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Beste dorpsgenoten,
In dit nummer o.a het activiteitenprogramma van de dorpsvereniging rond de
jaarwisseling en de intocht van Sinterklaas.
Tevens een nieuw item, een fotoquiz waarbij
u op uw kennis van dorp en ommeland
wordt getest. Dit is het laatste nummer van
2011. Het eerstvolgende nummer verschijnt
begin volgend jaar. Alvast een heel
voorspoedig 2012 gewenst.
40 om Garnwerd
Het was nog donker toen even na zes uur in
de ochtend van 24 september de eersten van
in totaal 38 wandelaars begonnen aan de
vierde editie van de 40 om Garnwerd. De
tocht voerde hen deze keer langs
Aduarderzijl, Feerwerd, Ezinge, Saaksum,
Oldehove, Electra, Kommerzijl, Niezijl,
Niehove, Frytum, Den Ham, Fransum,
Beswerd, en via de Feerwerdermeeden, het
hoogholtje over het Aduarderdiep en de
Oostumerweg terug naar Garnwerd.
Zesendertig wandelaars haalden de finish.
Martin Noorda, die zelfs de cracks er uit
liep, was om even voor twaalf uur als eerste
weer terug in ‟t Woaterbörgje, alwaar hem
een herinneringsbeker werd uitgereikt. De
laatste deelnemers klokten om 16.22 uur af.
De tocht vond, evenals alle vorige jaren,

plaats onder ideale weersomstandigheden.
Iets waar de organisatoren minder gelukkig
mee waren.. Hoe dan ook, de nazit op het
terras van ‟t Woaterbörgje was weer heel
gezellig. De organisatie dankt alle sponsoren
en vrijwilligers, die ook deze tocht weer tot
een groot succes hebben gemaakt.
Vandalisme in Garnwerd
De laatste tijd gebeuren er “kleine” dingen
in Garnwerd die het leven van een aantal
inwoners behoorlijk vergallen. Van en bij de
schuur van de Kersepit en de schuur bij de
Toesman zijn een aantal zaken weggehaald
en kapotgemaakt. Op het parkeerterrein bij
de Hanenkamp zijn auto‟s behandeld met
een WC reinigingsmiddel waardoor chroom
en lakwerk beschadigd zijn. Van dit laatste
is aangifte gedaan bij de politie. Een paar
jaar
geleden
werden
op dezelfde
parkeerplaats alle auto‟s met een spuitbus
voorzien van een hakenkruis. Ook hiervan
werd aangifte gedaan, overigens zonder
resultaat. De bewoners van en rond de
Hanekamp willen graag weten wie dit soort
dingen doet of doen.
Hans van Reijswoud
Boek over Garnwerd: materiaal gevraagd
Een aantal enthousiastelingen heeft het plan
opgevat een boek over Garnwerd te gaan

schrijven. Het boek zal gaan over verleden
en heden van Garnwerd e.o. en de
Garnwerders. Er is inmiddels al een hoop
materiaal verzameld maar we hebben het
vermoeden dat er bij sommige (oud)
Garnwerders nog wel eens behoorlijk wat
materiaal (oude foto‟s, documenten,
anekdotes, e.d.) in oude schoenendozen
verstopt zou kunnen zitten. Wij zijn hier
natuurlijk heel benieuwd naar. Als u iets
heeft en ons een plezier wilt doen, kunt u het
ter beschikking stellen. Indien gewenst,
krijgt u het terug. Zorg in dat geval dat u
even uw naam en adres meestuurt. U kunt
het materiaal sturen naar of afleveren bij
Lambertus Postma, Hunzeweg 51, 9893 PB
Garnwerd.
Mailen
mag
ook:
l.postma@rug.nl. Wij danken u bij voorbaat
voor uw medewerking.
Voorleeswedstrijd Kromme Akkers
Op de Kromme Akkers werd donderdag 13
oktober de finale van de schoolwedstrijd
voorlezen gehouden. Winnares voor de
groepen 4, 5 en 6 werd Elske Bos. Marleen
Schuiten werd winnares bij de groepen 7 en
8. Zij mag de Garnwerder basisschool in
maart 2012 vertegenwoordigen bij de
regionale kampioenschappen in Leens.
Leerlingenaantal Kromme Akkers
De basisschool is dit schooljaar begonnen
met 59 leerlingen. Dat zijn er drie meer dan
vorig jaar.
Lampionoptocht 10 november
Wind en weder dienende gaan de leerlingen
van de Kromme Akkers op donderdag 10
november om 17.00 uur met hun
zelfgemaakte Sint Maartenlampionnen in
optocht door Garnwerd. Op 11 november
doen ze het, individueel of in kleine
groepjes, nog eens dunnetjes over. Ze
komen dan zelfs bij aan de deur hun
zangkunsten vertonen maar daar verwachten
ze natuurlijk wel wat voor terug. Zorg er dus
voor dat u wat in huis haalt om te

