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Beste Garnwerders, 

 

Afgelopen zomer stond vooral in het 

teken van het neerslagtekort. Wil degene 

die een regendans heeft uitgevoerd om 

dit tekort aan te vullen deze onmiddellijk 

weer afbreken? Uw Görtredactie heeft 

het behoorlijk grijs voor de kop en het 

water al weken in de schoenen staan. 

Her en der doen de krokussen hun best 

om de miezerige miserie wat te 

doorbreken. Gelukkig is er weer een Gört 

om eens flink uit te pluizen bij de kachel 

of de haard.  

 

Oud papier Kromme Akkers  

Sinds jaar en dag halen ouders van de 

kinderen van de Kromme Akkers vier 

keer per jaar het oud papier op in 

Garnwerd en omgeving. Voor school een 

belangrijke activiteit, omdat dit naast de 

vrijwillige ouderbijdrage de enige bron 

van inkomsten is om speciale dingen voor 

de kinderen te organiseren. Helaas daalt 

de oud papier prijs al jaren en is het met 

ingang van 1 januari ook mogelijk om het 

oud papier aan de milieuboer mee te  

 

Agenda 

Iedere maandag Jeu de Boules! 

februari 

28 – repetitie Görtepop 

 

maart 

4 – Roemeense maaltijd in school 

5 – Breicafé 

6 – ALV dorpsvereniging 

7 – Oud papier ophalen 

7 – Carnavalsdisco 

8 – Boreas Duo in Groot Wetsinge 

10 – Pizza’s en een ijsje voor de jeugd 

13 – repetitie Görtepop 

18 – Klaverjassen en sjoelen 

19 – Breicafé  

27 – repetitie Görtepop 

 

april 

2 – Breicafé 

3 – repetitie Görtepop  

7 – Deadline kopij in leveren voor Gört 98 

15 – Klaverjassen en sjoelen 

 

geven. We willen u vragen om dit niet te 

doen en het oud papier te blijven 

bewaren voor de inzameling door school, 

of naar de papiercontainer op de 

parkeerplaats achter de school te 

brengen. We hopen op uw medewerking, 
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zodat de opbrengsten de school ten 

goede blijven komen!  

Ophaaldata oud papier voor de school: 

7 maart en 6 juni. 

 

Samen luisteren, samen zingen 

Op vrijdag 20 december liep de kerk van 

Garnwerd langzaam vol met als doel 

samen te genieten van mooie 

kerstmuziek. Görtepop trapte de avond 

af onder leiding van Ianthe Paternoster, 

gevolgd door de leerlingen van Yvonne 

Treep en het zanggroepje van Marietta 

Rust. Lichtekoor, onder leiding van 

Miranda Bolhuis, sloot het 

luistergedeelte voor de pauze af. Hierbij 

werd er al een kleine knipoog gemaakt 

naar het vervolg van de avond, het 

meezingconcert. De pauze werd gevuld 

met o.a. warme chocolademelk, glühwijn 

en een heerlijk uitgebreid homemade 

taartenbuffet. Daarna was iedereen klaar 

voor het tweede gedeelte van de avond 

waarbij iedereen zijn stem mocht laten 

horen. Onder leiding van Miranda Bolhuis 

en met begeleiding op gitaar van Harry 

Voornhout heeft de hele kerk uit volle 

borst meegezongen met liedjes als Stille 

nacht, Feliz navidad en Last Christmas. 

De samenzang was zo hartverwarmend 

dat we hopen dat Garnwerd een nieuwe 

kersttraditie rijker is geworden. 

Oproep moestuin De Kromme Akkers 

Voor de moestuin van basisschool de 

Kromme akkers zijn we opzoek naar 

mensen die ons willen ondersteunen bij 

bijvoorbeeld: 

- Het onderhouden  van de 

moestuin bij school 

- Het begeleiden van kleine groepjes 

leerlingen bij werkzaamheden in 

de moestuin 

- Helpen bij het maken van 

ondernemers plannen m.b.v. de 

tuin 

- Koken op school met een aantal 

leerlingen m.b.v. ingrediënten uit 

de tuin 

De activiteiten met de leerlingen vinden 

meestal plaats op woensdagmorgen 

tussen 11.00- 12.30 uur en/of op 

vrijdagmiddag van 14.00-15.15 uur. 

U hoeft niet wekelijks beschikbaar te zijn 

maar met een aantal mensen kunnen we 

een rooster samenstellen. 

Voor aanmeldingen en informatie kunt u 

bellen met de school (Tel: 0594 628000) 

of even langs komen. 

 

Van de jeugdactiviteiten commissie 

Carnavalsdisco 

Zaterdag 7 maart 2020 

19.00 – 20.00 uur: jeugd t/m 8 jaar 

20.30 – 22.00 uur: 9 t/m 17 jaar 

OBS Kromme Akkers 

Trek je mooiste/gekste/tofste kleren aan 

en maak kans op een prijs! 

  

 



Pizza’s en een ijsje 

Dinsdag 10 maart 2020 

Leeftijd: 3 jaar t/m groep 3 

15.30 – 17.30 uur, Garnwerd aan Zee 

Opgave verplicht en kan t/m 28 februari 

2020 via email: 

activiteitengarnwerd@gmail.com 

Onder (bege)leiding van een echte kok je 

eigen pizza maken, bakken en opeten. En 

een ijsje na! 

Deze activiteit word mede mogelijk 

gemaakt door Garnwerd aan Zee. 

  

Gehouden activiteiten 

Nieuwjaarsvisite van de jeugd 

14 deelnemers waren om 19.00 aanwezig 

op OBS Kromme Akkers om deel te 

nemen aan de Bingo en Pubquiz. De 

teams voor de Pubquiz werden 

samengesteld op basis van leeftijd. Na 

een korte introductie werd er begonnen 

met de eerste Bingo-ronde. Prijzen waren 

er te winnen wanneer je de 4 hoeken 

had, de onderste en bovenste rij en 

tenslotte voor een volle kaart. Na iedere 

Bingo-ronde waren er 2 x 10 vragen voor 

de pubquiz. 

Bij de Bingo gingen de meeste prijzen 

naar Mark Keizer maar ook Nick en Nora 

de Jong gingen met  meerdere prijzen 

naar huis. 

Bij de Pubquiz waren er 6 vragenrondes, 

waarbij de volgende onderwerpen aan de 

orde kwamen: 

- vrucht/fruit: afbeelding van de 

doorsnee van een vrucht of stuk fruit 

- gezelschapsspelletjes: afbeelding van 

een gezelschapsspel 

- topografie: afbeelding van een 

Europees land met vlag 

- muziekinstrumenten: afbeelding van 

een muziekinstrument 

- waar of nietwaar: omschrijving met 

afbeelding die waar of niet waar zijn 

- muziek: muziekfragmenten waarbij de 

artiest en de titel van het lied gevraagd 

werden. 

Alle teams hebben erg goed gescoord, in 

totaal waren er 70 punten te behalen en 

de scores lagen mooi dicht bij elkaar, 

team 2: 56, team 3: 57, team 1: 58 en 

team 4: 61 punten. Een aantal ouders liet 

na afloop weten dat de kinderen het een 

leuke avond vonden en daar sluiten wij 

ons bij aan. 

  

Doorlopende fotopresentatie 25 januari 

Deze avond konden  kinderen, ouders en 

belangstellenden langskomen om de 

(actie)foto’s te bekijken van alle 

activiteiten in 2019. 

De opkomst van ouders met kinderen viel 

een beetje tegen maar er waren wel 

inwoners van Garnwerd uit onverwachte 

hoek. Onder het genot van een kopje 

koffie werd naar de voorstelling gekeken 

met hierbij deskundige uitleg van de 

commissieleden. Ook kwamen er andere 

onderwerpen aan de orde en hierbij 

hebben we ook weer ideeën opgedaan. 

Rond 21.00 gingen de laatste bezoekers 

weg en kwam er een eind aan deze 

avond. 

