wak om het 
nieuwe jaar okselfris te beginnen. Drie 
deelnemers hadden zich pas in de 
nieuwjaarsnacht laten overhalen om mee te 
doen. Hoewel het toegestroomde publiek het 
al ijskoud kreeg door er alleen maar naar te 
kijken, verklaarden de deelnemers het geen 
moment ook maar een beetje koud te hebben 
gehad. Integendeel, een lekker warm gevoel 
was hun deel. Daar zal het door Pieter van 
Dijk verstrekte beerenburgje na afloop  
ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. Wat 
wel opviel, was het gebrek aan vrouwelijke 
deelnemers. Hoe zit dat dames? Is al dat 
gepraat over girl power en de hoge 
vrouwelijke pijngrens waar jullie de mond 
altijd zo vol van hebben dan echt loos 
gewauwel? Jullie kunnen bewijzen van niet 
door volgend jaar mee te doen aan de 
nieuwjaarsduik 2012. Op de foto drie van de 
deelnemers en een hond die goedkeurend 
toekijkt. 

 
 
Nieuwjaarsvisitie druk en gezellig 
De nieuwjaarsvisite van de  dorpsvereniging 
op 7 januari werd druk bezocht en verliep 
gezellig. Een zestigtal gasten werd in de 
bovenzaal van Hammingh door voorzitter 
Gerard van der Kamp welkom geheten. 
Ongeveer een half uurtje daarna werd men 



door Thomasvaer en Pieternel nog even op 
de van hen bekende wijze herinnerd aan de 
dingen die het afgelopen jaar in Garnwerd 
zijn voorgevallen. Aan het eind van hun 
verhaal maakte de voorzitter bekend wie 
Tante Griet dit jaar opvolgt als 
burgemeester. Zie daarvoor het artikel 
hieronder.Het bestuur van de dorps-
vereniging had dit jaar besloten geen live 
muziek in te huren omdat nogal wat mensen 
dat te lawaaiig vonden en dus maar in het 
café rond de stamtafel gingen zitten of 
helemaal weggingen zodra de muziek begon 
te spelen. Deze beslissing viel goed uit. Tot 
laat in de avond bleef het in de bovenzaal 
gezellig druk. Daarna werd in het café door 
een select groepje alsnog even nagepraat. 
Op de foto Uulco en Tineke alias 
Thomasvaer en Pieternel. 

 
 
Dorpskernenbezoek 2011 
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Winsum  brengt op 
woensdag 6 april a.s. een bezoek aan 
Garnwerd. Het college brengt een bezoek 
aan één of meer nog nader te bepalen 
bedrijven in het dorp. Daarna gaat men met 
het bestuur van de dorpsvereniging te voet 
door het dorp. Tijdens een maaltijdoverleg 
wordt de dorpsvereniging in de gelegenheid 
gesteld om wensen en ideeën die in het dorp 
leven, aan te dragen. Bij het laatste hebben 
we de hulp van de inwoners nodig, en wel 
als volgt: willen jullie aan het bestuur (tel. 
0646782331) doorgeven welke klachten 
over het onderhoud en de inrichting van de 
buitenruimte (straten, plantsoentjes, bermen, 

borden, lantaarnpalen, enz.) jullie hebben? 
Ook andere zaken waarvan jullie denken dat 
de gemeente het moet weten, kunnen jullie 
via bovengenoemd telefoonnummer 
doorgeven. Het bestuur zal dat dan aan het 
college voorleggen. Wanneer iemand liever 
iets persoonlijk met de burgemeester of een 
wethouder wil bespreken, wordt hiervoor 
een aparte afspraak gemaakt. Er kan tot 1 
maart gereageerd worden. 
 
