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Beste Garnwerders, 
 
U heeft de 100e editie van de Gört 
in handen. En anders dan eerder 
aangekondigd, staat deze versie niet 
in het teken van terugkijken op de 
99 Görts die hiervoor verschenen 
zijn. We kijken vooruit. Er komt een 
nieuwe redactie en een nieuwe 
opmaak zodat de Gört ook in 2021 
met de tijd meegaat. 
Toch willen we dit jubileumnummer 
niet zomaar voorbij laten gaan, 
vandaar dat we hebben gekozen 
voor een eenmalige full colour 
versie, en zijn er meerdere 
sponsoren van de partij. 
Na 35 edities neem ik afscheid als 
samensteller. Dank aan iedereen die 
kopij heeft aangeleverd in de 
afgelopen jaren en, beste 
Garnwerders, bedankt voor het 
lezen!! 
 

 

 
arnwerd herdenkt een bijzondere 
dorpsgenoot  

Bijdragen van Liesje Faber 

Begin april overleed een bijzondere 

Garnwerder: Lambertus Postma. Hij had zich 

een afscheid gewenst waarbij het dorp aanwezig 

kon zijn, maar helaas was dat op dat moment 

onmogelijk. De erehaag en de bloemenzee bij 

de molen waren prachtig, maar velen in het 

dorp hadden toch de behoefte nog een keer bij 

het leven van Lambertus stil te staan. 

Daarom organiseerde de dorpsvereniging op 

zaterdagmiddag 26 september, in 

samenwerking met Lambertus’ zus Wiet, een 

herdenkingsbijeenkomst op het voetbalveldje. 

Aanwezig waren de familie van Lambertus, oud-

collega’s, vele dorpsgenoten en andere 

bekenden. 

Bankje 

Voorafgaand aan de bijeenkomst op het veld 

werd een herdenkingsbankje voor Lambertus bij 

de molen onthuld door twee van zijn nichtjes. 

Op het bankje is een plaatje geschroefd met de 

tekst Lambertus Postma, 1955-2020, een 

bijzondere Garnwerder. Op deze centrale plek in 

het dorp, waar Lambertus zo graag kwam, 
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kunnen we nu altijd aan hem denken. Het 

bankje werd met veel liefde gemaakt door zijn 

vrienden Dick, Erwin, Bob en de andere Free 

Bikers, die ook bijna allemaal aanwezig waren. 

De familie en de dorpsvereniging legden 

bloemen. 

 

Samen op het veldje 

Sonja Hofstee hield een toespraak waarin het 

leven van Lambertus werd geschetst en zijn 

betekenis voor anderen. Hij had veel 

kwaliteiten, waarvan zijn gouden pen en zijn 

onverwoestbare humor speciaal genoemd 

werden. Voor het dorp heeft hij veel betekend 

(het dorp was zijn grote liefde): in de 

dorpsvereniging, de Sjanters, de 40 om 

Garnwerd, de Boekeniers, als dorpsgids, als 

tekstschrijver voor de nieuwjaarsconference en 

samensteller van de jaarlijkse pubquiz, de 

nieuwjaarsduik, de Sinterklaasintocht en niet te 

vergeten de dorpskrant Gört, die hij in het begin 

helemaal volschreef met geestige stukjes.  

Haar toespraak werd afgewisseld met diverse 

andere bijdragen. 

Marietta Rust zong het lied Mien dörp, mien 

lutje dörp, waarvan de tekst 

hoogstwaarschijnlijk door Lambertus zelf 

geschreven is. Martin Korthuis, met wie 

Lambertus bevriend was, zong een speciaal 

geschreven lied voor Lambertus: Loat mie, loat 

mie, loat mie mien aigen gang moar goan. Beide 

liedjes typisch Lambertus. 

Hilde Steenbergen, met wie Lambertus op de 

Rijksuniversiteit Groningen heeft samengewerkt 

vertelde hoe Bertus, zoals hij daar heette, als 

collega was: zeer gewaardeerd en vol grappen. 

Pieter van Dijk en Fokko Leutscher stonden stil 

bij de rol van Lambertus als mede-oprichter van 

de Boekeniers (onder meer bij de 

totstandkoming van het boek Tussen Meeuw en 

Leeuw) en het dorpsommetje. Gerro Dijk las een 

paar anekdotes voor uit het ziekenhuisdagboek 

dat Lambertus bijhield, hilarische verhalen met 

typische Lambertusgrappen. Christine Strijker 

ten slotte, vertelde hoe Lambertus en zij tijdens 

een wandeling door weiden en sloten achter 

Christines hond aan moesten die de hazen in 

het veld niet kon weerstaan. Beiden net uit het 

ziekenhuis, dus wel erg gelachen maar ook 

doodmoe. 

Sonja sloot af met Lambertus’ eigen, 

zelfgeschreven woorden:  “(…) Mijn tijd is 

gekomen, het was een genoegen jullie gekend 

te hebben.” 

De gasten dronken nog een glas of wat op 

Lambertus, met hapjes, verzorgd door 

Garnwerd aan Zee. Onder meer de door 

Lambertus zo geliefde bitterballen kwamen 

langs. 

Het was een mooie bijeenkomst, die Lambertus, 

onze beminnelijke dorpsgenoot, echt heeft 

verdiend. 

