
In memoriam: Harm Wegman
Er zijn van die momenten in het leven dat je op-

eens beseft dat alles wat zo vanzelfsprekend is 

er opeens niet meer kan zijn waardoor heel even 

alles anders lijkt. Het overlijden van Harm is zo’n 

moment en eigenlijk verbaas ik mijzelf daar over, 

want het leek zo gewoon. Er is geen activiteit in 

het dorp waar Harm niet bij was, als verkeersrege-

laar, als bemoeial, als betrokken dorpsgenoot. Er 

is eigenlijk geen dag dat je Harm niet zag. Ploete-

rend op de fiets door wind en weer naar Winsum, 

op straat, bij Garnwerd aan Zee. Elke activiteit in 

het dorp was Harm bij betrokken en volgens mij 

is er geen vergadering over een activiteit waarin 

niet Harm zijn hulp werd gevraagd of besproken. 

Of het nou ging om een activiteit voor school,  

iovivat, Garnwerd Grandioos, alles voor de jeugd, 

klaverjassen... altijd en overal was Harm. Moi lai-

verd als je hem tegen kwam en altijd een praatje. 

Het moment dat Harm burgemeester werd van 

Garnwerd was prachtig en hoe mooi hoe hij die 

rol vertegenwoordigde. Gevraagd en ongevraagd 

was Harm aanwezig en had hij een rol in het suc-

ces van het evenement. 

Ik zal hem missen en besef heel even dat wat zo 

vanzelfsprekend is gewoon niet vanzelfsprekend 

is. Ik hoop dat hij gevoeld en geweten heeft dat 

zijn inbreng en aanwezigheid gewaardeerd is en 

dat hij ontzettend gemist gaat worden. Ik ga hem 

in ieder geval missen.

Sonja Hofstee

Redactieadres: Ineke Blankenspoor, Burgemeester Brouwerstraat 36, Garnwerd

Mail: gort@garnwerd.eu   |   Website: www.garnwerd.eu 
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GÖRT Nieuwsbrief van de 

Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken

Voorwoord
Het is zover, midden in de zomer kunnen we uit 

onze corona-winterslaap ontwaken. Ondanks 

dat we voor het tweede jaar op rij een zomer 

zonder Garnwerd Grandioos hebben, krijgen 

we weer volop ruimte om elkaar te ontmoeten.  

Samen met elkaar (en de dagjesmensen) kunnen 

we Garnwerd weer een beetje afstoffen en genie-

ten van wat de zomer ons te bieden heeft. Er zijn 

veel mooie dingen om ons heen: de bloemrijke 

binnenkomsten bij het dorp, biggetjes en pul-

letjes, een nieuwe bibliotheek en een muzikale 

fietsroute van Garnwerd naar Zoutkamp. U leest 

erover in deze Gört!
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Reitdiep cd en muzikale fietsroute

Met de zomer voor de deur en veel vrije dagen 

in het verschiet is een muzikale fietstocht natuur-

lijk een hartstikke leuk uitje. Helemaal als het ook 

nog eens een tochtje is langs de oevers van het 

Reitdiep.

Nou dat kan! Dorpsgenoot Kees Langejan heeft 

in de coronatijd tien liedteksten geschreven over 

bijzondere plekken langs het Reitdiep en daar mu-

zikanten bij gevraagd, die deze teksten tot ‘song’ 

hebben gemaakt. Ook een aantal Garnwerder 

muzikanten hebben meegewerkt aan dit project. 

Dus als u multimuzikant Hans van Reijswoud eens 

wilt horen schitteren, of oud Garnwerder José 

Timmer een prachtige ballade wilt horen vertol-

ken, luister dan naar de cd Het water Zag. Ook de 

eega van Kees, Marietta Rust, zingt de sterren van 

“de hemel” en, heel bijzonder, voormalig shanter  

Martin Noorda liet zich eindelijk weer eens  

strikken voor een lied, ditmaal over het treurige 

lot van een Rode Haan. In deze smartlap trekt 

ook accordeonist Piet Bijma alle registers open. 

Om het Garnwerd-feest compleet te maken is  

de vormgeving van zowel de cd als de fietsroute 

gedaan door dorpsgenoot Arie Jekel.

