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Beste Garnwerders, 
 

In de laatste Gört van dit jaar kijken we 

nog een keer achterom maar vooral ook 

vooruit. Het was een fraai jaar, met een 

matige zomer waar het soms ook heet aan 

toe ging! Garnwerd kwam vaak en met 

verschillende onderwerpen in het nieuws, 

van School tot Strandje en van Feestjes 

tot de Veertig-om. Van Grandioos tot Te 

Gast In. Van Eieren zoeken en Energie tot 

Klaverjassen en Kerstbomen. 

Braggeltochten, bier drinken. Nou ja, u 

snapt het wel, de lijst is schier eindeloos. 

 

Wij willen de lezers van de Gört een heul 

goud 2016 toewensen! Komend jaar 

bestaat de Dorpsvereniging maar liefst 30 

jaar, we willen hier op gepaste wijze 

aandacht aan besteden. 

 

Agenda 

Nieuwjaarsnacht – Kloksmeren vanaf 

kwart over nieuwjaar 

1 jan – Nieuwjaarsduik 

8 jan – Nieuwjaarsvisite in de Doorrit 

20 jan –  Klaverjassen 

17 feb – Klaverjassen 

12 mrt – Oud papier ophalen 

 

Bestuur weer compleet 

De bijzondere ledenvergadering van 13 

november heeft tot resultaat geleid want 

het bestuur is weer voltallig met Gerro 

Dijk en Jan Arend Mulder. Zij meldden 

zich tijdens de vergadering aan en werden 

met grote meerderheid van stemmen 

verkozen. 

Tevens heeft Lies Faber zich aangemeld 

als kandidaat bestuurslid vanaf maart 

2016.  

 

Sint en Pieten hartelijk ontvangen! 
Gerro Dijk brengt verslag uit 

Zaterdag 21 november deed de 

goedheiligman met zijn pieten 

traditiegetrouw de voormalige gemeente 

Ezinge aan. Ondanks de lichte regen 

waren de kinderen en hun (groot-) ouders 

massaal naar de kade van Garnwerd 

gekomen. De Sint werd ontvangen en 

welkom geheten door burgemeester Pieter 

van Dijk, terwijl De Eendracht het geheel 

muzikaal opluisterde. Groot was de 

verrassing toen nog eens drie Pieten met 

een harmonicabus op de brug arriveerde. 

Na een rondrit door Garnwerd, 

Aduarderzijl en Feerwerd werden de 

jongste kinderen in museum Wierdenland 



door de Sint verwelkomd, terwijl een 

aantal Pieten het boodschappen doende 

publiek in Ezinge vermaakte. De jongste 

kinderen boden verlanglijstjes aan en 

zongen liedjes voor de Sint. Om 15 uur 

arriveerden Sint en Pieten in het 

Schleurholtshuus in Ezinge waar een 

groots sinterklaasfeest was 

georganiseerd. Het gezelschap werd 

getrakteerd op muziek, toneelstukjes 

en zang en het werd een zeer geslaagde 

middag. Met dank aan iedereen die 

heeft meegewerkt om deze dag tot een 

succes te maken, beloofde de 

Goedheiligman volgend jaar wederom 

zijn entree te maken. 

 

Open Garnwerder RISK toernooi 

2015 
Van onze speciale verslaggever Miente 

Viersen 
Zaterdagavond, 19 december, vond 

alweer voor de 7e keer het “Open 

Garnwerder RISK-toernooi” plaats. 

In de bovenzaal van Café Hammingh 

hadden zich 21 deelnemers verzameld om 

te strijden voor de eeuwige roem van dit 

toernooi. 

Nadat nog heel even de belangrijkste 

spelregels werden doorgenomen kon er 

om 20.00 uur gestart worden aan 3 tafels 

met 4 deelnemers en 3 tafels met 3 

deelnemers. 

 

Rond 21.30 uur gingen per tafel de 

nummers 1 en 2 door naar de volgende 

ronde. De afvallers bleven gezellig zitten 

en oefenden alvast voor de volgende keer. 

Na ruim een uur spelen waren de 4 

finalisten bekend: Richard Kramer 

(winnaar 2014), Maaike Viersen (winnaar 

2009) en de zussen Trienke en Aly 

Swieringa. 

Richard Kramer kon niet op tegen het 

“oorlogsgeweld” van de dames. Of was er 

sprake van één of ander complot? 

Tenslotte waren de 3 vrouwen wel familie 

van elkaar (nichtjes). 