 

rukke en gezellige burendag in Garnwerd! 

Prachtig weer, lekkere koffie, heerlijke 

taarten en gezelligheid alom op de 

drukbezochte burendag in Garnwerd, op 

zaterdag 26 september. 

‘Burendag’ met een knipoog, want Garnwerd 

kunnen we natuurlijk als één grote buurt 

beschouwen. 

Na een tijd van beperkingen  hadden de 

Garnwerders er duidelijk behoefte aan elkaar 

weer eens te zien en te spreken. Dat kon, op het 

voetbalveldje, waar ruimte genoeg was om op 

anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. 

Achteraf bekeken kon het nog net, want spoedig 

daarna werden alle evenementen verboden. 



Om 9.30 uur fietste dorpsomroeper Nynke met 

een bel door het dorp om iedereen op te roepen 

naar de burendag te komen, die om 10.00 uur 

begon. 

Erg leuk was dat er ook veel nieuwe 

dorpsgenoten waren om kennis te maken met 

de andere Garnwerders. Onverwacht bezoek 

was er van wethouder Geertje Dijkstra. 

Na een halfuurtje inloop met koffie, thee, taart, 

gesprekken en swingende muziek van Vrij Jazzie 

werd iedereen welkom geheten door de 

voorzitter van de dorpsvereniging, Liesje Faber. 

Daarna was  er een quiz waarin de kennis van 

het dorp en zijn historie werd getoetst. 

Garnwerdkenner Pieter van Dijk was de 

quizmaster. 

Toen drie teams met hetzelfde aantal punten als 

eerste eindigde, had hij een originele manier 

bedacht om te bepalen wie de 1e, 2e en 3e prijs 

verdienden. In de tijd van het scheepsjagen 

wachten gegadigden in Garnwerd op een kans 

om zo’n trekklus te bemachtigen (19e eeuw). Om 

te bepalen wie de klus kreeg werden 5  houten 

messen opgegooid met zwarte en witte helften. 

Wie de meeste witte helften boven had mocht 

het schip over het Rietdiep ‘optrekken’ naar de 

stad Groningen. Pieter had 5 houten messen 

meegenomen en zo werden de prijswinnaars 

bepaald. De prijzen waren producten uit de 

streek: kaas, honing en Reitdiepaardappelen. 

Na een tweede koffieronde, nog een poosje 

nakletsen en genieten van Vrij Jazzie ging 

iedereen voldaan naar huis. 

Aan de burendag werkten veel Garnwerders 
mee: 10 taartenbakkers, een grote opbouw- en 

afbreekploeg, en diverse mensen die hand- en 
spandiensten verleenden. En dat is Garnwerd: 
samen de schouders eronder zetten! Iedereen 
heel erg bedankt!   
 

oeken of dvd’s uit de dorpsbibliotheek? 
Neem contact op met Tiny! 

De bibliotheken zijn weer voor een poosje dicht 

en we worden aangespoord meer thuis te 

blijven. 

Gelukkig is er de dorpsbibliotheek! 

Nu de coronamaatregelen aanzienlijk zijn 

aangescherpt is het echter beter dat er geen 

mensen meer de school in- en uitlopen.  

Wie iets te lezen of te kijken wil (ook tijdens de 

kerstvakantie)  kan contact opnemen met Tiny 

Scholten. Zij vraagt naar je wensen en brengt je 

een of meer geschikte boeken of dvd’s. 

Tiny Scholten, Blécourtstraat 8 

Bellen of appen: 06 46080343 

E-mail: tinyscholten@hotmail.com 
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In de  

schijnwerper: 

 

Marien Bos & 

Maarten 

Groeneveld 

 

Als je op zoek bent naar een huis op het 

Groningse platteland, een school handig is, 

omdat je in verwachting bent, en het daarom 

ook fijn is als er niet al te veel aan het huis hoeft 

te gebeuren, dan kun je zo maar in Garnwerd 

belanden. Nu wonen ze er al bijna een jaar met 

veel plezier samen met hun zoontje Abe van 1,5 

jaar. Ze waren nieuwsgierig naar alle activiteiten 

waarover ze gehoord hadden, helaas veel ging 

niet door. Maar als er iets werd georganiseerd, 

dan waren ze er.  

Het is tijd om nader kennis te maken met de 

(nieuwe) inwoners: Marien en Maarten.  

 

Van de stad naar het dorp 

Het verschil in woonplek is groot. Marien en 

Maarten woonden hiervoor middenin de stad 

Groningen. Marien had steeds meer zin om naar 

een dorp te verhuizen. ‘Ik ben opgegroeid in 

Drachten’, vertelt Marien,’voor mij is het wonen 

in een dorp nieuw. Maar ik ben er zo blij mee.’ 

Maarten groeide op in Oldehove. Garnwerd 

kende hij vooral van zijn busreizen van en naar 

de middelbare school in Groningen. Maarten: 

‘Als ik net te laat was, moest ik lijn 35 nemen. 

De reis duurde een uur en moest helemaal via 

Garnwerd.’ Ze hadden al in verschillende dorpen 

huizen bekeken. Marien: ‘En toen zag Maartens 

vader dit huis te koop staan.’ Ze was op dat 

moment hoogzwanger. ‘Ik heb het huis de 

eerste keer alleen moeten bekijken’, vervolgt 

Maarten het verhaal, ’ik was direct enthousiast. 