 

 

 



Boreas Duo in Groot Wetsinge 

Op zondag 8 maart van 15 tot 17 uur 

geeft het Boreas Duo, bestaande uit 

celliste Johanna Varner en gitarist 

Dick Toering (beide uit Garnwerd) samen 

met stemactrice en dichteres Leonieke 

Toering voor de tweede keer een 

concert in ’T Sael, Karspelweg 2 in Groot 

Wetsinge. Wilt u hierbij zijn, dan kunt u 

zich aanmelden via 0503062196 of 

info@tsael.nl 

 

Het concert heeft als titel ‘Rondom 

Sweelinck’. Jan Pieterszoon Sweelinck is 

de bekendste Nederlandse componist, 

maar wie kent zijn muziek? We nemen u 

mee naar een middag ergens in het jaar 

1618, naar een mooi ruimte in een 

statige pastorie, waar de muziek van 

Sweelink en van tijdgenoten als 

Constantijn Huygens, John Dowland en 

Claudio Monteverdi zal klinken; 

gedichten die ze voor hun muziek 

gebruikten worden voorgedragen. 

 
 

In ’t Sael zijn, als extra, bovendien van 1 

tot 31 maart sfeervolle foto’s van 

Johanna Varner te zien, die het Groninger 

landschap en Waddengebied als thema 

heeft; een verstilling in beeld gebracht 

die perfect past bij de verstilling en 

zuiverheid van de muziek van Sweelinck! 

 

75 jaar Bevrijding gaan we ook vieren in 

Garnwerd! 

Op dinsdag 5 mei organiseert de 

dorpsvereniging tussen 14.30-18.00 uur 

een Bevrijdingscafé in De Doorrit van Bij 

Hammingh. Een werkgroep is al hard 

bezig een en ander voor te 

bereiden. Kom allemaal! Het wordt leuk! 

Een estafette van enthousiaste 

wandelaars, fietsers of scootmobielers 

brengt het bevrijdingsvuur van de stad 

Groningen naar Garnwerd. Iedereen kan 

hieraan meedoen! Opgeven bij Ineke 

Blankenspoor 0627451091 of 

dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com 

Het programma voor 5 mei is vol en 

gevarieerd! Er wordt op dit moment een 

film gemaakt van een dorpsgenote die de 

bevrijding mee heeft gemaakt. Deze film 

wordt vertoond tijdens het 

Bevrijdingscafé. Er komt ook een 

rondetafelgesprek, en er is muziek van 

Alje Bolhuis. Iovivat zal Rederijken en een 

eigen bijdrage leveren die middag. 

Liedjes uit de bevrijdingstijd worden 

gezongen.  

We willen ook een tentoonstelling maken 

van spulletjes, foto’s en verhalen uit de 

oorlogs- en bevrijdingstijd. Dus heb je 

nog iets interessants of iets gewoons uit 

die tijd in huis? Stel het beschikbaar voor 

de tentoonstelling in de Doorrit. Contact: 

mailto:info@tsael.nl
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Ineke Blankenspoor, Burgemeester 

Brouwersstraat 36. 

We vragen iedereen om op 5 mei de was 

buiten te hangen! In plaats van vlaggetjes 

lijkt het ons een fleurig gezicht als 

iedereen rood, wit en blauw wasgoed 

duidelijk zichtbaar op hangt. Oranje mag 

ook! 

In de volgende Gort volgt meer 

informatie over 5 mei. 

 

Avond4Daagse Middag-Humsterland 

verrast jonge en oudere wandelaars! 

8 t/m 11 juni avontuurlijke wandelingen 

van 5 en 10 km, iedere dag andere 

startlocatie 

 

Vanaf maandag 8 tot en met donderdag 

11 juni 2020 kunnen wandelliefhebbers 

tijdens de Avond4Daagse Middag-

Humsterland weer genieten van routes 

van 5 of 10 km door het prachtige 

Nationaal landschap Middag-

Humsterland, het oudste 

cultuurlandschap van Europa. Aan de 

Avond4Daagse nemen ieder jaar zo’n 250 

basisschoolleerlingen deel, maar het 

evenement wordt minimaal zo goed 

gewaardeerd door  oudere 

wandelliefhebbers. Inschrijven kan op de 

eerste dag in Oldehove. De andere drie 

dagen start het wandelevenement 

achtereenvolgens in Kommerzijl, Ezinge 

en Garnwerd.  

 

Avontuurlijke routes 

De organisatie stelt een ‘alternatieve’ 

Avond4Daagse samen. Door routes te 

maken buiten de reguliere wegen en 

wandelpaden wordt tijdens de 4daagse 

een andere blik op je eigen omgeving 

gegund. In misschien wel het mooiste 

seizoen van het jaar zal dit landschap 

haar schoonheid zeker prijsgeven. 

Schapen op de dijk, vogelrijk grasland, 

prachtige weidse blikken, boerenerven 

waar de dieren op stal staan… Zelfs de 

bewoners van dit gebied zijn vaak verrast 

door de schoonheid van hun eigen 

Middag-Humsterland! Deze avontuurlijke 

routes zijn buiten de 4daagse niet 

toegankelijk als openbare wandelroute. 

Honden mogen niet deelnemen en 

buggy’s of rolstoelen worden sterk 

afgeraden.  

 

Startplekken: 

Maandag 8 juni: Oldehove (start bij 

dorpshuis Humsterland) 

Dinsdag 9 juni: Kommerzijl (start bij 

basisschool De Rietstek) 

Woensdag 10 juni: Ezinge (start bij 

dorpshuis) 

Donderdag 11 juni: Garnwerd (start bij 

basisschool De Kromme Akkers)   

 

Jong en oud mogen meedoen aan de 

Avond4Daagse Middag-Humsterland. 

Inschrijving kan op de eerste dag vanaf 

een kwartier voor de start (17:45 uur). 

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd 

worden er inschrijfformulieren 

uitgedeeld op de scholen.  



De organisatie van Avond4Daagse 

Middag-Humsterland valt onder Stichting 

Oranjerun (oranjerun.nl). 

Meer informatie over de Avond4Daagse 

op de evenementenpagina van de 

KWBN.  

 

Paasactiviteiten 

Op maandag 13 april kunnen de kinderen 

van de basisschool de paashaas weer 

helpen zoeken naar de eieren die de 

paashaas heeft verloren. Om 14.00 uur 

gaan we ons verzamelen op het Oude 

Schoolplein en gaan dan naar de plek 

waar we de eieren gaan zoeken. Help je 

ook mee zoeken?? 

Sommige eieren hebben een nummer, 

wie zo'n ei vindt krijgt een verrassing. 

Ook degene die de meeste eieren vindt 

krijgt een verrassing. 

 

Om 15.00 uur gaan de paas activiteiten 

door in de schuur van Peter Nooren. 

Voor de kinderen zijn de chocolade 

banen uit gezet en wellicht is er ook een 

knutsel tafel. De volwassenen kunnen 

deelnemen aan het traditionele neuten 

schaiten op een grote baan. Hiervoor 

moeten de volwassenen genoeg klein 

geld meenemen. 

Drankjes en dergelijke kunnen aan de bar 

worden gekocht.  

L.W. de  Blecourtstraat: VOGELrijk 

Door Judit 

In de kleine 20 jaar dat ik in Garnwerd 

woon, midden in de Blecourtstraat, word 

ik telkens weer verrast door de 

gevederde medebewoners van onze 

straat. De grote prachtige lindes en de 

iep bij mij aan de overkant bieden zowel 

onderdak, schuilplaats als 

eetgelegenheid aan veel vogels. Of 

gewoon een moment van rust in de zon 

en om even de veren glad te 

strijken.  Zoveel soorten heb ik daar al 

gezien, menig vogelaar zou jaloers 

worden! Deze keer in the picture: de 

huismus. 

De meeste gevleugelde medebewoners 

in de straat zijn de huismussen, ondanks 

dat hun aantal de laatste 

decennia  landelijk enorm is afgenomen. 

Niet in Garnwerd!  Het hele jaar door is 

hun getjilp te horen, behalve als het 

gestaag blijft regenen. Zo weet ik aan het 

getjilp van de mus of het droog of nat 

blijft. Ik zie ze vaak in de ligusterheg om 

mijn huis, met een stuk of wat 

soortgenoten, hippen ze tjilpend en 

kibbelend met elkaar door de heg, op 

zoek naar insecten en andere lekkere 

hapjes, veilig voor de Blecourtkatten, 

want daar 

zijn er 

nogal wat 

van in 

onze 

straat. En 

met maar 



liefst 3 stuks maak ook ik me daar 

schuldig aan. Het bruingrijze vogeltje is 

een onopvallende alleseter die graag met 

soortgenoten uit de buurt samenwoont. 

De vrouwtjes zijn lichtbruin met een 

grijzige buik, de mannetjes hebben een 

grijs petje met zwarte oogstreep en 

grijszwarte borst, verder bruine tinten. 

Het mannetje zoekt in het voorjaar een 

geschikte plek onder de dakpannen (het 

zijn dan ook officieel holenbroeders) en 

maakt een rommelig nest van alles wat ie 

kan vinden. En dan begint zijn lokgezang: 

uren achter elkaar tjilpt hij zo hard hij kan 

naar de vrouwtjes. Is er een 

geïnteresseerde dame, dan laat hij haar 

zijn onderkomen zien en bij haar 

goedkeuring vormen ze een stelletje. Is 

het nest niet goedgekeurd, dan blijft het 

mannetje roepen in de hoop een ander 

aan te trekken. Twee 2 jaar geleden had 

een huismusman bij mij onder de pannen 

een nest gemaakt, op het zuiden. Een 

sauna als je het mij vraagt, waarschijnlijk 

was hij nog niet ervaren. Wekenlang 

heeft ie naar de vrouwtjes  geroepen, 

maar niemand kwam ff buurten. De arme 

huismanmus vond geen partner en toen 

het hem ook te heet werd is ie 

vertrokken. 

Daken van oudere huizen lenen zich goed 

voor deze dieren, echter bieden 

modernere, goed geïsoleerde woningen 

geen nestgelegenheid meer, want het 

dak zit potdicht.  Dat is dan ook de 

belangrijkste reden waarom hun aantal 

zo is afgenomen de laatste 30 jaar. Groot 

was mijn verrassing toen woningstichting 

Wierden en Borgen zogenaamde 

vogelvides liet plaatsen onder de 

gerenoveerde daken bij mij aan de 

overkant, in december 2019. Het zijn een 

soort kunststof  hekwerkjes die onder de 

onderste rij pannen worden geplaatst. De 

mus kan zijn nest bouwen, en de 

buurman kan dat een halve meter verder 

ook, zonder dat er iets kapot kan gaan 

aan isolatie. Superaardig van de 

woningstichting! Aan onze kant van de 

straat hebben alle huurhuizen 2 

vleermuizen”kasten” gekregen om 

slaapplaats te bieden aan deze bedreigde 

soort, die door heel Garnwerd 

vliegen,van voor- tot najaar. Een goede 

muggenvanger overigens! De vogelvides 

zijn via internet en de Vogelbescherming 

te krijgen en niet ingewikkeld om te 

plaatsen. 

Onlangs heb ik 2 spreeuwenpotten aan 

de noordkant van het huis gehangen. 

Aardewerken potten die al in de 

Middeleeuwen werden gebruikt om 

spreeuwen te lokken. Als er dan 

eenmaal  spreeuwenkuikens geboren 

waren, werden ze uit de pot gehaald en 

belandden ze in een middeleeuwse 

maaltijd. Op oude schilderijen van die tijd  

zie je de potten aan de gevels hangen. Ik 

heb ze natuurlijk niet opgehangen om 

mijn buik te vullen;) Van de week zag ik 

een clubje nieuwsgierige mussen bij de 

spreeuwenpotten, ze zijn wel 

geïnteresseerd in die gezellige holen. Dus 



waarschijnlijk geen spreeuwen- maar 

mussenkuikens dit jaar!   

Ook de ringmus, familie van de huismus, 

is te zien in de straat, alhoewel ik nog 

niet heb kunnen ontdekken waar ie 

broedt. Deze mus is wat schuwer dan de 

huismus, want bij de laatste hoef je je 

appeltaart bij Hammingh echt niet 

onbeheerd achter te laten, tenzij je niet 

meer lust. De brutale huismus 

houdt  zeer scherp in de gaten waar er 

een hapje te halen valt. De ringmusman 

en –vrouw zien er hetzelfde uit. Ze lijken 

heel erg op het huismusmannetje. Het 

grootste verschil zit ‘m in de pet; die van 

de ringmus is bruin en bovendien zit er 

een zwart sikkeltje op de wangen. Qua 

gedrag zijn ze vrijwel identiek en ook het 

getjilp lijkt erg op elkaar; ik vind het lastig 

om het te onderscheiden.

 

Wil je de mus een handje helpen, hang 

dan mussennestkasten (hoog) op of 

plaats een vogelvide onder de pannen. 

Ook houden mussen erg van heggen en 

struiken en natuurlijk van een groene 

tuin, waar ze zaden, insecten en 

nestmateriaal kunnen vinden.  

