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Beste Garnwerders, 

 

We hebben het bijna weer volbracht, een 

heel jaar. Voor veel van ons was 2019 

een jaar met twee gezichten. Ik hoop dat 

het nieuwe jaar veel dorpsgenoten veel 

mooie dingen brengt. Namens de gehele 

redactie van de Gört wil ik u een goede 

afsluiting van 2019 wensen, en een 

rustige start van 2020! En bedenk: 

Ale dingen hebben n ende, mor n worst 

het twij. 

 

Agenda 

Iedere maandag Jeu de Boules! 

december 

15 – Accordeonconcert in de kerk 

19 – Kerstfeest in de Kromme Akkers (11-12u) 

20 – Kerstfeest voor alle Garnwerders 

 

januari 

1 – Kloksmeren en nieuwjaarsduik 

4 – Nieuwjaarsvisite jeugd met bingo en pubquiz 

9 en 23 – Breicafé 

10 – Nieuwjaarsvisite Dorpsvereniging 

25 – Fotopresentatie jeugdactiviteiten 2019 

 

maart 

7 - Carnavalsdisco 

 

 

Accordeonconcert in de kerk 

Op zondag 15 december geeft het 

accordeonorkest Lucht Genoeg een 

kerstconcert in de Liudgerkerk. Onder 

leiding van Giny Schipper worden bekende 

en minder bekende Engelse carols en 

kerstliederen gespeeld. De dirigente heeft 

zelf de arrangementen gemaakt. Het concert 

begint om drie uur, en het duurt tot vijf uur. 

Meezingen mag! 

Het concert is gratis toegankelijk, er staat 

wel een doos voor een (kerst)gift bij de 

ingang van de kerk. 

 

Oud en nieuw 

Vreugdevuur en Kloksmeren 

Ook deze Oud-en-Nieuw viering wordt er 

een vreugdevuur aangestoken op de 

parkeerplaats zuid. Het hout voor op de 

brandstapel kan worden gebracht vanaf 10 

uur ’s morgens op oudejaarsdag. 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 

mailto:indegort@gmail.com
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2020, onder de klokkentoren van de 

Ludgerkerk. 

 

Nieuwjaarsduik 

Traditioneel op Nieuwjaarsdag, 13.00 uur bij 

de steiger van het pierenbad. Dit jaar wordt 

er ook gerekend op de stoere Garnwerder 

vrouwen die het hele jaar door in weer en 

wind de dag beginnen met een 

onderdompeling in het Reitdiep! 

 

Nieuwsjaarsvisite 2020 

Het bestuur van de dorpsvereniging 

Garnwerd en omstreken wil alle inwoners 

van Garnwerd en omstreken van harte 

uitnodigen op de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite 

op vrijdag 10 januari 2019 in de Doorrit van 

Café Bij Hammingh. De avond begint om 

19.30 uur met de bekendmaking van de 

Görtvreter van het jaar (2019). Daarna zullen 

Thomasvaar en Pieternel het jaar met ons 

op ludieke wijze doornemen. Na een korte 

pauze vindt de jaarlijkse pubquiz plaats: 

welk team wint er deze keer? En uiteraard is 

er uitgebreid tijd om elkaar een gelukkig 

nieuwjaar te wensen. We hopen veel 

dorpelingen te mogen verwelkomen! 

 

Tuindersvereniging Garnwerd en Ezinge 

bijna 100 jaar  

De tuindersvereniging viert op 9 januari 

2020 zijn 100-jarig bestaan. De vereniging 

wil komend jaar dit heuglijke feit feestelijk 

vieren. Daarom is er een aparte 100-jaar 

commissie opgericht met Syty Olivier en 

Esmeralda Kok uit Ezinge en Harry Hummel 

en Marc Remijn uit Garnwerd als leden. De 

commissie vindt het belangrijk om de 

verbinding tussen beide dorpen te 

benadrukken en tussen de tuinders 

onderling. In elk dorp zijn er circa 15 leden, 

waarvan sommige al jaren lid zijn. In totaal is 

er 3 hectare grond beschikbaar voor de 

akkers om groente, aardappelen, fruit en 

bloemen te verbouwen. Een deel van de 

grond is weiland en wordt gebruikt voor het 

houden van pony’s, paarden, schapen en 

koeien.  