Gelukkig kon Marien nog een keer mee. Ook zij 

was direct verkocht.’  

 

 

 

Het dorpse leven 

Natuurlijk hadden ze gehoord over alle 

activiteiten. Ze hadden zich er op verheugd. 

Gelukkig was er nog de Nieuwjaarsduik, waar 

Maarten dapper aan mee deed, en ze gingen 

naar de Nieuwjaarsvisite. En toen was er de 

lockdown. De eerste dorpsactiviteit na de 

lockdown was de burendag in september, en ze 

waren erbij.   

Maarten en Marien houden allebei erg van de 

natuur. Ze wandelen en fietsen veel. ‘Veel 

mensen zullen wel denken, daar zijn ze weer’, 

zegt Marien met een lach.’ dagelijks maken we 

twee keer een wandeling. Abe loopt nu al 

stukjes zelf.’ Ze genieten volop van hun nieuwe 

woonomgeving, de weidsheid, de vogels en het 

Reitdiep. Maarten: ‘We hadden niet gedacht dat 

het water ons zo zou trekken. In de 

zomerperiode hebben we elke ochtend 

gezwommen en we hebben een kano gekocht.’  

In de zomer werden ze verrast door de 

hoeveelheid mensen in het dorp en de lange rij 

wachtende auto’s tot voor hun huis als de brug 

open stond. Gelukkig hoorden ze dat het deze 

zomer wel extra druk was. En nu wonen ze 

alweer bijna een jaar in het dorp. Ze hebben het 

erg naar hun zin. Marien: ‘De stad missen we 

niet. Ik mis soms het bos.’ Garnwerd is echt hun 

woonplek geworden. Maarten: ‘Garnwerd is nog 

lang niet van ons af!’ 

 

 

                         
06 13432215            www.ilseverloove.nl 

 
 

 



an kramp tot kiekendief 

Bijdrage van Maarten Groeneveld 

 

Sinds december heb ik de stad achter mij 

gelaten en woon ik in Garnwerd. Ik ga zelden op 

pad om vogels te kijken, maar kijk altijd naar 

vogels als ik op pad ben. Het blijft niet bij vogels. 

Eigenlijk alle flora en fauna bekoort mij. Nu, in 

het Ommeland, mijn nieuwe habitat, is er weer 

veel te ontdekken. Een beschrijving van enkele 

van mijn waarnemingen van de afgelopen 

maanden verpakt in mijn vaste hardlooprondje. 

Zo dichtbij huis kom je al zoveel verschillende 

soorten tegen. Tijdens het rondje Wetsingersluis 

tel ik zo een twintigtal soorten. Heel vaak zie je 

ze op dezelfde plek. Een plek waar ze zich veilig 

voelen, waar voldoende voedsel is. Bij de 

Wetsingerzijl is dit het geval met putters. Deze 

kleurrijke vogel, ook wel distelvink, wacht mij 

vaak op zittend op het hek. Ik ren over de brug 

en de huiszwaluwen scheren door de zijl. De 

brede rietkraag langs het reitdiep biedt een 

ideale schuil- en broedplaats aan rietzangers, 

kleine karekieten en rietgorzen.  

 

Aangekomen bij de Wetsingersluis, waar vaak 

witte kwikstaarten zitten, loop ik altijd nog even 

een stukje door over het fietspad richting 

Hekkum. Daar, net voorbij de hoogspanningslijn, 

ligt een prachtig weidvogelgebiedje van het 

Groninger Landschap. Het stikt er van de 

grutto’s, tureluurs, scholeksters, kieviten, maar 

er zitten ook slobeenden, kemphanen en 

tapuiten. Laatstgenoemde is een mooie 

zangvogel en een holenbroeder. Je ziet ze op en 

rondom dijken op insecten jagen. Een bruine 

kiekendief (vrouw), te herkennen aan het bruine 

verenkleed met een beige witte kruin, speurt de 

slootkant af.  

Ik draai om, zet koers richting huis en loop over 

de brug van de Wetsingersluis. Hier verandert 

het landschap. De weidevogelakkers vol 

bloemen en kruiden worden ingeruild voor 

Engels raaigras. De benen lopen vol. Juist nu heb 

ik iets nodig om naar te kijken, om mijn benen 

niet te voelen. Om het ademen niet te horen. 

Op het moment dat ik berust in de gedachte dat 

mijn conditie verre van goed is en er een lichte 

kramp komt opzetten, vliegt er een buizerd uit 

de boom. Hij strijkt neer op een hek aan de 

andere kant van het weiland. Ik ren door 

Krassum en zie de Deutsche Bucht al liggen. 

Plots schiet er een wezel voor mij de weg over. 

Deze marterachtige is het kleinste roofdier van 

Europa en ik zie ze geregeld. 

De torenvalken vliegen op en neer tussen 

Meeuw en Leeuw. Zowel bij de toren als de 

molen vechten ze om nestruimte met kauwtjes. 

De kauwtjes hebben de strijd gewonnen en de 

torenvalken druipen af en nestelen in een oud 

kraaiennest naast de parkeerplaats van 

Garnwerd aan Zee.  

Moe maar voldaan kom ik thuis. De 

kolibrievlinder schiet van bloem naar bloem in 

de kamperfoelie en de merel wast zich in de 

schaal. Ik trek mijn hardloopschoenen uit. Wat 

wonen we hier toch mooi.  

 

                 

 
 

ante Z. 

Bijdrage van Jacintha Schoon 

 

Bij de buurvrouw woont tante Z. Toen meneer 

M nog een kleine, donzige kitten was, kwam zij 

graag op kraam bezoek. Tante Z is een 

nieuwsgierige poes en kwam met plezier naar 

binnen, door het kattenluik. Daar was niet 

iedereen blij mee. Kleine M had toen nog een 

Grote broer.  

Tante Z kwam gezellig kijken hoe het met de 

kleine ging. Ze vond hem zo aandoenlijk. Ja, hij  



Kerst en oud en nieuw in Garnwerd, maak het 

gezellig met lichtjes! 

Een spetterend kerstfeest in de kerk, zoals we 

dat vorig jaar hadden, zit er dit jaar helaas niet 

in. 

Erg jammer, want we hadden ons voorgenomen 

daar een jaarlijkse samen-zingen-traditie van te 

maken, zo leuk was het…. 

Het kloksmeren in de kerk kan ook niet 

doorgaan, het moment waarop we elkaar als 

dorpsgenoten altijd een gelukkig nieuwjaar 

wensen. Wel wordt, zoals altijd, de torenklok 

geluid in de nieuwjaarsnacht. 

In de kerstperiode willen toch graag een gevoel 

van saamhorigheid en gezelligheid creëren in 

het dorp.  

We plaatsen rond 12 december onze 

dorpskerstboom op het oude schoolplein en zijn 

van plan ook hier en daar nog wat meer lichtjes 

op te hangen.  

Maar we willen jullie als inwoners vragen om 

ook bij te dragen aan een gezellige sfeer in het 

dorp, door lichtjes bij je huis te zetten of op te 

hangen. 

Dat kunnen lichtjes buiten zijn, in de tuin, of aan 

het hek, maar ook binnen, zodat je ze vanaf de 

straat kunt zien. Een lantaarntje aan of bij de 

deur is ook leuk. 

Een wandeling door het dorp geeft je dan het 

gevoel dat we als Garnwerders aan elkaar 

denken! 

Of de Nieuwjaarsduik en de 

Nieuwjaarsbijeenkomst (in de een of andere 

vorm) door kunnen gaan valt nu nog niet te 

zeggen. Houd de dorpssite www.garnwerd.eu 

en onze Facebookpagina in de gaten! 

Een goede kerstperiode gewenst! 

Bestuur dorpsvereniging 

 

stal ieders hart toen hij klein was. Alleen Grote 

boer had niet zoveel op met hem, de eerste drie 

weken. ‘Wat is dat voor ‘n klein mormel. Komt 

mijn rust verstoren, hierzo. Nou, denk maar niet 

dat je een blijvertje bent, snotaap. Ik ben hier de 

baas’, dacht Grote Broer. Maar na verloop van 

tijd is ook hij gezwicht voor de charmes van de, 

toen nog, kleine M.  

 

Toen kleine M net bij ons kwam was hij echt 

veel te klein. Hij was heel ieniemienie. Tante Z 

vond hem zo leuk. Liefst zou ze elke dag even  

komen kijken. Zodra Grote broer uit het zicht 

was, kwam ze eventjes. En later, toen kleine M 

langzaam groeide, vertelde ze hem alle weetjes 

over de andere katten in de buurt. En Grote 

broer vertelde kleine M vooral voor wie hij 

moest oppassen. Tante Z kijkt altijd uit haar 

ogen alsof ze verbaasd is dat ze nog steeds 

rondloopt in deze wereld. Ik denk dat het te 

maken heeft met dat ze geen staart meer heeft. 

Maar daar heeft ze geen last van hoor. Het viel 

kleine M niet eens op.  

Toen kleine M groter werd kwam Tante Z niet 

meer binnen. Kleine M ging naar buiten. Tante Z 

nam hem onder zijn hoede. 

Kleine M groeide op en werd een 

jongvolwassene. Wanneer hij gehaast naar 

binnen kwam rennen vroeg ik hem: “Wat is er? 

Word je door iemand op de hielen gezeten?” 

“Ja”, zei hij dan hijgend. “Tante Z. Ze laat me 

nooit met rust.” Hij beschouwde zichzelf nu 

volwassen en kon de aandacht van Tante Z even 

niet meer waarderen.  

Maar nu is meneer M ouder en wijzer. Hij weet 

dat Tante Z het goed bedoelt. Het is mooi dat er 

altijd iemand voor hem is. En hoe slim hij ook is, 

het is wel eens gebeurd dat hij iets niet begreep 

of ergens niet uitkwam. Dan ging hij vragen aan 

Tante Z wat zij ervan vond. Hij heeft van haar 

geleerd dat goed advies kostbaar is. En hij weet 

ook dat een goed buur beter is dan een verre 

vriend. 
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eugdactiviteiten commissie genomineerd 
voor Leefbaarheidsprijs 2020 

Bijdragen van Miente Viersen, Jeugcommissie  

 

Inwoners van de gemeente Westerkwartier 

konden van 5 september tot 5 oktober 

(vrijwilligers)organisaties voordragen voor de 

Leefbaarheidsprijs 2020. 

