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Wat gebeurt er veel...
Hier alweer de laatste Gört (of bij veel nieuws de 
een na laatste) van dit jaar en het is weer een 
Gört met ontzettend veel informatie, activiteiten 
en aankondigingen. Er is belangrijk goed 
nieuws: Er komt een werkgroep om de school 
van Garnwerd: de Kromme Akkers te behouden! 
Daar is door veel mensen hard aan gewerkt en de 
betrokkenheid bij dit onderwerp is groot. Dus 
fijn om nu goed nieuws te kunnen melden. Maar 
er is nog meer goed nieuws: een nieuwe website 
voor Garnwerd, allerlei aankondigingen van 
gezellige winteractiviteiten en de uitnodiging 
voor de aftrapbijeenkomst van de dorpsvisie. 
Dus neem even de tijd, een bakje koffie of thee 
en lees deze Gört aandachtig!  

11 november
Op heel veel adressen wordt het al gedaan, maar 
hierbij nog een keer een verzoek om op 11 
november als de kinderen langs komen buiten 
een lichtje bij de deur te zetten. Het dorp is dan 
feestelijk verlicht en tevens weten de kinderen 
dan dat ze op jullie adres welkom zijn.

Een nieuwe website
De dorpsvereniging heeft sinds 1 november een 
nieuwe website op het adres garnwerd.eu 
We hebben geprobeerd een breed opgezet pallet 
van informatie te bieden zodat iedere 
Garnwerder er trots op kan zijn. 
De site is nog lang niet klaar. We willen 

namelijk van iedereen die in Garnwerd (iets) 
onderneemt teksten ontvangen om ze te plaatsen, 
zo mogelijk met een link naar een eigen website 
of Facebook-account. Kijk voor de 
‘voorwaarden’ op de site en mail de teksten naar 
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com.
Langs deze weg willen we ook Bob de Paauw 
bedanken voor zijn diensten als beheerder van de 
website bijonsingarnwerd.nl. Hij was de eerste 
man die Garnwerd op de digitale kaart zette! 

Wie kent de 10de burgemeester van 
Garnwerd?
Tijdens de Nijjoarsviside begin dit jaar werd 
Erwin de Groot tot eerste 'gekozen burgemeester' 
van Garnwerd benoemd! Het bestuur hoopt op 
deze zelfde manier de 10de burgemeester van 
Garnwerd bekend te kunnen maken tijdens de 
Nijjoarsviside op 3 januari 2015. Het bestuur 
ontvangt graag uw suggesties om die ene 
speciale dorpsgenoot, deze eretitel te kunnen 
geven. Hoewel we nu officieel aan een vrouw 
toe zijn, is natuurlijk vooral de reden van uw 
nominatie doorslaggevend. Het gaat er om of de 
Garnwerder in het verleden en/of in de afgelopen 
jaren een belangrijke rol heeft gespeeld voor ons 
dorp. Wilt u uw suggestie en de argumentatie 
voor 15 december mailen naar 
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com of een 
briefje (met daarop ook uw eigen naam en 
telefoonnummer) in de bus doen bij Joske 
Kluvers (Hunzeweg 39).
Voor iedereen nog even een geheugensteuntje 
over wie eerder burgemeester waren:
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2006: Ad Nooren
2007: Jaap Terpstra
2008: Martje van der Ploeg
2009: Lambertus Postma
2010: Griet van Dijk (Tante Griet) 
2011: Jack Dorrepaal
2012: Dick Kleiwerd
2013: Christine Strijker
2014: Erwin de Groot
2015: is aan de Garnwerders!
Voor de nieuwjaarsvisite komt nog een speciale 
uitnodiging, maar hou 3 januari vrij!

