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Beste Garnwerders,

website: www.garnwerd.eu

Agenda
29 december Dorpsmaaltijd

Het nieuwe jaar staat vol ongeduld op
ons te wachten. Op de valreep van 2017
krijgt u nog deze oudejaars Gört met de
laatste nieuwtjes en vooruitblikken voor
2017.
We wensen u allemaal een goed en
gezellig 2018 toe, en we hopen dat de
mensen die in 2017 een deel van het
gezin hebben moeten achterlaten de
kracht vinden om het nieuwe jaar met
frisse moed te beginnen.

Nieuwjaarsnacht Kloksmeren
4 + 18 Januari Breicafé
5 januari Nieuwjaarsvisite
13 januari Nieuwjaarsvisite met Bingo en
Pubquizzz voor de jeugd
20 januari Martin Korthuis en Eddo Po
(Hammingh)
26 januari Dorpsmaaltijd
28 januari Muzikaal aperitief met Shjazz
1 + 15 februari Breicafé

Contributie 2018
De leden van het bestuur hebben hun
ronde weer gelopen maar lang niet
iedereen thuis aangetroffen. We
verzoeken de leden die nog niet betaald
hebben om de contributie over te maken
op rekeningnummer
NL33 RABO 0375869999.
De contributie bedraagt € 10 per adres,
(€ 5 voor 65-plussers).

16 februari Carnavals-disco
17 februari Dartwedstrijd bij Garnwerd
aan Zee
23 februari Dorpsmaaltijd
Deze Gört is tot stand gekomen met bijdragen van
Liesje Faber, Miente Viersen, Mintsje Boersma,
Marian Kielema, Lambertus Postma en Haszanda.

Open Garnwerder RISK-toernooi 2017
Na 3 zwaar bevochten rondes heeft Linda
Bel – Hoekzema, uit Bedum, dit jaar het
open Garnwerder RISK-toernooi
gewonnen.
Op zaterdag 16 december hadden 29
deelnemers zich rond 19.45 uur
verzameld in de bovenzaal van Café
Hammingh te Garnwerd.
Eerst werden nog even de “speciale”
toernooiregels doorgenomen en daarna
was het woord aan de Burgemeester van
Garnwerd, Harm Wegman. Hij wenste
alle deelnemers heel veel plezier en
succes toe. Daarna deelde hij de
nummers voor de tafelindeling uit.
De 29 spelers werden verdeeld over 8
tafels. 16 spelers gingen door naar de 2e
ronde. (nummer 1 en 2 van iedere tafel
ging door). Alleen Frits Venema
(Groningen) wist binnen de tijd zijn
opdracht uit te voeren. Op basis van de
waarde van een continent, het aantal
landen en het aantal legers gingen er nog
eens 15 door naar de volgende ronde.
Ook tijdens de 2e ronde werd er volop
gestreden maar het lukte niemand om
binnen de gestelde tijd zijn opdracht uit
te voeren. Kwam dit doordat men niet
durfde aan te vallen of waren de
tegenstanders goed tegen elkaar
opgewassen? Op basis van de waarde
van een continent en het aantal landen
dat je in je bezit hebt, gaf de doorslag
voor de finale. De nummer 1 van elke
tafel ging door.

Even na 22.30 uur werd begonnen met
de finale. Ook hier werd weer fanatiek
gestreden om toch maar binnen de tijd
de opdracht uit te voeren. Manso Groen,
voor de eerste keer deelnemer, had het
lastig, Richard Kramer (winnaar 2013) en
Maaike Viersen (winnaar 2009) waren
heel dicht bij de overwinning maar
moesten het afleggen tegen de winnares
Linda Bel – Hoekzema. Ook zij wist echter
niet binnen de tijd haar opdracht
(verover 18 gebieden en houdt elk
gebied met tenminste 2 legers bezet) uit
te voeren. Op het moment dat de
speeltijd er op zat was zij in het bezit van
de continenten Noord – en Zuid Amerika
en dit was voldoende om tot winnares
uitgeroepen te worden.
Einduitslag:
1. Linda Bel - Hoekzema
2. Manso Groen
3. Maaike Viersen
4. Richard Kramer
In december 2018 volgt de 10e editie. De
datum van dit lustrum wordt nog geprikt.