Klootschutters gezocht. 
De dorpsraad van ons “partnerdorp” Rossum 
heeft ons uitgenodigd om op een nog nader 
te bepalen zaterdag in april (2 of 16) of mei 
(27) een middagje te komen klootschieten in 
het kader van een nadere kennismaking. Wij 
hebben gezegd dat we graag komen. Echter, 
nu zijn we nog op zoek naar een aantal 
vrijwilligers onder u, die graag mee willen 
doen. Misschien een extra lokkertje: bij de 
westrijd is een ‘derde helft’ inbegrepen. Wie 
er wel voor voelt, kan zich opgeven bij de 
redactie. Zodra bekend is welke datum het 
wordt, zullen we dat de vrijwilligers laten 
weten. 
 
Jacques Dorrepaal nieuwe burgemeester 
Tijdens de nieuwjaarsvisite op 7 januari is 
Jacques Dorrepaal uitgeroepen tot 
burgemeester voor het jaar 2011. De 
bijbehorende ketting van verdienste werd 
hem door zijn voorgangster Tante Griet om 
de schouders gehangen. Tante Griet gaf in 
haar afscheidsspeech aan dat ze nu, op de 
leeftijd van 95 jaar, als burgemeester met 
pensioen ging. Ze kreeg daarop een DVD 
uitgereikt met daarop alle vastgelegde 
hoogtepunten van haar ambtsperiode. 
Voorzitter Gerard van der Kamp benadrukte 
in zijn toespraak nog eens dat de benoeming 
een blijk van waardering is voor wat de 
burgemeester voor het dorp en de 
gemeenschap heeft gedaan en vaak nog 
steeds doet. De ketting die Jacques 
omgehangen gekregen heeft, is van een 
nieuw model. Onderaan hangt een medaillon 
met daarop de tekst ´burgemeester van 



Garnwerd´en verdeeld over de ketting 
hangen plaatjes met daarop de namen van 
diegenen die tot nu toe burgemeester zijn 
geweest. Op de foto de voorzitter 
geflankeerd door de oude en de nieuwe 
burgemeester. 

 
 
Algemene ledenvergadering 
Op vrijdag 25 maart a.s. om 20.00 houdt de 
dorpsvereniging bij Hammingh haar jaar-
lijkse algemene ledenvergadering. Leg deze 
datum even vast in uw agenda. De bestuurs-
leden Harriët Visscher en Lambertus Postma 
zijn aftredend. Harriët is herkiesbaar, 
Lambertus niet. Kandidaten voor het bestuur 
kunnen zich bij de redactie van dit blad 
melden. De agenda voor de vergadering ziet  
u in de eerstvolgende Gört, die begin maart 
verschijnt. 
 
Agenda 
- 29 januari: Sigarenrooktoernooi in ´t 

Woaterbörgje. 
-  29 januari: concert Martin Korthuis in 

de doorrit. 
- 30 januari: muzikale lunch in de 

doorrit m.m.v. Doggy Few, 
opzwepende en vrolijke Ierse 
dansmuziek over drank, vrouwen, 
oorlog, liefde, afscheid en weerzien. 

- 26 februari: concert Erwin de Vries in 
de doorrit. 

- 27 februari: muzikale lunch in de 
doorrit m.m.v. Clarinets Unlimited. 

 
 
 

Wist u dat: 
- ‘oenologie’ een bestaande wetenschap 
 is? 
- verdrinking het grootste gevaar in de 
 woestijn is? 
- roodharigen meer pijn voelen dan 
 andere mensen? 
- een vrouw gemiddeld twee jaar van 
 haar leven in een badkamer 
 doorbrengt? 
- tough guys die probleemloos in een 
 ijswak springen, gaan  lopen klagen 
 over koude voeten zodra ze iets te 
 lang zonder schoeisel op de bevroren 
 grond moeten staan? 
- Een vreugdevuur goed laten 
 afbranden nog een hele kunst is? 
- wij ons niet door hangslotjes tegen 
 laten houden? 
- de dorpsvereniging een specialist 
 kerstboomversieren onder contract 
 heeft? 
 
 
 
Deze Gört wordt gesponsord door: 
 
 

 
 
Coaching en Advies 

 

Hans van Reijswoud 

Burg. Brouwersstraat 36 

9893 PG Garnwerd   

mobiel: 06 30 900 534 

www.bureauspoor.nl 

 

 
 


