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Uit het bestuur 
Terwijl jong en oud al weer mocht 

genieten van de vele activiteiten op de 

ijsbaan, even een stukje reflectie over de 

afgelopen maanden vanuit het bestuur. Er 

is namelijk weer van alles gebeurd. Sinds 

de laatste Gört is een aantal mysteries 

onopgelost gebleven. Want wat zat er 

nou daadwerkelijk in het waterflesje van 

de goede Sint? En hoe is de klepel van de 

kerkklok om de nek van de koe van 

Gerrie terecht gekomen? Naast deze 

mysteries hebben er wat ‘sekse-issues’ 

gespeeld. De mannelijke helft van het 

bestuur was wel zeer verrast over de 

positieve invloed van de vrouwelijke 

hulp bij het optuigen van de kerstboom 

en het Risktoernooi werd voor het eerst 

gewonnen door een man. Er werd een 

aantal records verbroken zo rond de 

jaarwisseling: nog nooit eerder werd het 

vreugdevuur zo groots aangelegd dat de 

gemeente en de politie zich ermee gingen 

bemoeien. Nog nooit eerder waren er ook 

zoveel deelnemers aan de nieuwjaars-

duik. Uiteindelijk was daar dan nog de 

nieuwjaarsvisite. Christine Strijker werd 

daarbij uitgeroepen tot de nieuwe 

burgemeester van Garnwerd. De eerste 

drie woorden die zij uitte nadat zij met de 

ambtsketting in een hoekje was gaan 

staan, zijn hier niet voor herhaling 

vatbaar aangezien er mogelijk ook 

jeugdige Garnwerders dit stukje lezen… 

De nieuwjaarsvisite werd afgesloten met 

een quiz, waarbij de kennis over 

Garnwerd onder de deelnemers wel heel 

teleurstellend was. Op geen enkele 

categorie werd zo laag gescoord als op 

de categorie ‘kennis over Garnwerd’. 

Hierbij werd maar weer eens duidelijk 

hoeveel behoefte er is naar een boek over 

ons dorp. Het bestuur kijkt uit naar de 

activiteiten van 2013, wenst iedereen alle 

goeds voor dit komende jaar en nodigt al 

haar leden hierbij alvast uit voor de 

algemene ledenvergadering op vrijdag 22 

maart a.s. om 20.00 uur bij Hammingh. 

Nienke Smit, secretaris 

 

Nieuwe Garnwerder burgemeester 

De nieuwe burgemeester van Garnwerd 

heet Christine Strijker. Zij nam op 

zaterdag 5 januari tijdens de nieuw-

jaarsvisite op plechtige wijze de ambts-

ketting over van haar voorganger Dick 

Kleiwerd. De nieuwjaarsvisite, dit jaar 

voor het eerst op zaterdag èn in de 

Doorrit, werd door ongeveer vijftig 

dorpelingen bezocht. Na het wel-

komstwoord van voorzitter Gerard van 

der Kamp namen Thomasvaer (Uulco 

Slangenberg) en Pieternel (Christine 

Strijker) op geheel eigen wijze het 

afgelopen jaar nog eens door. Nieuw in 

het programma was de quiz onder leiding 

van Miente Viersen, Erwin de Groot en 

Lambertus Postma en bestaande uit vier 

onderdelen: sport, algemene kennis, 

kennis over Garnwerd e.o., en een 

fotoronde. Uiteindelijk wist team 6, 

bestaande uit Ria Timmer, Brecht 

Hilgersom, Saskia Messchendorp, Liesje 



Faber en Johan Faber, de overwinning in 

de wacht te slepen. De deelnemers waren 

enthousiast over de quiz, al vonden ze de 

vragen wel moeilijk. Wel werd pijnlijk 

duidelijk dat op het onderdeel Garnwerd 

e.o. slecht gescoord werd, een 

inburgeringscursusje hier en daar zou 

dan ook niet verkeerd zijn. Aan het eind 

werd er nog even gezellig, onder het 

genot van een drankje, nagepraat. 

