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Moi Garnwerders, 

Hierbij de laatste Gört voor de zomervakantie. 

Op groot formaat deze keer omdat er nogal wat 

te melden valt, en niet allemaal even positief.. 

Hoe dan ook, veel leesplezier. De eerstvolgende 

Gört verschijnt in september. Alvast een zonnige 

vakantie gewenst. 

 

Programma Garnwerd Grandioos 2012 

Vrijdag 13 juli 

16.00: Opening kermis. 

17.00: Knutselen met Lieke, voor de kinderen. 

21.00: Tiroler party met o.a. Bratwurst und Bier, 

jodelwedstrijd en wie is het meest 

origineel ver/gekleed. 

Zaterdag 14 juli 

12.00: Kunstmarkt met exposities in de kerk, de 

molen, de Doorrit en de BB straat. 

13.00: Braderie met o.a. oude ambachten, 

streekprodukten, modelbotenshow in het 

Reitdiep, demonstratie schapendrijven, 

lutje tocht’n mit kovvie en kouk op een 

Groninger Platte Bol. 

14.00: Vlottenbouwen voor de kinderen bij het 

pierebadje. 

22.00: Livemuziek in de feesttent m.m.v. 

feestband “Jetset”. 

Zondag 15 juli 

12.00: Kunstmarkt (zie zaterdag). 

15.00: Brageltocht. Start onder de molen. 

Inschrijving vanaf 13.00 uur. 

16.30: Prijsuitreiking brageltocht in de feesttent 

m.m.v. “De Esperando’s”. 

 

Kunst tijdens Garnwerd Grandioos 
Garnwerd Grandioos is hét dorpsfeest van 

Garnwerd en tijdens dit feest vindt op zaterdag 

14 en zondag 15 juli van 12.00 tot 17.00 uur ook 

weer het kunstevenement plaats. In galerie De 

Huiskamer exposeert Jon Gardella en in de 

molen en in de kerk exposeren de lokale 

kunstenaars Lieke Bos, Anna Maria Vargiu, Ada 

Zeevalking, Evelien Jellema, Bram Gringhuis, 

Baukje Wouda, Brecht Hilgersom, Juco Wester, 

Joost Sizoo, Anneke Meijer en Truus Besseling. 

In de Doorrit exposeren de schilders Harm van 

der Meulen, Remco Ekkers, Theo Jordans, Lydia 

Jonkman en Arie Jekel; keramisch vormgever 

Marjan Schaap; textiele vormgever Lea 

Laarakker; boekbinder/vorm-gever Sacha de 

Ven; de beeldhouwers Antoinette Verboom en 

Margriet Barends; zilveren sieraden van 

Marjanne Sorgdrager; fotograaf Jan Bouwman. 

De openingshandeling van “Kunst in de Doorrit” 

wordt op zaterdag om 13.00 uur verricht door 

wethouder Philip Broeksma van kunst en cultuur 

tezamen met burgemeester Dick Kleiwerd van 

Garnwerd. 

 