“Garnwerd, iets boven Groningen”: op naar 
een dorpsvisie en informatie over NLD
Reserveer zaterdagmiddag 13 december maar 
vast in je agenda!
Die middag organiseert de commissie Dorpsvisie 
van de dorpsvereniging namelijk de 
aftrapbijeenkomst voor onze eerste eigen 
dorpsvisie. De Garnwerders bepalen zélf wat er 
in zo'n dorpsvisie moet staan en beantwoorden 
vragen als 'Hoe ziet Garnwerd er over 10 jaar 
uit?', 'Hoe werken we samen van 
Wierumerschouw tot Schouwerzijl?', 'Wat willen 
de jongeren in ons dorp het liefst?' En 'Hoe 
blijft/wordt Garnwerd ook voor ouderen een 
prettig dorp?'. Het gaat dus om ideeën en vooral 
over de toekomst van ons dorp, met aandacht 
voor de omgeving en de kern, voor jong en oud. 
Geen zaken die we morgen kunnen regelen, maar 
Garnwerder dromen die we samen tot 
werkelijkheid willen maken! De kinderen van de 
Kromme Akkers zorgen voor inspirerende 
kunstwerken aan de muur van de Doorrit, dus 
even kijken is al de moeite waard!
Maar er is meer die middag: Inmiddels kan 
iedereen die dat wil, zich als Garnwerder klant 
melden bij NLD-energie via de website 
www.nldenergie.org . Maar voordat je overstapt 
naar een andere energiemaatschappij wil je vast 
weten of dat voor jouw persoonlijke situatie wel 
voordelig is. In november leert een aantal 
bewoners van Garnwerd, waar je daarbij op moet 
letten. Zij kunnen je 13 december meer vertellen 
en je helpen in jouw specifieke situatie. De hulp 
is altijd vrijblijvend, de keuze van een overstap 
is natuurlijk aan iedereen zelf.
Hoe het programma van 13/12 er precies uit ziet, 
kun je lezen in een uitnodiging die we begin 
december huis aan huis verspreiden. Maar deze 
onderwerpen, de Doorrit als locatie en 

zaterdagmiddag 13 december staan vast. We 
hopen/ rekenen op ieders komst!
En toen waren er nog maar vijf… 
Nienke heeft aangegeven te stoppen met haar 
functie in het bestuur. Reden is de toenemende 
drukte in haar jonge (en bijzondere !) gezin. 
Natuurlijk heeft het bestuur alle begrip voor de 
keuzes van 'aanstormende hofleveranciers van de 
Kromme Akkers'! Ondertussen maken we ons 
ook wel zorgen over de kwetsbaarheid van het 
bestuur. We hebben nu nog maar vijf 
bestuursleden, terwijl het aantal taken in de 
afgelopen anderhalf jaar vooral opliep. Daarom 
vragen we iedereen eens na te denken of een rol 
in het bestuur misschien iets voor jou is. Omdat 
we nu met vijf vrouwen zijn, is een duo van twee 
mannen erg welkom, maar de versterking door 
twee dames zou ook geweldig zijn. Vooral in de 
hoek van de organisatie van evenementen (van 
sinterklaas tot de organisatie 4/5 mei die in 2015 
iets groter is dan anders, van jeugdbegeleiding 
tot Oranjerun) kunnen de bestuursleden nog wel 
wat hulp gebruiken! Heb je belangstelling, wil je 
meer weten of eerst eens overleggen: loop maar 
langs bij een van de bestuursleden (Joske 
Kluvers, Sonja Hofstee, Nynke Veenstra, Tina 
Bollin, Harriët Visser) of mail naar 
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com. We 
bedanken Nienke voor haar bezigheden binnen 
het bestuur.

