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Beste

Garnwerders, bij deze de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We
blikken even terug op een paar zaken die
de afgelopen weken hebben gespeeld en
we kijken vooruit naar een paar
interessante dingen die op stapel staan.
Tante Griet nieuwe burgemeester
Tijdens de nieuwjaarsvisite van de
dorpsvereniging op 8 januari is Tante
Griet van Dijk, de oudste inwoner van dit
dorp, benoemd tot burgemeester van
Garnwerd voor het jaar 2010. De
bijbehorende ketting werd haar om de
schouders gehangen door haar voorganger
Lambertus Postma. Merkbaar geëmotioneerd gaf Tante Griet in haar speech aan
dat ze aan deze benoeming meer waarde
hecht dan aan een koninklijke onderscheiding en dat dorpsgenoten met
problemen altijd bij haar terecht kunnen,
zolang die problemen maar niet van
financiële aard zijn.
RISK-toernooi groot succes
Het leek wel een reünie op maandagavond, 28 december 2009, in café
Hammingh. Hier vond het Open
Garnwerder RISK-toernooi 2009 plaats.
Wouter van Nieuwstad, Arie Molendijk,
Ciska Kort, Maaike van der Schaaf en

Albert Viersen hadden in 1985 ook al
meegedaan en waren nu weer van de
partij. Om 19.45 uur hadden zich 16
deelnemers verzameld in café Hammingh
om tegen elkaar ten strijde te trekken.
Eerst werden de spelregels nog eens
doorgenomen en hierbij vroegen sommige
deelnemers zich af wat ze hier eigenlijk
kwamen doen. Even na achten werd
begonnen met de eerste ronde. Er werd
fanatiek gespeeld maar de gezelligheid
voerde de boventoon. Aan de ene tafel
werd iedereen maar aangevallen, of er nu
meer of minder legers stonden dan bij de
tegenstander maakte hier niet uit. Aan een
andere tafel ging men wat voorzichtiger te
werk en werd er eerst een grotere
strijdmacht gecreëerd voordat men ten
strijde trok. Aan weer een andere tafel
werden persoonlijke vetes uitgevochten.
Ook Bert Lange en Lammert Groefsema
mengden zich regelmatig in het
strijdgewoel, niet om oorlog te voeren
maar om de inwendige mens te voorzien
van een hapje en een drankje. Na 45
minuten was de eerste finalist bekend,
Arie Molendijk. 10 minuten later werd
Maaike van der Schaaf hier aan
toegevoegd en weer 10 minuten later
melde Derk Maatjes zich als derde
finalist. De laatste finalist, Bram
Brouwer, werd aan het eind van de

speelronde bekend omdat hij op dat
moment de meeste wedstrijdpunten had.
Om 22.00 uur begon de finale, ook de
andere deelnemers bleven gezellig zitten
om nog even een spelletje te doen of ze
verhuisden naar de stamtafel.
In de finale werd er gestreden om elk
stukje grond en 2 spelers hadden bijna
hun opdracht voltooid. Maar zoals het wel
vaker gebeurt, waar meerdere honden
vechten om een been, loopt de ander er
mee heen. Maaike van der Schaaf werd
uiteindelijk winnares van het eerste open
Garnwerder RISK-toernooi. In een
“oorlog” zijn er geen prijzen te winnen
maar voor de volledigheid het volgende:
1e Maaike van der Schaaf, 2e Arie
Molendijk, 3e Derk Maatjes en 4e Bram
Brouwer. Na de prijsuitreiking was
iedereen het er over eens dat het een
geslaagde en een heel gezellige avond
was. Met de belofte om volgend jaar weer
een RISK-toernooi te organiseren werd de
avond afgesloten. Noteer in uw agenda:
dinsdagavond, 28 december 2010, Open
Garnwerder RISK-toernooi 2010, in café
Hammingh
Miente Viersen.
Jaarwisselingsfestiviteiten
De verschillende jaarwisselingsfestiviteiten van de dorpsvereniging zijn
succesvol verlopen. De kerstboom op het
schoolplein heeft er, mede dankzij de
sneeuw prachtig bij gestaan. Op de
middag van oudejaarsdag werd er op de
Reitdiepdijk tegenover Ad Nooren met
carbidbussen geschoten en vroeg in de
avond ging het vreugdevuur bij de brug in
de hens. Het kloksmeren onder de toren
werd druk bezocht; er stond op een
bepaald moment zelfs een file voor de
deur van de toren. Het was goed om te
zien dat ook veel nieuwe dorpsbewoners
het pad naar de toren hadden weten te
vinden. Het feest bij Ad Nooren was heel
gezellig. Op nieuwjaarsdag was het tijd

