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Beste Garnwerders, 

 

De vorige Gört verscheen in februari van 

dit jaar. We zijn slechts een Gört verder, 

maar tegelijk een hele werkelijkheid 

verder. Op veel vlakken is ons leven, ons 

werk, ons samenzijn geraakt door 

gebeurtenissen binnen en buiten 

Garnwerd. Tijdens het mooiste voorjaar 

in jaren moeten we zo veel mogelijk 

binnen blijven, zijn de terrassen van onze 

horeca gesloten, gaan tal van activiteiten 

niet door en is de gezellige drukte aan de 

Hunzeweg op een zonnige zondagmiddag 

ver te zoeken. 

Maar die ene keer dat we de straat op 

gingen, was het om met elkaar afscheid 

te nemen van Lambertus Postma, die op 

5 april overleed. Met gepaste afstand tot 

elkaar, maar samen en verenigd in de 

erehaag die hem uitgeleide deed op de 

laatste rit uit zijn geliefde Garnwerd. 

In deze Gört leest u hoe ons dorp er nu 

voor staat en hoe we de boel samen 

leefbaar proberen te houden.  

 

Let op u zelf, en let op elkaar. 

 

 

Garnwerd in tijden van corona, 

berichten van het bestuur 

 

Corona: wat kunnen we in Garnwerd voor 

elkaar doen? 

Het coronavirus zit al een aantal weken 

stevig in het zadel. De rijksoverheid heeft 

de afgelopen weken tal van maatregelen 

afgekondigd om de verspreiding in te 

dammen. Veel activiteiten, ook in 

Garnwerd, zijn stil komen te liggen en de 

horeca is voorlopig nog gesloten. Zo gaan 

de 5 mei-viering, Garnwerd Grandioos en 

de braggeltocht niet door. Anderhalve 

meter afstand houden blijft voorlopig 

geboden. De basisschool gaat na de 

meivakantie weer deels open. 

In Garnwerd houden de mensen zich 

over het algemeen goed aan de regels. 

Boodschappen doen en andere hulp voor 

oudere en kwetsbare inwoners  

Wij kunnen ons voorstellen dat er 

Garnwerders zijn die in de komende tijd 

niet naar de winkel kunnen of durven, of 

hun medicijnen niet op kunnen halen. 

Wij roepen alle inwoners op om een 
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beetje te letten op buren of bekenden en 

hulp aan te bieden, bijvoorbeeld om 

boodschappen of medicijnen te halen 

waar dat nodig is.  

Omgekeerd vragen wij mensen die hulp 

nodig hebben (en zelf geen hulp kunnen 

vinden) zich te melden bij het bestuur 

van de dorpsvereniging. Wij kijken dan of 

we een vrijwilliger in kunnen schakelen. 

Een aantal vrijwilligers heeft zich intussen 

gemeld bij het bestuur. 

Meldadressen: 

liesjefaber@kpnmail.nl, 06 10522635 

tinyscholten@hotmail.com, 06 46080343 

Kortom: Garnwerders, houd het hoofd 

koel, wees voorzichtig en help elkaar! 

Houd de website www.garnwerd.eu in de 

gaten voor nadere ontwikkelingen die 

voor Garnwerd gelden. Het is mogelijk je 

te abonneren op nieuwe berichten op de 

site. Je krijgt dan een e-mail als er een 

nieuw bericht is. Zie daarvoor 

garnwerd.eu.: klik op Ontvang een e-mail 

bij nieuwe berichten (rechtsboven op de 

homepage). 

 

Boeken uit de dorpsbibliotheek tegen de 

coronaverveling 

Veel mensen zitten deze zomer thuis en 

hebben misschien wel behoefte aan iets 

om te lezen. Maar de bibliotheken zijn 

(tenminste voorlopig nog) gesloten! 

Gelukkig hebben we nog de 

dorpsbibliotheek in de school. Daar zijn 

tal van leuke en spannende boeken te 

vinden, maar ook literatuur. 

Wie boeken wil uit de dorpsbieb, kan 

contact opnemen met de bibliothecaris, 

Tiny Scholten. Zij gaat graag met u mee 

naar de bieb (op anderhalve meter 

afstand) of bezorgt een of meer boeken 

bij je thuis. 

