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Beste dorpsgenoten,
Een ongewoon groot formaat deze keer, vanwege de
grote hoeveelheid aangeleverde kopij. Beschouw
het als een uitzondering. De eerstvolgende Gört
verschijnt eind juni. Kopij daarvoor graag uiterlijk
15 juni inleveren op het redactieadres of naar
l.postma@rug.nl
Iovivatjes spelen Miss Poes
Op zaterdag 14 mei om 20.00 uur en zondag 15 mei
om 15.00 uur spelen de Iovivatjes in de Doorrit het
stuk Miss Poes. Elk sprookje kent zijn gruwelen en
waarheden. Zo ook dit sprookje van die lieve kleine
Assepoes. Ze levert alles in. Maar ook zichzelf?
Miss Poes wordt gespeeld door 17 jeugdleden van
Iovivat, variërend in leeftijd van 9 tot 15 jaar.
Toegang € 7,50. Reserveren: www.iovivat.info of
0651067066.
Beachvolleybaltoernooi 2011
Op zaterdag 25 juni a.s. van 19.15 tot 22.30 uur
wordt op het strandje van Ad Nooren het
Garnwerder beachvolleybaltoernooi 2011 gespeeld.
Een team moet bestaan uit 3 personen waarvan
minstens 1 dame en 1 heer. De minimumleeftijd is
15 jaar. Teams kunnen zich tot 20 juni opgeven
onder vermelding van teamnaam en contactpersoon
bij Corrie van Dijken, Klein Garnwerd 10, 9951 TR
Winsum, tel. 0595-444489
of bij Miente Viersen, Hunzeweg 30, 9893 PC
Garnwerd, tel. 0594-621916.
Te Gast in Garnwerd
Het festival ‘Te Gast in Garnwerd’ wordt dit jaar,
voor de elfde keer alweer, gehouden op zondag 26
juni a.s. Net als voorheen zijn er in de middag
concerten te bezoeken in een aantal huiskamers in
het oude deel van het dorp en in de kerk. De
programmering is weer opgezet rond de genres
klassie, jazz en wereldmuziek met daarnaast een
literair programma en een kids programma. Gasten

dit jaar zijn o.a. pianiste Jet Röling, Jazztrio Daan
Kleijn, cabaretier (en winnaar van het Leids Cabaret
Festival) Gijs van Rhijn, Julien Dembélé en Yfinke
van Hoogeveen, met een Mozart-programma voor
kinderen. In totaal staan er in de middag 14 acts
geprogrammeerd. ’s Avonds is er in de kerk een
afsluitend concert van de swingende band Rabasa
die haar roots op de Kaap Verdische eilanden heeft.
De vier broers Ortet vormen de kern ervan. Zij
worden vergezeld van een zangeres, twee percussionisten en een trompettist. In voorgaande jaren
bestond de mogelijkheid om te eten in de
pastorietuin. Dit ligt voortaan in de bekwame
handen van de mensen van café Hammingh; zij
verzorgen het eten in de Doorrit. Meer informatie is
te vinden op www.tegastingarnwerd.nl
Dorpskernenbezoek
Op 6 April bezochten het college van Winsum en
een aantal raadsleden Garnwerd. Voorafgaand was
er een schouw waarbij een wandeling door het dorp
gemaakt werd met een ambtenaar en opmerkingen
van bewoners meegenomen werden. Zoals bijv. de
vruchten aan de bomen langs de Hunzeweg, de
slechte toestand van het voetbalveldje, de
vlaggenmast bij de oude school, en het poepen van
de honden op speelplaatsen en op het parkeerterrein.
Men werd om 17.00 uur ontvangen door Frank en
Anita Nooren op hun boerderij. Frank toonde de
nieuwe melkcarrousel in gebruik en het was voor
iedereen heel interessant te zien hoe de koeien één
voor één in de carrousel stappen, gemolken worden
en dan weer de carrousel verlaten. Anita toonde
verder de stal en ik denk dat de Partij voor de
Dieren zeer blij zou kunnen zijn met dat wat wij
gezien hebben. Om 18.00 uur verzamelden wij ons
bij de molen om onder leiding van 2 dorpsgidsen,
Miente Viersen en Lambertus Postma, een
wandeling door het dorp te maken. Lambertus was
goed op dreef en niet te stuiten in een lofzang op
Garnwerd en zijn bewoners. Een leuk detail was dat