Commissie Jeugd
Vanuit de commissie jeugd willen we u graag op 
de hoogte brengen van alles wat we doen.
Na het door de commissie georganiseerde 
symposium van 1 juli waren we natuurlijk 
allemaal wel aan vakantie toe. Maar eerst hadden 
we in de eerste week van de zomervakantie nog 
een gesprek met mevrouw Volp, bestuurder van 
Lauwers en Eems (het schoolbestuur). Ze 
vertelde ons dat ze geïnspireerd was door de 
bijeenkomst en ze nodigde ons uit een nieuw 
plan te maken voor de school. Dat klonk goed!
Na de vakantie begonnen we optimistisch aan de 
gesprekken, maar om eerlijk te zijn verliep dit 
niet bepaald vlekkeloos. Er werd tot onze 
teleurstelling door het management weer een 
terugtrekkende beweging gemaakt.  Tijdens het 
tweede gesprek op 23 oktober waar ook dhr Krol 
(nieuwe interim bestuurder van L&E voor 
primair onderwijs) bij kwam zitten hebben we 
een indringend gesprek gehad waar we voor de 
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laatste keer duidelijk hebben gemaakt dat we 
heel graag een nieuw begin willen maken. 
Daarvoor is het nodig dat de plannen van L&E 
van tafel gehaald worden, zodat er ruimte 
ontstaat voor plannen om de school te kunnen 
behouden. Dit willen we het liefste doen binnen 
L&E .  
En we kregen het antwoord: Ja dat gaan we 
doen! Er komt nu een projectgroep waarin 
jeugdcommissie, MR, school, directie, bestuur 
en wellicht politiek gaan werken aan een plan 
met als doel: behoud van de Kromme Akkers. 
Dit is natuurlijk bijzonder goed nieuws! Toch 
beseffen we ook heel goed dat het echte werk nu 
gaat beginnen. Een plan maken voor een 
duurzaam, kwalitatief goed onderwijs in 
Garnwerd. We krijgen binnenkort de 
projectomschrijving en daarna kunnen we aan de 
slag. Dan komen we ook weer naar het dorp om 
te informeren naar welke ideeën het dorp heeft 
voor school.
Al deze acties doen we natuurlijk in nauw 
overleg en zo mogelijk samen met de MR van de 
school. Ook de directie van De Kromme Akkers 
is bij de laatste overleggen aangeschoven.
Verder proberen we samen te werken met andere 
dorpen en scholen waar hetzelfde speelt. We 
willen meer gezamenlijk optrekken om meer 
invloed uit te kunnen oefenen bij politiek en 
schoolbestuur. Het is natuurlijk een regionaal 
probleem en alleen met samenwerking komen 
we verder. 
Ondertussen hebben we veel werk gemaakt van 
kennis verzamelen. We hebben veel mensen 
gesproken, veel gelezen en ons netwerk vergroot. 
Ook houden we regelmatig contact met de 
gemeentelijke politiek. Afgelopen 31 oktober 
hadden we nog een prettig gesprek met de 
wethouder Dhr. H. Blok.
Om een nieuw plan te maken hebben we meer 
hulp nodig. Mensen die zich willen inzetten om 
zaken uit te zoeken, bijeenkomsten willen 
organiseren voor ouders en het dorp , input voor 
het nieuwe plan en voor allerlei voorkomende 
werkzaamheden. Alle hulp is welkom!
Gelukkig hebben zich al twee nieuwe 
vrijwilligers aangemeld. Jarka Dijkema en 
Christine Strijker.
Er valt nog veel meer te vertellen, maar hier 
hebben we de kern proberen weer te geven. 
Iedereen die meer wil weten kan ons altijd 
benaderen. Binnenkort willen we een avond 

organiseren om het dorp verder te informeren en 
de leden te vragen om advies.
We proberen zo vaak we kunnen iets te plaatsen 
op www.debesteschoolvoorgarnwerd.nl
Ben Smit, Mintsje Boersma, Hein Zeevalking, 
Josanne Venekamp, Frank Nooren en Sonja 
Hofstee, vanuit MR Meike van den Berg en 
Annemiek van der Meijden

Fusie!
Na een heuse 'fusie' van de commissies Verkeer 
en Buitengebied is een nieuwe commissie 
ontstaan. Het is de commissie Veiligheid. 
Trekker is Regina Willemsen. Naast Regina zijn 
betrokken: Emmeke Schuring, Jan Arend Mulder 
en Kuno Schokker. Onder de hoede van deze 
commissie vallen bijvoorbeeld (veilige) wandel- 
en fietsroutes van en naar Garnwerd en ook de 
inrichting van het dorp.