Met de opdracht: Verover totaal de 

continenten Azië en Zuid-Amerika had 

Trienke Swieringa de medefinalisten 

binnen een uur op de knieën. 

Ook dit jaar 

kunnen we weer terug 

kijken op een geslaagde avond. 

Oh ja, het volgende toernooi staat alweer 

in de agenda van Café Hammingh, 17 

december 2016 om 19.45 uur. 

 

Nieuwjaarsduik 2016 
Bijdrage Lambertus Postma 

Voor hen die het nieuwe jaar okselfris 

willen starten is er weer de inmiddels 

traditionele nieuwjaarsduik bij het 

pierebadje. 

Vrijdag 1 januari om 14.00 uur gaan we 

te water, ongeacht de 

weersomstandigheden. Deelneming is 

gratis, sterker nog, iedere deelnemer 

krijgt na afloop een borrel (indien 18 of 

ouder) om op te warmen en een bon voor 

een gratis kom dikke snert die je kunt 

nuttigen in 't Woaterborgje. IJsmeester 

Pieter van Dijk ziet persoonlijk toe op de 

waterkwaliteit. Ervaring leert dat de 



nieuwjaarsduik een probaat middel is 

tegen de jaarwisselingskater, dus wat 

houdt je nu nog tegen. 

De nieuwjaarsduik wordt gesponsord 

door 't Woaterborgje en ondersteund door 

de Free Bikers Garnwerd. 

 

Postcoderoos Premie Dorpsvereniging 

Garnwerd toegekend! 
Correspondent Sjoerd Betten 

Naar aanleiding van de vele positieve 

reacties om een zonnepanelen collectief 

 te realiseren heeft de energiecommissie 

Garnwerd rond de zomer een 

postcoderoospremie aangevraagd bij de 

provincie Groningen.  

Vervolgens zijn de premie aanvragen 

door de provincie gescreend. Op 29 

september zijn de meest haalbare 

initiatieven uitgenodigd om hun plan van 

aanpak te presenteren. Dat hebben we 

natuurlijk met verve gedaan om 

vervolgens meer dan een maand te 

wachten op de toewijzing van de premies. 

Wij zijn  dan ook zeer verheugd om te 

melden dat wij op 8 december het bericht 

ontvingen dat de dorpsvereniging 

Garnwerd een subsidie ontvangt van 

30.000,- euro voor het realiseren van ca. 

200 zonnepanelen op het dak van de 

schuur van Peter Nooren aan de 

Oostumerweg 4 in Garnwerd. Hierdoor 

wordt het project haalbaar en kunnen we 

de volgende stappen gaan zetten voor 

realisatie. 

Allereerst zullen we vanuit de 

energiecommissie begin 2016 een 

informatieavond gaan organiseren om de 

verder uitgewerkte plannen toe te lichten. 

U ontvangt hierover binnenkort via een 

nieuwsbrief meer informatie.  

 

De projectvoorbereiding zal er vervolgens 

op hoofdlijnen als volgt uit zien: 

- Informeren inwoners Garnwerd en   

  omstreken 

- Inventariseren deelnemers 

- Oprichten coöperatie 

- Contracteren deelnemers 

- Realisatie 

Als u naar aanleiding van dit bericht 

geïnteresseerd bent in deelname of meer 

informatie over het postcoderoos project 

wilt ontvangen kunt u een bericht of 

email sturen aan de energiecommissie 

t.a.v. Joris de Winter.  

Tel: +31653379399  Email: 

joris.dewinter@grek.nl 

 

Nieuw project Boekeniers 
Journalist ter plaatse Lambertus Postma 

De Stichting Boekeniers Garnwerd is van 

plan in de loop van het nieuwe jaar een 

nieuw project op te starten: We gaan 

onderzoek doen en uiteindelijk een artikel 

schrijven over het reilen en zeilen van de 

kleuterbus die jaren geleden de kleuters uit 

de voormalige gemeente Ezinge naar de 

kleuterschool  in Ezinge bracht. Dit was 

opgezet en werd onderhouden enkel en 

alleen door vrijwilligers. 