Wonen in Garnwerd

www.mijnhuisopmaat.nl

Een ‘volle bak’ was het op 27 november
in de school. Zo’n 50 Garnwerders
bezochten de avond over wonen in
Garnwerd, speciaal voor senioren.

www.focuscura.nl

Toewijzing huurwoningen
René Tamming van woningbouwstichting
Wierden en Borgen legde uit welke regels
worden gehanteerd bij het toewijzen van
woningen. In Garnwerd zijn 10
huurwoningen met een slaap- en
badkamer beneden (in de
Krassumerstraat). Die zijn speciaal
bestemd voor mensen van 55 jaar en
ouder. Wie voor zo’n woning in
aanmerking wil komen doet er goed aan
zich in te schrijven bij Wierden en
Borgen, want er wordt gewerkt met een
puntensysteem. Hoe meer punten, hoe
hoger op de lijst. Zijn er geen 55-plussers
geïnteresseerd in een vrijgekomen
woning, dan wordt de woning
toegewezen aan een jonger iemand.
Voor de andere 43 huurwoningen wordt
geen voorkeursbeleid gevoerd. De
aanwezigen drongen erop aan voorrang
te geven aan gezinnen, met het oog op
de school.
Woningaanpassing/hulpmiddelen
De tweede spreker was Lotte Medema,
werkzaam bij aannemer Van Wijnen en
specialist is mogelijkheden om langer
zelfstandig te blijven wonen. Zij
presenteerde tal van mogelijkheden om
woningen aan te passen en hulpmiddelen
om veilig en comfortabel te wonen.
Voor wie belangstelling heeft: hieronder
staan een aantal websites met veel
informatie over hulpmiddelen om langer
thuis te kunnen blijven wonen: wat er
allemaal is en waar je het kunt
krijgen/kopen.

www.medipoint.nl
De werkgroep kan zo nodig ook verder
helpen (bel Evelien: 621590, Ria ;
622020, of Liesje: 621850). Of je kunt de
hulp inroepen van wijkverpleegkundige
Dieuwke Verelst (06 54683586).
Hofje
Een aantal dorpsbewoners zou (op
termijn) graag in een woongemeenschap
in Garnwerd willen wonen, een soort
‘hofje’. Inge Zwerver van de Vereniging
Groninger Dorpen vertelde over
initiatieven die er in de provincie al zijn
op dit gebied.
Zo’n 15 mensen gaven zich op om verder
mee te denken over het idee van een
‘hofje’ (voor ouderen of gecombineerd
met jongeren). De werkgroep is van plan
deze mensen begin 2018 uit te nodigen
voor een eerste brainstormsessie, met
een of meer deskundigen erbij.
Soep, brood en een glaasje
Na afloop werd al etend en drinkend
nagepraat over het onderwerp wonen.
Het volledig verslag is te lezen op
garnwerd.eu, onder
Dorpsactiviteiten/Werkgroep ouderen.

Jeu-de-boulesgroep trekt zich niks aan
van de winter
Weer of geen weer, vrijwel elke
woensdagmiddag zijn 10 tot 15 mensen
aan het jeu de boulen bij molen. Het is nl.
erg gezellig en er wordt veel plezier
gemaakt, maar ook fanatiek gespeeld,

met vaak het meetlint erbij om te kijken
wie het dichtst bij de ‘but’ ligt.
De baan ligt op wel een winderig plekje,
maar met extra kleren en handschoenen
is het te doen, met een vuurkorfje en
soms met warme chocolademelk en
glühwein. Een enkele keer wordt er bij de
baan zelfs een borrel geschonken.