Het project heeft geresulteerd in zowel een cd 

als een fietsboekje. In dit boekje wordt een route 

beschreven van Groningen naar Zoutkamp slin-

gerend langs het Reitdiep. Onderweg kunnen 

de tien liedjes ter plekke beluisterd worden op 

de mobiel via een QR-code. Ook de liedteksten 

staan afgedrukt in het boekwerkje. Zo wordt u 

o.a. meegenomen naar boerderij Het Blauwbörg-

je, waar ooit de Ploegschilders arbeiden, valt er in 

Wierumerschouw een enorme bui op uw hoofd, 

komen de Spanjaarden zowel in Wetsingezijl als 

in Aduarderzijl hun partijtje meeblazen, vechten 

wolf en uil hun strijd uit in het idyllische Electra en 

kunt u heerlijk meedeinen op het Leugenbankje 

in Zoutkamp. En natuurlijk heeft ook Garnwerd 

een lied gekregen. Ga binnenkort maar eens kij-

ken op het bankje aan de overkant van het Reit-

diep, voor het balkenhuisje, dan ziet u ze zitten, 

de fietsers met een mobieltje voor hun oor en 

misschien mompelen ze nog zacht: “ja, een heel 

bijzonder dorpje.”

Meer info over de cd en het fietsboekje is te vin-

den op de website marikesj.nl, maar u kunt ook 

gewoon even aanlopen aan de Hunzeweg 64.

www.marikesj.nl

In de schijnwerper

Garnwerd: Village Fleurie
Het is vast al opgevallen dat het dorp er zo  

fleurig uitziet met gele violen. Een nieuwe  

werkgroep buigt zich daar met veel liefde over. 

Na wat opstartproblemen met de violen aan de 

brug bloeien ze nu heel mooi. Ook zijn er grote 

bakken met geraniums geplaatst bij de ingan-

gen van het dorp. Deze moeten nog even wen-

nen, maar het wordt ongetwijfeld een kleurrijke  

binnenkomst.
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Meneer M en het raam
Ik doe het gordijn van mijn slaapkamerraam open 

en wil het raam opendoen. De Prins springt op 

de vensterbank. “Pas op, hoor”, zeg ik. “Hoe-

zo?”, vraagt hij met een miauw. Ik vertel hem 

dat Meneer M een keer uit het raam is geval-

len. “Nee, echt?”, vraagt hij. “Meneer M?”, ver-

baasd kijkt hij mij aan en draait zijn oren naar 

voren. “Kan ik me haast niet voorstellen”, zegt 

hij. “Meneer M is altijd zó in balans.” Ik glimlach.  

Ja, dat is hij. Ik vertel de Prins dat het gebeurde 

toen meneer M nog een kleine M was. “Is meneer 

M klein geweest?” Ik leg uit dat iedereen ooit klein 

is geweest. Hij knijpt zijn ogen tot spleetjes, houdt 

zijn hoofd schuin en zegt: “Ah gossie.”

Mijn slaapkamer is op de eerste verdieping. Ik  

vertel de Prins dat lang geleden kleine M op de 

vensterbank zat terwijl het raam open was. Kleine 

M was net hier komen wonen.

Grote Broer had ontdekt dat de kleine rode kitten 

wel een leuk speelkameraadje was. Hij liep die be-

wuste dag naar het raam en keek naar de venster-

bank waar kleine M zat. Een mini pluizen bolletje 

vergeleken met hem. Grote Broer stond op het 

bed met zijn neus vlakbij kleine M. Hij besnuffel-

de hem en het zag er lief uit. Ineens besloot grote 

Broer dat het tijd was voor spelen. Hij gaf kleine M 

met zijn poot een pets. Kleine M deinsde terug en 

viel uit het raam. Ik schrok me een hoedje.

Ik rende de trap af naar beneden, door de tuindeur 

naar buiten. Ik keek op de plek onder het raam 

maar zag kleine M niet. Ik hoorde ‘mieuw’. Daar! 

Ik zag hem. Hij was net om de hoek van het huis 

heen gelopen en kwam naar me toe. Ik pakte hem 

op en drukte hem stevig tegen mij aan. “Oh, kleine 

M”, zei ik en bekeek hem eens goed. Bloed drupte 

uit zijn neus. “Jeetje”, zei de Prins. Luisterend naar 

mijn verhaal. “En toen?” Op naar de dierenarts. Hij 

had niets anders dan een bloedneus. “Gelukkig”, 

zei ik tegen de dierenarts. “Ja”, zei de dierenarts. 

“Dat heb je met kinderen. Ze leren door te vallen 

en opstaan.” Helemaal opgelucht kwam ik thuis. 

