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Beste Garnwerders,
Met het voorjaar van 2019 al weer
volop in aantocht beginnen de
lentekriebels zich al duidelijk te
vertonen. De vogels krijgen
nesteldrang, de krokussen laten zich
volop zien en her en der steekt er al
wat schoonmaakwoede de kop op.
In deze editie van de Gört kunt u
kennis maken met onze nieuwe
bezems, dat wil zeggen, aspirant
bestuursleden voor de
Dorpsvereniging. Daarnaast hebben
we aandacht voor Pasen in
Garnwerd, Paddelpoelsterbrug
terug en is er informatie van GLOED.

website: www.garnwerd.eu
Agenda
Maart
16 – NL Doet
20 – Klaverjassen en sjoelen te Garnwerd aan
Zee
21 – Breicafé bij Hammingh, ook op 4 en 18 april
22 – ALV Dorpsvereniging
23 – Disco voor de jeugd
April
13 – Rondvaart met stamppot
17 – Klaverjas en Sjoelen
22 – Paasfeest
28 – Marcel de Groot in de kerk
Mei
10 – ALV GLOED
12 – Dikke Tien (G)Runn
Tevens elke maandag wandelen en elke
woensdag Jeu de Boules

Maandag 22 april (2 Paasdag),
komt de paashaas weer op bezoek
in Garnwerd.
e

14.00 uur verzamelen op het Oude
Schoolplein, waarbij de Paashaas je
brengt naar de plek waar hij zijn
paaseieren is verloren. Help je mee
zoeken?? Sommige eieren hebben een

nummer, wie zo’n ei vindt, krijgt een
verrassing!
15.00 uur gaan de paasactiviteiten door
bij Peter Nooren in de schuur. Neut’n
Schaiten: neem voldoende kleingeld
mee.
Voor de kinderen zijn de chocoladebanen weer uitgezet en wordt er een
knutseltafel met het thema Pasen
ingericht.
Drankjes kunnen aan de bar gekocht
worden. We hopen op een ouderwets
hoge opkomst!
Nieuwjaarsvisite dorpsvereniging
Garnwerd
Het was gezellig druk op de jaarlijkse
Nieuwjaarsbijeenkomst van het dorp op
5 januari, in de Doorrit van café
Hammingh. Meteen al om zes uur, toen
soep en brood stonden te wachten. De
leden werden welkom geheten door de
voorzitter (a.i.).
Het bestuur had ook de nieuwe
raadsleden van de nieuwe gemeente
Westerkwartier uitgenodigd, en vijf
daarvan hadden gehoor gegeven aan
deze oproep (van CDA, VVD en VZ
Westerkwartier).
Uiteraard kwamen Thomasvaer en
Pieternel langs, om de gebeurtenissen in
het dorp in 2018 op snedige en scherpe
wijze te becommentariëren. Thomasvaer
en Pieternel vervulden hun rol met flair
en mopperden over/waren idolaat van
de hoge mate van activiteit van de jeugd
en van de ouderen. Opgemerkt werd dat
de middengroep, met name een groep
pas geworden 50-ers, zich wat op de
vlakte hield het afgelopen jaar. Na afloop
werden Thomasvaer en Pieternel,
alsmede de schrijver van de tekst –

Robbert Vermeulen – hartelijk bedankt.
Een dorpsburgemeester werd deze keer
niet aangewezen, want het dorp heeft
eerder besloten deze erefunctie op te
heffen.
Wel was er natuurlijk de jaarlijkse
pubquiz, als vanouds samengesteld door
Lambertus en Miente, met technische
ondersteuning van Erwin. Afgezien van
de reguliere vragenrondes die
verschilden van makkelijk tot ondoenlijk,
waren er de nodige bitterballenrondes:
de groep die het dichtst bij het antwoord
kwam kreeg een portie bitterballen. Wat
niet onvermeld mag blijven is de
fotoronde waarin we Lambertus zelfs in
Ezinge (!) aantroffen. Het moet niet
gekker worden.
Uiteindelijk kwam één van de tafels
achterin als winnaar uit de bus. Daaraan
zaten raadsleden van VZ Westerkwartier,
Magrieta, Gerbri, Harry en Liesje.
Het was een gezellige avond en het
bestuur hoopt dan ook iedereen volgend
jaar weer te zien.
Paddepoelsterbrug terug
Zoals ieder wel weet is het niet zeker of
de Paddepoelsterbrug terug komt na een
aanvaring. Ook voor Garnwerd en
omstreken is dit lastig, met name voor
fietsers die vanuit onze omgeving naar
school en werk gaan in de stad, want
voor velen is het de kortste weg.
Op 29 januari werd tijdens een
drukbezochte inloopavond van
Rijkswaterstaat duidelijk dat RWS de

