
Van de redactie
Beste lezer,

Een nieuw jaar en een nieuwe redactie. In de vorige 

editie hebben we ons al voorgesteld. En nu ligt editie 

101 met een nieuwe indeling en vormgeving voor u. 

We hebben ons best gedaan een mooie en leesbare 

Gört voor u te maken. 

Gelukkig wist u ons ook te vinden. We hebben mooie 

verhalen ontvangen. Hierboven staat wat er onder 

andere te lezen is in deze editie. 

Van de redactie gaat Marian op pad om verhalen op 

te halen. Haar vaste rubriek is ‘In de schijnwerper’. In 

deze editie is het de beurt aan de Jeugdactiviteiten 

commissie. Wilt u iemand in de schijnwerper zetten, 

dan kunt u een mailtje sturen. Maar ook als u een  

verhaal heeft en graag wil dat Marian het op schrijft, 

dan komt ze bij u langs.

We zijn benieuwd wat u van deze nieuwe Gört  

vindt. U kunt uw reactie en tips mailen naar  

gort@garnwerd.eu

We wensen u veel leesplezier. 
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Agenda

Oud papier 
Afgelopen schooljaar leverde het inzamelen van oud 

papier voor de Kromme Akkers bijna € 2.000,- op. 

Van dit geld werden boeken aangeschaft, materialen 

gekocht voor het creatieve circuit op vrijdagmiddag, 

de workshopdocenten werden er van betaald en er 

werden leuke activiteiten van gefinancierd rond de 

feestdagen, bij de start van ieder nieuw thema waar 

de kinderen dan een periode veel over leren én voor 

de laatste schooldag. We hopen dat u het papier naar 

de container op de parkeerplaats achter school blijft 

brengen. Vier keer per jaar komt een groep ouders 

het papier bij u thuis ophalen. U kunt uw dozen met 

oud papier dan vanaf 9 uur ’s morgens op de stoep 

zetten. 
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Tekst: Marian Kielema

Jeugdactiviteiten Commissie

Linda Nooren, Arie Terpstra, 

Miente Viersen & Harriët Visscher

Als je als Jeugdactiviteiten commissie genomineerd 

bent voor de Leefbaarheidsprijs 2020 dan wil je 

graag weten welke prijs je hebt gewonnen. ‘We heb-

ben lang moeten wachten’, vertelt Miente Viersen, 

‘de prijsuitreiking werd in november uitgesteld. Heel 

begrijpelijk natuurlijk.’ Op donderdagmiddag 17  

december kwam dan het verlossende telefoontje 

van burgemeester Ard van der Tuuk. ‘We zijn zo blij 

met onze tweede prijs’, zegt Linda Nooren met enige 

trots in haar stem, ‘we hebben 300 euro gewonnen. 

We zijn aan het nadenken wat we met het geld gaan 

doen.’ De commissie organiseert voor kinderen van-

af 3 t/m 17 jaar een gevarieerd aanbod aan activitei-

ten. Ze hebben ideeën genoeg. 

De Jeugdactiviteiten commissie bestaat 4 jaar

De Jeugdactiviteiten commissie is in 2017 tijdens 

een algemene ledenvergadering van de dorpsvereni-

ging spontaan opgericht. ‘Er werd toen weinig voor 

de jeugd georganiseerd’, vertelt Linda, ‘vooral voor 

de kinderen die net naar het voortgezet onderwijs 

gaan, en daar wilde ik aandacht voor vragen.’ Haar 

oproep kreeg bijval. ‘Ik vond het zo’n goed plan van 

Linda,’ zegt Harriët Visscher, ‘dus toen het voorstel 

was om een jeugdcommissie op te richten, wilde ik 

graag deelnemen.’ Arie Terpstra en Miente waren 

ook direct enthousiast.

In de afgelopen jaren heeft de commissie veel activi-

teiten georganiseerd voor kinderen in verschillende 

leeftijdscategorieën. Sinds kort worden ook de peu-

ters vanaf 3 jaar uitgenodigd. Zo konden ze naar de 

In de schijnwerper

carnavalsdisco. Later op de avond was er een eigen 

carnavalsdisco voor de jeugd vanaf 9 jaar. De eerste 

activiteit herinnert de commissie zich nog goed. ‘Het 

was een voetbaltoernooi’, vertelt Arie, ‘waarvoor 

zich slechts één team aanmeldde.’ Gelukkig kwamen 

er steeds meer inwoners, jong en oud, op de vrolijke 

geluiden af. En toen waren er al gauw twee teams.

