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Beste Garnwerders, op de achterpagina
van dit blad vinden jullie de agenda voor
de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de dorpsvereniging op 19 maart a.s.
Alle leden van de dorpsvereniging zijn
van harte welkom. By the way, we zijn
nog op zoek naar enthousiaste kandidaatbestuursleden! Verder o.a. het festiviteitenprogramma voor tweede paasdag,
maandag 5 april.
Kampioenschap sigarenroken
Op zaterdagavond 30 januari werd in
café het Woaterbörgje het open
Garnwerder kampioenschap sigarenroken gehouden. Het ging er bij dit
toernooi om een bolknaksigaar zo lang
mogelijk brandend te houden. Toen aan
het eind van de avond de rook was
opgetrokken, bleek de overmacht van
een groepje professionele rokers uit
Sebaldeburen. Maar ook een aantal
Garnwerders liet zich niet onbetuigd.
Hieronder de uitslag:
1. F.H. Huistra, 2 uur, 38 min.
2. H. Kazemier, 2 uur en 33 min.
3. J. van Dellen, 2 uur en 19 min.
De plaatselijk deelnemers:
8. Peter Nooren, 1 uur en 19 min.
9. Corrie van Dijken, 1 uur en 7 min.
10. Johan Faber, 1 uur en 6 min.
11. Willem van Dijken, 1 uur precies.

12. Johan Keizer, 23 minuten.
13 Richard Kramer, 22 minuten.
Het is de bedoeling dat er volgend jaar
weer een kampioenschap word verrookt.
De plaatselijke favorieten hebben dus
nog even om te oefenen.
Activiteiten ijsbaanvereniging
Ter afsluiting van een lange en
enerverende ijsperiode, besloot het
bestuur van de ijsbaanvereniging om op
de valreep nog een paar activiteiten te
organiseren. Op woensdag 17 februari
werd er een toernooi Garnwerder curling
georganiseerd, ’s middags voor de
basisschooljeugd en ’s avonds voor de
oudere jeugd en volwassenen. Zoals de
naam al doet vermoeden werden de
spelregels geheel aan de plaatselijke
omstandigheden aangepast. Zo werd er
niet met de peperdure originele
‘theeketels’
gespeeld
maar
met
gedeeltelijk met water gevulde jerrycans.
Het was de bedoeling dat men zijn eigen
jerrycan zo dicht mogelijk bij de
middenstip van een in het ijs
ingetekende cirkel moest zien te krijgen,
waarbij jerrycans van tegenstanders
mochten worden weggeschoten. Het
toernooi bleek een succes dat zeker voor
herhaling vatbaar is. Op zondag 21

februari werd het seizoen afgesloten met
priksleewedstrijden voor jong en oud.
Seniorenreisje naar de Kon. Marine
Voor het reisje naar de marine in Den
Helder op 11 mei a.s. hebben zich tot op
heden 17 deelnemers aangemeld.
Aangezien er minstens 40 deelnemers
nodig zijn om de zaak door te laten gaan
en het er niet naar uitziet dat zich op
korte termijn nog hele volksstammen aan
55 plussers, voor wie het reisje
oorspronkelijk is bedoeld, zullen
aanmelden, heeft de organisatie besloten
om de leeftijdsgrens te verlagen naar 30
jaar. Verder blijven de regels dezelfde:
leden betalen € 15,- en niet-leden € 25,Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april a.s.
via tel. 0646782331. Graag vooruit
betalen. Oh ja, voor wie meegaat:
vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!
Paasduik Garnwerd 2010
Ook dit jaar zal een aantal Garnwerders
en voormalige Garnwerders op tweede
paasdag het Reitdiep in duiken. Dit vindt
plaats op 5 april om 13.30 uur bij de
steiger van het Pierenbadje. Aanmelden
is niet nodig, zwemkleding is verplicht.
De verwachting is dat er dit jaar weer
meer deelnemers zullen zijn dan de
voorgaande jaren omdat Pasen dit jaar
niet zo vroeg in het voorjaar valt. Na
afloop kunnen de deelnemers een warme
douche nemen in de voortuin van Burg.
Brouwerstraat 36, achter de dijk. De
organisatie rekent wederom op veel
belangstelling.
Hans van Reijswoud
Presentatie CD 15 jaar Sjanters
Velen van u zullen zich nog herinneren
dat de Garnwerder Sjanters vorig jaar in
de kerk een jubileumconcert hebben
gegeven ter gelegenheid van hun 15jarig bestaan. Inmiddels zijn uit die

roemruchte 15 jaar geschiedenis talloze
foto’s en filmpjes opgedoken die op een
CD zijn verzameld. De Sjanters
presenteren die CD op 24 april a.s. om
19.30 uur uur in de doorrit van
Hammingh. Natuurlijk zullen daarbij
ook enkele liedjes live ten gehore
worden gebracht. De toegang is gratis.
Zie ook de flyer die u t.z.t. in uw
brievenbus zult vinden.
Beachvolleybaltoernooi 2010
De dorpsvereniging organiseert weer een
beachvolleybaltoernooi, en wel op
zaterdag 12 juni 2010. Het toernooi
vindt, net als vorig jaar, plaats op het
strandje aan het Reitdiep, achter bij de
camping van Ad Nooren. Omdat de
jeugd vorig jaar na het toernooi, terwijl
alles al weer werd opgeruimd, fanatiek
aan het oefenen was en duidelijk heeft
laten weten de volgende keer ook mee te
willen doen, hebben we besloten om ’s
middags een toernooi te organiseren
voor de jeugd (van groep 6 ongeveer tot
15 jaar). De jeugd speelt van 14.0017.00 uur. De ouderen vanaf 15 jaar
spelen vanaf 19.00 uur. Verdere
bijzonderheden volgen nog maar opgave
is nu al mogelijk bij:
Corrie van Dijken, Klein Garnwerd 10,
9951 Winsum, 0595-444489 of:
Miente Viersen, Hunzeweg 30, 9893 PC
Garnwerd, 0594-621916.
Speelvoorzieningen
Vorig jaar heeft de gemeente onder
Garnwerder kinderen van de basisschoolleeftijd een enquete gehouden
over speeltoestellen op het speelveldje
zouden zien staan. Met de uitkomst
daarvan is men aan de slag gegaan. Op 4
maart zijn op de Kromme Akkers drie
mogelijkheden aan de kinderen voorgelegd waaruit ze konden kiezen.
Uiteindelijk werd gekozen voor een
vogelnestschommel, een lounge net, een

duo duikel en een spinner bowl. Die
speeltoestellen zullen op termijn op het
speeltuintje worden geplaatst.

Paasfestiviteiten

Op tweede paasdag, maandag 5 april a.s.,
organiseert de dorpsvereniging haar
jaarlijkse paasfestiviteiten.
Eieren zoeken:
Voor kinderen t/m groep 8 van de
basisschool. Om 13.15 uur verzamelen wij
ons op het oude schoolplein en lopen dan
samen naar de plaats waar de eieren
verstopt zijn. Ouders van kinderen tot zes
jaar mogen mee om toezicht te houden. Zij
mogen echter niet mee helpen zoeken. Er
zijn een paar genummerde eieren verstopt.
Wie zo’n ei vindt, krijgt een presentje.
Neut’n schait’n:
Om 14.30 uur gaan we neut’n schait’n in de
schuur van Nooren. Iedereen kan meedoen
en voor de hele kleintjes wordt een aparte
baan uitgezet waar niet om geld maar om
paaseitjes wordt gespeeld. Vergeet niet om
voldoende kleingeld mee te nemen!
Knutselen met eieren:
Tijdens het neut’n schait’n is er voor de
kleuters gelegenheid om onder begeleiding
te knutselen met paaseieren. Daarvoor wordt
in de schuur van Nooren een aparte hoek
vrijgemaakt.
Eieren gooien:
Later in de middag kan iedereen meedoen
aan het spel ‘eieren gooien’. Dit spel wordt
gespeeld door teams van twee personen. De
spelregels worden ter plekke uitgelegd. Dit
spel is voor zowel deelnemers als publiek
altijd erg leuk. Kom niet al te netjes gekleed
want er wil nog wel eens een ei buiten de
baan komen..
En dan nog even dit:
Doe niet mee aan spel of sport
waarvan het dier de dupe wordt.
De burgemeester

Wist u dat:
vrouwen bijna twee keer zoveel
met hun ogen knipperen als
mannen?
Donald Duck strips in Finland
lange tijd verboden zijn geweest
omdat Donald geen broek draagt?
te hard niezen kan resulteren in
een gebroken rib?
men in huize Timmer behoorlijk
chagrijnig wordt als er geen
pinda’s op tafel staan?
de Sjanters dit jaar toch echt weer
een kerstconcert gaan houden?
voor Peter Nooren geen brug te
ver gaat?
Deze Gört wordt gesponsord door:

uitnodiging
3 april van 15.00-17.00uur

feestelijke opening

Kato’s schelpenmuseum

Hunzeweg 1
9893 PA Garnwerd
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur
De totstandkoming van het museum werd
mede mogelijk gemaakt door:
- TjakBouw Garnwerd
0620327132
- ‘Katootje-Kinderkleding’ 0614619928
- ’t Striekhoes
0614619928

