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Moi Garnwerders,
Veel leesplezier met deze ‘jubileumuitgave’ van de GÖRT. Het volgende
nummer verschijnt medio juni.
Ledenvergadering dorpsvereniging
Op 30 maart jl. hield de dorps-vereniging
haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Er waren in totaal twintig leden
aanwezig. Corrie van Dijken was aftredend
als bestuurslid. Zij werd door voorzitter
Van der Kamp bedankt voor haar inzet en
vervolgens letterlijk in de bloemetjes
gezet. Haar opvolgster heet Tina Bollin. In
het stukje hieronder stelt zij zich aan u
voor. Verder wil het bestuur erover
nadenken om op niet al te lange termijn
weer een seniorenreisje te organiseren.
Tina Bollin nieuw bestuurslid
Beste mensen, helaas kon ik er op de
ledenvergadering niet bij zijn toen ik in het
bestuur werd gekozen. Daarom wil ik me
op deze manier even kort voorstellen.
Mijn naam is Tina Bollin, ik ben 38 jaar en
woon sinds twee jaar in Garnwerd, samen
met Martin en kinderen Jens en Lotta. Ik
werk sinds drie jaar als
beleidsmedewerker bij de gemeente
Winsum. Ik ben opgegroeid in Zuid
Holland, heb in Wageningen gestudeerd
en na wat omzwervingen ben ik hier in het
noorden van het land terecht gekomen.

Inmiddels wonen we met veel plezier in de
Blecourtstraat. Toen bestuurslid Harriët
me een tijdje geleden op de ijsbaan vroeg
of ik misschien in het bestuur van de
dorpsvereniging wilde, dacht ik meteen:
‘leuk!’. Leuk om meer mensen te leren
kennen in het dorp en ook leuk om mee te
denken over activiteiten voor het dorp. Ik
denk dat een actieve dorpsvereniging een
goede bijdrage levert aan de sociale
samenhang en de leefbaarheid van het
dorp. Ik vind Garnwerd erg fijn om in te
wonen en ik wil graag mijn steentje
bijdragen!

Tina Bollin

OBSKAG Winnaar Techniektoernooi
Op 29 maart gingen Tibor, Ruben, Margot
en Lisa uit groep 4 van de Kromme Akkers
onder leiding van techniekouders Philip
Kocken en Pieter Malfliet en techniekjuf
Gerda Dijkstra naar de Hanzehogeschool
in Groningen voor deelname aan het
Techniek-toernooi regio Noord. De vier
leerlingen hadden natuurwetten gebruikt
voor een optimale aandrijving van hun
karretjes tijdens hun presentatie in de
categorie curling. De jury kende hen de
enige creativiteits-prijs toe, een
geldbedrag van € 200,-! Dit geld kan
besteed worden aan lesmateriaal over
techniek.
Doodsklok
Naar aanleiding van het zachte luiden van
de kerkklok tijdens de jaarwisseling het
volgende: in 1828 moest de Garnwerder
schoolonderwijzer E. Mulder een enquête
invullen. Hij schrijft: Van bijgelovigheid is
men hier ook niet geheel vrij. Hier zijn van
die eenvoudige menschen, welke meenen
aan het luiden der klok te kunnen hooren
dat er wel haast iemand weer sterven zal.
Dit heeft dan plaats wanneer de klok, door
de vochtigheid der dampkringslucht een
doffer geluid heeft dan anders. Hoe
dwaas!
Dominee Timmer tekent als huisvriend
van ene familie Bruins op:
Grafsteen op de begraafplaats bij de kerk
te Garnwerd: Den 26, 27 & 29 Augustus
1842 zijn overleden CHRISTINA, bijna 12
jaren, BERENDINA, bijna 13 jaren en
MARGOT TITIA, oud 5 maanden. Allen
dochtertjes van B. BRUINS Kz en J.H.
MEINTS te Klein Garnwerd.
Garnwerd,
Heeft immer de doodsklok wel doffer
geklonken,
Dan toen op één uur in één graf zijn
gezonken
DINA EN CRISJE, in de bloei harer jeugd?

Ja, nog treft die toon! Na verloop van
twee dagen
Wordt haar zusje MARGO ook hiernevens
begraven
In de kweekplaats voor reiner en
Hemelsche vreugd.
Toen op 29 augustus 1842 het ouderpaar
Bruins van de begrafenis van hun twee
kinderen op de boerderij terugkwam,
bleek dat inmiddels ook hun jongste kind
aan een ingewands-ziekte, waaraan ook
de twee anderen waren bezweken, was
gestorven.
Pieter van Dijk
Projectpresentatie OBSKAG
Met veel creativiteit en energie is door de
projectcommissie van de openbare
basisschool de Kromme Akkers (OBSKAG),
bestaande uit Annemiek v.d. Meijden,
Jaqueline Tillem, Harriët Visscher en Philip
Kocken (alias prof. Duss), gewerkt aan de
organisatie van het Reitdiepproject. In het
kader hiervan werden er diverse
activiteiten georganiseerd en waren er
presentaties op school, in de molen en in
de tent van Ad Nooren aan het Reitdiep.
De kinderen vonden het project naar hun
zeggen heel leuk, leerzaam, interessant,
cool en geweldig. Met dank aan met name
de projectcommissie en de leerkrachten
maar ook aan de ouderraad, alle
chauffeurs, koks en kokkinnen, de
workshopleiders, dorpsgids Pieter van
Dijk, de gastsprekers en de Garnwerder
Sjanters. De prachtige prentbrief-kaarten
die in het kader van het project zijn
gemaakt, zijn nog steeds te koop op
school: 6 stuks voor € 3,-.
Activiteiten tweede paasdag
Zal het gaan regenen of houden we het
droog? Ondanks deze vraag verzamelde
zich een grote groep kinderen op tweede
paasdag om 13.15 uur op het oude
schoolplein. Onder begeleiding van de
paashaas ging iedereen vervolgens naar