 ‘We hebben altijd zoveel ideeën’, vertelt Miente,  

‘en we vragen de kinderen zelf natuurlijk ook’. Zo is 

vorig jaar aan de jeugd, die net de Kromme Akkers 

had verlaten, gevraagd wat zij graag willen doen. 

Bowlen en lasergamen scoorden hoog, net als  

samen eten. Door corona kon helaas nog niets  

georganiseerd worden. 

Als één van de leukste activiteiten wordt de open-

luchtbioscoop genoemd, die niet alleen voor de 

jeugd werd georganiseerd, maar voor alle inwoners. 

Het heeft veel tijd gevraagd om het te organiseren. 

Vergunningen en apparatuur moesten geregeld wor-

den, en natuurlijk de films. En dan is de dag zelf af-

wachten of het droog blijft en er publiek komt. Linda: 

‘Toch spannend, vooral omdat het vanwege het weer 

een week uitgesteld moest worden. We hebben  

alleen maar positieve reacties gehad.’ 

Aan de slag met nieuwe plannen

De laatste échte activiteit is alweer van afgelopen 

zomer, een spelletjesmiddag, waaraan maar liefst 27 

kinderen deelnamen. De laatste geplande activiteit 

was lasergamen in oktober. De animo was enorm, 37 

kinderen. Helaas kon het niet doorgaan. Om het jaar 

toch met de kinderen af te sluiten, was er een kerst-

puzzel en een kleurplaat. Veel kinderen hebben hier 

enthousiast aan mee gedaan. 

Vanaf dit jaar gaat de commissie met drie leden  

verder. Harriët stopt er na vier jaar mee. De eerste 

vergadering staat gepland zodra de coronamaat-

regelen versoepeld worden. Het is toch prettiger 

en gezelliger om elkaar echt te kunnen spreken,  

en niet online. Zodra het kan, wordt het lasergamen 

gepland. Houd Facebook, Instagram en de website 

van Garnwerd goed in de gaten.
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Sinterklaasspeurtocht

Vanaf 21 november konden de kinderen in Garn-

werd speuren in heel hun dorp naar mooi versier-

de vensterbanken in Sinterklaassferen. In elke 

vensterbank was een letter verstopt. Met alle  

gevonden letters konden ze een raadselachtige 

zin maken. De kinderen die alle vensterbanken 

had gevonden en de zin ingeleverd in de brieven-

bus van het Pietenhuis, werd diezelfde avond nog 

opgeschrikt door een harde bons op de deur en 

verrast met een tasje vol lekkers en leuks. De Piet 

was alweer gevlogen voordat ze konden bedanken.  

Margje en Kobe speurden op een koude en zonni-

ge zondagmorgen en kwamen meer enthousiaste 

speurneuzen tegen in het dorp. De dagen daarvoor 

hadden ze al een aantal versierde vensterbanken ge-

spot op weg naar school of tijdens het spelen. Gauw 

verzamelden ze de eerste letters in die vensterban-

ken en daarna gingen ze het hele dorp zorgvuldig 

doorzoeken. Na een uur ontbrak er nog maar één 

letter. De oplossing konden ze al raden, de laatste 

‘e’ is nooit gevonden. Margje en Kobe: “We vonden 

het super leuk om te doen. Er waren heel veel leuke  

vensterbanken, ook veel fopvensterbanken zonder 

letter maar dat was juist leuk. We hadden thuis zelf 

ook de vensterbank versierd. De oplossing vonden  

we eerst heel raar, maar we snapten het toen we het 

filmpje van Sinterklaas en de pieten hadden gezien.  

De verrassing die we kregen was super leuk!  

Hopelijk is er volgend jaar weer een speurtocht.”

Stichting Nieuwe Akkers opgeheven

In december heeft het bestuur van Stichting Nieu-

we Akkers (Ben Smit, Christine Strijker, Mintsje 

Boersma) de stichting opgeheven. In 2015 werd de 

stichting opgericht om een alternatief te bieden 

voor het plan van sluiting van 12 van de 24 openba-

re basisscholen in Noord-Groningen. De sluitings-

plannen waren gelukkig binnen enkele maanden 

van tafel. 