 

Deze prijs looft de gemeente Westerkwartier 

vanaf nu elk jaar uit voor een 

vrijwilligersorganisatie die zich bijzonder heeft 

ingezet binnen de gemeente. De belangrijkste 

doelstelling voor het instellen van de 

Leefbaarheidsprijs is het stimuleren van 

(vrijwilligers) activiteiten, die een positieve 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze 
gemeente. Dit kan op alle mogelijke terreinen 

zijn, zoals sport, welzijn, cultuur, milieu, zorg en 

veiligheid. 

De Jeugdactiviteiten commissie Garnwerd is één 

van de 3 genomineerden, samen met Stichting 

Kuuzemerkooi uit Oldekerk en Plaatselijk belang 

Visvliet. 

Het was de bedoeling dat burgemeester Ard van 

der Tuuk op 5 november zou onthullen wie de 

eerste winnaar van de leefbaarheidsprijs van de 

gemeente Westerkwartier is. De winnaar wint € 

500,- en de andere genomineerden 

respectievelijk € 300,- en € 200,-. Hij zou 

persoonlijk bij de winnaar én de overige 

genomineerden langs maar door de laatste 

coronamaatregelen is dit uitgesteld. 

 

aterdag 15 augustus 2020 – 
Spelletjesmiddag/- avond 

Eindelijk weer een activiteit voor de jeugd! 

Spelletjes op het voetbalveldje in Garnwerd. 

Door de commissie jeugdactiviteiten zijn er ’s 

ochtends diverse spelletjes neergezet.  

Rond 16.00 uur kwamen er 27 kinderen om 

hieraan mee te doen, een hele mooie opkomst. 

Na een welkomstwoord en een korte uitleg over 

coronamaatregelen mochten de kinderen zelf 

uitzoeken wat ze wilden gaan doen. De 

volgende onderdelen stonden verdeeld over 

veld: tafeltennis, volleybal, badminton, labyrint, 

levend ganzenbord, ringengooien, 

“handgranaat” werpen, touwtrekken, 

skippybalk, rubsband, skilopen en er werd ook 

gebruik gemaakt van het speeltuintje. 

Met dank aan Sociaal werk De Schans voor het 

(gratis) lenen van een aantal van deze spellen. 

 

Rond 18.00 uur was er een pauze. Bij het 

Woaterbörgje was patat met een frikandel, 

kroket of kaassoufflé besteld. Tussen de 

bedrijven door was er voldoende ranja en water 

te krijgen. 

 

De dag werd afgesloten met een wedstrijd 

touwtrekken, waarbij de meiden het opnamen 

tegen de jongens. De meiden trokken 

uiteindelijk aan het langste eind en hebben 

gewonnen met 3 – 1. 

We kunnen met z’n allen terugkijken op een 

leuke, gezellige en zeer geslaagde dag. 

 

asergamen afgelast 

Door de huidige coronamaatregelen hebben 

we het lasergamen van 3 oktober 

geannuleerd. De animo was enorm, 37 kinderen 

hadden zich opgegeven. Ook wij vinden het 

ontzettend jammer dat het niet door kon gaan. 

We gaan kijken of het dit jaar nog mogelijk is om 

het in te halen. Houd daarom facebook, 

instagram en de website van Garnwerd goed in 

de gaten. 

 

Kaarten & Sjoelen 

Door de coronamaatregelen is het 

kaarten en sjoelen uitgesteld tot 

januari 2021. Tegen die tijd zal er 

weer gekeken worden naar de 

mogelijkheden. 

 



ieuws van de Kromme Akkers 

Bijdragen van Mintsje Boersma 

 

Het schooljaar op de Kromme Akkers is 

begonnen met vijf nieuwe leerlingen, maar ook 

zes wel heel bijzondere nieuwe schoolmaatjes. 

In de hoge bomen op het schoolplein zijn een 

zestal ransuilen komen wonen. Op de eerste 

schooldag werden ze al ontdekt door een aantal 

leerlingen en deze krasse rakkers zorgden direct 

voor een hoop inspiratie. Er zijn tijdens de 

Gouden Weken (de eerste twee schoolweken 

waarin de boeken nog vaak in de kast blijven 

staan en er veel activiteiten en opdrachten zijn 

om samen het schooljaar fijn te beginnen) uilen 

en veren geknutseld en ook uilenballen 

uitgeplozen.   

 
De lessen op school hebben nu – net als de 

kinderboekenweek die er aan komt – zo veel 

mogelijk het thema ‘En toen? Op reis naar het 

verleden’. Er wordt hiervoor samengewerkt met 

Openluchtmuseum Warffum.  

Tijdens de kinderboekenweek zal de traditionele 

voorleeswedstrijd weer plaatsvinden en de 

week wordt op de Kromme Akkers zoals 

gebruikelijk afgesloten met een 2e hands 

kinderboekenmarkt. 

 

Leerlingen obs de Kromme Akkers krijgen een 

hele dag buiten les 

Een aantal Garnwerders zal zich afgevraagd 

hebben wat ze op dinsdagochtend 22 

september hoorden. In de dichte mist klonk een 

gitaar en vele kinderstemmen. De leerlingen van 

de Kromme Akkers hadden een buitendag en 

die begon met muziekles van juf Eline in de 

dichte mist: mooie klanken en een prachtig 

gezicht.  

De rekenles kon ook gewoon plaatsvinden; 

verschillende objecten werden opgemeten 

waarna de kinderen de oppervlakte, omtrek en 

inhoud moesten uitrekenen. Mooie statistieken 

om straks ook te kunnen berekenen hoeveel 

mest er voor de moestuinbakken gehaald moet 

worden. Ook hadden de juffen een 

rekenspeurtocht uitgezet, werd er geknutseld 

en genoten de kinderen van de gymles in de 

buitenlucht.  

Een mooiere dag hadden de leerkrachten en 

leerlingen voor deze buitenlesdag niet kunnen 

wensen, want nadat de mist was opgetrokken 

werd het heerlijk nazomerweer. Een leerzame 

en leuke dag! Voor herhaling vatbaar. 

 

      

 
 

 

erkuilen in de kerktoren. 

Bijdrage van Hein Zeevalking 

 

Iedere Garnwerder weet dat er elk jaar weer 

een kleine kolonie kauwtjes in en om de kerk 

hun nest maken. Elke jaar worden de 

omwonenden omstreeks zonsopgang (en dat is 

in de zomer dus behoorlijk vroeg) dan ook 

gewekt door het vrolijke ‘kauw kauw kauw’ van 

deze vogels. Daarnaast zijn er ook regelmatig 

ransuilen (te herkennen aan hun oorpluimen) in 

het dorp te zien en vooral te horen, waarbij ze 

ook de meeste jaren tot broeden komen. 



En sinds kort huist er ook een paartje kerkuilen 

in de toren.  

Vorig jaar heeft de plaatselijke kerkcommisie 

een nieuwe uilenkast op de bovenste verdieping 

van de toren geplaatst, verbonden via een lang 

houten koker naar een opening in één van de 

hoge nissen aan de oostkant. Omdat vorig jaar 

een uitstekend broedjaar was voor de kerkuilen 

in de provincie, was de hoop dat er misschien 

een jong broedpaartje is zou trekken. Zeker 

toen de winter ook extreem zacht bleek uit te 

pakken, steeg de verwachting. 

Helaas bleek dat er in mei weliswaar een 

broedpaar zijn intrek in de kast had genomen, 

maar dat waren weer gewoon de oude bekende 

kauwtjes. Nadat die in juni uitgevlogen waren, 

was de kast weer leeg….. 

 
Maar kennelijk hebben in de loop van de warme 

lange zomer toch een stel jonge 

woningzoekende kerkuilen de kast ontdekt en 

besloten er hun nestplaats van te maken. 

Omwonenden hebben dat allemaal niet zo 

gemerkt, want pas toen eind september de 

jongen al bijna volgroeid waren viel het op, dat 

er ‘s avonds allerlei geheimzinnige krassende en 

sissende geluiden aan oostkant van de toren te 

horen waren.  

Bij inspectie vrijdag 2 september, bleken er 

warempel vier volgroeide jonge kerkuilen in de 

kast te zitten –  zie bijgevoegde foto. Later is er 

zelfs nog een slapend jong exemplaar op een 

beschutte plaats pal naast de deur van de 

pastorie ontdekt. Bij elkaar dus minstens 5 

jongen. Eén dezer dagen zullen ook de vier 

andere jongen nog wel uitvliegen. 

 

an IJsvereniging Reitdiep 

In verband met de coronamaatregelen 

gaat de Algemene Leden Vergadering (28 

november 2020) niet door. 

 

Oliebollenactie 2020 

Rekening houdend met de coronamaatregelen 

komen we medio december weer langs om uw 

bestelling op te nemen. 

 

U kunt gebruik maken van het bestelformulier 

uit de Middagster. Liever telefonisch bestellen? 

Dat kan bij Helmut van der Ploeg: 0594-621561 

of Miente Viersen: 0594-621916. Of per email: 

m.viersen@kpnplanet.nl. 

 
e Voorleeswedstrijd 

Bijdrage van Emmeke Schurink 

 

Donderdagochtend  9 oktober, half 9 

Daar zaten we dan, met z'n allen in de Doorrit. 

Het zag er gezellig uit, alle leerlingen van de 

Kromme Akkers, de leerkrachten, leden van de 

oudervereniging, leesmoeders en de jury. 

Iedereen maakte een ontspannen indruk,  

maar toch, zeven mensen waren best wel 

zenuwachtig, de jury en de  vier voorlezers: 

Nora de Jong, Margje Beukema, Sanne 

Broekema en Irsa de Winter. 

Wie van die vier wordt de winnaar?! Dat is altijd 

heel moeilijk, zij zijn trouwens al de vier beste 

voorlezers van de school! Iedereen luisterde, op 

een enkele piep na was het muisstil, zij wisten  

hun gehoor goed te boeien. Uiteindelijk ging het 

om plek 1 en 2 , tussen Margje Beukema  

en Irsa de Winter. Margje las boeiend en 

overtuigend voor uit Het Ministerie van 

Oplossingen (was er maar zo'n ministerie). 