Veranderingen op de Kromme Akkers 
De Kromme Akkers valt onder het schoolbestuur 

Lauwers en Eems (L&E). Dit bestuur heeft in 

totaal 22 basisscholen in de gemeenten Winsum, 

De Marne en Eemsmond in beheer. In het kader 

van kwaliteitsverbetering van het onderwijs, 

maar ook vanwege financiële tekorten, voert het 

schoolbestuur een aantal organisatorische 

veranderingen door. Dat heeft ingrijpende 

gevolgen voor onze school. Momenteel heeft de 

Kromme Akkers een eigen directeur, Dineke 

Tempel-Keizer. Dit gaat vanaf 1 augustus 

veranderen want vanaf dan werkt L&E met 

‘onderwijsteams’ en heeft geen enkele school 

meer een eigen directie. Scholen die geografisch 

dicht bij elkaar liggen, worden geclusterd en 

gaan samen 1 onderwijsteam vormen. Elk 

onderwijsteam krijgt een onderwijsteam-

directeur. Op de scholen worden locatie-

coördinatoren aangesteld, die het gezicht van de 

school moeten worden. Onze school gaat samen 

met de scholen in Ezinge, Winsum en Adorp 1 

onderwijsteam vormen, geleid door Jaap 



Rozema, de huidige directeur van de 

Tiggeldobbe in Winsum. Greetje Geluk, de 

huidige directeur van Op Wier in Ezinge, wordt 

locatiecoördinator van Op Wier èn de Kromme 

Akkers, zij gaat dus haar tijd tussen beide 

locaties verdelen. Dit houdt in dat Dineke 

Tempel na de zomervakantie niet meer voor 

onze school werkt; zij wordt locatiecoördinator 

van de 9 Wieken in Winsum. Daarnaast werkt 

L&E aan beleidsstukken die te maken hebben 

met gewenste schoolgroottes en leerlingen-

aantallen per school (80-150 leerlingen). Het is 

onduidelijk wat dit voor onze school, met 

ongeveer 60 leerlingen, gaat betekenen. De 

ouders van de Kromme Akkers zijn bezorgd om 

deze ontwikkelingen. Het vertrek van Dineke 

kwam voor velen van hen als een donderslag bij 

heldere hemel. L&E heeft hier niet goed over 

gecommuniceerd en ook nut en noodzaak van 

alle veranderingen zijn niet duidelijk. Er zijn 

veel vragen over hoe het nu verder gaat: dreigt er 

fusie of sluiting? Op donderdag 21 juni hebben 

de ouders daarom met de sectordirectie van 

L&E, mw. Machielsen en dhr. Parent, gesproken 

over de ontwikkelingen en de toekomst. De 

directie gaf aan dat er geen concrete plannen zijn 

om onze school te sluiten of te laten fuseren met 

een anders school. Daar is op dit moment geen 

sprake van. Wel zijn er L&E-breed financiële 

tekorten en daar zal in de nabije toekomst dus 

wel iets aan gedaan moeten worden. Hoe dat 

voor de Kromme Akkers (of voor andere 

scholen) uit gaat pakken, is nu nog niet te 

zeggen. Het is nl. aan de nieuwe onderwijs-

teamdirecteur om, samen met locatie-

coördinatoren, leerkrachten en ouders, te 

bespreken hoe het verder gaat met de scholen in 

het cluster. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat 

de ouders hier bij betrokken worden. De ouders 

van onze school gaan nu in beraad over hoe het 

verder moet zodat zij mee kunnen denken en 

praten over de toekomst van de Kromme Akkers. 

Ook het bestuur van de dorpsvereniging maakt 

zich zorgen over de ontwikkelingen. De school is 

belangrijk voor het dorp. Het bestuur betreurt  

het vertrek van Dineke als directeur en houdt de 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Als er 

nieuws is, zal het dorp daarover geïnformeerd 

worden. 

Tina Bollin, OR-lid Kromme Akkers  en 

bestuurslid dorpsvereniging 

 

 

 

 

Afscheid Dineke Tempel-Keizer 

Het afscheid van Dineke als directeur van de Kromme 

Akkers wordt gehouden op woensdagavond 18 juli a.s. 

van 19.30-21.30 uur onder het genot van een drankje en 

een hapje. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, is van 

harte welkom. 
 

 

Beachvolleybaltoernooi 2012  

Zaterdag 16 juni werd voor de vierde keer het 

beachvolleybaltoernooi in Garnwerd gehouden. 

Met in het achterhoofd de weersomstandigheden 

van vorig jaar, heb ik de afgelopen weken 

regelmatig op ‘buienradar.nl’ gekeken om te zien 

wat voor weer het deze keer zou zijn. De 

voorspellingen leken goed. Bijna het hele 

bestuur was aanwezig om de velden speelklaar te 

maken, Erwin de Groot en Lambertus Postma 

hadden de geluidsinstallatie opgetuigd, dus alles 

was gereed om er een leuke en sportieve avond 

van te maken. Acht teams hadden zich 

opgegeven en om 19.15 uur gingen de eerste 

wedstrijden van start. In het ene team zat 

duidelijk meer kwaliteit dan in het andere maar 

dat mocht de pret niet drukken. Er werd 

enthousiast, ja soms zelfs fanatiek, gestreden om 

elk punt. Als de bal in het Reitdiep terecht 

kwam, waren ballenjongen Gijs van der Ploeg en 

ballenmeisje Meike Guikema er als de kippen bij 

om vanuit een kano de bal weer uit het water te 

vissen. Scheidsrechters Frank en Marcel 

Schuiten, Gerard van der Kamp en Lambertus 

Postma hadden alles onder controle. De uitslag: 
1. Knall’n met Ball’n  (Ezinge) 

2. Strandhappers (Ezinge) 

3. Dream Team (Garnwerd) 

4. Moi (Garnwerd) 

5. Ezinger-tic (Ezinge) 

6. Geen Idee (Garnwerd) 

7. Corrie & de Okko’s (Winsum, Ezinge, Garnwerd) 
8. Angela e.a. (Ezinge) 

Tot ziens in 2013 bij het eerste lustrum 

Miente Viersen 

 