Wandel- en fietsverbinding Winsum start met 
Pieterpad!
De afgelopen maanden heeft Fokko Leutscher 
nieuwe leden van de commissie Buitengebied 
ingewerkt. Fokko is op allerlei terrein zeer actief 
(geweest). De commissie Veiligheid (eerder 
Buitengebied en Verkeer, zie stukje 'Fusie!') 
neemt een deel van zijn werk over. Een van deze 
zaken betreft het Pieterpad. Het Pieterpad, dat 
door Winsum en Garnwerd loopt, is belangrijk 
voor de horeca en bijvoorbeeld de Bed & 
Breakfasts. De commissie Buitengebied heeft 
een uitnodiging naar alle eigenaren van B&B-ers 
gestuurd om met de gemeente te praten over de 
route van het Pieterpad. De B&B eigenaren 
krijgen namelijk van wandelaars met regelmaat 
te horen dat het traject Winsum – Garnwerd zeer 
onprettig en onveilig is. Het gevaar dreigde zelfs 
dat de Stichting Pieterpad de route ging 
verleggen, zodat Winsum en Garnwerd in de 
toekomst helemaal niet meer aan het Pieterpad 
liggen. Alles resulteerde in een bijeenkomst op 
het gemeentehuis. Daarbij waren alle partijen 
(gemeenteambtenaren uit de economische hoek 
en van beheer & onderhoud, Stichting Pieterpad, 
de grondverwerver (die door middel van 
grondruil en aankoop de ondergronden regelt 
voor wandel- en fietspad en bovendien door die 
kavelruil zorgt voor minder landbouwverkeer op 
de weg) en namens - toen nog de commissie 
Buitengebied - Garnwerd Emmeke Schurink en 
Regina Willemsen aanwezig waren. Regina: 
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"Met elkaar hebben we gesproken over hoe het 
Pieterpad in de toekomst kan/zal gaan lopen. 
Hierbij kwamen verschillende belangen en 
problemen naar voren maar uiteindelijk bleek de 
gemeente Winsum zeer bereidwillig om voor het 
einde van het jaar een nieuw (tijdelijk) traject te 
realiseren voor de wandelaars. Tijdelijk. Want er 
moet ook nog een veilig fietspad komen in de 
toekomst en dat heeft een veel grotere impact. Of 
het gecombineerd kan worden met het nieuwe 
wandelpad, weten we nu niet, maar tot nu toe 
hebben we toch iets moois bereikt. De 
aanwezigen hebben die middag besloten om het 
nieuwe traject samen te lopen voordat het in 
gebruik komt. En dat zou best eens met flesje nat 
afgesloten kunnen worden."
De exacte route van de nieuwe tijdelijke 
Pieterpad is nu nog niet online te vinden. Zodra 
deze bekend is, zetten we hem (via een link) op 
onze website. De gemeente Winsum heeft bij het 
bestuur aangegeven te blijven streven naar een 
(gecombineerde) veilige wandel- én 
fietsverbinding tussen Winsum en Garnwerd. De 
wandelverbinding op korte termijn, de 
fietsverbinding op de wat langere termijn (2-2 ½ 
jaar). Er wordt dus door iedereen volop aan 
gewerkt!

Voorleeswedstrijd op de Kromme Akkers
Ieder jaar, middenin de Kinderboekenweek mag 
een jury bepalen wie van de kinderen op onze 
Kromme Akkers het beste kan voorlezen. Ook 
dit jaar weer. Daarom verzamelde zich op 9 
oktober jl., ’s-morgensvroeg om half negen een 
deskundige driekoppige jury, dit jaar bestaande 
uit Emmeke Schurink, Hilda Kemkers en 
Lambertus Postma. Van Emmeke ontving de 
redactie het volgende verslag: "De school was 
omgetoverd tot een klein theatertje en zag er heel 
bijzonder uit: een echte, grote voorleesstoel met 
een mooi wit lamsvacht, waar je lekker rustig en 
ontspannen op kunt zitten, daarnaast een grote 
staande schemerlamp en een wand vol planken 
met boeken! Een betere plek om voor te lezen is 
nauwelijks denkbaar. 
Het valt niet mee om voor een groot publiek 
voor te lezen en dan ook nog voor een jury die 
heel kritisch luistert, daar moet je wel moed voor 
hebben. Het werd al gauw duidelijk dat de keuze 
heel, heel moeilijk zou zijn. De juffen, meesters 
en leesmoeders hadden flink hun best gedaan en 
de voorlezers goed getraind. De drie beste van de 