Tiny Scholten, Blecourtstraat 8 

Bellen of appen: 06 46080343 

E-mail: tinyscholten@hotmail.com  

 

Nieuwe boeken en dvd’s in de 

dorpsbibliotheek! 

Intussen is de bibliotheek opgeruimd en 

zijn er veel nieuwe boeken in de kasten 

gezet, vooral thrillers, bijvoorbeeld van 

Folsom, Lapidus en Nicci French. Andere 

aanwinsten zijn: Ik ben pelgrim van Terry 

Hayes, Emo’s Labyrinth van Ynskje 

Penning en Wat ons niet zal doden, het 

vervolg op de Millennium-trilogie). Erg 

vermakelijk om te lezen zijn de boeken 

van Hendrik Groen, drie ervan staan in de 

kast. 

Nieuw is dat er ook dvd’s zijn: films en 

detectiveseries, zoals Morse, Frost, 

Maigret, Wallander, Irene Huss, Inspector 

Dalziel, Desperate Housewives. 

Misschien leuk om deze weken plezierig 

door te komen! 

Hebben jullie nog dvd’s die je wel kwijt 

wilt en die leuk zijn voor anderen? 

Inbrengen kan bij Tiny Scholten, 

Blecourtstraat 8. 

 

Bezorgservice boodschappen  

In deze tijd kan het nodig of wenselijk zijn 

boodschappen te bestellen in plaats van 

ze zelf te halen. Twee kleinere 

supermarkten in de buurt bieden de 

mogelijkheid boodschappen telefonisch 
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of via e-mail te bestellen en te laten 

bezorgen. Voor wie daar gebruik van wil 

maken hieronder de mogelijkheden: 

Buurtsuper Ubels in Ezinge: bezorgt 1x 

per week (op vrijdag). In noodgevallen 

ook op andere momenten. De kosten zijn  

€ 4,50. Minimum bedrag bestelling: € 

35,--. Bestellen per telefoon (0594 

621224), via de site 

https://www.buurtsuperubels.nl/webwin

kel  of per e-mail 

info@buurtsuperubels.nl. Betalen met 

pin. 

Spar Winsum: bezorgt elke dag (behalve 

zondag). Bestellen betekent volgende 

dag bezorgen. De kosten zijn € 4,95. 

Vanaf € 50,-- aan boodschappen gratis 

bezorging. Bestellen per telefoon (0595 

443800), via de site 

https://www.spar.nl/boodschappen of 

per e-mail gijzen@despar.info. Betaling 

met tikkie of op rekening. 

Normaal gesproken maakt de 

dorpsvereniging geen reclame voor 

bedrijven. In deze bijzondere 

omstandigheden maken we een 

uitzondering door ook deze 

mogelijkheden onder de aandacht te 

brengen. Misschien zijn er mensen die 

het prettig vinden om op deze wijze hun 

boodschappen in huis te halen.  

 

Eten afhalen in tijden van corona 

De horeca in Garnwerd is al een tijdje 

gesloten, en dat blijft voorlopig zo. 

Wat kan nog wel: ‘t Woaterbörgje en Bij 

Hammingh bieden de mogelijkheid eten 

af te halen! 

’t Woaterbörgje: snacks, vers gebakken 

vis, ijs, menu’s, etc.: bij de snackbar, op 

donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur, op 

zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur. Bij 

voorkeur bestellen, via 0594 621559. In 

en om Garnwerd kan ook bezorgd 

worden. 

 

Bij Hammingh: dagschotels, keuze uit 

vlees/vis/vegetarisch, voor €14,50 pp op 

vrijdag, zaterdag en zondag, bestellen 

voor 14.00 uur via 06 23949453 of 

bijhammingh@gmail.com, afhalen tussen 

16.00 en 18.00 uur.  

Zie verder het aanbod Hammingh to GO 

op de website http://bijhammingh.nl.  

Elke vrijdag kookt Bij Hammingh een 

speciale dorpsmaaltijd voor €10,00 pp. 

Bestellen voor 14.00 uur, afhalen tussen 

16.00 en 18.00 uur. Zie het 

informatiekastje naast de deur. 