 

 

 

Parkeren in Garnwerd   

Door Pieter van Dijk 

In het refrein van  ons Garnwerder 

volkslied staat geschreven,  

“Is Garnwerd nait groot dei d’r woont 

blift er groag tot zien dood en al zögt hai 

zich blaauw, enz. enz.”. 

En in ons loflied staat opgenomen; 

  

“de huizen zijn klein en de daken wat laag 

toch is het er fijn en ik woon er zo graag”. 

 

Met deze regels in mijn achterhoofd 

begon er wat te broeden toen ik het 

volgende verhaal tijdens de 3e helft van 

het J d Ben ter tafel kwam. 

Toen G. K., tijdens zijn wandeling in de 

het dorp door een dame  werd 

aangesproken, daar waar zijn de huisjes 

klein en de daken laag zijn, in de 

Burgemeester Brouwerssrtaat dus. Deze 

gedistingeerd geklede dame in de leeftijd 

boven de midlife crisis sprak hem aan 

met de verontruste vraag dat zij haar 

auto niet meer terug kon vinden. 

Zij had haar auto op een parkeerplaats 

gestald en thee gedronken bij een 

restaurant aan het water waar ook 

bootjes lagen. Met deze vraag word je als 

Garnwerder wel even aan het denken 

gezet, er zijn heel veel mogelijkheden. 

De Hanekamp, bij GaZ, bij de doorrit, bij 

het speelveldje en ook nog achter het 

kerkhof. 

Het aanbod van onze dorpsgenoot met 

haar de auto te gaan zoeken werd gretig 

aangenomen. Kijken op de parkeerplaats 

bij GaZ viel af omdat daar water is!  



Na een bezoek aan de parkeerplaats 

Hanekamp waar geen herkenning was, 

kwam de dame wel met een oplossing in 

de vorm van haar telefoon. 

Zij had een app op haar telefoon die de 

auto zou kunnen traceren. Als volleerd 

ICT’er met een voor hem onbekend 

toestel kwam niet de parkeerplaats bij de 

Doorrit in beeld maar de parkeerplaats 

met de laadpaal bij het speelveldje in 

beeld. 

 

Aldaar aangekomen … een grote 

opluchting, de prachtige diepblauw 

metallic kleurige Jaguar in de prijsklasse 

die niet heel vaak in Garnwerd te zien is 

stond keurig geparkeerd. 

Omdat mevrouw wel onder de indruk 

was van de handigheid in het omgaan 

met elektronica  stelde zij de volgende 

vraag. 

Of meneer haar de terugreis even in de 

navigatie wilde invullen, de reis moest via 

Winsum gaan naar Glimmen. 

Is er het geen toeval dat er vorige jaar 

een hele dikke, vette hoofdprijs in de 

staatsloterij gevallen in Glimmen? 

 

Gymnastiek voor senioren 

In Feerwerd zijn mensen bezig de 

gymnastiekclub voor ouderen (in het 

dorpshuis van Feerwerd) weer nieuw 

leven in te blazen. De werkgroep 

ouderen heeft de vraag gekregen de 

belangstelling hiervoor in Garnwerd te 

peilen. 

Er is een docente gevonden die zich 

specifiek richt op ouderen (50-plussers). 

Geprobeerd wordt om de lessen 

betaalbaar te houden. Op korte termijn is 

er voor alle belangstellenden een 

bijeenkomst, met o.m. een clinic 

(proefles) van de gym, waarin ook 

aandacht zal zijn voor gezond ouder 

worden in bredere zin. Vervoer naar 

Feerwerd hoeft geen probleem te zijn, 

daar kan voor gezorgd worden. 

Wie belangstelling heeft, kan zich melden 

bij Liesje Faber: liesjefaber@kpnmail.nl, 

of telefonisch: 0594 621850, 06 

10522635). Graag voor 1 maart. 

NB Aanmelden verplicht niet tot 

deelname.  

 
 

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. De 

kledingbank heeft de dorpsvereniging 

gevraagd of wij in het dorp een 

inzameladres kunnen aanwijzen. Op onze 

oproep in de vorige Gört heeft niemand 

zich gemeld. 

Daarom hebben we het dorpshuis in 

Ezinge gevraagd of daar ook kleding uit 



Garnwerd mag worden aangeleverd. U 

kunt uw kleding daar brengen op 

woensdagen van 10.00 tot 13.00 uur. 