Grote Broer zat al bij de deur. Hij keek me schuldig 

aan met zijn grote bruine ogen. Daarna keek hij 

naar de grond en schuifelde wat met zijn poten. 

En als hij rode wangen had kunnen krijgen, had hij 

het gedaan. “Weet je”, zei ik tegen hem. “Het was 

een ongeluk. Je moet nog leren om een goede 

grote Broer te zijn. Dat doe je met vallen en op-

staan. Vallen is niet zo moeilijk. Maar het opstaan, 

daar zit het ‘m in.” “En werd hij een goede grote 

Broer?” vroeg de Prins. “Reken maar!” zei ik. 

Jacintha Schoon

Bericht van de gemeente Westerkwartier
Aanvraag mantelzorgwaardering 2021 
Van 1 juli tot 1 oktober 2021 kunnen mantel-

zorgers, die langdurig en intensief zorgen voor 

iemand uit de gemeente Westerkwartier, een 

aanvraag indienen voor een VVV-cadeaukaart 

ter waarde van 50 euro. De gemeente stelt de 

cadeaukaart beschikbaar als blijk van waardering 

voor de geweldige inzet van mantelzorgers. Meer 

informatie en het aanvraagformulier zijn te vin-

den op www.sociaalwerkdeschans.nl. Eventueel 

kan iemand van het bestuur of de werkgroep  

Ouderen helpen met invullen op de computer.

Versterking van het bestuur gezocht
Door omstandigheden willen we graag ons  

bestuur versterken, eventueel tijdelijk.

Het gaat om ondersteuning van de voorzitter en  

de secretaris. Dit kan uitmonden in een bestuurs- 

lidmaatschap, maar dat hoeft niet per se.

Ben jij degene die we zoeken?

Aanmelden bij Liesje Faber, voorzitter of 

Ineke Blankenspoor, secretaris 

Mail: dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com 

of 0627451091
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Noaberhulp
Beste dorpsgenoten,

Met dit berichtje willen wij (Evelien Slangenberg 

en Ria Timmer) jullie even bijpraten over onze 

‘Noaberhulp’. 

Onder de paraplu van Sociaal Werk de Schans in 

Zuidhorn stapten wij in november 2019 namens 

Garnwerd in een werkgroepje, samen met Feer-

werd en Ezinge. Met het doel om een hulpnet-

werk op poten te zetten. Drie vergaderingen later 

was het gedaan met de pret, Corona gooide de 

deur dicht. Toch was het mooi dat dorpsgenoten 

die hulp zochten, ons ook tijdens die nare periode 

wisten te vinden, met of zonder tussenkomst van-

de Schans. Boodschappen doen, een wandeling, 

een praatje.

Nu, een dik jaar later gaan we de boel weer opstar-

ten. De eerste vergadering is gelukkig gepland, 

we gaan plannen maken en hopelijk snel resultaat 

boeken. 

In ieder geval blijven Evelien en ik beschikbaar 

voor jullie hulpvragen. 

Hier nog even onze telefoonnummers:

Evelien: 06-43440849, 0594-621590

Ria: 06-21572051, 0594-622020

Ria is t/m 8 juli op vakantie. Bij geen gehoor op 

deze nummers kun je altijd bellen met Sociaal 

Werk de Schans, tel. 0594-745620, en vragen naar 

Machteld van der Zee, tel. 06-51307385.

We houden jullie op de hoogte, fijne zomer,

Ria en Evelien 

Moestuinvereniging neemt afscheid van 
jubilerend bestuurslid

De moestuinvereniging Ezinge-Garnwerd nam op 

zaterdag 10 april afscheid van jubilaris bestuurslid 

Rudolf Groefsma.

Rudolf is sinds 1972 lid van de vereniging. En in 

1981 werd hij ook bestuurslid. In het bestuur had 

Rudolf de dubbele functie van penningmeester 

en secretaris.

Hij heeft zich 40 jaar lang ingezet voor de vereni-

ging. Maar nu Rudolf een dagje ouder wordt en 

de gezondheid wat afneemt, wil hij het wat rusti-

ger aan doen. Daarom heeft hij besloten om zijn 

bestuursfunctie neer te leggen. Rudolf blijft wel 

lid van de vereniging. Dus we zullen hem nog vaak 

zien op zijn akker in Ezinge.

Het afscheid vond op gepaste afstand plaats met 

de overige bestuursleden op de tuin in Ezinge.

