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Beste Garnwerders,

De R is uit de maand en dat is te merken.
Verschillende activiteiten in het dorp gaan in
zomerslaap terwijl andere juist uit hun
winterslaap ontwaken. Er is dit jaar inderdaad
sprake van een nieuw geluid in een nieuwe
lente. Hammingh heeft inmiddels een nieuwe
uitbater en Gerrie en Jansje zijn weer terug op
het honk. Ook in het bestuur van de
dorpsvereniging is er behoorlijk wat veranderd:
Robbert Vermeulen en Sonja Hofstee hebben
het bestuur verlaten, terwijl José Nooren als
nieuw lid is toegetreden tot het bestuur. U leest
daar alles over in dit nummer. Hierbij alvast een
mooie zomer toegewenst. Aan alle op stapel
staande dorpsactiviteiten zal het in ieder geval
niet liggen.

Agenda
18,19,20 mei Jeugdvoorstelling Orestes Iovivat
26 mei Lente Jazz Oostum
9 juni Wie is de mol (Sabotage)
28 juni Open avond Westerkwartier
7 juli Beachvolleybaltoernooi Garnwerd aan Zee

website: www.garnwerd.eu
ALV Dorpsvereniging Garnwerd
Op 6 april zat de bovenzaal van Hammingh
helemaal vol met Garnwerders, want er was
algemene ledenvergadering. Voorzitter Sonja
Hofstee en secretaris Robbert Vermeulen
namen afscheid, José Nooren werd gekozen als
nieuw bestuurslid. Alle
werkgroepen/commissies deden verslag van
hun activiteiten. Ook werd vooruitgeblikt naar
Garnwerd Grandioos 2018. Het verslag van deze
ALV is te lezen op de website garnwerd.eu in de
map Dorpsvereniging/Vergaderingen.
Welkom in de gemeente Westerkwartier
Om alvast te noteren: op donderdag 28 juni is er
bij café Hammingh (in de Doorrit nemen wij
aan) een open avond voor alle inwoners van
Middag (dus Garnwerd, Ezinge, Feerwerd en
Aduarderzijl), georganiseerd door de
toekomstige gemeente Westerkwartier en de
gemeente Winsum. Het doel is een ‘warme
overdracht’ en een ‘warm welkom’. Ook zal er
een informatiemarkt zijn. Er is muziek, er zijn
hapjes en drankjes. Meer informatie volgt, via
een flyer die huis-aan-huis bezorgd wordt.
Jeu-de-boules en wandelen
In het zomerseizoen is het jeu-de-boulen weer
op de maandagmiddag van 14.30-16.00 uur
(daarna derde helft bij ’t Woaterbörgje).
Wandelen doen we op de woensdagmiddag
(14.15 uur verzamelen bij de molen), meestal
naar kerkje Wetsinge of Aduarderzijl (met
koffiepauze).

Iedereen is welkom om mee te doen!

Veel belangstelling voor museumuitstapjes
De werkgroep ouderen organiseerde twee
uitstapjes naar musea op woensdagmiddagen:
op 28 februari een bezoek aan het
Visserijmuseum en palingrokerij Postma in
Zoutkamp
en op 11 april een bezoek aan het
Openluchtmuseum Het Hogeland in Warffum.
Aan beide excursies deden zo’n 15 tot 20
Garnwerders mee, in gevarieerde samenstelling.
De musea waren zeer interessant en de nazit
gezellig. De werkgroep ouderen denkt aan meer
van dit soort activiteiten in het volgende
seizoen.
Dorpsbibliotheek in de school!
De werkgroep ouderen heeft in de
gemeenschapsruimte van de school een kleine
bibliotheek ingericht, waarvan alle dorpelingen
kosteloos gebruik kunnen maken.
De boeken zijn gedoneerd door inwoners. Ze
kunnen worden geleend en teruggebracht, maar
ook worden doorgegeven aan anderen of in de
eigen boekenkast worden geplaatst. Er is dus
geen uitleensysteem.
Voorlopig kan iedereen elke maandagmiddag,
van 15.00-16.30 uur in de school terecht om
boeken te halen of terug te brengen.
Dorpsgenoot Tiny Scholten (oudbibliotheekmedewerker) is dan aanwezig om u
wegwijs te maken en desgewenst advies te
geven.
Ouders die kinderen halen en brengen kunnen
elke dag ook gewoon boeken meenemen.
De boeken zijn gerangschikt in vier categorieën:

- spanning
- literatuur
- familie- en streekromans
- informatief.
De boekenplanken beginnen al aardig vol te
raken. We hebben vooral veel spannende
boeken (o.m. Ludlum, Baantjer, Henning
Mankell, Nicci French, leuke vakantielectuur) en
literatuur. Daarvan hebben we voorlopig
voldoende.
Met name in de categorie familie- en
streekromans kunnen we nog wel wat boeken
gebruiken. Die kunnen worden gebracht bij Tiny
Scholten, Blécourtstraat 8. Zij maakt dan een
selectie van boeken die geschikt zijn voor de
bibliotheek. Wat niet geschikt is gaat naar de
kringloop. Dat laatste geldt ook voor boeken
waar geen belangstelling voor blijkt te zijn.
Nog een vraag: de maandagmiddag is in overleg
met de school als openingstijd gekozen. Is dat
een goede tijd of zijn andere openingstijden
wenselijk? Bel of mail met Liesje Faber, 0594
621850, liesjefaber@kpnmail.nl)

Rondleiding voor Garnwerders
Zo’n 15 Garnwerders trotseerden op
zaterdagmiddag 17 maart de ijzige kou voor een
rondleiding door het dorp. De werkgroep
ouderen organiseerde deze activiteit, samen
met de dorpsvereniging. Dorpsgids Pieter van
Dijk vertelde hoe het er vroeger uitzag rond de
molen, bij café Hammingh, in de Brouwersstraat
en bij de Hunzeweg.
Mooie verhalen en sappige anekdotes maakten
het verleden tastbaar voor de Garnwerders van
nu. In de kerk (waar het wat warmer was dan
buiten) gaf Hein Zeevalking informatie over de
geschiedenis van kerk en orgel. Ook voor
mensen die al vaker een rondleiding hadden
meegemaakt waren er nieuwe dingen te horen,

want elke gids heeft zijn eigen repertoire aan
weetjes en sterke verhalen.
Bij café Hammingh werden de Garnwerders
weer wat warm, en kon nagepraat worden.
Daarbij gingen oude foto’s rond, wat leidde tot
de wens om op een winteravond nog eens de
digitale fotocollectie te laten zien aan
geïnteresseerde dorpelingen.

Russische maaltijd in Garnwerd
Gezellig samen eten en bijzondere dingen
proeven, dat kon op 14 maart in Garnwerd.
De werkgroep ouderen had een Russische
maaltijd in de school georganiseerd. De
gerechten waren bereid onder leiding van
dorpsgenote Sveta Morozova. Zo’n 35
Garnwerders lieten zich de Russische
specialiteiten goed smaken. De gasten werden
verwelkomd met een glaasje kvas, een
Russische frisdrank. Sveta vertelde over de
Russische eettraditie, met name die in de week
voorafgaand aan de vastenperiode. Foto’s en
filmpjes gaven een goed beeld van de
volkscultuur.
Er waren blini’s (kleine pannenkoekjes) met
kaviaar, waarbij champagne werd gedronken,
heerlijke salades en natuurlijk borsjtj, de
beroemde Russische rodebietensoep. Bij de
soep werd hartige taart gegeten, ook naar
Russisch recept. Bij de koffie en de thee waren
er Russische zoetigheden. Een klein flesje wodka
was er ook voor de liefhebbers. Met zachte
Russische muziek op de achtergrond werd het
een geanimeerde, genoeglijke avond. Sveta
kreeg dan ook een groot applaus. Zeker voor
herhaling vatbaar, vonden de gasten, wellicht
op basis van weer een andere eetcultuur.