voorkomen dat u als juffrouw Kikkerbil
wordt weggezet….
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 19 november 2011 om
13.00 uur is de aankomst van
Sinterklaas en zijn Pieten aan de Kade
bij Hammingh. Na te zijn verwelkomd
en toegezongen, maakt Sint een
rondrit per auto door de dorpen van
de voormalige gemeente Ezinge. Om
14.30 uur maakt hij een tussenstop in
het Wierdenmuseum in Ezinge. Dit is
alleen voor de allerkleinsten. Om 14.00
uur begint een leuke voorstelling van
Erik Bulthuis in het Schleurholtshuus
in Ezinge. Rond 15.15 uur maken Sint
en de Pieten daar hun opwachting voor
het grote Sinterklaasfeest. Om
ongeveer 16.00 uur vertrekken ze
naar hun slaapadres. Het Sinterklaasfeest is een gezamenlijk initiatief van
de middenstandsvereniging Middagh,
dorpsbelangen Ezinge en FeerwerdAduarderzijl en de dorpsvereniging
Garnwerd en Omstreken.
Jaarvergadering IJsbaanvereniging
De jaarvergadering van de ijsbaanvereniging
is op zaterdag 26 november 2011 om 20.00
uur in het ijsbaangebouw. De bestuursleden
Helmut van der Ploeg, Arnold van der Ploeg
en Bram Brouwer zijn aftredend en niet
herkiesbaar.
Kandidaten
voor
het
bestuurslidmaatschap kunnen zich tot een
half uur voor aanvang van de vergadering
aanmelden bij het bestuur.
Nacht van de nacht
Bijna 40 deelnemers verzamelden zich op
zaterdagavond 29 oktober bij Ad Nooren
voor de Nacht van de Nacht. Even na 20.00
wandelde men o.l.v. dorpsgids Pieter van

Dijk in het donker over het fietspad naar de
Wetsingersluis. Onderweg vertelde Pieter
bijzonderheden over de loop van het
Reitdiep in verleden en heden en over de
sluizencomplexen. Vanaf de Wetsingersluis
werd met een boot in het donker over het
Reitdiep teruggevaren naar het paviljoen van
Ad Nooren. Rond 22.00 uur bracht men een
bezoek aan de Akkerstraat waar sinds kort
de straatverlichting na 22.00 uur op halve
kracht brandt.
Risktoernooi op 28 december
Op 28 december wordt voor de derde keer
bij Hammingh het open Garnwerder
Risktoernooi georganiseerd. De aanvang is
19.30, 19.45 of 20.00 uur, afhankelijk van
het aantal deelnemers. Wie wipt de winnares
van vorig jaar, Corrie van Dijken, uit het
toernooi? Aanmelding s.v.p vóór 26
december bij Miente Viersen via
m.viersen@kpnplanet.nl of 0594-621916
Nieuwjaarsduik 2012
Evenals in voorgaande jaren daagt/nodigt
Lambertus Postma iedereen weer uit om het
nieuwe jaar fris te beginnen in de vorm van
een nieuwjaarsduik in het Reitdiep. Dit alles
zal plaatsvinden op zondag 1 januari 2012
om 14.00 uur bij het Pierebad. Assistentie
wordt verleend door de Garnwerder
ijsmeester Pieter van Dijk. Vorig jaar
trotseerden vijf deelnemers het ijswater en
schitterden vooral de dames door
afwezigheid, daarmee de indruk versterkend
dat de term „zwak geslacht‟ misschien niet
zover bezijden de waarheid is. Of heb ik het
mis? Bewijs dat dames en zorg dat jullie op
1 januari om 14.00 uur present zijn. Tot dan!
Activiteiten met kerst en jaarwisseling
Kerstboom: begin december zal er weer een
kerstboom op het oude schoolplein worden
opgetuigd.
Risk-toernooi: Op 28 december; zie ook elders in
dit blad.
Carbidschieten: Op oudejaarsdag mag er vanaf
14.30 uur met carbidbussen geschoten worden