 

Jaarvergadering IJsbaanvereniging 

De jaarlijkse ledenvergadering van de 

IJsbaanvereniging op zaterdag 1 

december jl. werd door een kleine 

twintig leden bezocht. Christine Strijker 

nam afscheid als bestuurslid. Zij werd 

door de voorzitter bedankt en in de 

bloemetjes gezet. Meike v.d. Berg werd 

als nieuw bestuurslid gekozen. Het 

bestuur bestaat nu uit de onderstaande 

personen: Peter Dorrepaal, voorzitter; 

Joris de Winter, penningmeester, Meike 

v.d. Berg, secretaris, Hilbrand Beukema 

en Pieter van Dijk. Het nieuwe bestuur 

gaf te kennen vooralsnog op de oude 

voet door te willen gaan. Lambertus 

Postma maakte het bestuur een 

compliment over de fraaie website. Het 

bestuur kon tijdens de vorstperiode in 

januari direct keihard aan de bak. Er 

werden in korte tijd diverse activiteiten 

voor jong en oud op de ijsbaan 

georganiseerd. 

 

Website Boekeniers Garnwerd 

De Stichting Boekeniers Garnwerd heeft 

tot doel het publiceren van informatie 

over Garnwerd en de Garnwerders in 

heden en verleden. Momenteel wordt er 

gewerkt aan een boek, dat eind dit jaar 

zal verschijnen. Inmiddels is er ook een 

website, www.boekeniersgarnwerd.nl 

Daarop zal na verloop van tijd steeds 

meer boeiend materiaal over Garnwerd 

geplaatst worden. Wie nog over 

interessante teksten of oud 

beeldmateriaal beschikt en dat met ons 

wil delen, kan mailen naar 

boekeniersgarnwerd@gmail.com of 

bellen naar 06-46782331. 

Lambertus Postma,  

secr./penningmeester SBG 

 

Nieuws van de Kromme Akkers 

In een vorige Gört heeft u kunnen lezen 

over de veranderingen op de Kromme 

Akkers. Onverwacht werd Dineke 

Tempel, al jaren lang directrice van onze 

school, overgeplaatst naar een 

basisschool in Winsum. Ouders en 

leerkrachten vroegen zich af wat het 

schoolbestuur van plan was met de 

Kromme Akkers. Een tijd van afscheid 

en onzekerheid brak aan. Na de 

zomervakantie kwam de leiding in 

handen van Greetje Geluk (gedeelde 

locatiecoördinator met Op Wier in 

Ezinge) en Jaap Rozema (onderwijs-

teamdirecteur van vijf basisscholen hier 

in de buurt). We zijn nu een half jaar 

verder en iedereen die betrokken is bij de 

school, heeft kunnen wennen aan de 

nieuwe situatie. We hebben samen de 

schouders eronder gezet en de eerste 

helft van het schooljaar weer vol 

enthousiasme les gegeven en andere 

interessante activiteiten georganiseerd. 

Zo was er weer een boekenmarkt, hebben 

we gezellig Sinterklaas en kerst gevierd, 

zijn de kinderen weer naar verschillende 

voorstellingen geweest en hebben ze 

deelgenomen aan leerzame projecten, 

zoals het filmproject ‘Vroeger dichtbij’ 

waarbij leerlingen met medewerking van 

een aantal dorpsgenoten de geschiedenis 

van Garnwerd hebben onderzocht en 

hierover een prachtige film en 

tentoonstelling hebben gemaak. De film 

is te bekijken op www.vroegerdichtbij.nl 

Dit project werd afgesloten met een ware 

première in Hollywoodstijl, compleet 

met rode loper en prachtige galakleding! 