Paddepoelsterbrug niet meer terug wil
plaatsen. Tegen dit voornemen wordt
door diverse partijen, waaronder de
dorpsvereniging, ernstig bezwaar
gemaakt omdat de alternatieve routes
langer en vooral minder veilig zijn. Het
idee om te kiezen voor plaatsing van een
(tijdelijke) vaste hoge fietsbrug op de
plek van de Paddepoelsterbrug zoals bij
de Gerrit Krol brug lijkt in eerste instantie
een aantrekkelijke mogelijkheid maar zou
in de praktijk fors tegen kunnen vallen
gezien de zwaarte van de klim met fiets.
De bewoners van de Paddepoelsterweg
zetten zich in om de verbinding terug te
krijgen en zijn een platform ‘brugterug’
begonnen. Ze vragen Garnwerders en
andere betrokkenen zich daarbij aan te
sluiten, om samen sterker te staan. U
kunt u aanmelden via
brugterug@gmail.com. Ook is het
mogelijk een ondersteunend mailtje te
sturen. Het bestuur van de
dorpsvereniging volgt de ontwikkelingen
op de voet. Op 26 maart is een
vervolgoverleg tussen de klankbordgroep
en RWS over het (tijdelijk) herstellen van
de verbinding.
Marcel de Groot treedt op in Garnwerd
Altijd charmant, koele humor,
donkerbruine stem. Lichtvoetiger dan
voorheen. Toch indringend, mysterieus
en immer oprecht. Zo luidt de beknopte
omschrijving van DOOR, het programma
waarmee Marcel de Groot samen met
bassist Bart de Ruiter langs de
Nederlandse theaters reist.
Zondagmiddag 28 april 2019 brengt die
reis ze naar Garnwerd, voor een concert
in de kerk. Reserveer nu een kaartje voor
15,00 euro via

tegastingarnwerd@gmail.com voor dit
bijzondere concert op zondagmiddag 28
april. Aanvang concert 15.00 uur, kerk is
open vanaf 14.30 uur.
Dit concert van Marcel de Groot is de
eerste van vier concerten in de derde
jaargang van Te Gast In Garnwerd
Presenteert. Hou de Gört, de website en
de brievenbus in de gaten voor nieuwe
aankondigingen!

In de
schijnwerper
Ineke Blankenspoor, Margreet Boerman,
Kor van Dijk, Harry Hummel en Tiny
Scholten: Aspirant bestuursleden
Dorpsvereniging Garnwerd e.o.
Wat te doen als drie van de vijf
bestuursleden van de dorpsvereniging
Garnwerd en omstreken willen stoppen?
Het bestuur plaatste een aantal
oproepen voor nieuwe bestuursleden.
Het dorp wil toch niet verder zonder
dorpsvereniging? Voorzitter Liesje Faber
benaderde daarnaast zelf actief
inwoners. En dat had succes. Tijdens de
bijzondere ledenvergadering van 2
november 2018 kon gelukkig verteld
worden dat er vijf belangstellende
dorpsgenoten zijn. De periode tot de
algemene ledenvergadering draaien ze
als aspirant bestuursleden mee met het
huidige bestuur. In de algemene
ledenvergadering van 22 maart a.s.
kunnen zij – na de instemming van de