de grens van Garnwerd vroeger tot Winsum liep.
Pas na de kanalisatie van het Reitdiep veranderde
dat. Ook de schitterende verhalen over de
timmerman en zijn vrouw maakten diepe indruk. Bij
de school werd de aanwezigen duidelijk gemaakt
dat die onmisbaar is voor het dorp en dat de
kwaliteit van het onderwijs er prima is. Om 19.00
uur was er een broodmaaltijd, waar het bestuur van
de dorpsvereniging opmerkingen richting het
college kon maken. Natuurlijk was er het
parkeerbeleid. Ons was beloofd dat vanaf 1 april tot
1 oktober een parkeerverbod zou gelden langs de
Hunzeweg. De bureaucratie zat echter de wethouder
in de weg en er moesten nog formele brieven
richting politie voordat de borden geplaatst kunnen
worden. Ook kwam het subsidiebeleid ter sprake en
dan blijkt dat de politiek niet goed luistert, maar
vasthoudt aan hun standpunt. Ter verduidelijking:
de dorpsvereniging wil niet elke keer uitleggen
waarom zij een buffer heeft. Zij wil gewoon
subsidie, een vast bedrag voor elke dorpsvereniging
en aan het einde van het jaar verantwoorden
waaraan het geld is uitgegeven. Voldoen de
uitgaven niet aan de normen, dan het volgende jaar
minder of geen subsidie. Een simpel systeem met
weinig of geen bureaucratie. Als je voor een
specifiek doel meer geld nodig hebt, dan kun je dat
aanvragen bij de gemeente. Ik heb echter niet het
idee dat zij ons plan overnemen. De avond verliep
verder in een prettige sfeer en terugkijkend, kan de
dorpsvereniging tevreden zijn. Gerard v.d. Kamp,
voorzitter
Uitslag klaverjascompetitie 2010-2011
Het klaverjassen zit er weer op voor het seizoen
2010-2011. Het werd een spannende race om het
kampioenschap. Na het optellen van de vijf hoogste
scores, waarbij zelfs de laatste speelavond nog
belangrijk was, werd de uitslag als volgt:
1. Jantsje Medendorp
25483 pnt.
2. Gerro Dijk
25383
3. Nel Terpstra
25284
4. Gerbrie Maatjes
24986
5. Harm Wegman
24746
6. Jacques Dorrepaal
24619
7. Jaap Terpstra
24430
8. Erwin de Groot
23926
9. Berend Hoekzema
23839
10. Lammert Groefsema
23820
11. Corrie Hoekzema
23311
12. Martje Siegers
23215
13. Frieda Rosema
22807
14. Rudie Linstra
22753
15. Ina Roeling
22442
16. Arie Terpstra
22330
17. Arend Roeling
21871
De overige deelnemers hadden minder dan vijf
ronden gespeeld en zijn niet meegenomen in de
uitslag. De dorpsvereniging feliciteert kampioene
Jantsje Medendorp! Op woensdag 21 september a.s.

gaan we weer van start met het nieuwe seizoen.
Nieuwe kaarters zijn van harte welkom. Dus tot 21
september om 20.00 uur bij Hammingh.
Jacques Dorrepaal
Gastouders gevraagd
Houdt u ervan kinderen om u heen te hebben? Zijn
uw kinderen al wat groter of heeft u misschien geen
kinderen (meer) in huis? Misschien zoekt u
speelkameraadjes voor uw kind dat nog thuis is?
Heeft u er dan wel eens over gedacht om gastouder
te worden? Een gastouder vangt tegen betaling
kinderen op van bijvoorbeeld werkende of
studerende ouders. Gastouderschap is dus een vorm
van kinderopvang. Een aantal kinderen van de
Kromme Akkers gaat na schooltijd al naar een
gastouder. Er is echter dringend behoefte aan extra
gastouders in Garnwerd en directe omgeving. Voor
de leerlingen van de school is opvang door
gastouders de enig mogelijke vorm van opvang in
de buurt. Het alternatief is met een taxi naar
Winsum. Vandaar deze oproep in dit blad. Voor
vrijblijvende informatie over het gastouder-schap en
vergoedingen kunt u terecht bij Dineke Tempel,
directeur van de school (tel. 0594-628000, of loop
even langs!). Wij hopen op een goede respons.
Paasactiviteiten
Op tweede paasdag om 13.15 uur had zich een grote
groep jeugd verzameld bij het oude schoolplein.
Onder leiding van de paashaas liepen zij naar het
pierebadje. Hier werd naar de verstopte eieren
gezocht. Zes eieren met een cijfer erop waren goed
voor een extra prijsje. Na afloop kregen alle
deelnemers nog een verrassingsei mee naar huis. De
winnaars van de extra prijs, een chocolade paashaas:
Daan Huberts, Robbin de Jong, Fenje Kocken,
Marco Kramer ( 2 keer) en Peter Vergeer.
Vervolgens vond in de schuur van Peter Nooren het
traditionele noten schieten plaats, terwijl de
allerkleinsten paaseieren mochten beschilderen.
Tenslotte was er eieren werpen/vangen.