Ook in de tweede helft van het schooljaar 

staan weer leuke en leerzame dingen op 

het programma: kunst en cultuur, 

http://www.boekeniersgarnwerd.nl/
mailto:boekeniersgarnwerd@gmail.com
http://www.vroegerdichtbij.nl/


sportactiviteiten, projectweek, etc. Ook 

krijgt de school binnenkort zonne-

panelen. Dit is het resultaat van de 

Kindergemeenteraad van 2012, waar ook 

leerlingen van onze school aan hebben 

meegedaan. De Kromme Akkers is dus 

weer op stoom. Geruchten dat de school 

op termijn gaat sluiten, zijn nergens op 

gebaseerd. De directie geeft aan dat er op 

dit moment absoluut geen plannen zijn 

om de school te sluiten of te laten 

fuseren. De Kromme Akkers blijft dus 

gewoon onze school en we gaan nog 

jaren door. Als er weer ontwikkelingen 

zijn, dan kunt dat lezen in de Gört. 

Tina Bollin, bestuurslid DV en lid 

ouderraad Kromme Akkers 

 

RISK-toernooi 2012 
Met een record aantal deelnemers van 24 

vond op vrijdag 28 december voor de 

vierde keer op rij het open Garnwerd 

RISK-toernooi plaats. De deelnemers 

kwamen dit jaar uit Engeland, Frankrijk 

en Nederland. Het strijdtoneel was de 

bovenzaal  van Hammingh. Hier werden 

om 19.40 uur eerst nog even de 

‘spelregels’ kort en bondig doorgenomen 

en daarna kon de strijd beginnen. In de 

eerste ronde waren acht tafels bezet met 

elk drie spelers, hiervan gingen de 

nummers 1 en 2 door naar de volgende 

ronde. Aan de ene tafel ging het er zeer 

gemoedelijk aan toe, aan de andere werd 

gestreden met het mes op tafel. In de 

volgende ronde werd met vier spelers aan 

een tafel gespeeld. Alleen de winnaars 

gingen door naar de finale. De finalisten 

waren Edward Ista (11 jaar oud),Albert 

Viersen (finalist in 2011), Maaike 

Viersen (winnares in 2009) en Anneke 

Molendijk (regerend kampioen). In de 

finale liet Albert Viersen geen spaan heel 

van zijn tegenstanders. Alsof zij niet 

bestonden, bestormde hij de wereld en 

binnen een uur had hij de klus geklaard.  

De einduitslag: 

1. Albert Viersen 

2. Edward Ista 

3. Anneke Molendijk 

4. Maaike Viersen 

Aan het eind van de avond werd de vrede 

weer getekend en konden we terugkijken 

op een geslaagde en gezellige avond. 

Ook werd afgesproken om volgend jaar 

weer de strijd aan te binden. 

Miente Viersen 

 

Nieuwjaarsduik 

Een recordaantal van 38 deelnemers, 

man en vrouw, jong en oud, ging op 1 

januari jl. om 14.00 uur te water tijdens 

de nieuwjaarsduik bij het piere-badje in 

het Reitdiep, meer dan een verdubbeling 

van het aantal van vorig jaar. De 

deelnemers werden na afloop getracteerd 

op een borrel door ijsmeester Pieter van 

Dijk en een kop snert door cateraar Niels 

Kleiwerd. Opvallend was het grote aantal 

vrouwelijke deelnemers. Zou het dan 

toch zo zijn dat de dames heel geleidelijk 

de zaken aan het overnemen zijn? Een 

beangstigende gedachte.. 

 

Scheepsjagers te Garnwerd 
Onderwijzer E. Mulder Jz. te Garnwerd 

kreeg in 1828 de vraag: Welke middelen 

van bestaan hebben de inwoners uwe 

woonplaats? Het antwoord: Behalve bij 

de fabrijken en handwerken genoemde 

personen, bestaan de overige ingezetenen 

van Garnwerd en Oostum uit den 

landbouw en de veeteelt, alsmede uit 

visschen en het trekken der schepen, 

welke de Hunze bevaren.  

Er zijn hier 13 booten, met welke de 

eigenaren derzelven in de zomer en 

herfst, dikwijls met de poor ter aalvangst 

uitgaan en op andere tijden om aal te 

fuiken en bot te prikken, waarmede zij 

somstijds nog al een aanzienlijk 

stuivertje verdienen.  