Namens de vereniging ontving Rudolf een diner-

bon van Restaurant De Brug en een Mikkelhorst-

mand met streekproducten.

 

Foto: vlnr: Syty Olivier, Rudolf Groefsema, Ineke ten Brink
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Jong leven in Garnwerd

Biggetjes

Bij de familie Vellinga, Klein Garnwerd 11, zijn 

op 13 juni zes biggetjes geboren. Het was even 

spannend of moeder Cleo zwanger was maar dat 

was dus wel het geval. De vader woont hier niet 

ver vandaan aan het Aduarderdiep, net naast de 

molen.  

Ze zijn vanaf het fietspad richting Winsum goed 

te zien, maar soms zitten ze tussen de schuren in. 

Dan moet je even door het hekje heen om tussen 

de schuren te kijken. 

Pas op: de moeder is heel waaks op haar kroost 

en dus wat feller dan anders, je kunt ze beter niet 

aaien voor de zekerheid. 

Zwanen met lelijke jonge eendjes

In de sloot bij de ijsbaan is een zwanenechtpaar 

met vijf jongen gesignaleerd. Het kan zijn dat 

er eerst meer waren, maar dat die al eerder het 

loodje hebben gelegd.

Nu er wat landbouwactiviteit op de ijsbaan is  

geweest zijn ze helaas weggezwommen en  

sindsdien niet meer gezien.

Contributie 2021
Inmiddels hebben leden een mail of briefje gehad 

met het verzoek de contributie 2021 te betalen.

Soms komen de mails in de Spam-box (ongewens-

te e-mail) terecht! We hebben nog niet alle e-mail 

adressen helaas. Zouden jullie dit willen doorge-

ven bij de betaling of een mail sturen naar leden-

dorpsvereniging@garnwerd.eu?

Naar schatting is 80% lid van de dorpsvereniging. 

Wat zou het leuk zijn is als dit 100% zou kunnen 

worden! Met name ook een aantal nieuwe inwo-

ners zijn nog geen lid.

Ook van sommige wel geregistreerde leden is in 

2020 geen contributie binnengekomen. Waar-

schijnlijk is het aan de aandacht ontsnapt. Wij 

doen een dringend beroep op jullie de contribu-

tie over 2021 zsm te betalen.

Van contributie-inkomsten worden allerlei acti-

viteiten georganiseerd voor jong en oud en ze 

vormen dus een belangrijke inkomstenpost. Het 

is maar een luttele € 5,- per jaar. Op bovenstaand 

mailadres kunnen nieuwe leden zich aanmelden.

Jeugdactiviteiten: spelletjesmiddag/-avond
Vrijdag 20 augustus 2021 (laatste vrijdag van 

de zomervakantie) van 16.00 – 19.30 uur op het 

voetbalveldje in Garnwerd.

Leeftijd: vanaf 7 jaar

Wij zorgen voor iets te eten/drinken.
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Verkeer in Garnwerd: Trillingen Hunzeweg
Een aantal bewoners aan de Hunzeweg maken 

zich zorgen over de trillingen aan de Hunzeweg. 

Samen met de bewoners heeft de dorpsvereni-

ging een brief gestuurd naar de gemeente over 

de zorgen. Daarna is er overleg geweest met de 

gemeente en een vertegenwoordiging van de 

bewoners en de dorpsvereniging. De gemeente 

kwam kijken en er zijn metingen gedaan van de 

verkeersdruk. Het was een goed gesprek waar 

een aantal afspraken zijn gemaakt.

Het blijkt dat er veel grote vrachtwagens en 

landbouwvoertuigen door het dorp gaan. Ook 

over de Oostumerweg zijn er zorgen. De dorps-

vereniging stuurde eerder al een brief naar de 

gemeente over de drukte daar, het zware verkeer 

dat over de Oostumerweg gaat en het belang van 

het behoud van het landelijke karakter van de 

Oostumerweg. Het is niet eenvoudig om minder 

zwaar verkeer door Garnwerd te krijgen. Zeker als 

er, zoals vorig jaar, afsluitingen zijn van de N361  

(Winsum-Sauwerd-Adorp). 

We spraken af dat zowel gemeente als dorps-

vereniging gaat bellen met de bedrijven die veel 

door het dorp rijden, zoals Mechielse Oldehove 

bijvoorbeeld. Direct benaderen en vragen of bij 

de planning een andere route gekozen kan wor-

den, zou kunnen werken hopen we.