Samen met betrokkenen dorpsgenoten, de dorps-

vereniging, schoolvereniging Lauwers & Eems en 

de gemeente Winsum ontwikkelden we vervolgens 

mooie plannen waarbij niet alleen de onze Kromme 

Akkers behouden zou blijven, maar waarbij er ruim-

te zou komen voor ontmoeting en activiteiten voor 

alle Garnwerders in een ver- of nieuwbouw van het 

schoolgebouw. Er waren al veel stappen gezet, de 

gemeente Westerkwartier heeft echter besloten 

niet verder te willen met deze plannen. 

Voor de school heeft dit geen gevolgen (de gemeen-

te gaat over nieuwbouwplannen, maar scholenver-

eniging Lauwers & Eems is verantwoordelijk voor het 

onderwijs en ziet een mooie toekomst voor de Krom-

me Akkers voor zich). Voor het dorp is het ontzettend 

jammer en teleurstellend. De dorpsvereniging gaat 

met de gemeente in gesprek over andere opties.

Stichting Nieuwe Akkers had nog een bedrag van 

ruim € 3000,- op de bankrekening staan. Dit geld is 

geschonken aan de jeugdactiviteitencommissie.

Graag zou ik iedereen die de afgelopen jaren energie 

gestoken heeft in de plannen van de Nieuwe Akkers 

nogmaals ontzettend willen bedanken: Sonja, Sjoerd, 

Meike, Josanne, Attje, Hilde, Rogier, Annemiek, 

Hein, Peter, Simone, Ingrid, Ben en Christine. En ook  

de dorpsvereniging is in al die jaren actief betrokken 

geweest. Mede namens jullie bloeit en groeit de 

Kromme Akkers nog steeds.

Mintsje Boersma 
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Leerlingen Kromme Akkers verrassen 
dorpsgenoten met kerstattentie

Vrijdag 11 december verrasten de leerlingen van 

groep 5 t/m 8 van OBS De Kromme Akkers in Garn-

werd 55 dorpsgenoten met een kerstattentie en 

nieuwjaarswens. De twee weken daarvoor werkten 

ze tijdens het creatieve circuit op vrijdagmiddag aan 

kerststukjes van hout, stof of klei. Met het materiaal 

naar keuze creëerden ze kerstbomen, rendieren, 

engeltjes of sterren. Het resultaat waren gezellige 

kerstversieringen voor in de boom, aan de voordeur 

of op de schouw. 

In overleg met de dorpsvereniging Garnwerd werd 

een lijst samengesteld van mensen die wel een  

attentie konden gebruiken van de kinderen van de 

Kromme Akkers. Normaal gesproken ontmoeten 

dorpsgenoten en scholieren elkaar regelmatig wan-

neer ze bijvoorbeeld een boek komen lenen uit de 

dorpsbibliotheek of wanneer er een dorpsmaaltijd  

plaatsvindt in het schoolgebouw. De leerlingen  

hebben veel plezier beleefd aan de voorbereidingen 

en het rondbrengen van de attenties. Door de ver-

raste dorpsgenoten werden ze uitgebreid bedankt. 

Van de jeugdactiviteiten commissie
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen (4 t/m 

12) een kleurplaat en Kerstpuzzel ontvangen. Die 

konden ze voor 1 januari 2021 inleveren en onder de 

inzendingen zouden een paar prijsjes verloot wor-

den. Maar liefst 22 kinderen hebben van zich laten 

horen door of de puzzel, of de kleurplaat, of beide 

in te zenden.

Iedereen heeft de puzzel goed ingevuld. De kleur-

plaat leverde mooie kleuren op. De Kerstman had 

over het algemeen een rood pak maar zijn arrenslee 

was toch heel verschillend. Zo zagen we soms een 

rode arrenslee met geel/gouden ijzers. Maar ook 

bruine, paarse, roze, groene, gele en een zwarte. Uit-

eindelijk hebben alle deelnemers een kleinigheidje 

ontvangen.

Waardedalingsregeling

De Waardedalingsregeling is bedoeld voor eige-

naren van woningen waarbij in de periode waarin 

zij eigenaar waren, een verschil in waarde is opge-

treden doordat de woning ligt in het gebied waar 

aardbevingen voorkomen. Hiervoor moet men 

eigenaar van een woning zijn (geweest) in de pe-

riode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019.

Belangrijk is dat het niet alleen geldt voor wonin-

gen die minder waard zijn geworden. De meeste 

woningen zijn de afgelopen jaren, ook ondanks de 

aardbevingen, in waarde gestegen. Op basis van de 

waardedalingsregeling komen ook eigenaren van 

woningen voor een vergoeding in aanmerking waar-

van de woningwaarde wel is gestegen, maar minder 

hard dan mogelijk was als gevolg van de invloed van 

aardbevingen. 