 

Garnwerd aan Zee benut deze tijd om het 

gebouw en de omgeving een 

opknapbeurt te geven. Zo kunnen zij de 

gasten een goede ontvangst bieden 

zodra het restaurant weer open kan. 
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De vele kleuren van Lambertus Postma 

 

Zo zwart zijn humor 

Zo rood zijn hart 

Zo groen zijn baret 

 

Zo blauw zijn geliefde Reitdiep 

Zo goud zijn griffel 

Zo wit de wieven op het eind aan zijn bed 

 

 

Op 5 april overleed een van de meest 

geliefde inwoners van ons dorp, 

Lambertus Postma, Garnwerder in hart 

en nieren. 

Lambertus kwam op 11 november 1955 

ter wereld, als jongere broer van Wiet en 

Klaas. Gaatske volgt zes jaar later. 

Lambertus is in het begin een 

moederskind, hij verstopt zich graag 

achter moeders rokken. De lagere school 

is om de hoek in Garnwerd, later volgt de 

MAVO in Zuidhorn. Hij woont in zijn 

geboortehuis aan de Blecourtstraat 7 tot 

hij eind 1972 zijn broer volgt en vrijwillig 

in dienst gaat. Het werken voor defensie 

bij de commando’s bevalt in eerste 

instantie goed, tot hij opeens genoeg 

heeft van het onderwijzen (lees: 

opvoeden) van de jongere rekruten. ‘Ik 

ben toch zeker geen kleuterjuf’, toen hij 

voor de zoveelste keer de jongens moest 

opdragen hun brits netjes op te maken. 

Hij zette zijn loopbaan voort als 

gevangenbewaarder in Nieuwersluis tot 

hij gehoor geeft aan de roep van het 

Noorden en Lambertus in 1991 

terugkeert. Hij gaat werken als 

secretaresse bij de Rijksuniversiteit, 

afdeling Sociologie. De opgetrokken 

wenkbrauwen bij docenten en collega’s 

waren destijds misschien begrijpelijk 

maar al snel maakte de scepsis plaats 

voor waardering en groeide Lambertus 

door tot Hoofd Onderwijsbureau bij 

Sociologie, een functie die hij tot 2009 

vervulde. 

 

In Garnwerd was hij een veel en graag 

geziene gast. ‘Als je maar een beetje 

meedoet is het al genoeg’, het advies dat 

hij aan nieuwbakken Garnwerders 

meegaf, gold duidelijk niet voor hem zelf. 

Lambertus zette zich in voor de 

Dorpsvereniging, de Sjanters, de 

Boekeniers, de 40 om Garnwerd, de 

Sinterklaasintocht, de Reitdieptochten en 

hij stond aan de wieg van de Gört. En als 

Lambertus met je mee deed kwam het 

goed, dat wist je gewoon. 

 



Lambertus kon genieten van het leven, 

van zijn vrijheid en onafhankelijkheid, 

van de natuur, van kanovaren op het 

Reitdiep. Van een borrel in de kroeg, van 

een kletspraatje onder de Meeuw. Hij 

was een doorzetter tot hij het niet meer 

kon opbrengen. 

Later zal het zo gaan als je aan een 

nieuwe dorpsgenoot vraagt: waar woon 

jij?, dat hij antwoordt: In het huis van 

Lambertus. En dan weet je waar dat huis 

staat. In het dorp van Lambertus. 

 

 

 

 

 

Mien Dörp 

(melodie ‘t Hoogelaand, Ede Staal 

tekst: waarschijnlijk Lambertus Postma) 

 

Wie waar’n aan ’t speulen in de 

Blecourtstroat 

Of bie de meulen boven op de diek 

En as der kermis bie Jan Luth was 

Din waar’n wie all mit ’n kwartje riek 

 

En ’s winters scheuveln op de iesboan 

En as ’t goud winterde op daip 

Totdat de toon’n ons haalf bevroren 

waar’n 

En ons ’t snöt de neus uut laip 

 

Dit is mien dörp, mien lutje dörp 

 

Dit is het dörp woar ik vandoan kom 

Hier heb ik elke stroat belopen 

Hier ging ik veur’t eerst noar schoul tou 

En hier was ‘k ook veur ’t eerst bezopen 

 

En of ’t nou nat of jait of kold was 

Wie speul’nde altied bie ’t Raitdaip 

Totdat ’t om zes uur tied van eten was 

En moeke ons noar huus tou raip 

 

Dit is mien dörp, mien lutje dörp 

 

En as ‘r veurjoar d’r weer aankwam 

Den gingen wie aaier zuik’n ien’t laand 

Bie Krassum, Oostum of Klain Garnwerd 

Of op een vlöt aan Raitdaipskaant 

 

Wie doken bie ’t zwemmen söms van de 

brug of 

En gingen din haildaal tot aan boom 

Mit ’n haand vol braggel as bewieslast 

Kwam je din glunder’nd weer noar boven 

 

Dit is mien dörp, mien lutje dörp 

 

De tied vervlugt en dingen verander’n 

Wat vrouger was komt nait weerom 

Wie waarm’n ons hier nou aan mekander 

En kiek’n wat weemoudig om. 

 

Dit is mien dörp, mien lutje dörp 

Dit is mien dörp, mien lutje dörp 



Van de jeugdactiviteiten commissie 

Jullie kunnen ons ook volgen op 

Instagram. Zoek even op 

“jeugdactiviteiten Garnwerd” en daar 

vind je o.a. flyers van de activiteiten. 

Foto’s van de activiteiten zijn te vinden 

op: https://garnwerd.eu/terugblik-

carnavalsdisco-pizzas-bakken/  

  

Het geplande bowlen en lasergamen voor 

de jeugd van 12 – 17 jaar bij Tasmnania 

kon helaas niet doorgaan maar we gaan 

opzoek naar een andere datum. 

Met een beetje geluk kunnen we op de 

laatste zaterdag van de vakantie (15 

augustus 2020) wel spelletjes op het 

voetbalveldje organiseren. Hou Insta, FB 

en de website in de gaten of het 

doorgaat! 

Tijdstip: 15.30 - 19.30 

7 t/m 17 jaar 

Rond 17.45 uur is er een pauze met iets 

te eten. 

Gehouden activiteiten 

7 maart: Carnavalsdisco. 

Om 19.00 uur kwamen 23 kinderen t/m 8 

jaar naar OBS Kromme Akkers om een 

uurtje helemaal uit hun dak te gaan op 

de muziek van DJ John Nooren, geholpen 

door Remco Terpstra. Iedereen was heel 

mooi verkleed. Het was voor de jury heel 

moeilijk om iemand uit te kiezen die het 

mooist verkleed was. Mila Nooren werd 

uiteindelijk de winnares, zij was verkleed 

als een aardbei. 

Om 20.30 was het de beurt aan de jeugd 

van 9 t/m 17 jaar. Hier waren 14 

kinderen aanwezig. Op muziek van o.a. 

André Hazes en Snollebollekes ging 

iedereen op de dansvloer “van links naar 

rechts”. Ook de polonaise ontbrak deze 

avond niet. Hier was ook een prijs voor 

de mooist verklede deelnemer. Ook nu 

stond de jury voor een lastige keuze. 

Maarrr … tussen de kinderen liepen 2 

oude dametjes met een rollator, met 

zwaailicht, radio en andere spullen die 

oude dames wel eens nodig hebben. Bij 

nader inzien bleken dit Luna en Eline 

Nooren te zijn. Ook zij kregen een prijsje. 

Voor beide groepen was tussen door een 

bakje chips en iets te drinken. Melanie 

Nooren hielp mee bij de “catering”. 

We kijken weer terug op een geslaagde 

avond met enthousiaste deelnemers. Alle 

vrijwilligers: bedankt. 

10 maart: Pizza's maken, bakken en eten. 

Groot feest voor de jeugd van 3 t/m 7 

jaar bij Garnwerd aan Zee. 

In samenwerking met Garnwerd aan Zee, 

Wouter Slootmaker (kok) en de 

Jeugdactiviteiten commissie werd deze 

middag georganiseerd waarbij je je eigen 

pizza gaat maken en op eten. 

Wouter had eerder op de dag de saus, 

het deeg en meerdere ingrediënten die 

op de pizza kunnen, klaar gemaakt. 

Om 15.30 kwamen er 15 kinderen 

binnen, een hele mooie opkomst. In de 

zaal lagen kleurplaten, er stonden 

kannen met ranja en iedereen kreeg een 
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papieren koksmuts. Deze kon versierd 

worden en je kon er je naam op zetten. 

Vanaf 16.00 uur gingen de kinderen in 

groepjes van 3 naar de keuken en kregen 

hier eerst een korte uitleg. Zo vertelde 

Wouter o.a. dat bepaalde dingen erg 

heet kunnen zijn, dat je niet mocht 

rennen en dat je altijd eerst je handen 

moet wassen. 

Daarna was het tijd om de pizza’s te 

maken. Geholpen door Janiek (dochter 

van Wouter) kon iedereen de dingen op 

de pizza doen die hij/zij zelf lekker vindt. 

Daarna gingen de pizza’s in de oven en 

de kinderen weer terug naar de zaal. Iets 

later werden de eerste pizza’s boven 

geserveerd en was het tijd voor de 

volgende groep om naar de keuken te 

gaan. Aan het eind van de middag kreeg 

iedereen nog een lekker ijsje. 

Garnwerd aan Zee, Frans Nooren en 

Wouter Slootmaker: bedankt voor deze 

geslaagde en heel gezellige middag. 

Pasen: in verband met de coronacrisis 

gingen het eieren zoeken en neuten 

schaiten met Pasen niet door. 

Toch vonden we dat er iets 

georganiseerd moest worden, het werd 

een kleur/knutsel wedstrijd. 

Via Instagram, Facebook en de website 

riepen we iedereen van 3 tot 12 jaar op 

om een kleurplaat of knutselwerk te 

maken. Het thema was natuurlijk Pasen. 

Je moest hier een foto van maken en 

deze voor 14 april 2020 mailen naar: 

activiteitengarnwerd@gmail.com. 

De inzendingen hebben we via een 

beeldverbinding bekeken maar het was 

erg lastig om het leukste knutselwerk aan 

te wijzen. Daarom hebben alle 

deelnemers gewonnen en was er voor 

Tessa (7), Mark (8), Sanne (10), Lotte (5), 

Luna (10), Ian (11) en Lisanne (9) een 

“lekkere” Paashaas. Thuisbezorgd door 

Linda. 

Het mysterie van meneer M 

door Jacintha Schoon 

Met een blij gemoed loopt hij door de 

straat. Hij is eigenlijk altijd vrolijk. Het is 

een echte heer. Hij zegt iedereen keurig 

netjes gedag. Hij woont in de 

Blecourtstraat en hij houdt van mensen. 

Maar het meeste nog van mij. 

Meneer M is wat mij betreft de perfecte 

kat. Hij heeft eigenlijk maar één 

zwakheid; eten. Hij krijgt van mij elke dag 

op dezelfde tijden te eten. Maar meneer 

M zou dat het liefst anders zien. Dus 

probeert hij een uurtje eerder eten te 

krijgen. En wanneer hij bemerkt dat het 

met drammerigheid niet gaat lukken, 

gooit hij het over een andere boeg. 

Meneer M kan namelijk reuze charmant 

zijn. En soms zwicht ik daarvoor.  

Meneer M wil ook wel het dieetvoer van 

zijn zus opeten. Het is een uitdaging om 

hem duidelijk te maken dat hij geen 

dieetvoer nodig heeft. Omdat hij wél 

goedwerkende nieren heeft. Zijn zus, de 

Jongedame, wordt ziek als zij iets anders 



eet. Ze heeft gelukkig totaal geen 

interesse in ander eten dan haar eigen. 

En ligt graag thuis, op het kleedje. 

 

Meneer M kwam een keer naar huis 

rennen met een muis in zijn mond. Ik zag 

hem van een afstand aan komen rennen. 

Dat was ongebruikelijk. Meneer M maakt 

niet heel erg veel gebruik van zijn 

jachtinstinct. Dus ik liep naar de 

achterdeur en wachtte bij het 

kattenluikje. Wellicht herkenbaar voor 

andere katteneigenaren. Huiskatten 

hebben namelijk niet echt honger. Ze 

krijgen immers te eten van ons. Dus als 

iets dood is, mag ik het hebben.  

“Hier”, zeggen ze dan. “Dit is mijn 

bijdrage aan het kattenvoer.”  

Meneer M kwam met buit en al door het 

kattenluik. Zag ik het goed? Ik moest 

even twee keer kijken. Want het leek 

helemaal niet op een muis.  

Meneer M kijkt mij met een verheugde 

twinkeling in zijn ogen aan.  

“Kijk eens wat ik heb”, zegt hij. En hij legt 

het kleinood voor mijn voeten. Ik pak het 

op en verbaasd kijk ik naar het ding. Het 

is een kleine gehaktbal, gebakken en wel. 

Oeps. Iemand hier in het dorp mist nu 

een gehaktbal in de pan. Maar wie?  