voor de nieuwjaarsduik in het Pierebad.
Slechts twee dorpsgenoten durfden het
aan om het nieuwe jaar tintelend en
okselfris in te luiden. Dick Bonsing en
Lambertus Postma baanden zich om twee
uur in de middag onder het toeziend oog
van een aantal toegestroomde belangstellenden een weg door een dun ijslaagje
(zie foto hieronder) en gingen vervolgens
kopje onder. Naderhand, bij de door
Pieter van Dijk attent geplaatste vuurton,
verklaarden beiden dat het met de kou
best mee was gevallen en dat het voor
herhaling vatbaar is. We gaan er dan ook
van uit dat er volgend jaar meer
deelnemers zullen zijn.

De nieuwjaarsvisite op 8 januari in café
Hammingh werd door ruim 50 mensen
bezocht. Thomasvaer en Pieternel
bespraken op hun geheel eigen wijze het
afgelopen jaar. Aan het eind van hun
optreden werd bekend gemaakt wie de
nieuwe burgemeester van Garnwerd was
geworden (zie elders in dit nummer).
Daarna was er een optreden van de band
The Nightbirds.
Schaatswedstrijden Kromme Akkers
Op donderdag 7 januari heeft de basisschool op de ijsbaan schaatswedstrijden
georganiseerd. De wedstrijdleiding was in

handen van meester Rogier Hilbrandie.
De kleuters mochten vrij schaatsen. Alle
kinderen werden door de ijsbaanvereniging getrakteerd op warme chocolademelk. Bijzonder was dat niet één kind
zonder schaatsen verscheen. Juf Dineke
Tempel reikte de prijzen uit. De eerste
prijs was een ‘gouden’ medaille, de
tweede een zilveren en de derde brons,
allemaal met een rood wit blauw lint.
Hieronder de uitslag:
Groep 3 en 4, jongens en meisjes:
1:Gijs v.d. Ploeg, 2: Elske Bos,
3: Meike Guikema
Groep 5 en 6 meisjes:
1: Emy Guikema, 2: Manon de Hoop,
3: Marleen Schuiten
Groep 5 en 6 jongens:
1: Mitchel Kemkers, 2: Peter Dorrepaal,
3: John Nooren
Groep 7 en 8 meisjes:
1: Kato Uenk, 2: Puck Mastenbroek,
3: Maja de Smeth
Groep 7 en 8 jongens:
1: Chris Huizinga, 2: Roeland Nauta,
3: Julian Kemkers.
Alle overige kinderen kregen een
behendigheidsspelletje met de opdruk
‘Schaatswedstrijden OBS de Kromme
Akkers 2010’.
IJsbaanvereniging volop in touw
De ijsbaanvereniging heeft een enerverende periode achter de rug. Op
oudejaarsdag werd in het kader van de
oliebollenactie een winst van rond de
duizend euro opgestreken. Ondertussen
werd in de ijsbaankantine een nieuwe bar
geïnstalleerd. Nadat het rond de jaarwisseling enkele nachten goed gevroren,
maar vooral ook gesneeuwd had, werd op
zaterdag 2 januari met man en macht de
ijsbaan sneeuwvrij gemaakt en de
baanveger van stal gehaald. Dit alles had
tot gevolg dat er de volgende dag
geschaatst kon worden en dat heeft zo’n
twee weken geduurd. In die tijd heeft de

vereniging veel nieuwe leden kunnen
inschrijven omdat veel ijsbanen in
omringende dorpen niet open waren. De
Kromme Akkers heeft schaatswedstrijden
georganiseerd, de vereniging heeft zelf
een mini-elfstedentocht voor de jeugd
uitgeschreven. Winnaars in de diverse
leeftijdscategorieën waren resp. Roderick
Damink, Gijs van der Ploeg, Julian
Kemkers en Chris Huizinga. Zelfs de
basisschool van Ezinge is een ochtend
wezen schaatsen. Heel bijzonder was
zondag 10 januari. Toen moest de baan
vanwege sneeuwval met man en macht
drie keer achtereen sneeuwvrij gemaakt
worden. Op een gegeven moment waren
25 vrijwilligers aan het sneeuwruimen!
Op zaterdag 9 januari was de jaarlijkse
ledenvergadering. In het bestuur vonden
enkel een paar interne verschuivingen
plaats: Bram Brouwer is de nieuwe
penningmeester en Christine Strijker is nu
secretaris. Overigens, de winter schijnt
nog niet voorbij te zijn. Er is dus een
gerede kans dat ze weer volop aan de bak
moeten..
Algemene ledenvergadering 19 maart
Noteert u het even in uw agenda: de
algemene ledenvergadering van de
dorpsvereniging is op vrijdag 19 maart
a.s. om 20.00 uur in café Hammingh. In
de volgende Gört zal de vergaderagenda
staan. Wie zich geroepen voelt om tot het
bestuur toe te treden, kan zich melden bij
de secretaris: 0646782331.
55+ reisje naar de Marine
De dorpsvereniging organiseert op
dinsdag 11 mei a.s. een reisje naar de
Koninklijke Marine voor 55 plussers en
hun partners. We vertrekken om 07.30
uur met een touringcar vanuit Garnwerd
en komen rond 10.00 uur aan in Den
Helder waar we worden ontvangen met
koffie en gebak. Vervolgens wordt er een
DVD over de Kon. Marine vertoond.

Daarna is er een rijsttafel. Na het eten
maken we een rondvaart op een sleepboot
door de marinehaven. Aan het eind van de
middag brengen we een bezoek aan het
marinemuseum. We zijn om ongeveer
19.30 uur weer terug in Garnwerd. De
kosten zijn: voor leden € 15,- en voor
niet-leden € 25,- Opgave uiterlijk 1 april
a.s. bij Lambertus Postma, tel.
0646782331. Graag vooraf betalen. Bij
een opgave van minder dan 40 personen
gaat het reisje niet door. Het maximale
aantal deelnemers is 50, Dus: zorreg dat
je d’r bij komt want vol is vol.
Ondersteuning voor mantelzorgers
Misschien bent of kent u een mantelzorger, iemand die langdurig zorgt voor
een familielid die door ziekte, handicap of
ouderdom van uw zorg afhankelijk is.
Naar schatting zijn ongeveer 2000
inwoners van onze gemeente mantelzorger, waarvan er 150 zwaar tot overbelast zijn. Velen van hen zijn gebaat bij
goede informatie en steun uit de naaste
omgeving, van vrijwilligersorganisaties
en van professionals. Sinds een aantal
jaren is het Steunpunt Mantelzorg op dit
gebied actief. Echter lang niet alle
mantelzorgers worden momenteel door
het steunpunt bereikt. Dit komt mede
omdat mantelzorgers zichzelf niet als
zodanig herkennen. De Stichting Welzijn
en Dienstverlening heeft van de gemeente
Winsum de opdracht gekregen om meer
mantelzorgers te bereiken en heeft daarbij
de hulp van de dorpsvereniging ingeroepen. Ziet u zichzelf als mantelzorger
en heeft u behoefte aan ondersteuning,
geef dat dan even aan ons door: tel.
0646782331. U kunt ook direct contact
opnemen met de stichting: tel. 0596650787, e-mail; info@s-w-d.nl

uitgebracht met de titel “Horizonnen”. Op
deze CD staan 16 liedjes, geschreven
door Kees, gezongen door Marietta en
gespeeld door de gitaristen Hielke de
Boer en Michiel Megens. Op zondag 7
februari om 15.30 uur treedt dit gezelschap op in de bovenzaal van café
Hammingh. De Nederlandstalige teksten
hebben vaak Groningen als onderwerp.
De stad, het landschap en Ploegkunstenaars als Werkman en Klompien.
Maar ook reizen naar Spanje hebben tot
veel teksten geleid. De toegangsprijs voor
deze middag bedraagt € 5,-. De CD is
daarna voor de speciale prijs van € 10,verkrijgbaar.
Wist u dat:
een mens bij de geboorte meer
botjes heeft dan op volwassen
leeftijd?
Eskimo’s meer dan honderd
woorden voor sneeuw hebben?
Een kip met bruine oorlellen bruine
eieren legt?
op zondagochtend 11 april het
Radio Noord programma ‘Noordmannen’
live
vanuit
café
Hammingh wordt uitgezonden?
een niet nader te noemen gedeelte
van de Hunzeweg wordt omgedoopt tot ‘Duitse bocht’?
Willem van Dijken het brevet
Sneeuwschuiven heeft behaald?
diezelfde Willem van Dijken de
plattegrond van Ezinge uit het
hoofd gaat leren?
Deze Gört wordt gesponsord door:

Eethörn ’t Woaterbörgje
Hunzeweg 40
Garnwerd

Optreden van Kees en Marietta
Garnwerders Kees Langejan en Marietta
Rust hebben in het afgelopen jaar een CD

Tel. 0594-621559