 

De 100 jaar-commissie heeft de eerste 

ideeën over de viering van het honderdjarig 

bestaan klaar. Leden en oud-leden 

ontvangen binnenkort een uitnodiging om 

de 100-ste verjaardag van de vereniging te 

vieren met koffie, thee en taart bij café 

Hammingh in Garnwerd. Het jaar wordt in 

december 2020 afgesloten met een 

moestuinmaaltijd bij café de Brug in Ezinge. 

Het feest wordt niet alleen met de (oud-) 

tuinders zelf gevierd. In de zomerperiode 

zijn er dorpsmaaltijden in Garnwerd en 

Ezinge met producten uit de moestuinen. 

Iedereen is dan van harte welkom om aan te 

schuiven. De aankondiging hiervoor vindt u 

binnenkort in uw Gort en op de site van de 

dorpsvereniging. In het museum 

Wierdenland wordt een vitrine ingericht 

voor de tuindersvereniging. De 100-jaar 

commissie heeft al het een en ander 

verzameld aan foto’s en spullen, maar er kan 

nog meer bij. Dus als u nog iets heeft voor 

de vitrine, heel graag. (Oud)-tuinders uit 

Garnwerd die foto’s of tuinmateriaal 

beschikbaar willen stellen kunnen daarvoor 

contact opnemen met Marc Remijn. Let wel, 

de vitrine is niet groot, dus voor 

bijvoorbeeld groot tuingereedschap is er 

geen plek.   

 

De tuindersvereniging Garnwerd en Ezinge is 

na 100 jaar nog steeds springlevend. De 

vereniging heeft in totaal circa 30 leden en 



verwelkomt graag nieuwe leden. In Ezinge 

zijn vrije percelen en in Garnwerd is ruimte 

om nieuwe akkers aan te leggen. Op de 

akker is elke tuinder vrij in wat hij/zij wil 

verbouwen. En dat is te zien.   

Wil je graag een akker in Garnwerd? Neem 

dan contact op met Marc Remijn  

(marcremijn@home.nl / De Akkerstraat 1 

Garnwerd / 0622924956) 

(bijdrage met dank aan Marian Kielema) 

 

 

‘Het teken van het beest’ in de Garnwerder 

bioscoop 

Een spannende film en warme soep: hoe 

genoeglijk kan een dorpse winteravond zijn? 

Zo’n 35 Garnwerders zaten op 27 november 

om 17.00 uur klaar in bioscoopopstelling 

voor de film ‘Het teken van het beest’. Het 

begon zo mooi. Maar net toen iedereen een 

beetje in het verhaal zat, vertoonde de dvd 

mankementen. Precies middenin een 

erotische scene stond het beeld stil, en 

toen-ie eenmaal weer aan de praat was nog 

een keer. Later, toen een andere dvd-speler 

werd gebruikt, ging het beter. Wel wat met 

horten en stoten (je dacht soms dat je in een 

Monty Python-aflevering terecht was 

gekomen), maar de film kon tot het eind 

worden uitgekeken. 

Het mocht ‘m de pret niet drukken 

overigens, iedereen zag er de humor van in 

dat de vier agenten die volgens plan door IJe 

Wijkstra zouden worden doodgeschoten tot 

drie keer toe met schokjes aan kwamen 

fietsen. 

De snert en de bonensoep vielen er daarna 

lekker in. Glaasje erbij, lekker bijpraten en 

de avond kon niet meer stuk. 

 

 

Nieuws van het bestuur 

Oproep betaling contributie 2019 

Nog niet alle leden van de dorpsvereniging 

hebben hun contributie betaald. Als we u 

niet thuis treffen doen we een berichtje in 

de bus. Misschien hebt dat over het hoofd 

gezien. 

Hoe dan ook, wij roepen u op om alsnog de 

contributie te betalen als u dat nog niet hebt 

gedaan. Het is maar een klein bedrag, nl. 5 

euro per adres. U kunt het overmaken op 

bankrekeningnr. NL33 RABO 0375 8699 99 

tnv Dorpsvereniging Garnwerd, ovv naam en 

adres. U mag het ook contant brengen bij 

een van de bestuursleden. 