En na afloop is er de derde helft: lekker
opwarmen bij Garnwerd aan Zee.
Wie mee wil doen: er wordt gespeeld van
14.30-16.00 uur. Wees welkom!

Online burgerpanel Westerkwartier
Met ingang van 1 januari 2019 gaan wij
horen bij de nieuwe gemeente
Westerkwartier.
Wie mee wil denken over de nieuwe
gemeente kan zich aanmelden als lid van
een online burgerpanel. Inschrijven kan
via www.westerkwartierpanel.nl.
Deelnemers kunnen de vragenlijsten via
mobiele telefoon, tablet, laptop of pc
invullen.

…Het verhaal van Haszanda…
Territoriumdrift
Naar men zegt is Garnwerd ouder dan
Rome. Ik probeer me wel eens voor te
stellen hoe die eerste Garnwerders –toen
nog noodgedwongen op een intacte
wierde- eigenlijk met elkaar omgingen.
Ik weet echter vrijwel zeker dat het door
de toenmalige omstandigheden
gedwongen, vrijwel altijd een kwestie
van geven en nemen was; solidariteit en
loyaliteit als overlevingsvoorwaarde.
Tegenwoordig is dat natuurlijk anders.
We leven in betrekkelijke veiligheid en
ook wij zijn steeds individualistischer
aan het worden. Toch blijft zo’n
mentaliteit van saamhorigheid in een
dorp vaak lang hangen; door alle eeuwen
heen tot op de dag van vandaag. Des te
triester is het om te moeten constateren
dat er mensen zijn die zich daar weinig
van aan schijnen te trekken en daarbij
soms zo ver gaan dat zij anderen het
eeuwenoude recht van overpad ontzeggen
of hun buren doodleuk verbieden om
even hun auto op hun terrein te
parkeren. Andersom verwachten zij dan
wel van hun buren dat die meegaan in
de wensen die ze zelf hebben. Soms zou
je willen dat we even weer een paar
duizend jaar terug in de tijd waren en
aan alle kanten door water bedreigd
werden. En dan zien hoe lang het duurt
voor iedereen weer beseft hoeveel schade
territoriumdrift in een kleine
gemeenschap kan aanrichten..

In de schijnwerper:

Harm Wegman
Burgemeester van
Garnwerd
Het jaar 2017 is bijna ten einde, tijd om
met burgemeester Harm Wegman terug
te blikken. We spreken elkaar bij
Garnwerd aan Zee waar de musici van de
WinterWelvaart vrolijke kerstliedjes
blazen, Harm jarig blijkt te zijn en trots
zijn gouden speld van 50-jaar FNV-lid
draagt. Harm was blij verrast toen tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van de
dorpsverenging bekend werd gemaakt
dat hij de nieuwe burgemeester werd.
Zijn nieuwe verantwoordelijkheden
bleken gelukkig goed te combineren met
zijn werk als verkeersregelaar.
De oorsprong
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in
het voorjaar 2006 is bij wijze van grap het
burgemeesterschap ontstaan. Ad Nooren
noemde zichzelf gekscherend de
burgemeester van Garnwerd. Nou de
ketting was snel gevonden. Ad kreeg een
wc-ketting om zijn nek gehangen en werd
benoemd tot burgervader. Het
burgemeesterschap is in de loop van de
jaren steeds serieuzer opgepakt en de
wc-ketting is inmiddels vervangen door
een prachtige ketting met plaatjes. Op
elke plaatje staat een jaartal en de naam
van de burgemeester.

Het burgemeesterschap
Als je de burgemeester bent, vertelt
Harm, word je gevraagd om bij
activiteiten aanwezig te zijn, meestal
door het bestuur van de dorpsverenging.
En Harm gaat spontaan op pad. Zijn
eerste optreden was op een koude dag in
januari toen de kinderen van de
basisschool aan het schaatsen waren op
de ijsbaan. De leerkrachten en de
kinderen waren blij verrast met Harms
komst. Hij is op bezoek gegaan bij Chris
Huizinga, toevallig ook nog zijn buurman,
toen Chris het WK schaatsen junioren
won. Hij ontmoette nieuwe mensen,
waaronder gedeputeerde Nienke Homan,
bij de feestelijke start van coöperatie
GLOED. En de Noordmannen van het
gelijknamige radioprogramma, toen zij
hun uitzending deden in het dorp.
Garnwerd Grandioos was de drukste
periode, geeft Harm aan, en de intocht
van Sinterklaas de drukste dag, omdat hij
zowel burgemeester als verkeersregelaar
was. Het hesje werd tussendoor
verwisseld voor de
burgemeestersketting, en andersom.
Met stip het mooiste
Harm kijkt met veel plezier terug op zijn
jaar als burgervader van Garnwerd. Op
de vraag wat hij het mooiste vond,
aarzelt hij niet. De opening van de kermis
en het uitdelen van de vrijkaartjes. Al die
blije kindergezichten, dat vond hij zo
mooi. Sowieso vond hij het prachtig om
burgemeester te zijn tijdens Garnwerd
Grandioos. Het startschot geven voor de
eerste lopers van de braggeltocht, dat
had Harm ook echt niet willen missen.

Verkeersregelaar
Harm is vooral bekend als
verkeersregelaar. Dit jaar is hij 52 keer
gevraagd om te assisteren bij een
veelheid aan activiteiten in Winsum,
Ezinge, Aduarderzijl en Garnwerd. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de
wandelvierdaagse, de autocross,
uitvaarten, Garnwerd Grandioos en de
Sinterklaasintocht. Nog één activiteit dit
jaar en daarmee sluit Harm het jaar als
verkeersregelaar af.
Het burgemeesterschap is straks voor
Harm ten einde. Wie oh wie wordt de
volgende? Tijdens de Nieuwjaarsreceptie
wordt de burgemeester voor 2018
bekend gemaakt.
Update projectteam Nieuwe Akkers
Zoals velen van jullie gezien hebben
groeide en bloeide de Kromme Akkers in
2017 door zoals het al jaren doet. Er lijkt
niets veranderd, maar achter de
schermen gebeurd er van alles om de
toekomst van de school te waarborgen.
Vanuit de projectgroep maken we deel
uit van de zo genoemde coalitie van
Groninger Dorpen waar we waardevolle
contacten opdoen, zitten we in de
‘stuurgroep projectscholen’ van
schoolvereniging Lauwers & Eems waarin
we samen met de directie en de RUG
onderzoeken welke vormen van
samenwerking de kwaliteit van kleine
dorpsscholen optimaal maken en
proberen we bij de nieuwe gemeente
Westerkwartier onze plannen al op de
agenda te krijgen.
Een ander nieuwtje is dat we sinds kort
een gebruikersovereenkomst voor het
gebouw van de Kromme Akkers. Dit
betekent dat het schoolgebouw in de

avonduren en in de weekenden verhuurd
mag worden. We hebben geen
horecavergunning dus voor feesten en
partijen mag je gewoon nog naar Café
Hammingh, ‘t Woaterbörgje en
Garnwerd aan Zee. Mocht je een ruimte
zoeken voor vergaderingen, cursussen of
een kleine dorpsactiviteit? Laat het ons
weten. De centrale hal is een super
geschikte ruimte voor kleinere
initiatieven die bij voorkeur gaan over
leren en ontmoeten. Denk bijvoorbeeld
aan de rijdende popschool, een
nascholing van wadloopgidsen, een
informatiebijeenkomst van de 50+club
uit Garnwerd, een vergaderplek voor
zzp'ers, de eerste plattelands TEDx, etc.
Heb je ideeën en contacten hiervoor?
Laat het ons weten via
stichtingnieuweakkers@gmail.com!
Gerro Dijk regisseert: “Een Oresteia”
Als afstudeervoorstelling van de
regieopleiding heeft Gerro Dijk gekozen
voor een moderne bewerking van de
Oresteia van Aischylos op basis van eigen
teksten en vele hedendaagse
bewerkingen van Nederlandse en
Vlaamse schrijvers. De repetities zijn
momenteel in volle gang, in het kerkje op
Oostum. Er wordt op een bijzondere
manier gebruik gemaakt van de hele
kerk. Een aantal (oud-)Garnwerders,
waaronder Franks Schuiten, Christine
Strijker en Johannes de Bruijne, spelen
mee.
Voorstellingen vinden plaats in het
tweede en derde weekend van februari.
Reserveren kan binnenkort via de
website: www.iovivat.info. In verband
met het beperkte aantal zitplaatsen per
voorstelling is reserveren van te voren
zeer gewenst.