school waren  Meike Guikema, Margot 
Groenveld en Lois Huizinga. De verschillen 
waren klein, heel klein. Ze waren alle drie 
gewoon goed, heel goed! Maar ja, eentje kan er 
maar de beste zijn en dat werd… Lois Huizinga.
Samen met juf Attje werden er nog wat liedjes 
gezongen, er werd wat gelachen om ‘die gekke 
tante Ka ‘en toen was het zo maar weer voorbij. 
Het was een feestje! En voor Lois… heel veel 
succes in de regionale ronde volgend voorjaar!”

30 km stickers
In Garnwerd ploppen langs de Hunzeweg rood 
met witte 'gevaarten' op. Nee geen 
paddestoelen... 
Mevrouw Nel Terpstra benaderde het bestuur 
afgelopen zomer met het idee 30km-stickers op 
onze vuil- en groencontainers te plakken. Het 
bestuur heeft dit idee opgepakt. En wat bleek: de 
stickers zijn via Veilig Verkeer Noord Nederland 
gratis verkrijgbaar. De eerste stickers zijn bij het 
ophalen van de contributie uitgedeeld aan 
bewoners die daarvoor belangstelling hadden. In 
eerste instantie alleen aan de Hunzeweg. 
Heb je een goede (andere) bestemming voor de 
stickers om automobilisten langzamer te laten 
rijden, stuur dan een mail naar 
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com De 
initiatiefneemster: Nel Terpstra!

Uitstel of afstel 'Groentetuin rondom oude 
schoolplein'
De ontwikkeling van een groentetuin rondom het 
oude schoolplein is tot nadere orde uitgesteld. 
Het bestuur vond te weinig animo om voor 1 
november aanspraak te kunnen maken op de gift 
van Wierden & Borgen. Wellicht komt het idee 
op een andere manier nog eens aan de orde.
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Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 22 november a.s. om 13.00 is de 
aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten aan de 
kade bij Hammingh. 
Na te zijn verwelkomd en toegezongen maakt de 
Sint een tocht door de dorpen Garnwerd, 
Aduarderzijl, Feerwerd en Ezinge. Rond 14.30 
zullen ze een tussenstop maken in het 
wierdenmuseum in Ezinge, waar de Sint en zijn 
Pieten graag de allerkleinsten wil ontmoeten.
 Om 14.00 begint een leuke voorstelling van Erik 
Bulthuis in het dorpshuis in Ezinge, waar om 
ongeveer 15.15 de Sint en zijn Pieten hun 
opwachting maken voor het grote 
Sinterklaasfeest. Om ongeveer 16.00 vertrekken 
ze weer naar hun slaapadres.

Open Garnwerder Risk Toernooi
Het is een traditie en ook dit jaar vindt hij weer 
plaats: het Open Garnwerder Risk Toernooi. Dit 
jaar zal deze plaatsvinden op 20 december 2014. 
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar wie 
zich nog moet opgeven kan dat doen voor 18 
december bij: Miente Viersen, hunzeweg 30, 
0594-621916. Mail: m.viersen@kpnplanet.nl. 
Het belooft een spannende avond te worden
 
Kloksmeren en Jaarwisselingsfeest
Ook dit jaar bent u op 1 januari om 00.15 van 
harte welkom onder de kerktoren voor het 
gezellige "kloksmeren" . Met dorpsbewoners, 
onder het genot van een drankje het nieuwe jaar 
inluiden om vervolgens, voor de liefhebber, door 
te feesten in het Waterborgje voor de nieuwjaars 
fuif.

Nieuwjaarsduik op 1 januari
Op 1 januari a.s. om 13.00 uur wordt bij het 
Pierebadje weer de traditionele nieuwjaarsduik 
genomen in het Reitdiep. Iedereen v.a. 12 jaar is 
van harte welkom om deel te nemen. 