 

Kledingbank Maxima 

In Grootegast is kledingbank Maxima, waar 

inwoners van de gemeente Westerkwartier 

met een bijstands- of Wajonguitkering gratis 

nieuwe en gebruikte kleding kunnen halen. 

De kleding wordt onder meer verkregen 

door inzameling in de dorpen. Het gaat om 

goede, draagbare kleding die te goed is voor 

de Humanabak. De kledingbank heeft de 

dorpsvereniging gevraagd of wij in het dorp 

een inzameladres kunnen aanwijzen. 

Wie van u heeft ruimte over waar kleding 

naartoe kan worden gebracht? Graag 

melden bij een van de bestuursleden. 

 

5 mei 2020: 75 jaar bevrijd 

Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar vrij zijn. 

75 jaar is een lange tijd, en een ‘kroonjaar’.   

De dorpsvereniging wil deze dag ook in 

eigen dorp vieren. Wij denken aan een 

‘bevrijdingscafé’ met verhalen, foto’s, 

filmpjes over Garnwerd en omstreken en 

met muziek. Wij hebben hiervoor subsidie 

aangevraagd bij de gemeente. 



We zoeken mensen die het leuk vinden zo’n 

feest met een werkgroepje te organiseren. 

Opgeven kan bij Tiny Scholten. 

 

Korenmolen De Meeuw vleugellam? 

Wat een prachtige molen heeft Garnwerd, 

door de mooie ligging bovenop de dijk van 

het Reitdiep is de achtkante bovenkruier van 

heinde en ver te zien. En maar al te vaak 

draaide de molen ook nog eens, daar 

hadden we in Garnwerd maar mooi geluk 

mee, met deze jonge enthousiaste vrijwillige 

molenaar Alex Buist. Maar de laatste 

maanden draait de molen opeens niet meer. 

Ik was toch wel erg nieuwsgierig hoe dat nu 

precies zat en heb molenaar Alex gesproken 

en contact opgenomen met De 

Molenstichting Winsum, die onder andere 

Korenmolen De Meeuw in Garnwerd onder 

haar hoede heeft. Het volgende is er aan de 

hand; “De bovenas van de molen is iets gaan 

zakken, de precieze oorzaak is niet duidelijk. 

De voeghouten aan de voorzijde van de 

molen zijn wel deels ingerot maar hopelijk 

valt dat mee. Om de molen weer te kunnen 

laten draaien moet dit worden hersteld, 

daarna moet de bovenas weer naar boven 

worden gebracht, waarna het bovenwiel 

weer gesteld moet worden”. 

Als we geluk hebben is het met deze 

reparatie opgelost, en kan de molen weer 

draaien. Men verwacht dit binnen enkele 

maanden aan te kunnen pakken. 

 

Johanna Varner: fotografe en celliste 

Het oude middeleeuwse landschap tussen 

de stad Groningen en Schiermonnikoog is 

sinds 10 jaar het hoofdthema van de 

Oostenrijkste Johanna Varner, sinds 2012 

wonend in Garnwerd.  

De unieke waddenkust van Groningen en 

het Reitdiepdal, door de Unesco tot 

werelderfgoed benoemd, hebben haar 

geïnspireerd tot sfeervolle 

beeldcomposities.  

Magische nevel boven het land, dampende 

sloten, gouden spiegelingen in het water en 

het strijklicht van de avondzon. De 

sfeervolle, haast grafische landschapsfoto's 

van Johanna Varner voeren ons in een 

andere wereld die niet van deze tijd lijkt.  

Als kind stond Johanna Varner al met haar 

vader in de donkere kamer, gefascineerd 

door het opkomende beeld op de foto. Sinds 

ze haar eerste spiegelreflexcamera kreeg 

heeft ze altijd een fascinatie gehad voor het 

magische proces van het fotograferen; ze 

zoekt het juiste moment om af te drukken; 

haar foto's zijn niet bewerkt. 

 
Early Bird 

Tot 29 februari 2020 is het werk van 

Johanna te bewonderen op een expositie in 

het gemeentehuis van Zuidhorn, tijdens 

openingstijden. 