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is opge-

richt om de schade die door de NAM is veroorzaakt 

op een onafhankelijke en laagdrempelige manier af 

te handelen.

Meer informatie is te lezen op: Instituut Mijnbouw-

schade Groningen.
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Kabeltracé Net op zee Ten noorden van de
Waddeneilanden
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

heeft in overleg met het ministerie van Binnenland-

se Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het besluit ge-

nomen dat het te bouwen windpark Ten noorden 

van de Waddeneilanden aangesloten wordt via tra-

cé  Eemshaven west. Dit betekent dat de optie van 

een trace dat langs Garnwerd loopt, vervallen is.

Waar komen de kabels?

Het tracé Eemshaven west loopt zo’n 85-90 kilome-

ter door de Noordzee en Waddenzee. De onder-

grondse kabels komen via de oostelijke punt van 

Schiermonnikoog aan land, waarna het tracé op land 

parallel aan de kust oostelijk naar de Eemshaven 

loopt. De belangen van landbouw, natuur & milieu, 

het defensiegebied, scheepvaart, visserij en (vergun-

de) zoekgebieden voor zandwinning worden hierin 

meegenomen. Dit zogeheten voorkeursalternatief 

(VKA) loopt door de gemeenten Schiermonnikoog 

en Het Hogeland.

Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor de ener-

gie van windparken op zee: het is nu al een ener-

gieknooppunt van Noord-Nederland en overheden 

en bedrijfsleven willen windenergie gebruiken om 

hun duurzaamheidsambities verder in te vullen.

Het tracé gaat door dunbevolkt gebied en is ten 

opzichte van een aantal andere tracés technisch 

minder complex. Qua kosten is het tracé een mid-

denmoter. Wel gaat het tracé door 35-40 kilometer 

hoogwaardige agrarische gronden. De aspecten die 

voor de landbouw belangrijk zijn, zoals onder meer 

bodemverstoring, effecten op grondwater en verzil-

ting krijgen aandacht in de (milieu)onderzoeken. In 

de vervolgfase krijgen deze aspecten verdieping en 

worden de agrariërs nauw betrokken bij de verdere 

uitwerking en optimalisatie van het voorkeurstra-

cé. Ook het doorkruisen van Natura 2000-gebied de 

Waddenzee vereist een nauwkeurige inpassing.

Gebruikte bron: website Tennet

Nieuwe boekenkast op school en een 
minibieb erbij

Onze dorpsbibliotheek 

is vernieuwd met een 

mooie zwarte boeken-

kast, die aan beide zij-

den ingericht is. Ook is 

de collectie gedeeltelijk 

gewisseld met vooral 

spannende boeken. Eén 

kant is gevuld met de 

spannende detectives en thrillers. De andere kant 

met familieromans, literatuur en dvd’s. Vooralsnog 

is Tiny Scholten de contactpersoon om de boeken 

en/of dvd’s op te halen. Wie graag iets te lezen of te  

kijken wil hebben, bel, mail of app Tiny.

Email: tinyscholten@hotmail.com, tel. 06-46080343.

Ondertussen wordt er getimmerd aan een minibieb, 

die op het oude schoolplein geplaatst wordt. Halen, 

brengen, ruilen, alles kan. Voordeel is dat de mini-

bieb 24/7 open is. Het kan nog enkele weken duren 

voordat hij er staat. Nog even geduld.
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Dorpsbudget ter compensatie aanleg 
hoogspanningslijn
Voor elk dorp in Middag is er een dorpsbudget ter 

beschikking gesteld als compensatie voor de aanleg 

van de hoogspanningslijn die Tennet momenteel 

aanlegt door ons gebied.

De commissie Omgeving van de dorpsvereniging 

heeft al een tijd terug ideeën ingediend bij de Pro-

vincie, waarmee het landschap en de infrastructuur 

in en rond Garnwerd verbeterd kunnen worden. De 

plannen zijn:

•  een fietspad tussen Weidelust en Winsum

•  een fietspad tussen Feerwerd en Garnwerd

•  aanpak van de parkeerplaats aan de zuidkant 

 van Garnwerd 

•  inrichting van groenplekken in het dorp

Door corona is het lastiger om tempo te maken in 

de plannenmakerij. De dorpsvereniging gaat afstem-

men met dorpsbelangen in Ezinge en Feerwerd. 