leden – formeel benoemd worden. De
kandidaten vertellen graag meer over
hun motivatie en wat de inwoners van
hen kunnen verwachten.
Kor van Dijk is een oude bekende in het
bestuur. Jaren geleden zat hij twaalf jaar
lang samen met Lambertus Postma in
het bestuur. Hij stond aan de start van
het dorpsfeest Garnwerd Grandioos. En
nu gaat hij, als hij benoemd wordt,
namens het bestuur de contacten
onderhouden met de organisatoren van
Garnwerd Grandioos om er ook dit jaar
weer een prachtig feest van te maken.
Aan Liesje had hij laten weten dat hij
zeker benaderd kon worden als er zich
geen nieuwe kandidaten zouden melden.
Nou, Liesje wist hem te vinden.
Ineke Blankenspoor en Harry Hummel
zitten beiden in de commissie
Buitengebied. Daarnaast is Ineke lid van
de Ouderencommissie. Beide commissies
zijn onderdeel van de dorpsvereniging.
Het is belangrijk om als dorp je stem te
laten horen. Richting de nieuwe
gemeente Westerkwartier, en ook
breder. Zo is er contact met TenneT, de
netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet. En wordt er veel
energie gestoken om de aanleg van het
laatste stuk fietspad Garnwerd – Winsum
vanaf Stal Weidelust voor elkaar te
krijgen. Wist u dat het dorpsommetje
Garnwerd, Aduarderzijl, Schifpot en door
de weilanden terug in beheer is bij de
dorpsvereniging?
Margreet Boerman en Tiny Scholten zijn
beiden betrokken bij de activiteiten in de
school.

Voor Tiny begon het met het beheer van
de bibliotheek in de school. Ze heeft lang
in bibliotheken gewerkt en, het zal u niet
verbazen, ze is gek op boeken.
Margreet Boerman woont van de
aspirant-bestuursleden het kortst in
Garnwerd, net 1.5 jaar. Ze heeft haar
draai al gevonden en toen Liesje haar
benaderde, hoefde ze niet lang na te
denken. Een dorpsvereniging vindt ze
belangrijk en ze wil graag iets doen voor
het dorp. Tegelijkertijd kan ze de
inwoners beter leren kennen. Haar
eerste ervaringen heeft ze al opgedaan
bij het ophalen van de jaarlijkse
contributie.
Een grotendeels nieuw bestuur vraagt
om een nieuwe taakverdeling. Tiny is
gevraagd voor de functie
penningmeester. Ze cijfert graag en zag
deze taken helemaal zitten. Over het
penningmeester zijn in een bestuur heeft
ze nog getwijfeld. Ze vindt zichzelf niet
zo’n bestuurderstype. Maar ze vond ook
dat ze wel eens wat voor het dorp mag
doen als je er al zo lang woont. Ineke is
benaderd voor de functie van secretaris.
Sinds juni 2017 is ze met pensioen, dus
voldoende tijd voor een taak die haar
goed ligt.
Kor, Harry en Margreet worden na hun
benoeming de algemene leden van het
bestuur.
De aspirant-leden zijn bij een eerste
bestuursvergadering geweest. Ze werden
zich er toen pas echt van bewust hoeveel
onderwerpen er spelen en hoeveel
activiteiten er zijn.
Ook realiseren ze zich dat sommige zaken
heel lang duren. Zo vertelt Kor dat hij,
samen met Lambertus, in zijn eerdere

bestuursperiode al actief betrokken was
bij de wens voor een fietspad naar
Winsum. Zij gingen met de boeren in
gesprek over het stuk land dat nodig was
voor de aanleg en hadden overleg met de
gemeenteraad.
Naast de vijf nieuwe leden blijven er
twee van het huidige bestuur, Liesje
Faber en José Nooren. Het voltallige
bestuur bestaat straks uit maar liefst 7
leden. Dan zijn de activiteiten beter te
verdelen en is er meer tijd om actief deel
te nemen en goed contact te
onderhouden met de diverse
commissies.

De inwoners van Garnwerd en omstreken
verdienen een actieve dorpsvereniging
waar natuurlijk naast het bestuur veel
meer mensen bij betrokken zijn.
Garnwerd is een actief dorp met een
grote gemeenschapszin. Daarnaast is het
ook een dorp waar je op jezelf kan zijn. Je
hoeft niets, en je kan wel aan de vele
activiteiten mee doen.
Margreet, Ineke, Tiny, Harry en Kor
hebben er veel zin in. Ze willen naast het
zelf genieten van het wonen in dit mooie
dorp iets terug doen voor het dorp. En
dat zult u merken!
Elektrische deelauto in Garnwerd
Wil je graag elektrisch rijden? Heb je
interesse in een deel-auto? Of allebei?
Dat kan bij GLOED!!! Binnenkort komt er
voor Garnwerd mogelijk een elektrische
auto beschikbaar die als deelauto kan

worden ingezet. GLOED wil ervaringen
opdoen met elektrisch deel-rijden. Het
betreft een proef voor twee jaar.
Deelnemers kunnen op basis van gebruik
de all-in kosten delen en zo relatief
gunstig milieu-bewust en flexibel rijden.
Als er voldoende interesse is en de proef
is succesvol dan komt er een vervolg.
Heb je interesse en wil je meer
informatie? Meld je via
gloed@garnwerd.eu en we nemen
contact op.
Op 10 mei a.s. besteden we ook
aandacht aan flexibele mobiliteit. We
houden dan de jaarlijkse ALV. Noteer
deze datum dus alvast in je agenda.
Afscheid Attje Waal
Ik kom regelmatig verbaasde
Garnwerders tegen met de opmerking:
“Ben jij gestopt? En waarom weten wij
daar niets van?”
Dat ligt aan mij. Ik wilde een afscheid van
kinderen en collega’s.
Dat was op 20 december van het vorige
jaar. Met een geweldige goochelaar en
natuurlijk traden de kinderen zelf ook op
met liedjes, een dans en een
poppenkastvoorstelling, waarbij ze een
zelfgekozen attribuut uit een koffer
haalden en dan vertelden wat ik daarmee
te maken had. Zo leuk!!!!
De map, die ik kreeg, met o.a.
tekeningen, verhaaltjes, knutselwerkjes
en brieven van ouders is een prachtige
herinnering.
Op 18 januari had ik met zo’n 20 oudcollega’s een gezellige afscheidsborrel.
Ik heb altijd met plezier voor de groep
gestaan, maar mijn man ging op 1
november j.l. met pensioen en de

gedachte dat ik nog zo’n vijf jaar mocht
blijven doorwerken heeft me aan het
denken gezet. Ruim 40 jaar
onderwijservaring is echt genoeg.
Heel veel dank voor de geweldige tijd in
Garnwerd en houd me een beetje op de
hoogte, want zowel De Kromme Akkers
als het dorp Garnwerd heb ik in mijn hart
gesloten.
Graag tot ziens, Attje Waal
Dikke Tien (G)Runn
In 2018 realiseerden de
dorpsverenigingen van Garnwerd, Ezinge
en Feerwerd 'ons eigen' fitness park 'de
Dikke Tien. Dit park - op het voetbalveld
in Feerwerd - wordt inmiddels druk
bezocht! In weer en wind, overdag maar
ook 's avonds weten veel mensen het
park te vinden en zijn alleen of samen
druk in de weer met de toestellen.
En omdat er óók steeds meer gerend
wordt door Garnwerders (en omliggende
dorpen) organiseren we dit jaar een
hardloopwedstrijd. Beginner,
gevorderde, jong én oud kunnen zichzelf
op zondag 12 mei uitleven en 1, 5, of 10
kilometer komen rennen.
Dus beste Garnwerders.. doe mee, ren
tegen jezelf, de rest of gewoon om
lekker te bewegen in ons mooie
Humsterland en.. meld je zsm aan. Tips
nodig? gratis hardloopclinics zijn in
aantocht. Meer informatie
www.dedikketien.nl
College van burgemeester en
wethouders van Westerkwartier maakt
kennis met bestuur Dorpsvereniging
Het nieuwe college is begonnen aan een
ronde langs de 41 dorpen, en Garnwerd
was als tweede aan de beurt. Op

woensdagavond 6 februari was het
voltallige college, plus een ambtenaar op
bezoek in de school voor een gesprek
met het bestuur.
Waarnemend burgemeester Koos
Wiersma en de vier wethouders Geertje
Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier), Elly
Pastoor (PvdA), Bert Nederveen
(ChristenUnie) en Hielke Westra (CDA)
hadden de ambtelijk contactpersoon
voor ons dorp, leefbaarheidsadviseur Rita
Hulst, meegenomen.
De wethouders hebben de 41 dorpen
onderling verdeeld: onze
contactwethouder is Elly Pastoor.
Het college wil de lijnen met de dorpen
kort houden via de leefbaarheidsadviseur
en de dorpencontactfunctionaris, die we
kunnen benaderen als we de gemeente
nodig hebben. Omgekeerd weten zij ons
dorp te vinden via het bestuur.
Het bestuur heeft een beeld geschetst
van ons bruisende dorp en van de manier
waarop wij werken: met veel
werkgroepen en inwoners die voor het
dorp actief zijn. De dorpsvisie werd
overhandigd en de onderwerpen van de
verschillende commissies kwamen aan
bod. Ook zijn de actuele zaken die in het
dorp spelen onder de aandacht gebracht:
onder meer het huisvestingsplan (in
wording) van de school/het
dorpsonderkomen, de verharding van het
parkeerterrein, de Paddepoelsterbrug, de
wensen op het gebied van fietspaden
(Weidelust en Feerwerd-Garnwerd) en
het beleid van woningbouwstichting
Wierden en Borgen.
De collegeleden luisterden met
belangstelling, toonden zich onder de
indruk van de vele initiatieven en
beloofden het dorp zoveel mogelijk te

helpen die tot een goed einde te
brengen.
Het college is van plan eens in de twee
jaar langs te komen in alle dorpen, en
overweegt daarnaast van tijd tot tijd een
dorpsschouw te houden.
Nieuws van de dorpsbibliotheek
De dorpsbibliotheek in de school kan
weer wat nieuwe boeken gebruiken! Het
gaat om thrillers en detectives, want die
blijken het populairst te zijn. Hebt u die
nog over in de boekenkast, breng ze dan
bij Tiny Scholten,
Blécourtstraat 8.
Verder zijn er een aantal
nieuwe aanwinsten, onder
meer:
- Biografie van Coco Chanel
- Henning Mankell – Zweedse
laarzen
- Khaleid Hosseini – De
vliegeraar
- Nelleke Noordervliet – Altijd
roomboter
- Vonne van der Meer – Eilandgasten,
Laatste seizoen
- Judith Uyterlinde – De vrouw die zegt
dat ze mijn moeder is.
Boeken kunnen gehaald worden elke
werkdag van 13.00-16.00 uur. De school
gaat uit om 15.15 uur, vanaf dat tijdstip is
er de meeste ruimte bij de kast.
Uitstapje met rondvaart en een
stamppotmaaltijd
Op zaterdag 13 april 2019 om 14.00 uur
nodigen wij alle Garnwerders uit aan
boord te stappen van de Middelsee bij
het terras van Garnwerd aan Zee. De
tocht gaat via het Reitdiep, Aduaderzijl,
Aduaderdiep en het Van
Starkenborghkanaal en het Reitdiep weer