Verder wordt de verkeersdruk ook verslechterd 

door te hard rijden. Dat zijn lang niet altijd bui-

tenstaanders die te hard door Garnwerd rijden. 

Daarom de oproep aan iedereen in Garnwerd om 

je aan de maximumsnelheid van 30 km per uur te 

houden! Een oorzaak voor de trillingen kan ook 

deels gelegen zijn in de ondergrond van het riool 

in de Hunzeweg. De gemeente gaat bezien wan-

neer het riool aan vervanging/onderhoud toe is.

Verder plaatst de gemeente bij de drempel in de 

Hunzeweg ter hoogte van het pad naar de molen 

een zogenaamd straatjuweel met het doel om 

trillingen en verkeerssnelheid te verminderen.

Nieuwe minibieb op het oude schoolplein
Behalve onze dorpsbieb op school hebben we 

nu ook een nieuwe minibieb op het oude school-

plein, die 24/7 te gebruiken is. Lenen, houden, 

doorgeven en eigen boeken plaatsen: het kan  

allemaal. Wel graag de deurtjes goed sluiten. De 

minibieb is feestelijk ingebruik genomen door Nel 

Terpstra, die het eerste boek heeft uitgezocht.

De prachtige kast is gebouwd door Wouters  

Interieurbouw en Timmerwerken te Winsum en 

daarna mooi geschilderd door Kor en Ria van Dijk.

Met deze extra voorziening kunnen we weer nieu-

we boeken gebruiken. Geen kinder- en informa-

tieve boeken. Naar school brengen is nu nog geen 

optie i.v.m. corona. Afleveren kan bij mij in de L.W.  

de Blecourtstraat 8, tel 06-46080343, email: 

tinyscholten@hotmail.com. Boeken kunnen ook 

bij afwezigheid in mijn schuur gedropt worden.
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Online Pubquiz voor de jeugd
Na een paar testuitzendingen op youtube was 

het dan eindelijk zover, een online pubquiz voor 

de jeugd op zaterdagavond 20 maart 2021. Het 

deelnemersveld bestond uit 10 teams (30 deel-

nemers). Naar de teams zijn 2 linkjes verstuurd, 

1 voor het volgen van de livestream en 1 voor 

het online antwoordformulier. Om half acht gin-

gen we los. Er waren 5 rondes van elk 10 vragen.  

De thema’s van de vragenrondes: Hou goud is 

dien Grunnegs, Sport, Hoofdsteden in Europa, 

Garnwerd en Uitdrukkingen, spreekwoorden of 

gezegden waar een dier in voorkomt. Voor die 

tijd was er nog een verontrustend mailtje binnen-

gekomen dat een team de eerste ronde niet zo 

zag zitten. Achteraf bleek het mee te vallen, het 

Grunnegs was beter dan verwacht! 

Vragen waar de teams meer moeite mee hadden 

waren: hoeveel velden heeft een dambord, wie is 

in 2016 Europees Kampioen voetbal geworden 

(en is dat nog steeds), uit hoeveel spelers bestaat 

een rugbyteam en wie is de winnaar van het laat-

ste open Garnwerder RISK-toernooi. Allemaal 

vragen uit de sportronde. Ook de hoofdstad van 

Turkije was niet bij iedereen bekend en de lengte 

van het Reitdiep bleek ook lastig. Gelukkig weet 

iedereen wel wie de leden van de Jeugdactivitei-

ten Commissie zijn 

Quizmaster Miente had aangegeven dat hij de 

uitslag bekend zou maken na het doornemen  

van alle goede antwoorden. Helaas verbrak hij de 

verbinding te vroeg. Hiernaar werd hij platgebeld 

en geappt door verschillende deelnemers over de 

uitslag. Die werd alsnog via de mail verstuurd.

Na afloop kregen we positieve reacties. Daarom 

beginnen we vol enthousiasme met het beden-

ken van vragen voor een volgende online pub-

quiz. 

Hierbij de uitslag: (max. 50 punten)

De Noorentjes: 44 punten

De Dametjes Nooren: 42 punten

JAN Slootemaker: 41 punten

Team MDP:  41 punten

BBF:  40 punten

Team Marijke en Chiel: 38 punten

De Badeendjes: 38 punten

De Broekies:  37 punten

Herradura:  37 punten

Roodgekleurde voetbal: 33 punten

De uitslag doet er eigenlijk niet zoveel toe, het 

gaat om een gezellige, plezierige avond. 