Binnenkort hebben we een gesprek met de gemeen-

te via Teams over onze plannen.

Via onderstaand link komt u bij de projectenkaart 

waarop alle projecten in het kader van landschaps-

compensatie 380 kV vermeld staan: https://provgro-

ningen.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.ht-

ml?appid=7a7df372738a4228aa1e05e9da5e4aff

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij de  

commissie omgeving: 

Harry Hummel: hummelharry@gmail.com of 

Ineke Blankenspoor:

dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com 

Meneer M en de Prins
Meneer M heeft weinig jachtinstinct. Hij gebruikt lie-

ver zijn sociale eigenschappen. Zijn jongere broer- de 

Prins- is juist gek op jagen. De Prins speelt graag met 

touwtjes en veertjes. Wanneer ik kattensnoepjes 

door de kamer gooi dan gaat hij helemaal door het 

lint. De adrenaline giert door zijn lichaam en de Prins 

rent erachter aan en duikt erop. Alsof het snoepje 

nog kan weglopen. “Ha! Lekker helemaal voor mij.” 

En met een grote grijs smult hij ervan.

Zoals regelmatig kwam de Prins vandaag weer trots 

met een prooi naar binnen. Met de schat nog in zijn 

bek miauwt hij heel hard. “Kijk eens, weer ééntje!” 

Meneer M is er dan als de kippen bij. Hij loopt meteen 

op de Prins af en hij krijgt de prooi. 

Toen de Prins een kleine Prins was heeft meneer M 

hem direct in zijn hart gesloten. Hij was als een vader 

voor de Prins. Ze gingen samen op pad. En na een 

dag vol avonturen lag de kleine Prins lekker tegen de 

buik van de grote papa M te slapen. 

Maar heel soms ging dat niet helemaal goed. 

Kleine Prins probeerde wel eens bij meneer M te 

drinken. Op zoek naar een tepel voor melk. Dat ging 

meneer M te ver. Er zijn grenzen. Wild trapte hij met 

zijn achterpoten de kleine Prins van zich af. Dat ging 

niet zachtzinnig. Maar de kleine Prins leerde zo dat 

dat echt niet kon.

Meneer M leerde de Prins alles en hij hield ook  

rekening met zichzelf. Juist vanwege die grenzen. 

Meneer M houdt van de Prins maar zijn liefde gaat 

niet ten koste van zichzelf. Dat is niet egoïstisch  

bedoeld. Hij zou zichzelf alleen nooit wegcijferen.  

Als Meneer M niet in de eerste plaats goed voor zich-

zelf zorgt dan heeft hij niets te geven aan anderen. 

Toen de Prins groeide, werd het meneer M duidelijk 

dat hij een rasechte jager was. “Mooi,” zei hij tegen 

de jonge Prins. “Dat is dan jouw taak.” Hij noemde 

het zijn ‘superheldkracht’ en de Prins was daar zeer 

mee in zijn nopjes. Hij moedigde de Prins aan om lek-

ker te gaan jagen. Hij leerde hem elke tweede prooi 

naar meneer M te brengen. 

Met een volle buik ploft de Prins op de grond. Hij ligt 

genietend te kijken naar Meneer M die zijn cadeau  

opeet. Hij is gelukkig. Slapen doen zij nog altijd  

samen. Alleen is de Prins nu te groot om tegen de 

buik van Meneer M aan te liggen. Er zijn grenzen.

Jacintha Schoon
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Nieuwe krantenbak bij de school: met
streekbladen en plastic zakken

Kranten

Sinds kort hangt er een prachtige, robuuste houten 

krantenbak aan de buitenkant van het fietsenhok 

van de school, aan de kant van de Akkerstraat. De 

bak is gemaakt en geplaatst door dorpsbestuurslid 

Kor van Dijk, waarvoor hulde!

Vanaf donderdagmiddag kunt u daar de Streekkrant, 

Westerkwartier, Zaken die uw aandacht vragen en 

een folder van supermarkt Ubels halen.

Plastic zakken

De dorpsvereniging heeft de gemeente gevraagd 

ook de nieuwe plastic zakken voor de milieuboer in 

de krantenbak te leggen. Als het goed is, heeft u van 

de gemeente een brief ontvangen over de nieuwe 

milieuzakken, samen met een rolletje plastic zak-

ken voor plastic en drankkartons. De brief is helaas  

niet overal bezorgd. De informatie is te vinden op 

www.westerkwartier.nl/milieupuut

Inmiddels is dat geregeld. In de bak liggen witte zak-

ken voor plastic en drankkartons, in rolletjes van 4. 