“Waar heb je hem vandaan?”, vraag ik 

meneer M. Maar dat vindt hij geen 

interessante vraag.  

“Ben je er niet blij mee?”, vraagt hij mij. 

Ik weet dat meneer M niets liever wil in 

het leven dan eten en mensen blij 

maken. “Natuurlijk wel”, zeg ik. “Eh, ja, 

dankjewel” 

Zo gelukkig als een kat maar kan zijn rent 

hij weer naar buiten. Ik kijk naar de 

gehaktbal en gooi ‘m weg. Het is een 

mysterie.  

Hierna gebeurt het steeds vaker dat 

meneer M met vlees thuiskomt. Kip en 

hamburgers en worst. Rauw of gebakken. 

En vaak genoeg voel ik me een beetje 

gênant. Het is wel stelen. En dat is niets 

voor meneer M. Hij is oprecht en eerlijk. 

Ik heb geen idee waar hij het vandaan 

haalt. Meneer M eet het niet op, hoor. 

Hij komt het altijd thuisbrengen. En ik 

gooi het weg.  

 
 

Tot die ene keer. Meneer M kwam thuis 

met een plakje vleeswaren, keurig in 

vieren gevouwen. Nou is meneer M een 

hele bijzondere kat met veel 

buitengewone gaven. Maar een plakje 

vleeswaren opvouwen, dat kan hij echt 

niet. En een deel van het mysterie begon 

op te lossen. Het werd mij duidelijk dat 

meneer M helemaal niet steelt. Hij krijgt 

het vlees van iemand. Mijn vertrouwen in 

meneer M was weer volledig hersteld. 

Hoe had ik ooit aan hem kunnen 

twijfelen. Een pak van mijn hart. Maar 

toen kreeg ik hele andere zorgen.  



Lieve mensen. Ik weet dat het goed 

bedoeld is. En ik, als geen ander, ken de 

beminnelijkheden van meneer M. Maar 

voedt alsjeblieft geen huisdieren van 

andere mensen. Heus, ze krijgen thuis 

gewoon te eten. Wat mij angstig maakt is 

dat de Jongedame dit vlees opeet. Ze zou 

er weer ziek van kunnen worden. Ik moet 

er niet aan denken. 

Hoewel zijn voorliefde voor mensen niet 

door elke kat wordt gedeeld, heeft 

meneer M veel vrienden in de straat. Kat 

en mens. Het is fijn in een buurt te 

wonen waarvan ik weet dat er naar 

meneer M wordt omgekeken. Dat ik met 

een gerust hart naar mijn werk kan. En 

weet dat meneer M geliefd en veilig is. 

En wanneer ik laat thuis ben die dag, gaat 

meneer M zijn beklag doen bij de 

buurvrouw. Wellicht wil zij hem eten 

geven.  

 

Film over Nel Terpstra en haar 

ervaringen in Garnwerd tijdens de 

oorlog op 5 mei 

De film gaat over de wederwaardigheden 

van een Utrechts meisje, dat tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in Garnwerd 

verzeild raakt.    

 

Tijdens het Bevrijdingscafé wilde de 5 

mei werkgroep van de Dorpsvereniging 

onder andere de film over Nel laten zien 

en een rondetafelgesprek houden met 

Nel en een aantal andere personen. 

Helaas gaat het Bevrijdingscafé in de 

Doorrit op 5 mei 2020 niet door in 

verband met de coronacrisis. 

De film is te zien op de site van de 

Boekeniers 

http://www.boekeniersgarnwerd.nl/in-

beeld/ 

en op YouTube: https://is.gd/c22Jpw  

 

De film is te zien vanaf 5 mei 's morgens 

via deze links. Pieter van Dijk en Arie 

Jekel hebben de film gemaakt. 

 

Zeer geslaagde Roemeense avond 

Op woensdag 4 maart genoten zo’n 35 

dorpsgenoten van een heerlijke 

Roemeense maaltijd, die was 

klaargemaakt door onze dorpsgenoten 

Felicia en Sveta. 

De werkgroep ouderen organiseerde 

deze avond in de school. Alle dorpelingen 

konden zich hiervoor opgeven. Er waren 

dan ook niet alleen senioren, maar ook 

jongere Garnwerders. 

De avond startte met koffie en 

Roemeense zoetigheden en een 

Roemeens liedje, gezongen en gespeeld 

door Marieta Rust.  