 

Cello les 

Naast fotografie houdt Johanna zich bezig 

met het geven van cello les aan kinderen en 

volwassenen. Ze heeft haar orkest- en 

pedagogiekdiploma gehaald aan de 

Universiteit van Muziek in München, en 

speelde onder andere in het Münchener 



Kamerorkest. Sinds 2012 is Johanna 

cellodocente aan de muziekschool in Leer. 

Voor een proefles of meer informatie kunt u 

contact opnemen met Johanna Varner 

op 06 – 1428 8315 of 

johannavarner@mailbox.org 

 
 

Poepraadsel en aanlijnen 

Wie o wie? 

Sinds enkele weken treffen we dikke 

hondendrollen aan op het strandje! Zo te 

zien zijn ze allemaal van één en dezelfde 

grotere hond. Heel jammer, er staan toch 

duidelijk borden met zowel ‘honden 

aanlijnen’ als ‘poepende honden verboden’. 

Denk niet als hondenbezitter: “er komt daar 

toch niemand meer in de winter”. Want het 

wordt er nog druk bezocht door een aantal 

fanatieke winterzwemmers, die graag een 

frisse en gezonde duik in het Reitdiep 

maken. Maar met poep tussen de tenen 

wordt deze duik opeens minder fris en 

gezond. Gaarne geen poep! 

 

Verder is het in het dorp een verplichting om 

honden aangelijnd te houden. Denk daarbij 

aan het voorkomen van ongewenste 

situaties. Zoals een hond die plots de weg 

oversteekt en zichzelf, bestuurders van 

auto’s die moeten uitwijken en andere 

weggebruikers in gevaar brengt. Of een 

hond die een kat opjaagt, waardoor de kat 

van schrik dagenlang niet meer thuiskomt, 

angstige kat en ongeruste eigenaren die de 

kat missen. Denk aan je dorpsgenoten en 

voorkom deze situaties voortaan door je 

hond aangelijnd te houden. 

 

Aankomende Jeugdactiviteiten 

Op zaterdag 4 januari 2020 wordt voor de 

jeugd tussen 9 en 17 jaar de nieuwjaarsvisite 

met bingo en pubquiz georganiseerd. 

Tijdstip: 19.00 – 21.30 uur, locatie OBS De 

Kromme Akkers. 

  

Op zaterdag 25 januari 2020 kunnen we 

gezamenlijk terugblikken op de activiteiten 

die georganiseerd zijn voor de jeugd in 2019 

met behulp van een doorlopende 

fotopresentatie. Ouders, jeugd en 

belangstellenden zijn welkom tussen19.00 – 

21.00 uur op de Kromme Akkers. 

 

En zet alvast zaterdag 7 maart 2020 in je 

agenda als je zijn hebt in een gezellige 

carnavalsdisco! Meer informatie volgt nog! 

  

Verslag gehouden activiteiten 

11 november: St. Maarten 

Op het oude schoolplein stond een kraampje 

waar je iets lekkers kon krijgen. Zo waren er 

mandarijnen, knakworst en marshmallows. 

Ook was er een vuurkorf maar door de 

frisse, koude wind was het niet mogelijk om 

het vuurtje te laten branden. 

Rond 19.00 uur werden de spullen weer 

ingepakt en kwam er eind aan een leuke, 

geslaagde middag/avond. 

  

22 november: Brainstormsessie jeugd 12 – 

17 jaar 

Mocht de opkomst van 5 personen dan wat 

tegenvallen, toch kunnen we spreken van 

een succesvolle avond. 



Het doel was om zoveel mogelijk activiteiten 

op te schrijven en dit later terug te brengen 

naar de meest favoriete activiteiten. Dit kon 

worden aangegeven door een groene en/of 

rode sticker achter de activiteit te plakken. 

Groen was voor een activiteit die je heel 

leuk vond en rood voor een minder leuke 

activiteit. 

Een greep uit de (groene) ideeën: Optreden 

Young Boys, Disco bowlen, bezoek 

Nederlands elftal, Karten, Dropping, Escape 

room, Kardinge, Pretpark, Skatebaan 

aanleggen, Weekendje weg. 