 

  de Weijs Advies * Groningen 

 



Het ging om een gestolen brief en hoe verder? 

Irsa las voor uit Daantje, de Wereldkampioen 

van Roald Dahl. 

Daantjes vader stroopt zo af en toe en fazant, 

maar het dreigt mis te gaan, kan Daantje hem 

redden? Daantje fluistert en dan merken wij Irsa 

is Daantje en Irsa weet haar stem zo om te 

vormen dat wij het fluisteren heel goed kunnen 

verstaan. Irsa verdiende de eerste prijs, die 

werd uitgereikt door haar vroegere juf Attje 

Waal. 

Voor ons juryleden is dit altijd een feestelijke 

dag, zo veel kinderen die zo veel lezen, het 

plezier spettert eraf. 

Emmeke Schurink, Attje Waal en Hein 

Zeevalking wensen Irsa heel veel succes in de 

volgende voorlees ronde. 

 

 

 

 

 

interklaas speurtocht in Garnwerd 

De traditionele Sinterklaasintocht en het 

gezamenlijk Sinterklaasfeest voor de kinderen 

van Garnwerd, Ezinge en Feerwerd kan dit jaar 

niet doorgaan. De corona maatregelen maken 

het onmogelijk iets voor alle kinderen te 

organiseren. Daarom viert dit jaar elk dorp zijn 

eigen Sinterklaasfeest. 

Dat willen we ook graag in Garnwerd voor de 

kinderen mogelijk maken en daarbij hebben we 

jullie hulp nodig! 

We willen een speurtocht voor de kinderen 

maken, waarbij ze -al dan niet samen met 

ouders-, een rondje door het dorp lopen en op 

zoek gaan naar Sinterklaas dingen die mensen 

voor hun raam hebben gezet. Dus bijvoorbeeld 

een stoomboot, ingepakte cadeautjes, pieten 

muts, afbeelding van Sinterklaas, etc . Van 21 

november tot 3 december is deze speurtocht 

voor kinderen beschikbaar. Deelname 

formulieren zijn overdag af te halen in de kerk. 

Doen jullie mee? 

Mail of app dan vóór 19 november je naam, 

adres en mailadres naar cmstrijker@gmail.com 

of 06-48944924 

Je ontvangt dan een mail met een cijfer-

lettercombinatie die je zichtbaar bij het item in 

de vensterbank zet of plakt. 

Wanneer alle gevonden letters op de juiste plek 

gezet worden ontstaat een woord of zin dat 

wordt ingevuld op het speurtocht formulier. 

Kinderen die het woord of de zin hebben 

gevonden, kunnen tegen inlevering van het 

formulier vervolgens een verrassingspakketje 

ophalen op een nader te bepalen plek. 

Hoe leuk zou het zijn als er van 21 november tot 

3 december veel Sinterklaasfeest dingen te zien 

zijn in de vensterbanken van Garnwerd en alle 

kinderen aan het 

speuren zijn. Voelt 

het tóch nog een 

beetje als een echt 

Sinterklaasfeest! 

Dus maak ruimte in je vensterbank en mail of 

app vóór 19 november om te laten weten dat 

je mee doet! 

 

Hartelijk dank! Namens de 

Sinterklaascommissie, Christine Strijker 

 

mailto:christinestrijker@ziggo.nl


ommissie Energie /GLOED 

Bijdrage van Joris de Winter 

Zonproject II 

Als alles meezit draait Garnwerd eind dit jaar 

weer een beetje meer op “eigen energie”. 

Komende weken worden de laatste 

voorbereidingen getroffen voor het plaatsen 

van 250 zonnepanelen op een boerenschuur in 

Klein Garnwerd.  Na de informatie- avond op 16 

september zijn de eerste 160 panelen definitief 

belegd.  Alle geïnteresseerden waarvoor in 

project I geen plek meer was zijn daarmee 

bediend.   

Op dit moment zijn er nog circa 90 panelen 

beschikbaar. Iedereen die belangstelling heeft 

kan zich daarvoor nog aanmelden via 

www.gloedgarnwerd.nl. Door een gunstige 

financiering van het fonds Nieuwe Doen dat is 

opgericht voor lokale energie-coöperaties is 

deelname is mogelijk vanaf 50,- euro per 

paneel.  Het project staat niet alleen open voor 

Garnwerd maar ook inwoners uit omliggende 

dorpen zoals Feerwerd, Aduarderzijl, Winsum, 

Wetsinge e.a. kunnen deelnemen. Collectief 

zonne energie opwekken is een goed alternatief 

als panelen op eigen dak niet kunnen, mogen of 

als je dit niet zo fraai vindt.  

 

 

Elektrische deelauto voor Garnwerd 

Gemakkelijk, goedkoop en milieubewust! 

Hij was er al een tijdje, maar nu heeft de 

elektrische deelauto van Garnwerd ook zijn 

eigen plekje met laadpaal! Centraal in het dorp, 

op een rustige plek aan de Krassumerstraat 

staat de auto die door iedere inwoner met 

rijbewijs te gebruiken is voor bijvoorbeeld 

boodschappen doen, doktersbezoek, halen en 

brengen van kinderen, burenhulp etc. 