NB De Humanabak die op het 

parkeerterrein bij de molen stond is door 

de organisatie zelf weggehaald omdat 

deze niet meer lonend was. 

 

Nieuwe school met dorpsruimte, stand 

van zaken 

Draagvlakonderzoek 

In december heeft de dorpsvereniging 

aan alle inwoners een vragenlijst 

voorgelegd om het draagvlak te peilen 

voor een dorpsruimte, gecombineerd 

met een (nieuw) schoolgebouw.  

58% van de Garnwerders heeft de 

vragenlijst ingevuld. Daarvan vindt 94% 

een ontmoetingsplek voor het dorp 

belangrijk; 84% vindt het een goed idee 

om dit aan te school te koppelen. Op de 

achterkant van de agenda voor de 

ledenvergadering van de dorpsvereniging 

vindt u nog een aantal belangrijke 

resultaten. 

Een aparte vragenlijst werd voorgelegd 

aan de verenigingen en organisaties in 

het dorp. Daaruit blijkt onder meer dat 

met name de dorpsvereniging en de 

commissies die daaronder vallen 

(jongerenactiviteiten, ouderen, energie, 

openbare ruimte en verkeer) veel van de 

dorpsruimte gebruik willen maken. 

Het volledige rapport van het onderzoek 

is te lezen op garnwerd.eu en in te zien 

tijdens de ledenvergadering van 6 maart. 

Contact met gemeente Westerkwartier 

over de plannen 

Begin februari hebben de Stichting 

Nieuwe Akkers, de school, de 

dorpsvereniging en bouwbedrijf Van 

Wijnen, in aanwezigheid van 

schoolbestuur Lauwers en Eems, het plan 

voor een nieuwe school annex 

dorpsruimte én het rapport van het 

draagvlakonderzoek voorgelegd aan 

wethouder Elly Pastoor. Zij zei veel 

waardering voor te hebben voor ons 

enthousiasme en onze inspanningen, 

maar verder overleg is nodig, want er zijn 

nog zaken die uitgewerkt moeten 

worden, waaronder de financiering van 

de dorpsruimte. De gemeente denkt 

mee, maar het is nog geen gelopen race. 

Het huisvestingsplan Nieuwe Akkers is 

ook in te zien tijdens de 

ledenvergadering van 6 maart. 

 

Roemeense maaltijd in de school 

Op woensdag 4 maart is er een 

Roemeense maaltijd in de school, 

verzorgd door onze dorpsgenoot Felicia 

(met hulp van de werkgroep ouderen). 

Inloop vanaf 17.00 uur. De eigen bijdrage 

is € 5, -- pp (inclusief drankjes), contant 

te voldoen bij binnenkomst. Opgave voor 

1 maart, bij Liesje Faber: 

liesjefaber@kpnmail.nl, 06 10522635. Er 

kunnen maximaal 40 eters in de school, 

en alle dorpsgenoten zijn welkom. Wie 

wil mee-eten moet er snel bij zijn, er 

zijn nog enkele stoelen beschikbaar. 
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Vreemde vogels in de Blecourtstraat 

In Garnwerd wonen een aantal 

eksterstelletjes. Deze opvallende 

witzwarte kraaiensoort met de prachtige 

blauwgroene glanzende staart woont ook 

graag in de omgeving van mensen; er is 

altijd wat te halen. Tot voor 2 jaar terug 

woonde er een eksterpaar in een 

populier aan de achterkant van de 

boerderij aan de 

Krasummerstraat. 

Deze populier 

werd helaas geveld 

en het honkvaste 

paar moest uitzien 

naar een nieuwe locatie. Dat werd de iep 

bij mij aan de overkant. Ze bouwden een 

stevig nest die stormen dat Ciara en 

Dennis met gemak heeft overleefd, geen 

enkele schade! Het nest werd elk jaar 

een beetje opgehoogd met verse takken, 

wat in de winter goed te zien is als een 

hoge verticale takkenbos. De eksters 

brachten het eerste jaar met succes 2 

jongen groot, het jaar er na zelfs 3. Vorig 

jaar april begonnen ze weer  hun nest 

van verse takken te voorzien, toen hun 

werk verstoord werd. Twee torenvalkjes 

waren op zoek naar nieuwe behuizing en 

het eksternest sprak hun wel aan. 