Als commissie kunnen we hier wel mee aan 

de slag. 

  

Verder gaf de jeugd aan dat ze de Gört, de 

Middagster en de website niet bekijken. Ook 

Facebook wordt minder bekeken, Instagram 

is favoriet. 

  

Geadviseerd wordt om een abonnement te 

nemen op de “nieuwsbrief”. Dit kan door 

een mail te sturen naar 

M.Viersen@kpnplanet.nl of via de link op de 

website van Garnwerd. De link staat bij het 

stukje van 23 oktober 2019, 

Jeugdactiviteiten commissie lanceert 

nieuwsbrief! 

  

De aanwezige jeugd heeft laten weten dat 

ze dit een leuke avond vonden. 

 

Glasvezel in Garnwerd gaat door!  

(Door Harry Hummel) 

GlasDraad Westerkwartier gaat een groot 

deel van de gemeente Westerkwartier 

aansluiten op glasvezel, ondanks het feit dat 

de beoogde 40% aan inschrijvingen in de 

gehele gemeente niet is behaald. 

Uiteindelijk schreef 35% van de bewoners 

zich in, maar het aantal aanmeldingen per 

gebied verschilde sterk. De oud-gemeente 

Zuidhorn inclusief de kernen in ‘Middag’ is 

echter ruim boven de 40% uitgekomen, 

waarbij in sommige dorpen zelfs 75% van de 

mensen zich inschreef. In Garnwerd schreef 

45 % van de mensen zich in!  In andere 

gebieden kwamen enkele dorpen 

daarentegen niet verder dan percentages 

tussen de 10% en 20%.  

GlasDraad Westerkwartier vindt gelukkig dat 

er glasvezel moet komen in de gebieden 

waar het enthousiasme nu groot is. Dit gaat 

om een gebied met meer dan 5.000 

huishoudens. In de gebieden waar nog veel 

onduidelijkheid is over glasvezel en waar 

verschillende aanbieders actief zijn, zal 

volgend jaar opnieuw een campagne 

worden opgestart. 

Waar start GlasDraad met de aanleg van 

glasvezel in 2020?  

1 Oud-gemeente Zuidhorn buitengebied en 

kernen, inclusief de kernen ‘Middag’:  

Aduard, Briltil, Enumatil, Niehove, Den Ham, 

Den Horn, Oldehove, Niezijl, Kommerzijl, 

Pieterzijl, Lauwerzijl, Munnekezijl, Visvliet, 

Saaksum, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, 

Grijpskerk, Noordhorn en Zuidhorn 

2 Oud-gemeente Grootegast kernen: 

Doezum, Opende, Kornhorn Lutjegast en 

Sebaldeburen 

3 Oud-gemeente Marum kern: Boerakker 

Alle aangemelde adressen zullen wij op de 

hoogte houden via online nieuwsbrieven. 

 

Meldingen openbare ruimte 

De dorpsvereniging meldt af en toe 

ongerechtigheden. Maar ieder kan dit ook 

zelf doen bij de gemeente Westerkwartier. 

Hoe doe je dat? 



Ga naar de website www. 

gemeentewesterkwartier.nl. Op de 

homepage staat een knop Melding doen. 

Aanklikken. Dan krijg je een tekst voor je 

neus. Melding kapotte straatverlichting en 

overige meldingen. Je kunt melden zonder 

digideecode. In spoedgevallen, bijvoorbeeld 

een probleem met het riool, het algemene 

nummer van de gemeente bellen: 140554. 

De dorpsvereniging houdt graag overzicht 

van de meldingen. Dan weten we wat er 

speelt. Dus graag even een mailtje naar de 

dorpsvereniging als je een melding hebt 

gedaan. Dat kan naar 

dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com 

We gaan komend jaar ook weer een schouw 

doen met de gemeente door het dorp. 

Opmerkingen over wat je hiervoor van 

belang vindt, kun je ook mailen naar de 

dorpsvereniging. 

 

Een nieuwe school met een dorpsruimte? 

De plannen voor een nieuwe school met een 

dorpsruimte hebben een tijd op de plank 

gelegen, maar er komt nu schot in! Samen 

met de school en de stichting  Nieuwe 

Akkers is de dorpsvereniging er druk mee 

bezig.  