Ledenvergadering ijsvereniging 'Reitdiep'.
Op 22 november zal in het ijsbaangebouwtje te 
Garnwerd de jaarlijkse ledenvergadering van 
ijsvereniging 'Reitdiep' worden gehouden. We 
nodigen al onze leden uit om op deze 
zaterdagavond (20:00 uur) aan te schuiven. 
Koffie en thee zijn gratis, en er worden 
traditiegetrouw mooie prijzen verloot!
De agenda voor deze avond zal worden verstrekt 
bij het innen van de contributie, maar ook 

worden gepubliceerd op onze website 
(www.ijsbaangarnwerd.nl) Daar zullen ook op 
korte termijn ter inzage de notulen van vorig jaar 
te vinden zijn.
We hopen al onze leden te mogen begroeten! 
– Het bestuur IJsbaanvereniging– 
 
Vrijwilligers gezocht
Voor het meehelpen organiseren, bedenken van 
verschillende activiteiten, zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Het gaat om allerlei activiteiten, 
van rondbrengen Gört tot meehelpen bij 
activiteiten. Een van die activiteiten is het 5 mei 
feest: In 2015 wordt er een groot 5 mei feest 
georganiseerd door de gezamenlijke dorpen, 
Ezinge, Feerwerd, Aduarderzijl en Garnwerd, 
hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden hierbij mee te helpen. Mocht u 
dit leuk lijken te helpen of heeft u ideeën voor dit 
gezamenlijk feest, kunt u contact opnemen met 
Harriet Visscher: 06 10780202

“Onder één dak” 
In Café Hammingh’s Doorrit speelt op 14 
december 2014 ROODPALEIS de voorstelling 
“Onder één dak”. Theater over zorg voor elkaar.
Wanneer moeder overlijdt, staan vier volwassen 
kinderen voor een duivels dilemma. Wie 
ontfermt zich over vader? Niemand staat te 
juichen om de oude man in huis te nemen. Loten 
lijkt de eerlijkste, maar niet meest eerbare optie.
Precies honderd jaar geleden schreef Jan 
Fabricius (Assen, 1871) Onder één dak. Anno 
2014 is het thema brandend actueel. Allemaal 
worden we vroeg of laat geconfronteerd met de 
zorg voor onze ouderen, ouders, opa’s en oma’s.
Ben Smit als vader,Bas de Bruijn als zoon,Alina 
Kiers als schoondochter
Betsy Torenbos : regie
Jo Willems : bewerking oorspronkelijke tekst 
programma
13.30 uur : zaal open
14.00 uur : Inleiding en Aanvang Voorstelling
15.30 uur Pauze met Groninger Hapjes en een 
drankje
16.00 uur Informatie en Discussie
17.00 uur Einde
Na de pauze zal wethouder Marc Verschuren van 
de gemeente Winsum een korte toelichting geven 
op de veranderingen in de zorg en begeleiding. 
Daarna zullen we naar aanleiding van het stuk 
met de spelers en de toeschouwers in gesprek 
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gaan over het actuele thema “Zorgen voor 
elkaar”. 
De verzorgingsstaat trekt zich terug, bij een 
hulpvraag wordt eerst gekeken naar de eigen 
kracht en wat familie en buren kunnen 
betekenen. Wat betekent dit voor de burgers ? 
Wat kan redelijkerwijs verwacht worden, kunnen 
we verplicht worden voor elkaar te zorgen, waar 
liggen de grenzen ? Een interessant thema om 
met elkaar te verkennen.
 Uw interesse is gewekt ? Aanmelden kan bij 
info@cafehammingh.nl, tel. 0594 621275 
Voorstelling € 12,50 incl 1 consumptie 
Voorstelling en Groninger hapjes € 25,00 incl 1 
consumptie 