Torenvalken zoeken meestal hoge 

plekken in gebouwen of bomen,  in oude 

kraaiennesten of halfopen 

torenvalkkasten. Vrijwel altijd in de buurt 

van open natuurgebieden of 

cultuurlandschappen, want daar zijn de 

muizen, hun favoriete voedsel. Maar in 

de bebouwde kom, zo dicht bij mensen, 

heb ik ze nog nooit gezien!  

De eksters boden niet genoeg weerstand 

en hun huis werd gekraakt door de 

torenvalken. Het valkenvrouwtje werd de 

hele dag door getrakteerd haar mannetje 

met verse muizen. Schreeuwend 

(kiékiékiékié!) kondigde hij zijn traktatie 

aan en de overdracht van de muis vond 

meestal plaats op de schoorsteen van de 

buurvrouw of die van mij.  Prachtig om te 

zien, torenvalken midden in de straat, zo 

uniek! Het traktatieritueel bleef de 

weken die volgden aanhouden, het 

valkenvrouwtje werd broeds en in mei 

kwamen er 3 kuikens uit hun ei 

gekropen. Muizen werden af- en 

aangevoerd door de ouders. De vogels uit 

de buurt trokken zich weinig aan van 

deze roofvogels, en ook de valken 

hielden zich niet bezig met hen als 

mogelijke prooi, want muizen zijn er 

meer dan genoeg. De eksters waren 

inmiddels verhuisd naar een linde vlakbij 

en bouwden daar een nieuw nest. Eind 

juni was het tijd voor de valkenkinderen 

om op eigen benen te gaan staan. Dat 

viel nog niet mee! Toen ik de kat van de 

buurvrouw, 2 huizen verderop,  eten ging 

geven, zag ik daar een valkenjong op de 

grond, met een kat tegenover zich. 

Beiden wisten niet goed wat te doen; het 

valkje was te groot om als prooi te 

dienen voor de kat. Ik heb het valkje bij 

mij in de kastanjeboom gezet, en daar 

werd ie al snel gespot door de ouders. 

Twee dagen later zat er eentje 



ongemakkelijk op het schuin aflopende 

vensterbankje van mijn slaapkamer te 

balanceren. Na 10 minuten had ie 

eindelijk de juiste houding gevonden om 

zich af te zetten en vloog de lucht in, nog 

wel wiebelig maar 

vol goede hoop.  

Wekenlang werden 

de jongen gevoerd, 

op het nest en op 

de schoorstenen in 

de Blecourtstraat. 

Er werd flink geoefend in het vliegen en 

de valken trokken naar de weilanden, om 

daar te leren jagen. Uiteindelijk hebben 

de jongen hun eigen pad gekozen. De 

ouders  hebben besloten in Garnwerd te 

blijven en komen bijna dagelijks, ook in 

de winter, naar hun nest in de iep, om 

mogelijke krakers weg te jagen en elkaar 

het hof te maken. Met een beetje geluk 

zal deze beschermde diersoort ook in 

2020 nieuwe torenvalken op de wereld 

zetten. Dus als je door de Blecourtstraat 

loopt, zet je ogen en oren open en kijk 

omhoog! 

Gespot in Garnwerd 

… Een vierkante vliegende schotel in de 

Brouwersstraat! 

… Kozakken, lippenstift en klompen op de 

moestuin! 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

Johanna Varner Cellolessen 

06 14288315 of 

johannavarner@mailbox.org 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING 

DORPSVERENIGING GARNWERD E.O. 

 

Datum: 6 maart 

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

Plaats: De Doorrit 

 

De agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verslag ledenvergadering 2019. Zie 

website www.garnwerd.eu 

3. Mededelingen 

4. Jaarverslag 2019 

5. Jaarrekening 2019 

6. Resultaten draagvlakonderzoek 

dorpshuis in school. Het hele 

onderzoek staat op de website 

www.garnwerd.eu 

7. Ontwikkelingen Gloed, werkgroep 

energie 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

U bent van harte welkom! 

Er is koffie en thee met iets lekkers, en 

iedere aanwezig krijgt twee 

consumptiebonnen. 

 

Tot ziens op 6 maart! 

 

 