Westrijdleider Timmer heeft alles in de hand..

Musical bovenbouw Kromme Akkers

Op donderdagavond 30 juni a.s. kunnen alle
Garnwerders genieten van de musical van de
bovenbouw van de Kromme Akkers in de Doorrit
van Hammingh. De musical die vertoond wordt, is
van ‘WAR CHILD’. De opbrengsten van de avond
gaan rechtstreeks naar het goede doel. Er
verschijnen nog affiches maar houdt u deze avond
alvast vrij in uw agenda.
Paasduik succesvol
Niet in het minst onder de indruk van de ongewoon
hoge zomerse temperatuur, togen op tweede
paasdag twee dozijn die hards onder de verbaasde
blikken van recreërende badgasten naar het
pierebadje voor de inmiddels traditionele paasduik.
Pieter van Dijk, ook al van onschatbare waarde bij
de voorbereiding van de nieuwjaarsduik, zag zich
nu voor een onverwacht probleem geplaatst. Waar
het op nieuwjaarsdag nodig was om ijsblokken uit
het Reitdiep te zagen om de duik mogelijk te
maken, voorzag hij nu problemen door de wellicht
te hoge watertemperatuur. Hierin werd echter
voorzien door ter plekke een bak vol ijsblokjes in
het Reitdiep te kieperen. De deelnemers die
vervolgens ‘on the rocks’ te water gingen, hebben
voorzover bekend geen nadelige gevolgen
ondervonden van de plotselinge drastische daling
van de watertemperatuur. Pieter ondertussen, is door
zijn inmiddels behoorlijke ‘ijs expertise’ hard op
weg de officiële ijsmeester van Garnwerd te
worden..
Reitdiepzwemtochten
Elk jaar, aan het einde van de zomer-vakantie,
worden de Reitdieptochten gehouden. Die zijn al
sinds 1939 een traditie in Garnwerd. Dit jaar is het
dus 72 jaar geleden dat ze voor het eerst werden
gehouden. Dit jaar zullen de tochten op 28 augustus
worden gehouden. Inschrijven kan vanaf 12.00 uur
bij de ingang van recreatiecentrum Ad Nooren tot
een half uur voor aanvang.
Meisjes 500 meter: 13.30 uur
Jongens 500 meter: 14.15 uur
Dames 1000 meter: 15.15 uur
Heren 1000 meter: 16.00 uur
De prijsuitreikingen vinden tussen 15.00 en 17.00
plaats. Bij slechte weersomstandigheden kan
besloten worden de tochten een week later te
houden. Contactpersonen: Pieter en Lucy van Dijk,
a.b. Toesman te Garnwerd. Verdere informatie:
hvr@bureauspoor.nl en www.reitdieptochten.nl
Jaarvergadering
29 leden waren op 25 maart aanwezig op de
algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging.
Nienke Smit had zich kandidaat gesteld voor het
bestuurslidmaatschap. Omdat geen andere kandidaat zich had gemeld, werd zij unaniem verkozen
tot opvolgster van aftredend bestuurslid Lambertus

Postma. Het bestuur bestaat nu uit de volgende
personen: Corrie van Dijken, Harriët Visscher,
Nienke Smit (secretaris), Kor van Dijk, Miente
Viersen, Willem Haneburg (penningmeester) en
Gerard van der Kamp (voorzitter). Hieronder de
bestuursleden minus de afwezige Nienke.

De apparatsjiks van de dorpsvereniging

Tijdens de vergadering werd afgesproken dat het email adres van Fokko Leutscher in deze nieuwsbrief
geplaatst zou worden voor iedereen die geïnteresseerd is in informatie over de perikelen m.b.t. de
VSK bruggen, de N361 of het Pieterpad. Bij deze:
fokko.leutscher@gmail.com
Nieuwe secretaris
Nienke Smit is de opvolgster van Lambertus Postma
als secretaris van de dorpsvereniging. Hierbij stelt
zij zich even voor.

Nienke op vakantie. Nee, dit is niet op Oostum!