Iovivat speelt: Laten we het vieren
Onder regie van Ben Smit is een aantal
Garnwerders en een enkele gastspeler druk aan
het repeteren voor de blijmoedig
ongemakkelijke voorstelling Laten we het
vieren, een bewerking van een tweeluik van
Paul Haenen. De première van dit prachtstuk is
op 23 maart, waarna de voorstelling in de
weekenden tot en met het paasweekend te zien
is in de bovenzaal van Hammingh. Zorg dat u er
bij bent, want het wordt een verjaardagsfeest
om niet snel te vergeten!

Kloksmeren
Net als ieder jaar is vlak na middernacht de kerk
in Garnwerd geopend voor het traditionele
kloksmeren. We nodigen u van harte uit om
samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Hierna kunt u door naar:
Het vreugdevuur
Op parkeerplaats zuid wordt voor de tweede
keer het vreugdevuur aangestoken. De
opbouwwerkzaamheden beginnen 29
december. En na het vreugdevuur kunt u bijna
in een moeite door naar:
De nieuwjaarsduik.
Ook dit jaar zullen moedige dwazen de kou
trotseren en het nieuwe jaar beginnen met een
sprong in het Reitdiepe. Hierna wacht een
warme beloning en gezelligheid rond de
vuurkorf.
Nieuwjaarsvisite
Het bestuur van de dorpsvereniging nodigt alle
leden uit om op vrijdag 5 januari 2018 het
nieuwe jaar feestelijk in te luiden in de Doorrit.
Dit jaar starten we weer om zes uur ’s avonds
met een buffet, en start om acht uur het
avondprogramma met Pubquiz, Thomasvaer en
Pieternel, muziek en natuurlijk de
bekendmaking van de nieuwe burgemeester.
Opgave voor het eten graag vóór 3 januari via
de mail van het bestuur
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com,
of bij iemand van het bestuur, of een briefje in
de bus, of een belletje, of postduif.

ALV maart 2018
De datum staat nog niet vast, maar eind maart
houdt de dorpsvereniging de jaarlijkse ALV. De
notulen van de vorige vergadering verschijnen
binnenkort op de site garnwerd.eu.
Bestuurslid Robbert Vermeulen heeft
aangegeven niet verkiesbaar te zijn voor een
tweede termijn waardoor er een vacature in het
bestuur ontstaat.

Wist u dat..
… de Sjanters een doorstart hebben
gemaakt?
… Marcel en Anita Schuiten blijkbaar aan
een tweede leg willen beginnen nu ze
fors geïnvesteerd hebben in Up&Go?
… ook de Lösse Vogels het na 10 keer
voor gezien houden?
… en dat uw Gört redactie dat persoonlijk
best wel jammer vindt?
… er onder de jeu de boules spelers een
trend is om halverwege de wedstrijd
gebruik te maken van doping?
… Gerrit op de jeu-de-boulesbaan, naast
spelinstructie, ook Groningse les geeft?
… dat al deze inspanningen hem de pis
niet lauw maken?

Deze Gört wordt gesponsord door:

