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Beste Garnwerders,  in dit nummer o.a. 
enige informatie voor hen die meegaan 
naar de Marine, verder een verslag van de 
paasactiviteiten, een aankondiging van 
het optreden van IOVIVAT met 
pinksteren en alvast een voorbe-
schouwing op Garnwerd Grandioos. 
 
Algemene ledenvergadering 
De  algemene ledenvergadering van de 
dorpsvereniging  op 19 maar jl. werd door 
34 leden bezocht. Er werd afscheid 
genomen van aftredend bestuurslid en 
penningmeester Marcel Schuiten. Marcel 
wordt opgevolgd door Willem 
Hanenburg. De samenstelling van het 
bestuur is nu als volgt: Gerard v.d. Kamp, 
voorzitter; Willem Hanenburg, 
penningmeester; Kor van Dijk; Miente 
Viersen; Harriët Visscher; Corrie van 
Dijken; Lambertus Postma, secretaris. 
 
Reisje naar de Marine 
Voor het reisje naar de Koninklijke 
Marine in Den Helder op 11 mei, hebben 
zich inmiddels zo’n veertig deelnemers 
aangemeld. Het reisje gaat dus door. De 
bus vertrekt op 11 mei om 07.30 uur 
precies vanaf ’t Woaterbörgje. 
Deelnemers worden verzocht op tijd 
aanwezig te zijn. We 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. Op de terugreis worden 
er in de bus broodjes geserveerd. We zijn 
om ongeveer 19.30 uur weer terug in 
Garnwerd. Zij die nog niet betaald 
hebben, kunnen dat ’s ochtends bij het 
instappen doen. Graag gepast geld 
meenemen: leden € 15,- en niet-leden € 
25,- Opgave is nog mogelijk tot uiterlijk 3 
mei bij Lambertus Postma, 0646782331. 
 
Paasactiviteiten 
De paasactiviteiten van de dorps-
vereniging op tweede paasdag zijn 
succesol verlopen. De kinderen in de 
basisschoolleeftijd konden eieren gaan 
zoeken bij het pierenbadje. De 
genummerde eieren werden gevonden 
door Myrthe Burgler, Lisa van Dijken, 
Maike Guikema, Anna van Dijk, Jort van 
der Ploeg en Piet van der Kroft. Zij 
kregen uit handen van de burgemeester 
van Garnwerd een chocolade paashaas 
uitgereikt. Daarna kregen alle kinderen uit 
de mand van de paashaas een chocolade 
verrassingsei. Overigens werd de 



omgeving van het pierebadje niet alleen 
onveilig gemaakt door eierzoekende 
kinderen; een aantal in badkleding 
gestoken dames en heren toog richting 
Reitdiep om vervolgens een frisse 
Paasduik te nemen. In de schuur van Peter 
Nooren werd de middag vervolgd met het 
neut’n schait’n. Terwijl het er op de baan 
voor de volwassenen serieus aan toeging, 
deed de jeugd haar best op de speciale 
paaseitjesbaan. De allerkleinsten konden 
aan de slag met het beschilderen van 
wandelende eitjes. Het klapstuk van de 
middag was het eierengooien. De uitslag: 
1. Markus en Piet; 2. Luuk en Nelis; 3. 
Linda en Dineke. Onder het genot van een 
versnapering in de kantine kregen de 
winnaars hun prijzen uitgereikt. 
 
Project Bedreigd Bestaan 
Het noorden van onze provincie is een 
prachtig gebied waar veel mensen naar 
volle tevredenheid werken en leven. 
Tegelijkertijd staat dit gebied voor een 
aantal grote uitdagingen. Naar 
verwachting zal het aantal inwoners de 
komende jaren teruglopen. Wat voor 
problemen levert dit op en wat betekent 
het voor de leefbaarheid? De stichting 
Bedreigd Bestaan is hierover in januari 
begonnen met een onderzoek. In het 
onderzoek wil men de dialoog aangaan 
met (oud) bewoners van ons gebied. Wat 
vinden wij belangrijk? Hoe kijken we zelf 
tegen dit gebied en onze woonplaats aan? 
Wonen we er vooral of werken we er 
ook? Waarom zijn oud-bewoners ooit 
vertrokken? Wie actief in dit onderzoek 
mee wil praten, kan dat heel eenvoudig 
doen door op de website 
www.bedreigdbestaan.nl de vragenlijst in 
te vullen. 
 