het pierenbad bij het Reitdiep. Hier werd
verteld waar de eieren gezocht moesten
worden. Er waren prijsjes te winnen in
twee verschillende categorieën. Na zo’n
drie kwartier zoeken werde de
prijsuitreiking verricht door de
burgemeester van Garnwerd, Dick
Kleiwerd. Kinderen t/m groep 3:
1. Liza Smit
2. Lise de Hoop
3. Minne van der Molen
De meeste eieren zijn hier gevonden door
Liza Smit.
Kinderen groep 4 t/m 8:
1. Thije Trenning
2. Lambertus Postma (groep 8+ + + +)
3. Roos van Dijk
De meeste eieren zijn hier gevonden door
Anna van Dijk.
Rond 15.00 uur was het tijd om noten te
gaan schieten in de schuur van Peter
Nooren. Doordat er dit jaar andere kogels
werden gebruikt, werd het allemaal wat
later dan de bedoeling was. Sommigen
‘klaagden’dat de kogels kleiner waren dan
in voorgaande jaren. De kogels zijn dit jaar
geleend van de heer H. Knot. Die had
eerder al laten weten dat deze kogels
vroeger, op het P-pleintje, ook al gebruikt
werden voor het noten schieten. Na het
noten schieten werd de middag afgesloten
met het eieren gooien. De prijsuitreiking
hiervan vond plaats in de kantine van
Peter Nooren.
1. Christine Strijker en zoon Edward
2. John Nooren en Peter Vergeer
3. Alex Zandberg en Peter Vergeer
Peter Nooren zorgde voor wat hapjes bij
de borrel en iedereen kon nog even
nababbelen. Alle vrijwilligers: BEDANKT!
Miente Viersen

Uitslag klaverjassen 2011-2012
Van september t/m april is er elke derde
woensdag van de maand geklaverjast bij
Hammingh. Van deze avonden werden de
vijf beste scores bij elkaar opgeteld. Dat
gaf de onder-staande uitslag:
1.
Frieda Rosema
25707
2.
Jacques Dorrepaal 25491
3.
Arie Terpstra
25467
4.
Jaap Terpstra
25246
5.
Harm Wegman
24280
6.
Margrieta Maatjes 24240
7.
Jacco Haak
23887
8.
Gerbrie Maatjes
23860
9.
Miente Viersen
23706
10.
Martje Siegers
23623
11.
Gerro Dijk
23550
12.
Berend Hoekzema 23059
13.
Corrie Hoekzema
23038
14.
Lammert Groefsema 22991
15.
Nel Terpstra
22941
16.
Rudie Linstra
22935
17.
Erwin de Groot
22899
18.
Jansje Medendorp 22846
19.
Flip Boonstra
22577
20.
Pieter de Graaf
22010
21.
Jan Bosker
20924
22.
Arend Roeling
19897
23.
Ina Roeling
17616
24.
Fokko Hooijer
15097
25.
Fokje Rosema
09018
26.
Henrik Jochimsen
04125
Jacques Dorrepaal en zijn ‘assistent’ Harm
Wegman worden weer bedankt voor hun
inzet op deze avonden.
Miente Viersen
IOVIVATjes in de Doorrit
Op zaterdag 19 en zondag 20 mei brengen
de IOVIVATjes het stuk RAAS! in de
Doorrit. Beide voorstellingen beginnen om
15.00 uur. Toegangsprijs: € 7,50; kinderen
onder twaalf jaar: € 5,-. Reserveren kan
ook via www.iovivat.info of via 0651077066.

Beachvolleybaltoernooi
Het open Garnwerder beachvolleybaltoernooi is op zaterdag 16 juni
2012 vanaf 19.15 uur op het zandstrandje
van Ad Nooren bij het Reitdiep.
Deelnemende teams dienen te bestaan uit
drie personen waarvan minimaal 1 dame
en 1 heer.
Opgave uiterlijk 10 juni bij:
Harriët Visscher
Hunzeweg 53
9893 PB Garnwerd
0594-621252
harrietvisscher@hotmail.com
of bij:
Miente Viersen
Hunzeweg 30
9893 PC Garnwerd
0594-621916
m.viersen@kpnplanet.nl
En dan nog even dit:
Sinds enkele weken is Garnwerd een
agrarische onderneming armer. Op
donderdag 26 april werd aan de
Hunzeweg een sinds enige tijd in bedrijf
zijnde hennepkwekerij ontmanteld.
Pogingen om een niet nader te noemen
agrariër te Krassum te bewegen de
ontstane niche te vullen, hebben tot op
heden geen resultaat opgeleverd..

Wist u dat:
een gemiddeld cruiseschip 90 liter
dieselolie nodig heeft om één
meter vooruit te komen?
vrouwen slimmer worden als ze
zwanger zijn (wanneer het dus al te
laat is)?
er op Krassum een riante B&B
gelegenheid wordt opgetuigd?
het duo Vrij en Blij plannen heeft
om weer op tournee te gaan?
Marcel Schuiten u alles kan
vertellen over rodeosex?
Orkie en Porkie bij de beer hebben
gelogeerd?
er deze zomer bij het
Woaterbörgje speenvarken op het
menu staat?
inschrijving voor de 40 om
Garnwerd nog mogelijk is?
alcoholvrije wijn niet hetzelfde is
als druivensap?
Deze Gört wordt gesponsord door

Wiljan Dorrepaal
Tel. 035-5383590
Mobiel 06-12111237
info@la-source.nl
www.la-source.nl
Bij een bestelling met kortingscode Gort50
krijgt u eenmalig een korting van 15%.