Pasen 2018
Tweede paasdag viel vroeg dit jaar en de
temperaturen waren minder warm dan dat ze
wel eens geweest zijn. Toch toog de paashaas
met een grote schare kinderen vanaf het Oude
Schoolplein naar het nieuwe schoolplein bij de
Kromme Akkers, waar hij zijn paaseieren had
verstopt.
De meeste eieren werden na enige tijd spoedig
gevonden, maar het ei met nummer acht bleek
onvindbaar. Pas dagen later werd het ei ontdekt
door een leerling in de tuin van de school.
Na het eieren zoeken was er het traditionele
neut’n schaiten bij Peter Nooren in de schuur. Er
waren drie banen uitgezet, waarvan twee voor
de kinderen en een voor de volwassenen. Was
de inzet bij de jeugd een grote lading paaseitjes,
bij de volwassenen werd er grof gegokt en werd
er weer veel papiergeld naast de noten
gesignaleerd. Onder het genot van een hapje dank voor de gevulde eieren Peter - en een
drankje werd er in de kantine nog nagezeten.
We danken bij deze iedereen die zich heeft
ingezet om de paasactiviteiten weer te
realiseren!

Kennismaking met nieuw bestuurslid: José
Nooren
Voor de algemene ledenvergadering van de
dorpsvereniging van 6 april jl. was al bekend dat
Robbert Vermeulen, de secretaris, na een
termijn van drie jaar, aftrad. Ook Sonja Hofstee
had aangegeven dat dit haar laatste vergadering
zou zijn als voorzitter. Zij trad voortijdig af.
Het bestuur was, en is, dus naarstig op zoek
naar versterking.

José Nooren is geboren in Garnwerd en woonde
er vele jaren, voor ze gedurende een periode
van 10 jaar haar dorp verliet, om in 2017 samen
met haar zoon Vincent terug te keren. Ze wilde
graag dichter bij haar ouders wonen. Nu ze
meer hulp nodig hebben, is dat wel zo prettig.
Ook heeft ze altijd met veel plezier in Garnwerd
gewoond en kwam er ook na haar verhuizing
vaak. Familie en ook vrienden wonen in
Garnwerd.
Even leek het erop dat ze zich niet blijvend in
Garnwerd konden vestigen. Na een jaar kwam
er een einde aan hun tijdelijke huisvesting in de
Burgemeester Brouwerstraat. Haar vriend Geert
en zijn dochter Marit woonden inmiddels ook bij
José en Vincent in. Gelukkig kwam er snel een
nieuwe woning in beeld. Sinds februari jl. wonen
José en Geert met beide kinderen in een andere
woning in de Burgemeester Brouwerstraat en
met veel plezier.
Toen José’s bijna-buurvrouw Liesje Faber haar
vroeg of ze belangstelling had voor een
bestuursfunctie, aarzelde ze dan ook geen
moment. José wil graag actief betrokken zijn bij
'haar' dorp. Wat ze precies wil gaan doen, weet
ze nog niet. Ze wil eerst beter weten wat er
allemaal gedaan wordt. En dat dat heel veel is,
dat is haar inmiddels wel duidelijk. Tijdens de
ledenvergadering bleken er verrassend veel
activiteiten te zijn, die door de verschillende
werkgroepen worden gedaan. Ze heeft net een
eerste bestuursvergadering gehad en een paar
onderwerpen om achteraan te gaan. Zo wil ze
zich langzaam inwerken en dan beslissen wat ze
gaat doen binnen het bestuur.
Het bestuur is dus weer een lid rijker na het
vertrek van de voorzitter en de secretaris. Deze
functies zijn echter nog niet definitief belegd.
Gerro Dijk vervult tijdelijk de functie van
secretaris. Een voorzitter is er nog niet. Deze
functie wordt wisselend opgepakt door de
inmiddels oudgedienden van het bestuur
Lambertus Postma, Liesje Faber, Nynke
Veenstra en Gerro Dijk.
De Dikke Tien zoekt vrijwilligers!!
Na een jaar van voorbereiding is er door de drie
dorpsverenigingen van Garnwerd, Feerwerd,
Aduarderzijl en Ezinge, samen met De Leefstijl

Academie/Lopenenzo een OUTDOOR FITNESS
park gerealiseerd. Met bijdragen van
ondernemers, provincie en gemeente is er
voldoende geld en de bestelling voor de
toestellen is inmiddels de deur uit. Centraal
wordt het park op het voetbalveld geplaatst,
achter het trainingsveld. Iedereen is er welkom
om op elk gewenst moment geheel gratis
gebruik te maken van het park en op deze
manier te werken aan een vitale leefstijl. Het
zijn een dikke tien toestellen, je kan er werken
aan de reductie van een dikke tien kilo`s, en het
is onderdeel van een dikke tien kilometer die je,
naast de fitness kan lopen, hardlopen, fietsen of
wandelen…..
Kortom, voor vitale beweging op elk
trainingsniveau hoeven we niet meer ver te
reizen of dure abonnementen af te sluiten.
Gratis op loop/fiets afstand van je eigen
voordeur is er nu voldoende aanbod.
Maar een fitness park wordt pas een succes als
we er allemaal gebruik van gaan maken.
Hiervoor is er een plan waar we jou voor nodig
hebben. We zoeken vrijwilligers die zich gratis
door De Leefstijl Academie willen laten opleiden
tot outdoor fitness assistent. Stel je bent actief
in de wandelgroep en het lijkt je leuk eens met
de wandlaars specifieke (kracht)oefeningen te
doen. Dan krijg je middels een tweetal
workshops voldoende informatie aangeboden
dit verantwoord te doen. Of je bent docent van
de school en het lijkt je van toegevoegde
waarde de kinderen kennis te laten maken met
een mooie workout. Kortom, meld je aan om je
eigen buren, collega`s, dorpsgenoten,
sportvrienden, klaverjasgenoten, roeimaatje,
hardloopmaat, of kroegtijger te ondersteunen
bij verantwoorde training op het outdoor
Fitness park. Je krijgt informatie over jouw
doelgroep, welke oefeningen zijn daarvoor
effectief, wat is er te zeggen over conditie en
bijvoorbeeld voeding en hoe motiveer je
mensen om te sporten? De training kost jou
niets. Net als het sporten.
Wil je meer informatie over deze oproep, of wat
er van je wordt verwacht als vrijwilliger? Laat
het weten. We bereiden een voorlichting voor
maar je kan nu al mailen of je interesse hebt.
Stuur je mail aan: Karel@Deleefstijlacademie.nl

Iovivat jeugd speelt Orestes
In navolging van het stuk “Oresteia” dat Iovivat
speelde in februari 2018 in het kerkje van
Oostum, is de oudste jeugdgroep van Iovivat
onder regie van Grytha Visser aan de slag
gegaan met hetzelfde verhaal.
Dit heeft geresulteerd in de voorstelling
“Orestes”. Het stuk is een Griekse
familietragedie waarin wraak een hoofdrol
speelt. Een vader ontnam zijn dochter tien jaar
geleden het leven. Haar moeder zint op wraak.
Als haar man thuiskomt na een bloedige oorlog
vermoordt zij hem in bad. Hun zoon Orestes
komt terug om zijn vader te wreken. Komt er
ooit een einde aan het bloedvergieten?
Komt dat alleen zien op vrijdagavond 18 en
zaterdagavond 19 mei of op zondagmiddag 20
mei in het kerkje van Oostum. Reserveren kan
via www.iovivat.info

Klaverjassen en sjoelen seizoen 2017 – 2018
Dorpsvereniging Garnwerd e.o.
Het seizoen 2017-2018 zit er al weer op, de tijd
vliegt voorbij. Zeker tijdens de gezellige avonden
in café Hammingh bij het klaverjassen en
sjoelen.
Bij het sjoelen is er beter gepresteerd dan vorig
jaar, iedereen had meer punten. De winnares is
ook dit jaar Zwaantje Mollema.
Na enig rekenwerk van organisator Arie Terpstra
ging de eerste prijs bij het klaverjassen naar
Erwin de Groot. Frieda Rosema deelde de
prijzen uit, dit was het einde van een geslaagd
seizoen.
Mocht je nou ook mee willen doen, je bent van
harte welkom op iedere 3e woensdag van de
maanden september t/m april. De inleg is € 2,50
en je moet lid zijn van de dorpsvereniging.
Het streven is dat we om 19.30 uur gaan
beginnen en voor die tijd nog even met een
kopje koffie/thee bijpraten.
Het seizoen 2018 – 2019 begint weer op
woensdagavond 19 september 2018.

De uitslag: (de 5 hoogste scores bij elkaar
opgeteld)

Klaverjassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erwin de
Groot
Miente
Viersen
Margrieta
Maatjes
Arie
Terpstra
Els de
Beurs
Robert
Bezema
Hilma
Brinkhuizen
Jan Bosker

9.

Frieda
Rosema
10. Harm
Wegman

25763
25411
24938
24912
24883
24441
24181
23871
23816

19. Marc
Remijn

23397
23054
23027
22179
22146
22009
21512
19799
(4x)
16944
(4x)

23649

Doormarsen
1

11. Berend
Hoeksema
12. Nel
Terpstra
13. Bob de
Pauw
14. Corrie
Hoeksema
15. Gerbrie
Maatjes
16. Hein Zeevalking
17. Eppie
Torringa
18. Gerro Dijk

Hilma
Brinkhuizen
2. Arie Terpstra

14

3. Els de Beurs

12

13

Hoogste score van
de dag
1. Gerro Dijk
6197
2. Margrieta
Maatjes
3. Erwin de
Groot

6047

3. Wiet
Stienstra
4. Alberdina
Nienhuis

2429

5783

Sjoelen
1. Zwaantje
Mollema
2. Bram
Gringhuis

2804
2758

Data voor het seizoen 2018/2019
2018
19 september
17 oktober
21 november
19 december

2019
16 januari
20 februari
20 maart
17 april

Jeugdactiviteiten
Zaterdag 9 juni 2018
Wie is de mol (Sabotage)

2334

7 t/m 17 jaar
18.30 uur – 21.30 uur
Voetbalveldje Garnwerd
Omdat voor dit spel enige voorbereidingen
nodig zijn moet je je opgeven voor vrijdag 25
mei.
Dit kan door een mailtje te sturen naar Linda
Nooren: linda@adnooren.nl. Zet bij het
onderwerp: Wie is de mol.
Beachvolleybaltoernooi
Ook dit jaar organiseert Garnwerd aan Zee weer
een beachvolleybaltoernooi.
Zaterdag 7 juli 2018
Tijd: 13.30 – 18.00 uur
Een team dient minimaal uit 3 personen te
bestaan, in het veld moet dan minimaal 1 dame
en 1 heer staan.
Leeftijd is vanaf 15 jaar.
Opgave voor 2 juli 2018 bij:
Corrie van Dijken-Maatjes:
financien@garnwerdaanzee.nl of Miente
Viersen: m.viersen@kpnplanet.nl
In de schijnwerper:

Janna
Teeninga
Als je bent geboren en getogen in Sauwerd dan
is de stap om te verhuizen naar Garnwerd niet
zo groot. Toch twijfelde Janna nog tussen
wonen in de bossen van het Drentse Noordlaren
of op het Groningse platteland. Tot ze op Funda
zag dat er huis te koop stond in de
Burgemeester Brouwerstraat in Garnwerd. Na
één bezoek was ze verkocht. Ze woont er alweer
1,5 jaar met veel plezier samen met dochter
Elske.

Het is tijd om nader kennis te maken met de
(nieuwe) inwoonster: Janna Teeninga.
Waarom verhuis je naar Garnwerd?
Als je vanuit Groningen via Sauwerd naar
Winsum rijdt, is op de muur van een gebouw te
lezen ‘Timmer- en Aannemersbedrijf Teeninga’.
Het bedrijf van haar vader is al jaren geleden
verkocht. Janna Teeninga is in Sauwerd
opgegroeid. Ze kan het zich nog goed
herinneren dat ze zomers samen met haar broer
naar Garnwerd fietste om te zwemmen in het
Reitdiep en een ijsje te kopen. Ze heeft vele
jaren in Sauwerd gewoond tot ze in 2015 haar
huis verkocht en naar Drenthe vertrok om in de
bossen van Noordlaren te gaan wonen. Het
beviel haar daar en in haar zoektocht naar een
nieuwe woning was er de twijfel tussen bos en
vlakte. Janna heeft veel huizen bekeken en alles
viel af, totdat ze op Funda ‘haar’ huis zag in
Garnwerd. De locatie van het huis vond ze
ideaal, zo midden in het dorp en toch vrij, en het
huis zag er van binnen ook mooi uit. Ideaal om
met haar kind te gaan wonen, want ze was
inmiddels hoogzwanger, dus de noodzaak om
een huis te vinden was er ook. De huidige
bewoners waren bereid om hun huis eerder te
verkopen, zodat ze nog net voor haar bevalling
kon verhuizen. Behalve een beetje
schoonmaken kon ze zo in het huis trekken.
Wat maakt het wonen in Garnwerd mooi?
Janna voelde zich vanaf het prille begin thuis in
Garnwerd en vooral in haar buurtje. De sfeer is
ontspannen en gemoedelijk. Je kunt je
aansluiten als je wil, maar niets wordt
gedwongen. De spreuk ‘Beter een goede buur
dan een verre vriend’ is haar uit het hart
gegrepen. Na haar bevalling bleek dat ze het
met haar buren zo getroffen had. Ze kwamen
langs om eten te brengen en deden
boodschappen voor haar. Ook nu eet ze (bijna)
elke vrijdag bij haar overburen. Ze vindt het
belangrijk om binding te hebben met het dorp.
Niet alleen voor haar dochter Elske, maar ook
voor haarzelf. Je gaat tenslotte niet voor niets in
een dorp wonen. In de buurt wonen kinderen
van Elske’s leeftijd, helemaal ideaal. Het
buitenzijn heeft Elske van haar moeder. Samen
gezellig wandelen met de hond. En tijdens de
wandelingen genieten ze van het weidse uitzicht

en van de schapen, die nu weer op de dijk
lopen. Het wonen in Garnwerd wordt
afgewisseld met een bezoek aan het
vakantiehuis in Roemenië, waar de sfeer
vergelijkbaar is. En bij thuiskomst, beseft Janna
zich dan weer dat Garnwerd écht haar dorp
geworden is.
Wist u dat…
- Liesje Faber een schriftelijk examen Fries heeft
afgelegd?
- zij zich nu gaat werpen op een cursus
Gronings?
- Gerrit van Esveld daarbij haar mentor is?
- Gerrit ooit eens door Helmut behoorlijk
"verropt" is?
- Gerrit in het Hogelandmuseum het liefst met
Wiet in één van de bedsteden was gedoken?
- het dus maar goed was dat er touwtjes voor
hingen?
- er een ooievaar op het nest is gespot, maar dat

die het na een paar uur al weer voor gezien
hield?
- de wandelaars op woensdagmiddag soms
hoazevellen in de schoenen hebben?
- Zwaantje Mollema niet alleen sjoelkampioen
van Garnwerd is, maar ook de beste sjoelster in
Ezinge en Feerwerd?
- een toenemend aantal mensen denkt dat
Lambertus van Friese afkomst is en dat hem dat
helemaal niet zint?
- er in 2018 verbazingwekkend veel
Garnwerders 50 jaar worden
- Jürgen Guikema deze mijlpaal volgens eigen
zeggen nog lang niet heeft bereikt
- de kogels van het neut’n schaiten dit jaar NIET
zijn verstopt door een zekere P. Nooren.

- de leden van de tentcommissie druk bezig zijn
een fantastisch programma voor Garnwerd
Grandioos 2018 in elkaar te zetten

sponsort deze Gört