40 om Garnwerd: voorbeschouwing 
Het duurt weliswaar nog even, maar voor 
je het in de gaten hebt, staat hij weer voor 
de deur: de 40 om Garnwerd. Dit jaar 

wordt hij gelopen op zaterdag 25 
september. Tijd dus om de 
wandelschoenen in te gaan lopen en de 
voetzolen te harden. Ten opzichte van 
vorig jaar zijn er enkele veranderingen. 
Zo zal er maar één route , die van 40 
kilometer,  worden uitgezet die elke 
deelnemer naar beste vermogen mag 
lopen. De aparte route van 20 kilometer 
vervalt dus. We hebben dit gedaan omdat 
we vorig jaar na afloop van veel 20-
kilometerlopers hoorden dat ze eigenlijk 
best nog wel een paar kilometer erbij 
hadden willen lopen. Dat kan nu dus. 
Verder heeft de organisatie besloten om, 
wederom op advies van de deelnemers, 
een klein bedrag aan startgeld te vragen. 
Dit om het hoge servicepeil in stand te 
kunnen houden. We zullen dus van iedere 
deelnemer een bedrag van € 5,- vragen. 
Iedereen die vorig jaar heeft meegelopen, 
heeft zich daarmee van een startbewijs 
voor dit jaar verzekerd. Laat echter wel 
even z.s.m. weten of je weer mee loopt 
(tel. 0646782331). We zijn inmiddels 
bezig een nieuwe route te verkennen. 
 
IOVIVAT: ‘terug naar Garnwerd’ 
In 2010 bestaat Iovivat 111 jaar. Ter 
gelegenheid van deze kwieke leeftijd is de 
groep al een tijd bezig met de 
voorbereidingen van een speciale 
jubileumvoorstelling. In het Pinkster-
weekend (21 t/m 24 mei) wordt de 
voorstelling “Terug naar Garnwerd” 
gespeeld. De tekst is geschreven door Ben 
Smit en Gerro Dijk en de regie is in 
handen van Harm Ydo Hilberdink. In het 
stuk zien we een jongeman die op een 
gegeven moment zijn vrouw en zijn 
geboortedorp verlaat. Niemand weet 
waarheen; hij is spoorloos. Twee families 
raken in paniek want zolang hun huwelijk 
geen nageslacht oplevert, verdwijnt de 
erfenis. Een jaar of tien later komt er 
iemand naar het dorp, die door iedereen 
wordt herkend als de jongeman die 
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indertijd vertrok. Zijn vrouw is blij met de 
terugkeer van haar geliefde. Het dorp is 
enthousiast over zijn terugkeer; zeker als 
blijkt dat hij vol met goede ideeën zit. 
Maar dan beginnen de twijfels. Een aantal 
dorpelingen merkt vreemde dingen op. 
Sommige inwoners herkent hij niet en 
zijn voeten zijn gekrompen vergeleken 
met de maat die schoenmaker heeft 
bewaard. Is hij wel wie hij zegt dat hij is? 
En wat doet het dorp? En zijn vrouw? 
Zijn familie?  Het begin van een mooie 
intrige. Aan de voorstelling zal door vele 
Garnwerders en streekgenoten worden 
meegewerkt. Want niet alleen alle 
Iovivatters doen mee, ook de Garnwerder 
Sjanters, de dames van het Lichtekoor en 
de muzikanten van De Eendracht zijn te 
zien en te horen. Het publiek meldt zich 
eerst bij de Doorrit en vandaar vertrekt 
men naar de parkeerplaats op de 
Hanekamp, waar ruimte is voor een grote 
tribune, een mooi speelvlak en een 
horecatent.  Alle ingrediënten voor een 
mooie avond zijn bij elkaar gebracht. 
Vrijdag 21 t/m maandag 24 mei. 
Aanvang: vanaf 19.30 bij de Doorrit 
(laatste vertrektijd: 2015 uur) 
Reserveren: bij Tineke van Huis 0594 
621781 of www.iovivat.info  
 
Beachvolleybaltoernooi 2010 
Wanneer: zaterdag 12 juni 2010. 
Waar: het strandje van Recreatiecentrum 
Ad Nooren. 
14.00-17.00 uur voor de jeugd; groep 7 
tot 15 jaar. Het  team moet bestaan uit 
vier personen en de regels zullen wat 
worden aangepast. 
19.30-22.30 uur voor 15 jaar en ouder. 
Het team moet bestaan uit drie personen 
waarvan minimaal 1 dame en 1 heer.  
Opgave uiterlijk 14 juni 2010 o.v.v. 
teamnaam en conctacpersoon bij: 
Corrie van Dijken, Klein Garnwerd 10, 
9951 TR Winsum, 0595-444489 of: 

Miente Viersen, Hunzeweg 30, 9893 PC 
Garnwerd, 0594-621916 
 
Tien jaar Te Gast in Garnwerd 
Zondag 20 juni wordt voor de tiende keer 
het festival Te Gast in Garnwerd 
gehouden. Een jubileumeditie van dit zgn. 
huiskamerfestival. Wie kent het niet? 
Mooie concertjes in een aantal 
huiskamers in het oude centrum van 
Garnwerd, een heerlijke maaltijd in de 
pastorietuin en een spetterend 
avondconcert in of bij de kerk. Dit jaar 
vanwege het jubileum een heel speciaal 
programma met o.a.  Ousman’s Fanfare, 
het Pavadita Tango String Quartet, 
Livejass.nl, het Suer Theater en Eline 
Bergmann. En natuurlijk zijn ook de 
kinderen weer welkom op het festival. 
Ook voor hen is er een speciaal 
programma in elkaar gezet. Meer 
informatie op www.tegastingarnwerd.nl  
 