Als relatief onbekende voor de meeste Garnwerders,
zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Nienke
Smit. Ruim 30 jaar geleden ben ik geboren in
Haarlem en in een dorpje daar vlakbij opgegroeid.
Voor mijn studie ben ik elf jaar geleden naar
Groningen verhuisd, met het idee om na mijn studie
weer terug naar het westen te verhuizen. Maar zoals
zo vaak, loopt het leven soms anders dan gedacht.
Na mijn eerste studie (psychologie) volgde nog een
studie (Humanitarian Action) en in die tussentijd
ontmoette ik mijn huidige man, Fokko, een Fries en
dus ook een echte noorderling. Na mijn tweede
studie kreeg ik een mooie baan in Groningen
aangeboden en besloten wij te blijven. Fokko komt
van het platteland en wilde graag buiten wonen. Ik
wist van Garnwerd dat het een erg leuk dorp is, dus
toen hier een huisje te koop kwam te staan, hebben
we niet lang na hoeven denken. Sinds november
2008 wonen wij met heel veel plezier in de
Renteniersgang. Tot nu toe heb ik vooral geconsumeerd van wat de verschillende verenigingen hier
organiseren. Toen men mij echter benaderde met de
vraag of ik actief zou willen worden binnen de
dorpsvereniging, leek mij dat een leuke uitdaging
om ook wat voor het dorp te betekenen. Vandaar dat
ik nu benoemd ben tot secretaris. Ik kijk er naar uit
om op deze manier actief te zijn in Garnwerd!

Groet, Nienke
Slotmanifestatie Muziekproject
De slotmanifestatie van het Muziekproject van de
school op donderdag 21 april had het karakter van
een gezellige dorpspicknick. Door het mooie weer
kon de manifestatie in de buitenlucht worden
gehouden. Er werden aan de aanwezige ouders en
andere belangstellenden hapjes en drankjes geserveerd en de kinderen gaven een demonstratie van de
dingen die ze in de dagen daarvoor hadden
ingestudeerd. En dat was niet gering. Het bespelen
van eigengemaakte instrumenten, dansen, een
samenzang met de Sjanters en bovenal de
presentatie van een eigen schoollied in het bijzijn
van de wethouder. Men kan terugkijken op een hele
geslaagde afsluiting van een geslaagd project.
Opgave 40 om Garnwerd
Het duurt nog een kleine vijf maanden maar dan
gaat ie weer van start: de vierde editie van de
wandeltocht ’40 om Garnwerd’ op zaterdag 24
september a.s. Haal dus alvast de wandelschoenen
van zolder, vet ze in en ga trainen. Je kunt je al
opgeven: telefoon: 0646782331 of e-mail:
l.postma@rug.nl. Wie vorig jaar heeft meegelopen,
heeft voorrang bij inschrijving. Er mogen hoogstens
40 mensen meelopen dus wacht niet te lang met
inschrijven want vanaf 1 juli wordt de aanmelding
opengegooid. Vanaf die datum geldt voor de nog
niet geclaimde plaatsen: wie eerst komt die eerst
loopt. De kosten bedragen € 5,- per deelnemer, te
voldoen bij aanvang van de tocht.
En dan nog even dit:
Bepaalde subversieve elementen in dit dorp (en een
aanleunend buurtschapje) dringen erop aan dat ik
behalve uit het bestuur van de dorpsvereniging, ook
uit de redactie van dit blad moet stappen. Zij voelen
zich blijkbaar te vaak op hun p** getrapt. Ik daag
hen uit hun frustraties op papier te zetten en in te
zenden.
Ongecensureerde
plaatsing
wordt
gegarandeerd, mits men zich onthoudt van
beledigende termen en/of liederlijk/godslasterlijk/
onwelvoeglijk taalgebruik.
De redactie.
Wist u dat:
- Corrie van Dijken soms wordt aangezien voor
de echtgenote van Martin Noorda?
- Abel Tasman nog veel beroemder zou zijn
geworden als hij betere ogen had gehad?
- je nooit in een boze bui je fiets van het slot moet
doen?
- de kogels van Corrie op cruciale momenten
zoek zijn?
- er naar de nieuwe burgemeester nu al een plein
is vernoemd? Zie de foto.

Waar ligt dit plein in vredesnaam??

-

Sinds kort het gemiddeld IQ op Krassum
behoorlijk is gestegen? Zie de foto.

Waar je als betonbaron al niet aan blijft hangen..

Deze Gört wordt gesponsord door:

Gebr. Kranenborg
Dakdekkersbedrijf B.V.
Hunzeweg 33, 9893PB Garnwerd
Tel. 0594-621278; Fax 0594-621737
E-mail: kranenborg@dakmeester.nl
www.gebr-kranenborg.nl