 

Bent u een van die vrijwilligers en heeft u 

nog materiaal in de vorm van artikelen 

en/of foto's, dan zouden wij daar graag 

gebruik van maken. Ook zijn wij van plan 

om diverse toenmalige vrijwilligers te gaan 

interviewen. Wie nog materiaal of iets te 

vertellen  heeft (anekdotes en zo) kan 

contact opnemen met Lambertus Postma, 

tel. 0646782331 of l.postma@rug.nl 

 

Fiat Lux 
Verlicht bericht uit Wierumerschouw van Janny 

de Weijs 

Op een gegeven moment deden drie 

lantaarns in dit buurtschapje het niet, een 

hele poos niet, maanden lang niet. Dat was 

van de zomer niet zo erg, maar toen de 

dagen begonnen te korten, werd dat 

vervelend. Dus maar eens een mailtje naar 

de Gemeente Winsum gestuurd. Direct 

mailto:joris.dewinter@grek.nl
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antwoord en er werd fluks actie 

ondernomen. Zo brandden er binnen tien 

dagen twee van de drie lantaarns. Maar de 

laatste bleef zich in het donker hullen. Dus 

maar weer een mailtje naar de Gemeente 

gestuurd.  

Er kwam toen een grote auto met veel 

toeters, bellen en een ladder. Wat bleek: 

het armatuur was volledig kapot en 

verouderd. Nadat er een nieuwe was 

besteld en deze ondertussen is geplaatst, 

baadt Wierumschouw weer in het licht. 

 

Gört digitaal 

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de 

inhoud van de nieuwe Gört, en minder 

papier inde brievenbus, meldt u zich dan 

aan via de mail van de dorpsvereniging! 

 

Nieuwjaarsvisite 2016 

Om ook dit nieuwe jaar een goede start te 

geven organiseert het bestuur op vrijdag 8 

januari de Nieuwjaarsvisite. Iedereen uit 

het dorp is welkom vanaf 18:00 uur in 

Hammingh’s Doorrit voor een buffet. 

Tussen acht en half negen begint het 

avondprogramma met muziek, foto’s, quiz 

en een bezoekje van Tomasvaer en 

Pieternel. 

 

Aanmelden voor het buffet graag vóór 5 

januari via de mail: 

dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com 

 

De nieuwe burgemeester is… 

Gekozen maar nog niet onthuld. Het 

bestuur had de keus uit een vijftal 

nominaties met uitgebreide argumentaties. 

Het bestuur heeft in het diepste geheim tot 

diep in de nacht overlegd en uiteindelijk de 

knoop doorgehakt. Op 8 januari volgt het 

verlossende woord! 

 

 

 

 

Wist u dat… 
…Peter Nooren een lid van het bestuur 

onlangs letterlijk in hogere sferen heeft 

gebracht? 

…al circa 15% van het aantal huishoudens in 

Garnwerd e.o zich heeft aangesloten bij het 

eigen coöperatieve energiebedrijf Noordelijk 

Lokaal Duurzaam? 

…er tijdens de intocht van Sinterklaas volgens 

een nieuwbakken bestuurslid drankhekken 

stonden? 

…een gouden regen in Wierumerschouw zo de 

kluts kwijt was, dat deze in oktober gewoon 

weer ging bloeien? 

… Garnwerds grootste pleitbezorgster sinds 

kort ook officieel in Garnwerd woont? 

…alle Garnwerders met elkaar jaarlijks meer 

dan € 380.000,- uitgeven aan energie? 

…in aanloop naar de muziekvraag tijdens de 

pubquiz bijna het hele dorp luistert naar Twij 

deuntjes veur ain cent van Radio Noord? 

…Garnwerd een heuse wereldkampioen Inline 

Skaten binnen de dorpsgrenzen heeft? 

… de gasten van het Woaterbörgje ook tijdens 

de warme wintermaanden niet in de kou zitten 

nu de voorraad stookhout door diezelfde gasten 

naar binnen is gesjouwd? 

…de ster van Bethlemen concurrentie heeft 

van de Komeet van Krassum? 

… het kerstverhaal op 23 december een wel 

heel progressieve draai kreeg met een co-

ouderschap van twee Maria’s? 

…de kikkers hun winterslaap aan het nemen 

zijn in de Garnwerder tuinen – pas dus op met 

spitten! 

… er tijdens de Nieuwjaarsvisite een 

lintjesregen zal neerdalen op Garnwerd? 

… het nog altijd niet te laat is om uw 

contributie voor 2015 over te maken? Het 

rekeningnummer van de Dorpsvereniging is 

NL33 RABO 0375 869 999 
 

 

Deze Gört wordt u aangeboden door: 

Dorpsvereniging Garnwerd e.o. 

 