De trekkers van schepen hebben hunne 

bijeenkomsten op den dijk, bij de 

overvaart, alwaar zij somtijds dag en 

nacht op schepen blijven wachten. 



Jammer is het, dat die ledigheid ook 

somtijds de oorzaak van vele 

onwelvoegelijkheden is, en dat dus het 

spreekwoord “Ledigheid is de oorzaak 

van alle kwaad” ook daar bewaarheid 

wordt.  

Komt er een schip, of komen er meer 

schepen aan, dan wordt er om gespeeld 

wie trekken zullen, indien de schippers 

trekkers verlangen. Dit geschiedt met vijf 

houten meschen, waarvan de lemmetten 

aan de eene zijde wit en aan de andere 

zijde benevens de hechten zwart geverwd 

zijn. Hij die de meeste witte zijden, na 

het opgooien, op de grond heeft liggen, is 

aan de beurt, en zoo na vervolg. 
Uit: Onderwijzers beschrijven hun dorp in 1828, 

uitgave Streekhistorische Vereniging 

Middagherland, 1989. 

Pieter van Dijk 

 

Conferentie dorpskernen Winsum 
Het was koud op 13 december maar 

warm in de Doorrit, waar een 

werkconferentie was georganiseerd. 

Aardige mensen, allemaal betrokken bij 

Winsum en de dorpen. De aanwezigen 

werden opgedeeld in twee groepen en zo 

werd er gediscussieerd over visie. De 

bekende flipovers werden gebruikt en 

iedereen was heel betrokken. Zelf heb ik 

me sterk gemaakt voor de school omdat 

naar de mening van de dorpsvereniging 

een dorp zonder school een doods dorp 

wordt. Een enkeling betwist dat en zegt 

dat onderzoek ook iets anders heeft 

uitgewezen, maar ach denk ik dan: een 

onderzoek à la Stapel zeker. Het was 

leerzaam te luisteren naar deskundigen 

over wonen, zorg, thuiszorg, veran-

derende omstandigheden, en ga zo maar 

door. Ook het openbaar vervoer kwam 

ter sprake, fietspaden, bruggen, wegen. 

Leerzaam heb ik al genoemd en dan 

vergeet ik nog de zelfwerkzaamheid in 

dorpen, mantelzorg en alles bij elkaar 

was het geen verkeerde middag maar wat 

het uiteindelijk zal betekenen voor de 

dorpen blijft in nevelen gehuld. De tijd 

zal het leren. 

Gerard van der Kamp, voorzitter DV 

 

Data oud papier ophalen 

Het oud papier t.b.v. de school wordt 

opgehaald op de volgende dagen: 

- zaterdag 9 maart 

- zaterdag 8 juni 

 

Alg. Ledenvergadering: 20 maart 

Noteer het alvast even in uw agenda; de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering van 

de dorpsvereniging is op vrijdag 22 

maart a.s. om 20.00 uur bij Hammingh. 

Nader bericht volgt.  

 

Wist u dat: 

- Bert en Margriet al weer twintig jaar 

Hammingh runnen? 

- Pieter af en toe evenwichtskunstjes 

met zijn auto uithaalt? 

- Geert een groot voorstander van 

handmatig sneeuwschuiven is? 

- Geert ook nog weer een vorstperiode 

verwacht? 

- Diezelfde Geert nogal eens problemen 

heeft met het sexen van biggetjes? 

- de klepel van de torenklok veel groter 

is dan je zou denken? 

- Helmut zelfs in het Nederlands heel 

boeiend kan voorlezen? 

- Kobus verslaafd is aan frikandellen? 

- Garnwerd een opmerkelijk hoog 

aantal inwoners van Friese origine 

heeft? (Karnwerd boppe dus..) 

- Manon de curlingkampioen van 

Garnwerd is? 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

 

Eethörn ’t Woaterbörgje 

Hunzeweg 40, Garnwerd 

Tel. 0594-621559 

 