 

 

http://www.boekeniersgarnwerd.nl/in-beeld/
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Felicia en Sveta vertelden over de 

Roemeense lentecultuur, met foto’s en 

muziek. In maart geven de mensen elkaar 

een zgn. Martisor, het rood-witte 

symbool van de overwinning van de lente 

op de winter. Die dragen de Roemenen 

de hele maand op hun kleding. Alle 

aanwezigen kregen zo’n Martisor. 

Er was een Roemeens aperitief voor de 

liefhebbers: een soort zoete wodka. 

Daarna werd het buffet geopend, met 

onder meer salades, gevulde 

koolbladeren, gehaktballetjes in 

tomatensaus en polenta. 

 

Felicia en Sveta hadden er dagen aan 

gewerkt en kregen dan ook een groot 

applaus en bloemen. 

Met Roemeense muziek op de 

achtergrond werd het een genoeglijke 

avond waarop iedereen zich prima 

vermaakte. 

Zo’n avond smaakt naar meer, hoorde je 

om je heen. Welke nationaliteiten 

hebben we nog meer in Garnwerd? 

Groningers, Friezen, Italianen, ….? 

 

 
 

 
 

Garnwerd Grandioos 2020 gaat niet 

door 

We bleven de moed er in houden en 

hadden goede hoop dat Garnwerd 

Grandioos ook dit jaar gewoon door zou 

kunnen gaan. Maar helaas na 31 jaar is er 

dit jaar geen feest. We moeten een jaar 

overslaan. En dat vinden we heel erg 

jammer! Jullie vast ook. Het is ook te 

begrijpen en een verstandig besluit om 

het Coronavirus de baas te worden, dat 

alle evenementen tot 1 september zijn 

afgelast.  

 

De voorbereidingen waren door ons al 

lang weer opgestart. Een gevarieerd 

programma was in de maak en de bands 

waren geboekt. De nieuwe 

braderiecommissie was druk bezig met 

het regelen van de standhouders. In 

maart waren er al 45 aanmeldingen. Dus 

dat beloofde weer een mooie braderie te 

worden met veel verschillende kramen. 

Helaas ook de nieuwe braderiecommissie 

kan pas in 2021 echt aan de slag.  

De Braggeltochtcommissie had al eerder 

laten weten dat er helaas geen 

braggeltocht is. De 10e editie wordt 

volgend jaar gevierd.  

 

In 2021 halen we alles in en maken we er 

samen met jullie weer een groot feest 



van. Donderdag 8 juli start dan de 32ste 

editie van Garnwerd Grandioos en 

zondagavond 11 juli is het feest voorbij.  

 

Tentcommissie Garnwerd Grandioos en 

Braggeltochtcommissie 

 

Tennet start met de bouw van  

hoogspanningsmasten 380 kV 

Alle inwoners van Garnwerd hebben in 

de afgelopen periode een brief thuis 

gekregen van Tennet over de aanleg van 

380kV.  

Op 9 oktober 2019 gaf de Raad van State 

groen licht voor de aanleg van de nieuwe 

380 kV hoogspanningsverbinding tussen 

de Eemshaven en Hoogkerk. De 

actiegroep voor ondergrondse aanleg van 

deze nieuwe verbinding was erg 

teleurgesteld over dit besluit en met hen 

vele inwoners van het gebied. In mei 

2020 start Tennet met de bouw van de 

hoogspanningsmasten. Je kunt nu al, op 

moment van het schrijven van dit stukje, 

zien dat Tennet begonnen is met 

voorbereidende werkzaamheden. Er is 

een weg aan de westzijde van Het 

Aduarderdiep aangelegd voor het 

werkverkeer. Halverwege het 

Aduarderdiep zal deze weg over het 

Aduarderdiep gemaakt worden en door 

het land gaan lopen richting 

Wetsinge/Sauwerd. Begonnen wordt met 

het traject 380 kV bij het 

hoogspanningsstation Vierverlaten. De 

oude masten worden weggehaald en de 

nieuwe, grotere masten worden 

geplaatst. Tegelijk met het bouwen van 

nieuwe masten 380 kV worden er 

werkzaamheden gedaan voor de 220 kV 

hoogspanningsleidingen. In 2023 moet 

alles klaar zijn. 

Er zal een flinke impact zijn op het 

landschap de komende tijd. Volgens 

informatie van Tennet blijven de wegen 

open voor verkeer. De grote nieuwe 

masten moeten gefundeerd worden. Het 

heien zal veel geluid veroorzaken. Tennet 

moet zich houden aan de normen wat 

betreft geluid. In verband met de 

coronacrisis is het informatiecentrum 

over de aanleg van 380kV in de 

Eemshaven tijdelijk gesloten. Tennet is 

bereikbaar via 0800-8366388 of 

info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl 

Meer informatie: 

http://www.eemshaven-

vierverlaten380kv.nl  

Voor de dorpsvereniging zijn Harry 

Hummel en Ineke Blankenspoor 

contactpersoon voor dit onderwerp. 

E: dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com  

T Harry: 0628128909 of Ineke 

0627451091 

 

Mailadressen en contributie 

Van veel leden van de dorpsvereniging 

hebben wij het mailadres. Dat is handig, 

want dan kunnen wij u snel informeren 

over actuele zaken die spelen in het 

dorp. Maar we missen nog een groot 

aantal adressen. Daarom willen wij u 

vragen uw mailadres (als u dat hebt) 

door te geven aan de dorpsvereniging, 

via 

dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com. 

mailto:info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl
http://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/
http://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/
mailto:dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com
mailto:dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com


U kunt ervan verzekerd zijn dat wij 

respectvol met de mailadressen omgaan, 

d.w.z. dat we ze aan niemand doorgeven 

en dat we er altijd voor zorgen dat de 

ontvanger de andere adressen niet ziet. 

Uiteraard krijgen leden die geen mail 

hebben informatie op papier in de bus. 

 

Contributie  

Behalve snelle berichtgeving is er nog 

een andere reden waarom mailadressen 

handig zijn.  

Het is voor de dorpsvereniging ieder jaar 

een toer om van alle leden de contributie 

(€ 5,- per jaar) te innen. Zeker bij een 

derde van de leden lukt dat niet, ondanks 

meerdere pogingen aan de deur en 

briefjes in de bus.  

Daarom willen we naast briefjes ook gaan 

werken met mailtjes als we mensen niet 

thuis treffen, misschien werkt dat beter.  

 

Contributie 2020 

Dit jaar zullen we het vanwege de 

coronacrisis helemaal via de mail moeten 

doen. Het lijkt ons niet verstandig huis 

aan huis contant geld op te halen. In juni 

ontvangt u een mail van ons met het 

verzoek de contributie over 2020 over te 

maken. Natuurlijk kan dat ook nu al: u 

kunt de contributie 2020 van €  5,-- 

(meer mag altijd) overmaken op IBAN nr: 

NL33RABO0375869999 t.n.v. 

Dorpsvereniging Garnwerd, o.v.v. naam 

en adres. Vergeet niet dit te vermelden, 

zodat de penningmeester niet voor 

raadsels komt te staan. 

Dank alvast voor uw medewerking! 

De AED kast hangt, maar… 

Sinds begin maart hangt de nieuwe kast 

van de AED aan de muur bij Garnwerd 

aan Zee. Het is een mooie nieuwe kast  

met pincode, verwarming en verlichting. 

Maar…. Dan heb je natuurlijk wel 

elektriciteit nodig. En laat het 

stroomkabeltje nou net niet zijn 

meegeleverd door de firma. Die kabel is 

inmiddels onderweg met PostNL die deze 

dagen heel wat pakketjes af te leveren 

heeft in Garnwerd en omstreken. 

Zodra de elektra is aangesloten verhuist 

de AED van het schoolplein naar de muur 

van Garnwerd aan Zee. Hier zullen we 

melding van maken via de website en de 

Gört. Mensen die zijn aangesloten bij 

Hartslagnu.nl als hulpverlener reanimatie 

krijgen bij een calamiteit een melding op 

hun mobiele telefoon met de juiste 

locatie en code van de AED kast. 

Vanwege de Coronacrisis worden 

momenteel geen mensen opgeroepen 

die ouder zijn dan 50 jaar! Kijk voor de 

laatste stand van zaken en verdere 

informatie op de website 

http://www.hartslagnu.nl   

 

 

De open dag van het bedrijf laat onder 

deze omstandigheden nog even op zich 

wachten, maar toch wordt deze Gört 

gesponsord door: 

 

 

 

 

 

http://www.hartslagnu.nl/