Wilt u meer informatie en uitleg over hoe het 

werkt? Kijk op www.gloedgarnwerd.eu, of mail 

naar gloed@garnwerd.eu. 

 

                 

 
 

Streekkrant en andere streekbladen op te 

halen bij de school 

Het is nog steeds niet gelukt een bezorger voor 

de Streekkrant in Garnwerd te vinden. 

Daarom heeft de dorpsvereniging een 

voorlopige oplossing bedacht. 

Sinds kort wordt een stapel kranten bij de 

school bezorgd, die kunnen worden afgehaald. 

In het fietsenhok staat een witte plastic bak met 

een rood deksel, daar liggen de kranten in. 

Naast de Streekkrant ook de streekbladen 

Westerkwartier en Zaken die uw aandacht 

vragen en vaak een folder van Ubels.  

Aan het eind van de week (vrijdag) moeten ze er 

in liggen. Dus wie een krant wil hebben kan hem 

daar ophalen. Bij supermarkt Ubels in Ezinge zijn 

de streekbladen overigens ook af te halen. 

De dorpsvereniging doet dit bij wijze van proef, 

die wordt voortgezet bij voldoende 

belangstelling. 

 

http://www.gloedgarnwerd.nl/
http://www.gloedgarnwerd.eu/
mailto:gloed@garnwerd.eu


edactiewissel van 1 naar 2 leden 

Marjolein Huisman  

Eind oktober 2019 ben ik samen met mijn 

zoon Finn in Garnwerd komen wonen. Nu, een 

jaar later, hebben we onze plek hier helemaal 

gevonden. Finn gaat met veel plezier naar groep 

3 op De Kromme Akkers en ik werk vanuit huis 

als grafisch ontwerper. Daarnaast ben ik, vanuit 

mijn passie voor paarden, met name in de 

zomermaanden ook werkzaam als zadelpasser 

en -maker. 

Net als Marian ken ik Garnwerd ook van 

vroeger. Ik fietste in de jaren 90 geregeld met 

een vriendin vanuit de stad naar het terras van 

Café Hammingh en was altijd al gecharmeerd 

van het dorp en het prachtige omliggende 

landschap. Ik voel me dus best bevoorrecht om 

hier te mogen wonen!  

Toen ik een tijdje geleden werd gevraagd of ik 

de Gört op wil maken, hoefde ik daar niet lang 

over na te denken. Vanaf 2021 zal ik dit dan ook 

met veel plezier gaan doen en vind ik het mooi 

om op deze manier iets te kunnen betekenen 

voor het dorp. 

 

Marian Kielema 

Garnwerd leerde ik kennen in de jaren ’90. In 

die tijd studeerde ik in de stad. Garnwerd was 

toen – vooral in de zomer – een mooi dorp om 

heen te fietsen en iets te drinken en te eten bij 

Hammingh. Ook in de jaren daarna, ik woonde 

meer dan 20 jaar in de stad, kwam ik er met 

enige regelmaat. Toen wist ik niet dat ik er bijna 

zou komen te wonen. 

Sinds 2014 woon ik samen met mijn vriend op 

het water in Schifpot. In Garnwerd woont bijna 

mijn hele schoonfamilie. Mijn vriend is actief 

betrokken bij het dorp, ook al woont hij er al 

jaren niet meer. En dus is het niet zo vreemd dat 

ik werd benaderd. Schrijven doe ik erg graag. 

Dus ik werd al snel gebombardeerd als de 

razende reporter die dagelijks verslag doet van 

Garnwerd Grandioos. In een aantal edities heb 

ik de column ‘In de schijnwerper’ geschreven, 

waarin ik nieuwe inwoners of inwoners die 

aandacht verdienen interview. Daarnaast ben ik 

sinds 2016 redactielid van De Middagster.  

 

En nu nemen we dan het redactiestokje van 

Robbert Vermeulen over.  

We hebben er veel zin in!   

  

Dankwoord  van het bestuur 

Robbert Vermeulen is vanaf de 66e editie van de 

Gort tot en met de 100e de eindredacteur 

geweest van de Gort. Dat eindredacteurschap 

hield bij hem in dat hij alles deed: van 

vormgeving tot het schrijven van de verbindende 

teksten tot het opjutten van het bestuur van de 

dorpsvereniging dat het weer tijd werd voor een 

nieuwe Gort. Hij regelde alles geweldig en altijd 

op de afgesproken tijd. Hij regelde zelfs dat het 

100e nummer in kleurendruk uitgebracht is. 

Robbert, je deed geweldig werk voor de Gort! 

Heel erg bedankt voor je inzet! Groet van het 

bestuur van de dorpsvereniging. 

 

 

 

Deze jubileumeditie is mogelijk gemaakt 

door een aantal sponsoren, die u her en 

der heeft aangetroffen. Het zijn: 

 

De Weijs Advies, Groningen 

Maaike Viersen Counseling, Garnwerd 

BT Events, Garnwerd 

GLOED, Energie VanOns 

Praktijk Ilse Verloove 

Bij Hammingh, Garnwerd 

De Boekeniers, Garnwerd 

 

Daarnaast hebben we particuliere 

donaties ontvangen van: 

Lieke Bos 

Abe, Marien en Maarten 