Café Hammingh
Café Hammingh heeft helaas te maken met 
aardbevingsschade, maar gelukkig wordt dit 
hersteld! Buiten om is er al het één en ander 
gebeurd, zie de schoorstenen en ook in de 
Doorrit is al flink wat aangepakt.
Komende weken zal de schade in het Café en in 
het Brugwachterhuis hersteld worden. Van 3 
november t/ 27 november zijn we daarom 
gesloten. Vrijdag 28 november gaat de deur weer 
open voor onze gasten. En voor alle dorpelingen 
en alle betrokkenen bij Garnwerd en Hammingh 
serveren we de 28ste ook weer een 
dorpsmaaltijd! Dit doen we overigens ook de 
laatste vrijdag van de maanden januari en 
februari. In december hebben we evenals 2 jaar 
geleden een muzikale uitsmijter met bubbels en 
bollen. Dit doen we op zondag 28 december!
Reserveren voor alle maaltijden kan via 
info@cafehammingh.nl of 0594621275"
Bert Lange en Margriet vd Spek

Winterfair
Zondag 30 november zal een winterfair 
plaatsvinden bij Garnwerd aan Zee, vrij 
toegankelijk voor iedereen, van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Wees welkom.

40 om Garnwerd
Wat was het weer een prachtige dag en ondanks 
dat de organisatie hoopte op slecht weer, was het 
een dag met veel zon, weinig wind en goede zin. 
Heel vroeg vertrokken de dappere lopers en 
iedereen heeft de tocht uitgelopen!  Bij aankomst 
werden de lopers opgewacht door kinderen met 
gladiolen en konden ze genieten van een 

welverdiende uitsmijter bij het woaterborgje. De 
verzorging en de organisatie was weer uitstekend 
en al met al was het weer een gezellig 
evenement, waar een klein dorp groot in kan 
zijn.

Oud Papier
 13 december wordt het oud papier en de sappak 
zakken weer opgehaald. Als u sappakken in de 
container zet deze graag in de juiste zakken. 
Tevens nog een keer de oproep om geen andere 
dingen in de zakken te stoppen. De zakken zijn 
te halen bij alle winkels in Winsum en bij het 
gemeentehuis indien niet voorradig in de 
container.

agenda:
11 NOVEMBER: -SINT MAARTEN
22 NOVEMBER: -INTOCHT SINTERKLAAS

-"LEDENVERGADERING 
IJSBAANVERENIGING"

30 NOVEMBER: -WINTERFAIR GAZ
13 DECEMBER:-DORPSBIJEENKOMST 

AFTRAP DORPSVISIE EN 
ENERGIE COMMISSIE

-OUD PAPIER

14 DECEMBER:-VOORSTELLING "ONDER 1 
DAK"

20 DECEMBER:-RISKTOERNOOI

28 DECEMBER: -DORPSMAALTIJD 
HAMMINGH

1 JANUARI: -KLOKSMEREN

-NIEUWJAARSDUIK

3 JANUARI: -NIEUWJAARS 
BIJEENKOMST

Wist u dat:
-  Een  vader  op  school  straf  heeft  geschreven 
voor krassen op dure digitale borden.
- Ben Smit het liefst zijn chips in bed eet.
- Dat iedereen in Garnwerd afgevallen is, omdat 
ze geen patat konden halen bij het woaterborgje.
- Een aantal oudere jongeren uit Garnwerd e.o. 
binnenkort Nieuw Zeeland onveilig gaan maken?
-Er  rollators  met  Harley  Davidson  sturen  in 
ontwikkeling  zijn  t.b.v.  de  Garnwerder  Free 
Bikers die daar binnenkort aan toe zijn?
- Wist u dat er maar een paar lopers de hele 40 
om  Garnwerd  gelopen  hebben?  En  dat  de 
anderen of met het nieuwe pontje zijn gegaan of 
een beetje hebben gesmokkeld.
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-Dat sommige mensen de 40 om Garnwerd met 
een vogelkooi hebben uitgelopen. 
- een duik in koud water heel goed is voor 
lichaam en geest?
- ijsberen geen last van stress hebben omdat ze 
regelmatig een duik in koud water nemen?
- u nog mee kunt doen met de nieuwjaarsduik?

Deze Gört wordt gesponsord door:


