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Beste Garnwerders, 

 

Er was eens een nieuwe 

nederzetting die luisterde naar de 

naam Westerkwartier. De inwoners 

van deze nederzetting konden 

aangeven welke politieke partijen 

volgens hen het beste de boel zou 

kunnen besturen. Heel het 

Westerkwartier stemde voor een 

combinatie van veiligheid, zorg en 

traditie. 

Héél het Westerkwartier? Nee. Een 

klein dorpje gelegen aan het 

Reitdiep bleef zijn eigenzinnige 

natuur trouw en liet een ander 

geluid horen en dat maakte het de 

bestuurders bepaald niet 

makkelijk… 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

December 

19 - Klaverjas en Sjoelen 

23 - Kerstconcert in de kerk 

26 – Kerstverhalen estafette in 

Wierdenland 

29 - Risk Toernooi Lustrum - Café 

Hammingh Garnwerd 

31 – Vreugdevuur en Kloksmeren 

 

Januari 

1 – Nieuwjaarsduik om 13 uur 

5 – Nieuwjaarsvisite 

6 – Huiskamermeditatie 

10 en 24 – Breicafé 

12 – Nieuwjaarsvisite Jeugd 

16 – Klaverjassen 

23 – Fotopresentatie Historisch 

Garnwerd  

27 – Literaire middag over Fritzi 

 

 

 

 

 



 

 

AANKONDIGING NIEUWJAARSVISITE 

2019 

Het bestuur van de dorpsvereniging 

Garnwerd en omstreken wil alle 

inwoners van Garnwerd en omstreken 

van harte uitnodigen op de jaarlijkse 

Nieuwjaarsvisite op zaterdag 5 januari 

2019 in de Doorrit van Café Hammingh. 

Vanaf 18.00 staat de deur open en is er 

een maaltijd, verzorgd door Café 

Hammingh en aangeboden door de 

dorpsvereniging. Later op de avond 

zullen Thomasvaer en Pieternel het jaar 

met ons op ludieke wijze doornemen. 

Daarna vindt de jaarlijkse pubquiz plaats; 

welk team wint er dit jaar? En uiteraard 

is er daarna nog uitgebreid tijd om elkaar 

een gelukkig nieuwjaar te wensen. We 

hopen veel dorpelingen te mogen 

verwelkomen! Denk er dus om: dit jaar 

niet op vrijdagavond maar op 

zaterdagavond 5 januari. 

 

Literaire middag over Fritzi Harmsen van 

Beek bij café Hammingh 

Op veler verzoek organiseren we 

nogmaals een literaire bijeenkomst over 

de dichteres F. Harmsen ter Beek die van 

1971 tot haar overlijden in 2009 in 

Garnwerd woonde. 

De eerste literaire avond op zaterdag 10 

november was snel uitverkocht tot 

teleurstelling van veel geïnteresseerden. 

Het speet ons vooral om dorpsgenoten 

geen plaats te kunnen bieden. Daarom 

dus een tweede bijeenkomst op 

zondagmiddag 27 januari a.s.  bij Café 

Hammingh te Garnwerd (Doorrit). 

Ook deze middag zal Maaike Meijer  de 

biografie ‘Hemelse mevrouw Frederike’, 

presenteren en over het 

kunstenaarschap van Fritzi spreken. Het 

publiek krijgt de gelegenheid haar vragen 

te stellen. Verder staan op het 

programma: herinneringen aan Fritzi van 

Garnwerder vrienden en bekenden, de 

film “een dag uit het Groninger leven van 

de schrijfster”,  muziek, poëzie en proza.  

Wij raden u aan op tijd te reserveren via 

schurinkgarnwerd@planet.nl 

Aanvang: 15.30 uur    

 

Na de middag biedt Café Hammingh een 

speciaal Frederike-menu aan 

Voor nadere gegevens omtrent 

programma, prijzen en menu, zie de site : 

http://garnwerd.eu/ 

 

Stadsverlichting - Huiskamermeditatie 

Hallo dorpsgenoten, Ik ben Paula 

Benthem en woon in de Krassumerstraat. 

Met een aantal mensen doe ik al een 

aantal jaren aan Stadsverlichting en 

graag deel ik dit initiatief nu wat breder 

in het dorp. Stadsverlichting is een 

landelijk initiatief om samen met mensen 

uit je omgeving een uur stil te zijn, in een 

huiskamer, om zo wat licht en positieve 

energie om je heen te verspreiden. We 

noemen het ook wel ‘dorpsverlichting’. 

Als je het leuk lijkt om ook eens mee te 

doen, dan ben je van harte welkom op 6 

januari of later in het jaar. Het is 1 x in de 



 

 

maand. De inloop is om 19.45 en om 

20.00 begin ik de avond met een korte 

inleiding en geleide meditatie. Daarna 

zijn we samen stil tot ongeveer 20.50 en 

eindigen we met een kopje thee. Voor 

meer informatie kun je kijken op 

www.stadsverlichting.nu of je kunt mij 

mailen voor info of aanmelding op 

paulabenthem@gmail.com. Als je wil kan 

je op de mailinglijst dan stuur ik je van te 

voren een mail. Wie weet is het een mooi 

voornemen voor je om in het nieuwe jaar 

eens af en toe samen stil te zijn, wees 

welkom! Ik wens jullie allemaal hele fijne 

liefdevolle feestdagen!! Hartelijke groet, 

Paula Benthem 

 

Vreugdevuur en Kloksmeren 

Ook deze Oud-en-Nieuw viering wordt er 

een vreugdevuur aangestoken op de 

parkeerplaats zuid. De gemeente 

Winsum plaatst containers waarin het 

hout voor op de brandstapel kan worden 

verzameld. Hou rekening met het milieu 

en de luchtkwaliteit in het dorp en gooi 

geen troep op het vreugdevuur! 

Om kwart over nieuwjaar nodigt de 

dorpsvereniging alle inwoners van 

Garnwerd e.o. uit om gezamenlijk het 

glas te heffen op 2019, onder de 

klokkentoren van de Ludgerkerk. 

 

Kerstconcert in de kerk 

Wat is er nou mooier dan rond de kerst 

naar een mooi klassiek concert te gaan! 

Marian van der Heide (sopraan) en Johan 

Brouwer (klavecimbel) brengen op 

zondag 23 december een programma 

met muziek die gecomponeerd is voor de 

advent en de kersttijd, voornamelijk van 

Franse en Italiaanse componisten uit de 

renaissance en Barok. Ook een paar 

liederen voor de kersttijd uit Geistliche 

Lieder van J.S. Bach zullen niet 

ontbreken. Mooie klankrijke en 

ingetogen muziek. 

 

Wanneer? 

Zondagmiddag 23 

december. Entree 

€10,- 

 

 

 

 

Per 1 januari 2019: Westerkwartier 

Alle inwoners hebben begin december 

een informatiefolder in de bus gehad 

over de gewijzigde dienstverlening in de 

nieuwe gemeente Westerkwartier (de 

informatie stond ook in de Wiekslag). 

Daarin wordt uitgelegd wat er verandert 

en wat er voorlopig gelijk blijft. Voor 

dienstverlening is het dichtstbijzijnde 

loket het gemeentehuis van Zuidhorn. 

Het ophalen van het huisvuil blijft voor 

ons voorlopig gelijk, evenals het 

afvalbrengpunt in Usquert. 

Nieuws over de gemeente 

Westerkwartier is te vinden op 

www.westerkwartier.nl. Vanaf januari 

2019 publiceert de gemeente wekelijks 

de gemeentepagina in De Streekkrant. 

Via www.overuwbuurt.overheid.nl 



 

 

kunnen inwoners zich gratis abonneren 

op e-mailservice of app. 

Van 21 december t/m 6 januari is de 

dienstverlening op alle gemeentehuizen 

beperkt omdat alles omgezet moet 

worden, vanaf 7 januari is de 

dienstverlening weer normaal.  

De nieuwe gemeente is bereikbaar op 

nummer 140594 (zonder getal vooraf). 

Mochten er problemen ontstaan, dan 

kan de dorpsvereniging als 

coördinatiepunt optreden. Melden kan 

telefonisch (621850) of via het meldpunt 

op garnwerd.eu 

 

Bezoek kandidaten gemeenteraad aan 

Garnwerd 

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 

was een aantal politieke partijen in het 

Westerkwartier op bezoek in de school, 

op uitnodiging van de school en het 

bestuur van de dorpsvereniging. 

Begonnen werd met een kopje soep en 

een broodje. 

Het doel was de politici duidelijk te 

maken wat we allemaal doen in ons 

bruisende dorp, om op die manier 

Garnwerd op de kaart te zetten in de 

nieuwe, grote gemeente. We moeten 

onszelf goed in beeld brengen als een 

van de 40 dorpen die de gemeente 

Westerkwartier gaat tellen! 

De vele dorpsactiviteiten kwamen aan 

bod en uiteraard de dorpsfilm en de 

dorpsvisie. De plannen met de school 

vormden het hoofdonderwerp. Onze 

wens om een combinatie van school en 

dorpshuis te maken werd toegelicht door 

de school en door bouwbedrijf Van 

Wijnen, die momenteel in een creatief 

proces met school en dorp de wensen 

voor het gebouw in kaart brengt. 

De politici waren onder de indruk van ons 

actieve dorp en zeer geïnteresseerd in de 

plannen met de school. En dat moet ook, 

want we hebben ze straks nodig als er 

concrete voorstellen liggen! 

 

 

DORPSBIBLIOTHEEK GARNWERD 

Op de vrijdagavond komen tegenwoordig 

zo weinig mensen in de bibliotheek, dat 

we besloten hebben deze openingsavond 

te laten vervallen. Na de jaarwisseling is 

de bibliotheek alleen geopend op 

werkdagen (maandag tm vrijdag) van 

13.00-16.00 uur. 

In de schoolvakanties blijft de bibliotheek 

gesloten.  

Voorlopig blijft de inbrengstop 

gehandhaafd, wegens ruimtegebrek. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Hoe stemde Garnwerd voor de raad van 

Westerkwartier? 

Opkomstpercentage in Garnwerd: 

68,64% 

Opkomstpercentage alle stembureaus 

Westerkwartier gemiddeld: 50%. 

De opkomst in Garnwerd was dus relatief 

hoog. 

Hieronder per partij het aantal stemmen: 

GroenLinks   107 

PvdA    39 

D66    24 

CDA    18 

VVD    18 

ChristenUnie  13 

VZ Westerkwartier 15 

Sterk Westerkwartier 5 

50Plus   3 

 

Senioren in Doezoo 

Op 14 november bezochten een tiental 

Garnwerder senioren Insektenwereld 

Doezoo in Leens.  

Daar zijn niet alleen insekten te zien, 

maar ook (reuzen)schildpadden, uilen, 

neusberen en slangen. De groep werd 

rondgeleid door Ton van der Made, de 

oprichter van Doezoo. Hij had een 

duidelijke visie op de natuur: de mens is 

de grootste bedreiging voor het 

ecologisch evenwicht, stelde hij. 

Een vogelspin op je hand, een slang om je 

nek: er waren Garnwerders die dat 

durfden, maar ook mensen die er bang 

voor waren en er een afkeer van hadden. 

Interessant was het zeker, ook om eens 

met kinderen naartoe te gaan. 

 
 

 

Garnwerd in vroeger tijden.... een warm 

vervolg 

De werkgroep ouderen organiseert op 

woensdag 23 januari een interessante 

fotopresentatie van historisch Garnwerd.  

Op een zeer koude winterdag begin dit 

jaar werd een groep Garnwerders 

rondgeleid door het dorp, een wandeling 

die eindigde bij Café Hammingh om weer 

warm te worden. Maar het smaakte wel 

naar meer! Daarom dit warme vervolg. 

Alle dorpelingen zijn vanaf 16.45 uur 

welkom in de school, dan staat de 

koffie/thee klaar. Van 17.00-18.30 uur 

neemt Pieter van Dijk ons mee door de 

geschiedenis van Garnwerd. Daarna zijn 

er warme wintersoepen met stokbrood.  

Eigen bijdrage:  € 5,00, inclusief koffie en 

drankjes. 

Wees er snel bij, want meer dan 40 

personen passen er niet in de school! 



 

 

Opgeven kan bij Liesje Faber, telefoon 

0594 621850 of 06 10522635, e-mail: 

liesjefaber@kpnmail.nl 

 

 
Van de commissie jeugdactiviteiten 

NJV 

Ook voor de jeugd is er weer een 

Nieuwjaarsvisite met BINGO en Pubquiz. 

Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019 

Tijd: 19.00 – 21.30 uur 

Leeftijd: 9 t/m 17 jaar 

Locatie: OBS de Kromme Akkers 

Er zijn deze avond weer leuke prijzen te 

winnen en je hoeft je niet op te geven. 

  

Financiën. 

Zolang het kan is deelname aan onze 

activiteiten gratis. Vanuit de 

dorpsvereniging beschikken we jaarlijks 

over een bepaald budget maar we 

kunnen wel wat extra’s gebruiken. 

We hebben bij het Oranjefonds niet 

alleen subsidie aangevraagd maar ook 

een aanvraag voor een financiële 

bijdrage in het kader van NL-DOET. Als 

“klus” hebben we aangegeven dat we het 

speel-/voetbalveld en de speeltuin willen 

gaan aanpakken. (Snoeien en opruimen). 

De aanvraag in het kader van NL-DOET is 

inmiddels goed gekeurd. Voor deze 

“klus” zijn we opzoek naar mensen die 

ons willen helpen op 16 maart 2019. 

Jullie kunnen je opgeven bij Linda Nooren 

(Linda@adnooren.nl) of Miente Viersen 

(m.viersen@kpnplanet.nl). Uiteraard 

mogen jullie je ook opgeven bij Arie 

Terpstra of Harriet Visscher. Verdere 

bijzonderheden volgen. 

Fietspad Garnwerd-Weidelust geopend 

Het nieuwe fietspad is officieel in gebruik 

genomen op 21 november. Wethouder 

Blok van Winsum en gedeputeerde 

Staghouwer voerden een sliert fietsers 

aan en openden het pad door een lint 

door te fietsen.

 
(foto: Gerke Kersaan) 

Intussen staan er ook verkeersborden op 

en bij het pad. Het wachten is nog op 

bewegwijzering, ook van de route van 

het Pieterpad. Er komt een picknicktafel 

bij het Oude Diepje, heeft de gemeente 

beloofd. 

De dorpsvereniging gaat de 

ontwikkelingen rond de Garnwerder weg 

nauwlettend in de gaten houden. Een 



 

 

vervolg van het fietspad (van Weidelust 

naar Winsum) is immers een grote wens 

van het dorp. We hebben daarbij te 

maken met de gemeente Het Hogeland, 

want het pad ligt op hun grondgebied. 

Herinnering: Oproep Koor Garnwerd 

Zijn er in Garnwerd e.o. mensen die 

graag zingen en dat in een gemengd koor 

samen met anderen willen gaan doen? 

Dan kunt je je aanmelden bij  

Rob Timmer, info@garage-timmer.nl of 

06- 54200049. 

We stellen ons een koor voor van 

mannen en vrouwen, jong en oud(er), 

dat een fijn repertoire opbouwt van pop, 

eigentijdse – en volksmuziek en waarin 

eigen inbreng zeker mogelijk is. 

We zoeken zangers (m/v), muzikanten en 

een dirigent/koorleider.  

Meld je aan en doe mee! 

 

RISK (en andere spelletjes) 

Het 10e Open Garnwerder RISK-Toernooi 

wordt gehouden op zaterdag 29 

december 2018 in de Doorrit van Café 

Hammingh. 

Opgave voor 27 december 2018 bij 

Miente Viersen 

(m.viersen@kpnplanet.nl) Het risken 

begint om 19.45 dus graag iets eerder 

aanwezig voor een korte uitleg. 

Voor wie niet wil/kan Risken, zijn er 

andere (bord)spellen aanwezig. (Opgave 

is hiervoor niet nodig) Je mag/kunt ook 

zelf een spel meenemen. 

Laat dit lustrum niet ongemerkt voorbij 

gaan! Tot ziens op 29 december 2018. 

Ingekomen brief over de 

Paddepoelsterbrug  

We zitten al maanden zonder 

Paddepoelsterbrug en de vooruitzichten 

dat ie snel  terug komt zijn niet zo best. 

Als (dagelijkse) gebruikers van de brug 

zijn we daar natuurlijk niet blij mee en 

we vinden dat de brug zo snel mogelijk 

weer hersteld moet worden. 

In januari wordt er door Rijkswaterstaat 

(RWS) en gemeente  een 

informatieavond gehouden. 

Vermoedelijk worden alleen de direct 

omwonenden daarvan op de hoogte 

gesteld. 

We denken dat het goed zou zijn als er zo 

veel mogelijk belanghebbenden op de 

informatieavond aanwezig zijn om daar 

onze stem te laten horen.  

Daarom willen we zoveel mogelijk 

emailadressen verzamelen om de 

belanghebbenden  op de hoogte te 

brengen van de datum van de  informatie 

avond  of andere nieuwtjes met 

betrekking tot  de Paddepoelsterbrug.  

Als u in uw eigen netwerk nog 

belanghebbenden kent, kunt u hen 

wellicht ook hiervoor interesseren.  

  

Met een paar mensen willen we een 

kerngroepje vormen om informatie te 

verzamelen, contacten met RWS en 

gemeente te onderhouden en e.e.a. te 

coördineren. 

Als er nog mensen zijn die graag in het 

kerngroepje zitting willen nemen, horen 

we dat graag. Bijvoorbeeld iemand die 



 

 

handig is in Excel,  iemand die goed het 

woord kan voeren en iemand met enige 

juridische achtergrond zou fijn zijn. Want 

we hebben maar één doel: de 

Paddepoelsterbrug terug! De Kerngroep 

Paddepoelsterbrug Terug bestaat uit 

Joris van Haaften en Ada Zwakenberg. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden 

omtrent de informatie over de 

Paddepoelsterbrug, stuurt u uw 

emailadres naar: 

adazwakenberg@outlook.com 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

 

Wist u dat… 

… Lambertus de aanschaf van een 

huisdier overweegt? 

 
…Bram zijn ballen regelmatig in een 

andere kleur spuit, 

zodat ze in de jeu-

de-boulesgroep ‘de 

toverballen van 

Bram’ worden 

genoemd?  

… de klaverjassers op zijn minst tot 2029 

voldoende speelkaarten op voorraad 

hebben dankzij een iets uit de hand 

gelopen wervingsactie van Marc? 

… u bij goed weer iedere maandag kunt 

wandelen, en iedere woensdag jeu de 

boules kunt spelen met dorpsgenoten? 

Inclusief derde helft? 

 

Weet u wat het best bewaarde geheim 

van Garnwerd in 2018 was? Het 

antwoord op deze vraag volgt op 5 

januari tijdens de Nieuwjaarsvisite! 

 

 