Garnwerder vlag op de Chinese Muur 
Ze hebben het gehaald, Elise en Wouter 

Slangenberg. Na een tocht van zo’n 11.000 

kilometer die op 5 mei in Den Haag begon, 

parkeerden ze hun klassieke Volvo kattenrug uit 



1962 bij de Chinese Muur in Beijing. Doel van 

deze tocht, die ze samen met 14 andere teams 

maakten, was geld inzamelen voor Terre des 

Hommes. In totaal is er ongeveer € 125.000,- 

bijeengebracht. Op de feestavond in de Doorrit,  

voorafgaand aan hun vertrek, konden de gasten 

financieel bijdragen door kilometers te 

sponsoren. Eén van de gasten bood een 

Garnwerder vlag aan en beloofde een bepaald 

bedrag te doneren mits de twee d.m.v. een foto 

van de vlag op de Chinese Muur konden aan-

tonen de tocht daadwerkelijk te hebben vol-

bracht. Dat is dus gelukt, getuige de hierbij 

afgebeelde foto’s. Afgezien van een gescheurde 

draagarm, ruitenwissers die het af en toe wat 

minder goed deden en een kapotte uitlaat, verliep 

de reis volgens de twee coureurs uitstekend, 

waarbij nog even opgemerkt werd dat de Gobi 

woestijn af en toe best wel pittig was. Vanaf  

september worden door RTL 7 impressies van de 

tocht op TV uitgezonden. Wie nog meer 

informatie wil, kan dat vinden op 

www.hbc2012debroezus.nl 

 

 
 

 

 
 

IOVIVAT: “De man en zijn schaduw” 
De jongerengroep van iovivat bestaat 25 jaar en 

dat wordt gevierd met de muzikale locatie-

voorstelling “De man en zijn schaduw”. Op 6,7 

en 8 juli om 19.30 uur in de schuur van Bierma, 

Oosterweg 24 te Feerwerd. Entree: € 12,50; oud-

leden en jeugd tot 12 jaar: € 9,50. Reserveren: 

www.iovivat.info of 0594-621781. 

25 jaar geleden:  De pas opgerichte jeugd-

afdeling van iovivat zou haar eerste voorstelling 

“Peter Schlemiel”opvoeren. Samen met de 

succesvolle Garnwerder band “The Invisibles” 

werd er gerepeteerd. Twee dagen voor de 

première legde een mysterieuze brand de schuur 

met rekwisieten, instrumenten en kleding in de 

as en de voorstelling werd geannuleerd. 25 jaar 

later worden de spelers van toen, nu allen 

dertigers, bij elkaar geroepen door een nieuwe 

regisseur. Ter gelegenheid van dit 25jarig 

jubileum gaat de voorstelling van toen alsnog 

gespeeld worden en zijn `The Invisibles` weer 

bij elkaar gekomen. Samen met (oud) jeugdleden 

van iovivat zijn ze 25 jaar later opnieuw aan de 

slag gegaan met het verhaal van Peter Schlemiel, 

de man die zijn schaduw verloor. Niets lijkt een 

succesvolle première in de weg te staan: teksten 

zijn weer ingestudeerd, decors zijn herbouwd en 

een Tarnkap is tevoorschijn getoverd. Maar dan 

steken schuldgevoelens en oude liefdes de kop 

op en gaan het stuk en de werkelijkheid door 

elkaar heen lopen. Wat is de waarheid? Kun je 

leven met een leugen? Hoe ziet wraak er uit? 

Wat is rijkdom zonder liefde? En wie is toch die 

Lange Grijze? 

25 jaar iovivatjes 

Na een voorstelling van iovivat besloot Marleen 

Pollack uit Garnwerd in 1987 dat ze met 

vrienden ook wel wilde toneelspelen. De 

volgende dag ging ze langs bij regisseur 

Dominic van Vree en vroeg ze hem om een 

jeugdgroep op te richten. Als ze negen andere 

kinderen kon vinden die mee wilden doen, wilde 

Dominic wel een jongerengroep van iovivat 

oprichten. Nog geen dag later stonden er tien 

kinderen voor zijn deur en waren "de iovivatjes" 

een feit. Vanaf toen was er bijna ieder jaar een 

jeugdgroep die uiteenlopende stukken speelden 

van Repelsteeltje tot Antigone en van schrijvers 

als Shakespeare tot eigen werk. In de afgelopen 

25 jaar hebben meer dan 100 kinderen 

meegespeeld met de iovivatjes, waarvan een 

aantal nu nog steeds bij iovivat speelt. Mede 

door het doorstromen van jeugdleden, behoort 

het 113 jaar oude iovivat tegenwoordig tot een 

http://www.hbc2012debroezus.nl/
http://www.iovivat.info/


van de "jongste" rederijkerskamers in de 

provincie Groningen. In "De man en zijn 

schaduw" spelen iovivatjes uit verschillende 

jaren, variërend van 10 tot 36 jaar. 