Graag niet meer dan 1 rolletje meenemen! Ook ligt 

er een rol groene zakken voor textiel. Wij vragen u 

hiervan het benodigde aantal zakken af te scheuren 

(niet de hele rol meenemen).

We bekijken of deze wijze van aanbieden bevalt 

of dat er een aparte bak voor de zakken nodig is. 

Onze dorpsgenoot Fokko Leutscher zorgt ervoor dat 

de voorraad op peil blijft en dat de bak op orde blijft. 

De kranten en de plastic zakken zijn overigens ook af 

te halen bij supermarkt Ubels in Ezinge.

*De brief is niet overal bezorgd; de informatie is ook 

te lezen op westerkwartier.nl, onder Milieu- en tex-

tielpuut.

Bedankje

Graag wil ik mijn dorpsgenoten en omwonenden 

bedanken voor hun kerstkaarten, planten of bezoek 

met opbeurende woorden en steun in deze moeilijke 

coronaperiode.

Hartelijk dank, Nel Terpstra

Bedankje 

Beste dorpsgenoten,

De eerste week van november was het de collecte-

week van de Alzheimer Stichting.

We kennen allemaal wel de indringende reclame op 

de televisie : Wat alz......u

Voor mij was het de tweede keer dat ik Garnwerd 

‘voor mijn rekening nam‘ en met trots kan ik u mee-

delen dat de opbrengst het geweldige bedrag van  

€ 204,79 bedroeg. Het is zelfs iets méér dan vorig 

jaar! Iedereen die gul gegeven heeft, héél hartelijk 

bedankt!

Namens de Alzheimer stichting, Els de Beurs
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Wist u dat …?
• op de site van de Boekeniers prachtige foto’s  

van alle huizen in het dorp en het buitengebied te 

vinden zijn: 

 www.boekeniersgarnwerd.nl/huizenkaart

• Harry Hummel sinds kort een dochter én een zoon 

heeft. Gefeliciteerd met Robin. 

• veel inwoners van het dorp voor de leefbaar-

heidsprijs 2020 van de gemeente Westerkwartier 

op de jeugdcommissie hebben gestemd en zij nu 

300 euro hebben gewonnen. 

• sommige inwoners nog nooit zoveel gewandeld 

hebben als de afgelopen maanden, zelfs als het  

regende of er een sneeuwstorm was. 

• de honden in het dorp soms weigeren om mee te 

gaan als de baas weer naar buiten wil. 

• de tentcommissie Garnwerd Grandioos de benodig-

de vergunningen bij de gemeente Westerkwartier 

al heeft aangevraagd. 

• tijdens de World Cup Chris Huizinga de ploegen- 

achtervolging voor Nederland won samen met 

Sven Kramer en Beau Snellink. 

• de nieuwe redactie benieuwd is wat u van deze 

nieuwe Gört vindt. 

Mail uw reactie en tips naar: gort@garnwerd.eu

Deze Gört is gesponsord door

(Hart)verwarmend nieuws!

Wat staat er opeens aan de Hanekamp in Garnwerd? 

Eerst veel getimmer. De jongens van Burgemeester 

Brouwersstraat nummer 30 zijn lekker bezig. Een 

onderstel, veel hout. Wat wordt het? Goed idee! Er 

onstaat een mobiele sauna! Dat is leuk! Ze zwemmen 

dagelijks in het Reitdiep, met een vriend, hun moeder, 

een vriendin. En dat is wel koud nu. Vandaar hun idee 

om een mobiele sauna te maken. Dat is lekker voor-

af en na het zwemmen! Reuze gezellig in de sauna.  

Hij is te huur. Want niemand kan naar de sauna door 

de corona-maatregelen. Dit kan wel. Kijk maar op 

www.saunaverhuurnoord.nl voor meer informatie.

In onze sfeervolle, natuurlijke barrel-sauna op wielen 

kom je helemaal tot rust. En je hoeft er niet voor op 

pad: wij brengen onze sauna’s persoonlijk bij je langs. 

Geniet van deze unieke privé-ervaring bij jou thuis of 

op een andere locatie naar keuze: bijvoorbeeld in de 

natuur. 
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