Stretchtent
De dorpsvereniging heeft een royale stretchtent 

aangeschaft. Hij is 10 x 6,5 m. Als we weer iets 

voor het dorp mogen organiseren in de buiten-

lucht is zo’n tent erg handig. Je bent dan minder 

afhankelijk van het weer. En het is bovendien 

gezellig, dat heeft de burendag in 2020 wel be-

wezen! De tent is uiteraard te gebruiken door 

alle werkgroepen en commissies. En eventueel te 

huur voor bewoners en andere verenigingen.

We denken dat deze tent een waardevolle en nut-

tige aankoop is voor het dorp.

Garnwerd Grandioos
Helaas was het niet mogelijk om voor 2021 een 

nieuwe editie van Garnwerd Grandioos te orga-

niseren. Het was te lang onzeker of het haalbaar 

was om zowel Garnwerd Grandioos als de Braggel-

tocht met de toen en nu nog geldende coronare-

gels door te laten gaan. Hierdoor bleef te weinig 

tijd over om weer een mooie feestweek te kunnen 

voorbereiden. We kunnen alvast uitkijken naar de 

editie van 2022. Dan vindt Garnwerd Grandioos 

plaats tussen 7 en 10 juli, met natuurlijk op zon-

dag 10 juli de TIENDE editie van de Braggeltocht!



Deze Gört is gesponsord door:
 

Wouters Interieurbouw 

en Timmerwerken

Hoofdstraat O.24

9951 AH Winsum

06-40073843
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Ketting kledingruil groot succes!

Van half mei tot half juni liep de ketting kleding-

ruil in Garnwerd. Er waren 3 groepen gevormd 

met ieder 7 vrouwen die meededen. 

Wat is de ketting kledingruil? Je vormt met elkaar  

een kring waarin tassen met goede, schone  

kleding rondgaan. Ieder vult een tas en brengt 

dat naar de volgende op de lijst. Je krijgt een tas 

van degene die boven je staat op de lijst. Als er 

een tas bij je wordt gebracht heb je een aantal 

dagen om te shoppen, voordat je zelf de tas weer 

naar het volgende adres op de route brengt. Je 

mag uit de tas nemen wat je wil, en je mag mooie 

kledingstukken terug stoppen die jij niet meer 

draagt. Dit hoeft niet 1 op 1, soms neem je meer, 

soms geef je meer, c’est la vie!

Woensdagavond 16 juni was het ijsbaangebouw-

tje omgetoverd in een kledingmarktje! Het zag er 

erg gezellig uit. Overal lagen en hingen kleding-

stukken, die in de tassen overgebleven waren. Nu 

konden de verschillende groepen ook de spullen 

van de andere groepen zien. Er werd nog veel 

aangepast, gevoeld, gekeurd en meegenomen. 

Vrouwen gaven elkaar advies en kletsten bij on-

der het genot van een koffie, thee, iets anders 

en/of een taartje. Heel erg leuke afsluiting van de 

ketting.

Iedereen wilde graag weer meedoen in de herfst! 

Dan gaan we herfst- en winterkleding ruilen.  

Tegen die tijd zetten we een bericht op  

www.garnwerd.eu en facebook.

Mest jij ook in de herfst je kledingkast uit? Doe 

wat met die kleren die je niet meer draagt! Vind 

jij het ook leuk om af te wisselen met je kleren? 

Vind jij het ook een uitdaging om kleding te gaan 

hergebruiken? Doe dan mee met de herfstketting 

kledingruil in Garnwerd! Dit is een activiteit van 

de Dorpsvereniging, georganiseerd door Ilse Ver-

loove (ilseverloove@hotmail.com, 06-13432215) 

en Ineke Blankenspoor (hcblankenspoor@gmail.

com, 06-27451091). Voor vragen kun je hen  

bellen of mailen.
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Wist u dat …?
•   u nu elke dag terecht kunt in de kerk? Niet  

 alleen voor uw geestelijk welzijn, maar ook voor 

 rolletjes afvalzakken voor de milieuboer? De 

 kerk is dagelijks open en dus kunt u er altijd  

 terecht.

•  de minibieb eerst hoger was dan nu?

•  de Kromme Winkel bijna met zomervakantie 

 gaat? 

•  Garnwerd ook enige tijd per bauto bereikbaar was?

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