In 2016 is de Dorpsvisie Garnwerd 

uitgebracht. In de dorpsvisie is de school 

belangrijk. Door inspanning van school en 

dorp hebben we in Garnwerd nog steeds 

een school! 

Als een dorpsgemeenschap vitaal wil blijven, 

dan moet de school de spil van het dorp zijn. 

In een klein dorp als Garnwerd kunnen 

school en dorp elkaar versterken door in één 

gebouw meerdere functies te creëren.  

Wij willen graag een nieuw schoolgebouw 

met een dorpshuiskamer die overdag 

beschikbaar is, met een of twee kleine 

ruimtes voor bijvoorbeeld gesprekken, 

zorgverlening of zzp’ers. Daarnaast een 

grote ruimte in de school die het dorp ’s 

avonds kan gebruiken. Fijn Leren van 

bouwbedrijf Van Wijnen begeleidt de 

totstandkoming van het plan. 

U hebt allemaal een vragenlijst ontvangen 

van de dorpsvereniging. Om het plan te 

onderbouwen willen we namelijk graag 

weten wat u vindt van een dorpshuisruimte 

in de school. Uw informatie kunnen 

gebruiken om voor ons plan te pleiten bij de 

gemeente en subsidiegevers. Draagvlak in 

het dorp is erg belangrijk voor een positief 

besluit. 

Het zijn plannen waar we enthousiast mee 

bezig zijn. We weten niet wat er gaat lukken. 

Met uw hulp kunnen we veel! 

Uw ingevulde vragenlijst wordt opgehaald 

tussen 9 en 14 december. 

Inleveren kan ook bij Ineke Blankenspoor, 

secretaris van de Dorpsvereniging.  

Adres: Burgemeester Brouwersstraat 36, 

Garnwerd. 

Mocht u de lijst nog niet hebben ingevuld, 

dan vragen wij u met klem dat alsnog te 

doen! Hebt u hem niet meer? Ze zijn nog op 

voorraad bij Liesje Faber, Burgemeester 

Brouwersstraat 8. 

De verenigingen en organisaties in het dorp 

hebben een aparte vragenlijst ontvangen. 

Die wordt de eerste week van januari weer 

opgehaald.  

We zijn van plan de resultaten in een 

rapport samen te vatten en aan het dorp te 

presenteren. Een datum volgt nog! 

 

 

 

 

 



Gespot in Garnwerd 

- Gulle gevers voor de Alzheimercollecte! 

(waarvoor dank namens Els de Beurs) 

- Behoefte aan een vraag- en aanbod 

rubriek! 

- Kleine hondjes en grote hopen! 

- Hangouderen (ook uit Feerwerd!) bij de 

jeu de boules baan die zich schuldig 

maken aan drankmisbruik (foto 

drinkende heren) 

 
 
- De dranghekken van de gemeente 

Hogeland (ja, u leest het goed!) bij de 

Sinterklaasintocht, die er kwamen door 

de inspanningen van Peter Nooren. 

 
 
 
 
 
 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

 
Muziek Produkties De Hunze 

Hunzeweg 58 Garnwerd 
www.korvandijk.com 

 

 

 

 

 
 

Kerstconcert en -samenzang 

Voor jong en oud 

Vrijdag 20 december in de 

kerk Garnwerd 

 
Programma: 

19.30  inloop 

met koffie, thee, warme choco en wat 

lekkers 

20.00  luisterconcert 

Met Görtepop olv Ianthe Paternoster, 

Lichtekoor olv Miranda Bolhuis, 

Marietta Rust en zangers, 

gitaarleerlingen van Yvonne Treep. 

 

20.45  PAUZE met glühwein en lekkers 

 

21.15  meezingconcert olv Miranda 

Bolhuis en Harry Voornhout. 

Samen mooie kerstliederen zingen 

21.45 einde van de avond en begin 

van de kerstvakantie 

 

Voor iedereen van jong tot oud in 

Garnwerd en omstreken 

(Gratis entree maar een vrijwillige bijdrage 

wordt zeer op prijs gesteld ) 

 

 


