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Beste Garnwerders,
Het vriest dat het kraakt en dat betekent
dat het voorjaar nog even op zich laat
wachten. Als het een beetje meezit, is op
het moment dat deze Gört verspreid
wordt de ijsbaan in het dorp de drukst
bezochte plek van de omgeving. Na de
schaatspret nodigen we Koning Winter
uit om zijn biezen te pakken want uw
Görtredactie is wel toe aan nieuwe
knoppen in de bomen.
Alvast een scheve schaats en een vrolijk
voorjaar toegewenst!
Agenda
1, 15, 29 maart Breicafé
9 maart Garnwerd doet/NL doet
10 maart Ophalen oud papier
14 maart Russische maaltijd in de school
17 maart Rondleiding Dorp met historische
informatie
17 maart Spelletjesavond Jeugd
21 maart Klaverjassen en Sjoelen
24 maart Première Iovivat: Laten we het vieren
6 april ALV Dorpsvereniging in de Doorrit 20.00u

website: www.garnwerd.eu

Nieuws van der werkgroep ouderen
Museumuitstapjes
De werkgroep ouderen organiseert twee
uitstapjes naar musea op
woensdagmiddag:
- 28 februari bezoek aan Visserijmuseum
Zoutkamp en palingrokerij Postma in
Zoutkamp
- in april bezoek aan Openluchtmuseum
Het Hogeland in Warffum, datum nog
niet bekend (bezoek is uitgesteld)
Meer informatie bij Pieter van Dijk, tel.
621426 of 06-55775253 en op de site
garnwerd.eu.
Samen eten op zijn Russisch
Wat is er gezelliger dan samen eten en
bijzondere dingen proeven?
Op woensdag 14 maart kan dat in de
school. De werkgroep ouderen
organiseert dan een Russische maaltijd,
die wordt bereid onder leiding van
dorpsgenote Sveta Morozova.
De gasten worden verwelkomd om 17.30
uur, met een drankje.

Sveta vertelt eerst over de Russische
eettraditie, waarna we rond 18.00 uur
aan tafel gaan.
Wie mee wil eten kan zich opgeven bij
Liesje Faber, l.faber@kpnmail.nl,
telefoon 0594 621850, graag vóór 5
maart. De eigen bijdrage is € 5, 00 per
persoon (inclusief drankjes), contant te
betalen op 14 maart.
Rondleiding door Garnwerd met
historische informatie
Voor nieuwe inwoners, senioren en alle
andere geïnteresseerde Garnwerders!
Vaak zien we dorpsgidsen door ons dorp
wandelen met een groepje gasten. Ze
vertellen over de geschiedenis van het
dorp: wie hebben er gewoond, welke
winkeltjes waren er, hoe zag het vroeger
uit, welke verhalen zijn er te vertellen?
Ook interessant voor inwoners, zeker
voor de nieuwe! Wilt u als Garnwerder
ook eens zo’n rondleiding?
Op zaterdagmiddag 17 maart organiseert
de werkgroep ouderen samen met de
dorpsvereniging een rondleiding onder
leiding van dorpsgidsen. We starten om
14.00 uur bij de molen.
Na afloop bieden we u een drankje aan in
café Hammingh. Zo nodig wordt, bij
slecht weer, in het café informatie
gegeven. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.

Noaberhulp: Garnwerd doet!
Steeds meer mensen blijven, als ze ouder
worden, zelfstandig in hun eigen huis en
dorp wonen, ook in Garnwerd. Maar
soms wordt het moeilijk om je zelf te
blijven redden. In ons dorp helpen de
mensen elkaar graag! Er is een lijst
aangelegd van tot nu toe aangeboden
‘noaberhulp’ (Garnwerd doet).
Hebt u hulp nodig, bijvoorbeeld bij
vervoer, klusjes in de tuin, boodschappen
halen of wilt u gewoon een beetje
gezelligheid en een luisterend oor? Of
weet u niet waar u terecht kunt voor zorg
en andere voorzieningen? Bel dan
Evelien Slangenberg (621590), Ria
Timmer (622020) of Liesje Faber
(621850). Zij proberen vragen te
beantwoorden en kunnen iemand in het
dorp zoeken die een klusje voor u kan
doen.

In de schijnwerper:

Harry Hummel
Voorzitter
IJsvereniging Reitdiep
Kunnen we het ons nog herinneren? Vorig
jaar januari werd er geschaatst op de
prachtige ijsbaan in ons dorp. Harry
woonde nog maar net in Garnwerd en
kon zijn schaatsen meteen uit het vet
halen. Hoe mooi is dat, heerlijk beschut
kunnen schaatsen in je eigen dorp. De
ijsbaan is er in ieder geval klaar voor!

IJsvereniging Reitdiep
De IJsvereniging Reitdiep is opgericht in
1924. In de beginjaren kon er alleen
geschaatst worden op het Reitdiep. Pas
een aantal jaren later komt er een
ijsbaan in de afgegraven wierde aan de
Burgemeester Brouwerstraat. Een ideale
plek waar het water goed kan opvriezen
en het heerlijk beschut schaatsen is.
Naast de ijsbaan was eerst alleen een
houten keetje, dat in 1969 is vervangen
door een stenen gebouwtje.
Tegelijkertijd met het vieren van het 75jarig bestaan van de vereniging in 1999
werd een nieuw multifunctioneel
gebouw feestelijk geopend. Vele
vrijwilligers hielpen mee met de bouw.
De ingemetselde steen bij de ingang
herinnert hieraan. Nog steeds zetten
naast het bestuur vele vrijwilligers zich in
voor de vereniging.
De nieuwe voorzitter stelt zich voor
Harry is opgegroeid op het Groningse
platteland, in Westerwolde in de
omgeving van Bourtange. Daarna heeft
hij o.a. gewoond op een woonboot in de
stad. En nu dus sinds ruim 1 jaar samen
met zijn vriendin en dochter in
Garnwerd, en dat bevalt hem prima.
Water en ijs hebben Harry altijd
gefascineerd. De wereld en de mensen
veranderen als het vriest. Iedereen lijkt
zo te genieten, want de wereld ziet er zo
mooi uit als je schaatst over het bevroren
water. De eerste maanden in zijn nieuwe
huis en woonomgeving heeft Harry
gebruikt om te settelen en het dorp en
de inwoners te leren kennen. Toen er
mensen werden gezocht voor het
bestuur van de ijsvereniging vond Harry
dat een mooie kans om iets voor het
dorp te doen en met zijn liefde voor

water en ijs. En dacht hij, wie weet kan ik
net als in Groningen weer ijsdisco’s
organiseren.
Dat hij tot voorzitter is benoemd, is een
beetje toeval, vertelt Harry, de taken
moesten immers onderling verdeeld.
Hoewel, hij praat graag.
IJsvereniging Reitdiep en het dorp
Dat ijs en schaatsen bij Garnwerd horen,
is een feit. Het verhaal dat de inwoners
de brug over het Reitdiep hebben bezet
om een ijsbreker uit de stad tegen te
houden, is één van de overgebleven
verhalen, die dit bevestigt. De jaarlijkse
oliebollenactie onderschrijft dit
eveneens. Veel mensen dragen de
vereniging een warm hart toe. De
verkoop van de oliebollen loopt altijd
goed. En veel mensen bieden al jaren
hun hulp aan bij de verkoop en het
bezorgen. En niet te vergeten stelt Peter
Nooren auto’s van zijn bedrijf
beschikbaar, omdat de oliebollen niet
alleen door de inwoners van Garnwerd
worden gekocht, en er dus vervoer nodig
is. Net als vanouds verzorgde bakker
Leistra ook dit jaar de heerlijke oliebollen
en appelflappen, ondanks het overlijden
van zijn vrouw. Harry was verrast door de
grote betrokkenheid van zovelen. Dat
betekent dat de ijsbaan echt van
iedereen is en iedereen er aan bij wil
dragen. Hij wil dan ook graag namens het
bestuur iedereen nogmaals bedanken.
IJsvereniging Reitdiep en zijn activiteiten
Het is nog wachten op dalende
temperaturen, maar Harry geeft de moed
nog niet op. Sowieso wordt er jaarlijks
geschaatst met de jeugd. Als het niet op
de eigen ijsbaan is, dan nodigt de

ijsvereniging de jeugd uit om mee te
gaan schaatsen in Kardinge.
Het gebouw bij de ijsbaan is de trots van
de vereniging. Het gebouw kan door het
dorp gebruikt worden. Er is een aantal
vaste huurders, waaronder de Sjanters
en het dameskoor Lichtekoor. Het
bestuur is trouwens nog op zoek naar
een vaste beheerder.
SCHAATSFANS OPGELET!
Het hing al dagen in de lucht en het
wordt steeds waarschijnlijker; grote kans
dat we in de komende week (in de
voorjaarsvakantie!) onze ijsbaan op
kunnen! De voorspellingen zien er
gunstig uit, en zelfs het KNMI spreekt van
‘strenge vorst op komst’. We houden u
allen op de hoogte via de website en ook
Facebook.
En.. o ja.. mocht het feest tóch niet door
gaan (heus wel!) dan hebben we voor
onze leden vast een datum geprikt om
samen naar Kardinge af te reizen. Graag
met potlood noteren in de agenda:
zondag 11 maart. Houd wederom onze
website in de gaten voor de laatste
informatie daarover.
Dus, links of rechts om, we goan
scheuveln!
Bestuur ijsvereniging Reitdiep
Spelletjesavond
Op 17 maart wordt tussen 19.00 – 22.30
uur een spelletjesavond (gezelschap/bordspelletjes) gehouden in De Kromme
Akkers voor jeugd van 6 t/m 17 jaar
De jeugdactiviteiten commissie zal een
aantal spelletjes meenemen maar heb je
thuis één of meerdere spelletjes (GEEN

computerspel) die je die avond wilt
spelen, neem ze dan mee.
Je hoeft niet tot 22.30 uur te blijven,
overleg met je ouders wanneer ze je
weer ophalen.
De jeugdactiviteiten zijn ook terug te
vinden op de website www.garnwerd.eu
onder het kopje/tabblad
Jeugdactiviteiten.
Braderie
Het lijkt nog ver weg maar Garnwerd
Grandioos komt er ook dit jaar weer aan.
Uit het dorp kwam bij ons het verzoek
om de braderie een markt te laten
worden van en voor Garnwerders.
Iedereen die iets maakt, kan, wil laten
zien een plek geven. Een goed idee! Wie
zou dit willen oppakken om een gedeelte
van de braderie voor en door
Garnwerders te laten invullen. Laat het
weten via de Dorpsvereniging mail als je
hier aan wil bijdragen.
Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u van harte uit om
aanwezig te zijn bij de ALV op vrijdag 6
april, om 20.00 in de Doorrit.
Zoals in de vorige Gört aangekondigd
ontstaat door het vertrek van Robbert
Vermeulen een vacature in het bestuur.
Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij het bestuur. Tevens moet de
commissie BiBuZa opnieuw worden
ingevuld. Het bestuur geeft een
toelichting tijdens de ALV.

sponsort deze Gört