Garnwerd Grandioos 2010. 
 Van vrijdag 9 t/m zondag 11 juli is 
Garnwerd weer grandioos met een 
veelzijdig programma voor jong en oud: 
 vrijdag 9 juli, 19:00 voor de kinderen 
"Pimp my Bag", zelf een tas 
versieren zoals jij dat mooi vindt! Vanaf 
21:00 uur "Piraten Avond", met piraat 
Bert Smilda en mistery Guest DJ, dat 
alles doorspekt met het spelletje "Raad de 
Plaat" (*), en de mogelijkheid om een act 
te doen (*); playback, live of karaoke 
maakt niet uit, als het maar Hollands is! 
zaterdag 10 juli 's middags weer de 
braderie met weer een demonstratie van 
de  modelbotenvereniging Noorderlicht in 
en aan het Reitdiep en tijdens de braderie 
een kunstmarkt in de Doorrit. Van 19:00 
tot 21:00 Zeskamp (*), met o.a. big-bag-
lopen, etc.wegens succes op herhaling, 's 
avonds vanaf 22:00 de swingende 
liveband "Smildegerroet". 
zondag 11 juli, 14:00 "mini WK Levend 
Tafelvoetbal" (*). 20:00 Alweer 
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livemuziek, van de "Nightbirds", 
welbekend nog van de afgelopen 
Nijjoarsveziede! 's Avonds ook de 
prijsuitreiking van de "Teamcompetitie": 
 Gedurende het hele weekend zijn  er 
steeds onderdelen van een competitie 
tussen teams waarmee punten verdiend 
kunnen worden voor een totaal 
eindklassement (zie *). 
Garnwerd Grandioos daagt jou uit een 
team samen te stellen van ongeveer acht 
personen, 4 mannen en 4 
vrouwen, waarmee jullie gedurende het 
gehele weekend, desgewenst in 
wisselende/gedeeltelijke samenstelling, 
aan de met een (*) aangegeven 
onderdelen kunnen meedoen en punten 
kunt verzamelen voor de totalel 
competitie, prijsuitrijking zondag-avond, 
met natuurlijk weer prachtige prijzen!  
Schrijf je in met je straat, je buren, je 
vrienden, collega's of toevallige 
passanten, en ga de uitdaging aan om als 
team gedurende het gehele weekend 
scherp te blijven! Bedenk alvast een act 
voor de vrijdagavond, ga er een gezellig 
avondje voor zitten om met z 'n allen de 
kennis van het Hollandse repetoire voor 
"Raad de Plaat" weer wat aan te scherpen, 
bedenk wie de slimsten, snelsten of 
sterksten zijn voor de zeskamp en wie er 
het best een tafelvoetbalpoppetje kunnen 
nadoen! Geef je op bij Martin Noorda; 
621252 of bij  Dick Kleiwerd; 621867 
 
En dan nog even dit: 
Twee goede kennissen, de één een 
Winsumer, de ander een Garnwerder, 
zitten op een mooie zomeravond op het 
terras van Hammingh gemoedelijk te 
discussiëren over de voor- en nadelen van 
het wonen in beide dorpen. Aan het eind 
van de discussie is ieder voor zich er nog 
steeds van overtuigd het met zijn 
woonplaats het beste getroffen te hebben. 
Wel maakt de Winsumer uit beleefdheid 
de opmerking: “Als ik geen Winsumer 

was, zou ik graag een Garnwerder willen 
zijn.” Waarop de Garnwerder gedecideerd 
antwoordt: “En als ik geen Garnwerder 
was, zou ik graag een Garnwerder willen 
zìjn.” 
 
Wist u dat: 
- Het menselijke bloedvatenstelsel bijna 

1500 km. lang is? 
- Rembrandt er drie jaar over deed om 

de  Nachtwacht te schilderen? 
- Er elk moment een nieuwe ijstijd kan 

ontstaan? 
- Het geslacht van een krokodil wordt 

bepaald door de temperatuur van het ei 
waar hij/zij uitkomt? 

- Jurrie de Jong ’s nachts in gevecht is 
met zijn nachtkastje? 

- De burgemeester van Garnwerd ook 
heel mooi kan zingen? 

- Josee Timmer behoorlijk wat haar op 
de borst heeft? 

- Johan Faber nu dan toch eindelijk 
binnen gaat lopen? 

- Martje van der Ploeg voor het maken 
van een uitsmijter extra mankracht 
inzet? 

 
 
 
Deze Gört wordt gesponsord door: 
 
VOF  G & J  Logistiek                                                             
 
Voor al uw                                                                                
Opslag & vervoer 
 
Ringoven 2 
9951 SB Winsum 
Tel: 050-3049310   


