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Beste Garnwerders, 

Iets later dan de bedoeling was, maar 

hier is hij dan toch: het eerste nummer 

van 2012. In dit nummer leest u over 

een paar spectaculaire evenementen die 

de afgelopen maanden hebben 

plaatsgevonden. Bovendien worden een 

paar op stapel staande zaken 

aangekondigd. Het eerstvolgende 

nummer verschijnt medio maart. 

 

Nieuwjaarsduik trekt 16 deelnemers 

Zestien deelnemers aan de nieuwjaars-

duik namen op zondag 1 januari om 

1400 uur een frisse duik in het 

Reitdiep. De jongste deelneemster was 

zes jaar oud. Er deden dit jaar, na 

herhaaldelijk soebatten van de 

organisatoren Dick Bonsing en 

Lambertus Postma,  voor het eerst 

vrouwen mee. Margrieta Maatjes had 

de eer de eerste vrouw te zijn die te 

water ging. Nu het ijs gebroken is, 

verwacht de organisatie de volgende 

keer een nog groter aantal deelnemers. 

Wederom werd dit jaar ondersteuning 

verleend door ijsmeester Pieter van 

Dijk, die  echter vanwege de hoge 

temperaturen geen wak hoefde te zagen 

en het traditionele houtkacheltje had 

vervangen door een waxinelichtje. De 

aangeboden beerenburger na afloop 

ging er echter als altijd goed in. 

Hieronder op de foto enkele 

enthousiastelingen. 

 

 
 

Scheuvellopers opgelet! 

In verband met de tot nu toe wat 

tegenvallende prestaties van koning 

Winter (maar wie weet wat er nog 

komt) zoeken we dit jaar het kunstijs 

weer op. IJsbaanvereniging Reitdiep 

nodigt haar leden, jong en oud, 

beginners en gevorderden, uit om zich 

aan te melden voor enig schaatsvertier 

eind februari in Kardinge. Houd even 

de website www.ijsbaangarnwerd.nl in 

de gaten. Nadere informatie volgt. 

 

Dick Kleiwerd nieuwe burgemeester 

De nieuwe burgemeester van Garnwerd 

heet Dick Kleiwerd. Tijdens de 

nieuwjaarsvisite van de dorpsver-

http://www.ijsbaangarnwerd.nl/


eniging werd hem door zijn voorganger 

Jacques Dorrepaal de bijbehorende 

ketting omgehangen. Voorzitter Van 

der Kamp prees Dick om zijn jaren-

lange inzet als bestuurslid van de 

dorpsvereniging maar toch vooral om 

zijn core business tijdens dat 

lidmaatschap: de inspirerende en 

drijvende kracht achter Garnwerd 

Grandioos. Het slachtoffer was 

zichtbaar verrast maar reageerde 

tamelijk flegmatiek dat hij dit dan maar 

als een blijk van waardering zou 

beschouwen. Inderdaad, een blijk van 

waardering! 

Tijdens de drukbezochte nieuwjaars-

visite in de bovenzaal van Hammingh 

werd het jaar 2011 weer uitgebreid 

geëvalueerd door Thomasvaer en het 

nichtje van Pieternel, Pia. Pieternel zelf 

was vanwege gezondheidsredenen 

helaas verhinderd. Haar randstedelijke 

nicht nam echter met verve de 

honneurs waar en liet er vanaf het 

begin geen twijfel over bestaan dat ze 

haar huiswerk had gedaan en dus zeer 

goed op de hoogte was met het reilen 

en zeilen van het dorp en de omgeving 

in het afgelopen jaar. Bovendien stak 

ze haar mening over bepaalde zaken 

niet onder stoelen of banken. Voor 

Thomasvaer was het eerst wel even 

wennen, zo’n goedgebekte bitch aan 

zijn zijde. Maar gaande de voorstelling 

raakten de twee lekker op elkaar 

ingespeeld en aan het eind vlogen 

lonkende blikken over en weer.. 

Na het formele gedeelte werd nog 

lange tijd op informele wijze 

nageborreld. Op de foto de inhuldiging 

van de nieuwe burgemeester. 

 

 
 

Oud papieropbrengst school 

De oud papieropbrengst van de 

Kromme Akkers voor het schooljaar 

2010-2011 was in totaal € 3.398,-. Dit 

is een record opbrengst! Van dit geld 

worden veel extra dingen voor de 

kinderen georganiseerd. Ook worden er 

extra buitenspelmaterialen mee 

gekocht. Deze keer is er bijvoorbeeld 

een keybord voor muziekactiviteiten 

voor aangeschaft. 

 

Kinderpostzegels 

De kinderen van groep 7/8 van de 

Kromme Akkers hebben afgelopen 

najaar voor € 2.300,- aan 

kinderpostzegels verkocht. Ook dit is 

een record. Dit geld wordt besteed aan 

diverse doelen voor kansarme 

kinderen. Iedereen die kinderpostzegels 

heeft gekocht: hartelijk dank! 

 

Jaarvergadering ijsbaanvereniging 

Op 26 november jl. hield de ijsbaan-

vereniging haar jaarlijkse leden-

vergadering. De bestuursleden Bram 

Brouwer, Helmut van der Ploeg en 

Arnold van der Ploeg traden af. In hun 

plaats werden Joris de Winter en Peter 

Dorrepaal gekozen. Zij maken het 

komende jaar samen met Hilbrand 

Beukema en Christine Strijker deel uit 

van het bestuur. Verder werd bekend 



dat de ijsbaanvereniging een sneeuw-

blazer heeft aangeschaft en dat er een 

draaiboek in de maak is voor als er 

weer ijs wordt verwacht. Een voorstel 

van het bestuur om het contributiegeld 

voortaan te innen d.m.v. een eenmalige 

machtiging werd door de leden 

weggestemd. Het argument van het 

bestuur was dat het steeds vaker 

voorkomt dat mensen geen contant 

geld meer in huis blijken te hebben. De 

leden vonden echter dat persoonlijk 

contact essentieel is om de club voor de 

leden zichtbaar te houden. Kijk voor 

actuele informatie ook eens op de 

website www.ijsbaangarnwerd.nl  

 

RISK-toernooi: een Franse slag 

Het open Garnwerder RISK-toernooi 

op 28 december is geëindigd in een 

Franse overwinning. 19 deelnemers 

streden om de inmiddels felbegeerde 

trofee. De winnares van vorig jaar, 

Corrie van Dijken, overleefde deze 

keer de eerste ronde niet. In de 

eindronde lieten de vier finalisten niets 

aan het toeval over en werd er zeer 

strategisch gespeeld. In verband met de 

tijd werd het spel uiteindelijk stilgelegd 

en werd de winnaar aan de hand van 

het aantal behaalde punten bepaald. Die 

winnaar was voor de derde keer op rij 

een vrouw en ze gaf er ook een 

behoorlijke Franse slag aan: Anneke 

Molendijk. Zij woont al drie jaar in 

Frankrijk maar was met de feestdagen 

bij haar ouders in Ezinge. Ook haar 

vriend Yann Sauwajon nam deel aan 

het toernooi. Hij sprak maar een paar 

woorden Nederlands en had daarom 

een briefje met de opdrachten in het 

Nederlands, voorzien van een Franse 

vertaling. Het was een gezellige avond 

en iedereen gaf te kennen volgend jaar 

graag weer mee te willen doen. De 

einduitslag: 

1. Anneke Molendijk 

2. Albert Viersen 

3. Richard Kramer 

4. Erwin de Groot 

Zet alvast maar in de agenda: RISK-

toernooi  op 28 december 2012 bij 

Hammingh. 

 

iovivat speelt “halverwege Troje” 

Op 17, 18, 19 en 24, 25, 26 februari 

speelt de rederijkerskamer iovivat de 

locatievoorstelling “halverwege Troje”, 

een stuk dat vertelt over de aanloop 

naar de Trojaanse oorlog. De 

Spartaanse prinses Helena wordt 

meegenomen door de Trojaanse prins 

Paris. Haar man Menelaos zweert 

wraak en schakelt het Griekse leger in. 

Maar voor de Griekse vloot naar Troje 

uit kan varen, eisen de Goden een 

ultiem offer van legerleider 

Agamemnon.. Iovivat zou iovivat niet 

zijn als ze aan dit klassieke verhaal niet 

haar eigen draai zou geven: het 

resultaat van een zoektocht om binnen 

die mooie Griekse verhalen de eigen 

ervaringen, gevoelens en gedachten 

van de spelers  los te laten op zaken als 

lot en keuze, jaloezie of familiewraak. 

Hoewel de oude Grieken de basis 

vormen, wordt in de voorstelling 

gebruik gemaakt van moderne 

technieken als videofragmenten en 

animaties. De locatie voor de 

voorstelling is de kerk van Garnwerd. 

Hoewel iovivat al sinds 1899 

voorstellingen in Garnwerd opvoert, 

werd nog nooit eerder in deze kerk 

gespeeld. De inrichting met vaste 

banken leent zich moeilijk voor 

gebruik als theater. Om toch een 

voorstelling mogelijk te maken, is met 

hulp van de Stichting oude Groninger 

http://www.ijsbaangarnwerd.nl/


kerken de indeling van de kerk zo 

aangepast dat dit geen probleem meer 

is; geen hoekje blijft onbenut. 

De voorstellingen beginnen om 20.15 

uur. De entree bedraagt € 12,50. 

Reserveren kan via www.iovivat.info 

of telefonisch via 0594-621781 

 

Vooraankondiging:  

Algemene Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering van de 

dorpsvereniging is op vrijdag 30 maart 

a.s. om 20.00 uur bij Hammingh. Zet 

deze datum alvast even in de agenda. 

Nadere bijzonderheden over deze 

vergadering staan in de volgende 

GÖRT, die medio maart verschijnt. 

 

Ken uw omgeving 

De tweede ronde van onze 

fotoprijsvraag. Wie denkt te weten 

waar de onderstaande foto is gemaakt 

kan mailen naar: l.postma@rug.nl of de 

oplossing in de brievenbus van 

Hunzeweg 51 deponeren. Graag 

uiterlijk 1 maart a.s. De winnaar krijgt 

een prijs. 

 

 
 

En dan nog even dit: 

Willem en Corrie van Dijken, 

partycateraars. Kaas en bier tegen 

weggeefprijzen! 

 

Wist u dat: 

- de Eiffeltoren in de winter 15 

centimeter korter is dan in de 

zomer? 

- men in de middeleeuwen bier en 

wijn dronk in plaats van water? 

- -89,2 graden de laagste buiten-

temperatuur is die op aarde gemeten 

is? 

- Martin Noorda op een hele originele 

manier uit rijdende auto’s springt? 

- Harm Wegman sinds kort ook on 

line is? 

- het favoriete boek van Niels 

Kleiwerd de gouden gids is? 

- Peter Nooren bij een temperatuur 

van plus 4 graden en in de 

stromende regen aan gladheids-

bestrijding doet? 

- Bobby McGee en Josee Timmer 

probleemloos een bomvolle kroeg 

muisstil krijgen? 

 

 

 

 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

Vof  Mestscheiding Krassum 

Voor informatie kunt u bellen naar:  

06-11396052 
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