op de dijk van Geert Broekhuizen aan de
oostkant van het Reitdiep tegenover de camping.
Er mag met ten hoogste drie bussen met elk een
maximale inhoud van 60 liter worden geschoten.
Bij het invallen van de duisternis en bij slecht
zicht dient het vuren te worden gestaakt.
Vreugdevuur: Er wordt door de gemeente een
locatie ingericht aan de overkant van het
Reitdiep, vlak naast de brug. Op de brandstapel
mag alleen snoei- en onbehandeld hout in de
daartoe
geplaatste
container
worden
gedeponeerd. Doe ons dus een plezier en gooi
er ook niets anders op! Gebeurt dat wel, dan
moeten wij het eraf halen en lopen we het risico
volgend jaar geen vergunning te krijgen.
Kloksmeren: Vanaf 00.15 uur in de
nieuwjaarsnacht is iedereen welkom om onder
de toren de klok te komen smeren en elkaar
onder het genot van een borreltje een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
Jaanrwisselingsfuif: Ad Nooren zal dit jaar in de
nieuwjaarsnacht geopend zijn. Iedereen is van
harte welkom. Hammingh en ’t Woaterbörgje zijn
gesloten.
Nieuwjaarsduik: op 1 januari; zie ook elders in
dit blad.
Nieuwjaarsvisite: De nieuwjaarsvisite, m.m.v.
Thomasvaer en Pieternel, is op vrijdag 6 januari
2012 om 20.00 uur bij Hammingh. Wie wordt de
nieuwe burgemeester van Garnwerd?
Ken uw omgeving
Vanaf nu zal er in elk nummer van de Gört
een prijsvraagje worden gehouden. Aan de
hand van een foto die genomen is in of rond
Garnwerd, zal worden gevraagd waar deze
genomen is. Of er zal een vraag worden
gesteld die te maken heeft met de getoonde
foto. Wie denkt het antwoord te weten, kan
dat, met vermelding van volledige naam en
huisadres en onder vermelding van “Gört
fotoprijsvraag” mailen naar l.postma@rug.nl
of deponeren in de brievenbus van L.
Postma, Hunzeweg 51 in Garnwerd. Uit de
inzenders met het goede antwoord wordt een
winnaar geloot, die een kadootje tegemoet
kan zien. Na het laatste nummer van
volgend jaar zal er onder de inzenders die de

meeste
goede
antwoorden
hebben
ingestuurd, een jaarwinnaar worden geloot,
die een iets luxer kado krijgt. Geef dus vanaf
nu op uw wandeling of fietstochtje uw ogen
extra goed de kost; de beloning is er naar.
We zullen eenvoudig beginnen. Met
betrekking tot onderstaande foto: waar is
dit? Uw antwoord graag uiterlijk 25
november opsturen.

Klaverjassen
Het klaverjassen is weer begonnen. Iedere
derde woensdag van de maand (september
t/m april) beginnen we om 20.00 uur bij
Hammingh. Kom gerust een kwartiertje
eerder; eerst even de inleg, € 2,50, betalen
bij Jacques Dorrepaal en daarna even
bijpraten onder het genot van een kopje
koffie of thee. Harm Wegman zal dan met
de nummertjes langskomen waarna we om
20.00 uur gaan beginnen. U bent van harte
welkom en wie weet, gaat u aan het eind van
de avond met een vleesprijs naar huis.
En dan nog even dit:
In de open Krassumer competitie touwtrekken is de tussenstrand na de eerste
ronde: Peter Nooren – Lakenvelder koe: 0-1

Enquête kunstwerk in Garnwerd
Een paar maanden geleden is er onder de
inwoners van Garnwerd en de buitengebieden een enquete verspreid over een
eventueel kunstwerk in Garnwerd. Van de
210 formulieren zijn er 70 aan de
initiatiefnemers geretourneerd; een respons
van 33%. Van de respondenten vindt 83%
het een leuk initiatief en een meerwaarde
voor het dorp, 12% is geen voorstander en
5% heeft geen mening. Wat de lokatie
betreft, vindt een meerderheid van 40% de
grasstrook aan het Reitdiep ter hoogte van
de brugwachterswoning de meest geschikte
plek En wat de uitbeelding betreft, vindt
70% dat het kunstwerk moet gaan over het
gegraven Reitdiep en de daarmee gepaard
gaande beroepen. De werkgroep is tevreden
over de grote respons en de uitslag van de
enquete en zal hier verder mee aan de slag
gaan. Wordt vervolgd.

Wist u dat:
- je maar door één neusgat tegelijk ademt?
- de strepen van een zebra voor verkoeling
zorgen?
- een giraffe net zoveel nekwervels heeft
als een mens?
- je dikker wordt van slaapgebrek?
- Richard Kramer, Derk Maatjes en Erik
Medema niet kunnen kaartlezen?
- verschillende deelnemers van de 40 om
Garnwerd zich uit de naad blijken te
hebben gelopen, uit angst door de
organisatoren te worden ingehaald?
- Peter de Bruijne het luchtruim boven
Wierumerschouw onveilig maakt?
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