Expositie 

Voor en na de voorstelling is er een speciaal 

ingerichte expositie te bekijken met foto’s en 

ander materiaal uit de geschiedenis van de 

iovivatjes. 

 

Reitdiepzwemtochten 2 september 2012 

Elk jaar, aan het einde van de zomervakantie 

worden de Reitdieptochten gehouden. Deze 

zwemtochten zijn al sinds 1939 een traditie in 

Garnwerd. Dit jaar is het dus 73 jaar geleden dat 

de tochten voor het eerst werden gehouden. De 

Reitdieptochten worden georganiseerd voor de 

jeugd en voor volwassenen. Er is een 

wedstrijdtocht en een recreatietocht. De jongeren 

zwemmen 500 en de volwassenen 1.000 meter. 

Elke deelnemer ontvangt na afloop een mooie 

herinneringsmedaille. Jaarlijks doen ongeveer 

250 mensen, jong en oud, mee en zij worden 

altijd toegejuicht door enthousiaste toe-

schouwers. Traditie is ook dat “de Eendracht” uit 

Ezinge voor de muzikale omlijsting van het 

geheel zorgt. Aan het eind van de middag 

worden de prijzen aan de wedstrijdzwemmers 

uitgereikt. Boven op de dijk, op de camping van 

Recreatiecentrum Ad Nooren, worden drankjes 

en hapjes verkocht. Inschrijven voor de 

zwemtochten kan op 2 september vanaf 12.00 

uur bij de entree van het recreatiecentrum tot een 

half uur voor aanvang. Aanvang zwemtochten: 

Meisjes (500 meter): 13.30 uur 

Jongens (500 meter): 14.15 uur 

Dames (1.000 meter): 15.15 uur 

Heren (1.000 meter): 16.00 uur 

De prijsuitreikingen zullen rond 15.00 en 17.00 

uur plaatsvinden. Bij slechte omstandigheden 

kan besloten worden de Reitdieptochten een 

week later te houden. Contactpersonen: Pieter en 

Lucy van Dijk / Hans van Reijswoud te 

Garnwerd. 

Informatie: 

hvr@bureauspoor.nl 

www.reitdieptochten.nl 

 

Nissen in kerken: 

Fototentoonstelling Han Reeder 
Van 1 juli t/m 30 september 2012 toont het 

museum Wierdenland in samenwerking met de 

Stichting Oude Groninger Kerken de 

fototentoonstelling ‘Nissen in kerken’ in het 

museum in Ezinge en in zeven kerken in de 

nabije omgeving. Op zoek naar het intieme licht 

in middeleeuwse kerkjes, ontdekte fotograaf en 

beeldend kunstenaar Han Reeder in Groningen 

en Friesland nissen waarin licht en schaduw 

elkaar ontmoeten. Nissen in kerken hadden 

belangrijke functies in de liturgie in het 

middeleeuwse Godshuis. Wat rest, zijn lege 

nissen, gevuld met licht. Han Reeder vangt het 

licht en vult de nissen met verwijzingen naar 

cultureel en religieus erfgoed. In de kerken van 

Niehove, Ezinge, Feerwerd, Den Ham, Fransum, 

Oostum en Garnwerd hangen zeven maal zeven 

foto’s van Han Reeder. 

 

Wist u dat: 

- Boskikkers in de winter voor 65% bevriezen? 

- Een mug tanden heeft en het dodelijkste dier 

ter wereld is? 

- een leerkracht van de Kromme Akkers 

ontwikkelingswerk gaat doen in Winsum? 

- Anaal ongemak een smakelijk gespreks-

onderwerp tijdens een avondmaaltijd kan 

zijn? 

- Corrie van Dijken de ‘kiss of death’ bijna 

onder de knie heeft? 

- Ook een team van de Renteniersgang 

volgend jaar meedoet aan het beach-

volleybaltoernooi? 

- Peter Nooren en Willem van Dijken, ondanks 

al het beschikbare materiaal, niet terug-

schrikken voor een beetje handwerk? 

- Er nog een paar plaatsen te vergeven zijn 

voor de 40 om Garnwerd? Aanmelden kan 

dus nog: 0646782331 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 
 

VOF  G & J  Logistiek                                                             
Voor al uw opslag & vervoer                                                                  
Ringoven 2 
9951 SB Winsum 
Tel: 050-3049310  
 

en door: 
 

Eethörn ’t Woaterbörgje 
Hunzeweg 40 

Garnwerd 

Tel. 0594-621559
 

 

mailto:hvr@bureauspoor.nl
http://www.reitdieptochten.nl/