terug naar Garnwerd. Er is een gids aan
boord die uitleg geeft over het ontstaan
van de waterwegen en kunstwerken
onderweg.
Tijdens de tocht krijgt u koffie of thee
met wat lekkers aangeboden met een
verrassende muzikale omlijsting. Verdere
consumpties zijn voor eigen rekening.
Gesponsord door de Dorpsvereniging en
in samenwerking met de schipper van
MPS Middelsee zijn de kosten per
persoon : volwassenen € 10.00 en
basisschool kinderen € 7.50. Er zijn
toiletten en een rolstoellift aan
boord.
Bij terugkomst is het mogelijk
om gezamenlijk een
stamppotbuffet te gebruiken
bij Garnwerd aan Zee. Ook als
u niet met de rondvaart mee
gaat. Vegetarisch bij
aanmelding graag even
opgeven. Dit is naar keuze en
de kosten per persoon zijn ook
€ 10.00 en € 7.50.
Er kunnen ruim 40 personen mee op
volgorde van aanmelding, dus geef u snel
op want vol is vol. Deelnemers kunnen bij
het aan boord gaan contant en graag
gepast betalen. Als u onverwachts
verhinderd bent graag even afmelden
zodat er mensen mee kunnen die op de
wachtlijst staan.
Opgave bij: Pieter van Dijk,
Krassumerstraat 13, 9893 PH Garnwerd
mail: pieter@toesman.nl
tel. 0594-621426 of 06-557752
60+WANDELVOETBAL / OUTDOOR
FITNESS V.V. OKVC EN V.V. EZINGE
Veel 60 plussers stoppen met voetbal
omdat ze niet meer iedere zaterdag

actief willen zijn, zitten met een drukke
oppas agenda of hebben last van
blessures. Ook vragen ze zich af of
sporten en bewegen eigenlijk wel zo
gezond is. Maar natuurlijk is sporten en
blijven bewegen gezond !!!
Het verkleint namelijk de kans op hart –
vaatziekten, vermindert of voorkomt
botontkalking, helpt tegen artrose, kan
depressie en suikerziekte voorkomen en
het is vooral leuk en gezellig om te doen.
Om nu 60 plussers uit alle dorpen en
buitengebieden van het Middag –
Humsterland iets te bieden om aan hun
gezondheid te werken starten v.v. OKVC
en v.v. Ezinge met 60+ wandelvoetbal en
outdoor fitness.
Hierbij staat niet het presteren centraal,
maar het op een recreatieve en gezonde
manier bezig zijn onder leiding van een
voetbaltrainer en fitness instructeur.
We zijn begonnen op vrijdag 9 november
op sportcomplex de Kooi in Oldehove en
op vrijdag 16 november op het outdoor
sportpark De Dikke Tien in Feerwerd en
wisselen iedere week van locatie.
Als de weersomstandigheden daartoe
aanleiding geven kunnen we terecht in
de sporthal de Kooi in Oldehove.
We beginnen om 14.30 uur.
Voor opgave en meer informatie mailen
of bellen naar
Menno Groeneveld
(menno.groeneveld@outlook.com) of 06
55871752

Van de commissie jeugdactiviteiten
Voor het opknappen/onderhouden van
het voetbalveld(je) en speeltuin zijn we
nog opzoek naar mensen die ons mee
willen helpen.
Zaterdag 16 maart, vanaf
13.00 uur op het
voetbalveld.
Opgeven kan via:
WWW.NLDOET.NL
Komende activiteiten:
Zaterdag 23 maart: DISCO
19.00 – 20.00 uur voor de jeugd t/m 7
jaar
20.30 – 22.00 voor de jeugd van 8 t/m 17
jaar
Locatie: OBS Kromme Akkers
Wistudat...
… Kor van Dijk echt Kor met een K is?
… u voor de nieuwe voorstelling van
Iovivat rondom Pinksteren even snel een
cursus Russisch moet volgen om het te
kunnen snappen?
… Café Hammingh sinds de vorige Gört
uitkwam verbouwd, gesloten, failliet,
overgenomen, opnieuw verbouwd en
weer geopend is?
… je als je vertrekt in Molenrij via Leens
vanzelf in Garnwerd uitkomt?
… het vervangen van de papiercontainer
een hele klus is bij windkracht 10?

Deze Gört wordt gesponsord door

Garnwerd Lokaal Onafhankelijk en Duurzaam

