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Beste Garnwerders, 

 

Een gevarieerd aanbod in deze Gört. 

Naast het feestprogramma van Garnwerd 

Grandioos zijn er berichten over cultuur, 

camera en karbonadebotten. We wensen 

iedereen alvast een goede start van de 

zomervakantie toe! 

 

Agenda: 

11 juni: oud papier ophalen 

12 juni: Amsterdam Klezmer Band in de kerk van 

Garnwerd 

17 juni: Congrestival Winsum 

inwonersparticipatie 

18 juni: Picknick op de dijk 

24 juni: Midzomermaaltijd bij Hammingh 

24-25-26 juni, 1-2-3 juli, 8-9-10 juli: Iovivat 

speelt Wat u Wilt in het kerkje van Oostum 

2 juli: Beachvolleybaltoernooi bij Garnwerd aan 

Zee 

6 t/m 10 juli: Garnwerd Grandioos 

28 augustus: Reitdieptochten 

 
Programma Garnwerd Grandioos 

Woensdag 6 juli: Musical OBS De Kromme 

Akkers: Alles overboord 

Donderdag 7 juli: Opening van de kermis, 

spelavond met klaverjassen, darten en sjoelen 

Vrijdag 8 juli: Sprookjestocht voor de kleintjes, 

Dropvival voor jeugd 12+  

(opgave bij Jurgen Guikema), bonte avond (zie 

verderop in deze Gört) 

 

Zaterdag 9 juli: Brunch voor de kleinere jeugd, 

Braderie met Prinses Elsa, attracties, trike rijden 

en meer dan 30 kraampjes! ’s Middags 

luchtballonnen Dijkstra (aanmelden via de site 

www.dijkstraballonvaarten.nl), trike vliegen. ’s 

Avonds live muziek met de Hanky Panky 

Parrtymachine 

Zondag 10 juli: Braggeltocht begeleid door live 

muziek en optredens van drie artiesten! 

Hollandse avond met live muziek van Diep 

Triest, Lukas & Gea en Kimberly! 

 

Make a wish: Picknick op de Dijk 

In het Vaderdagweekend op zaterdag 18 juni 

vindt voor Make-a-Wish een picknick plaats! 

Neem je eigen picknickkleedje mee en laat je 

verrassen door een compleet verzorgde picknick 

op een prachtige plek! 

Voor de kinderen zijn er een tal van activiteiten 

aanwezig: springkussen, hindernisbaan, 

ranjakoe, schminken enz. Ook is er de 

mogelijkheid om koeien en kalfjes te 

bekijken/knuffelen. 

Kosten: Kinderen tot 3 jaar gratis, kinderen van 

3 tot 12 jaar 5 euro. Vanaf 12 jaar 7,50 euro 

Tijdstip: 12:00 t/m 17:00 uur 

Honden zijn deze dag niet toegestaan 

Opgave voor 12 juni via 

anooren@makeawishnederland.org 

 

Cameratoezicht in Garnwerd?? 

De komende maanden kun je regelmatig een 

camera tegen komen in Garnwerd. Er wordt 

namelijk een documentaire over 

burgerparticipatie gemaakt door omroep 



Human en het is hen ter ore gekomen dat in 

Garnwerd, in tegenstelling tot een hoop andere 

dorpen en wijken in Nederland, een hoop 

dingen wél lukken. Of het uiteindelijk op tv 

komt, hangt ervan af hoeveel geschikt 

beeldmateriaal ze kunnen schieten. 

Hoofdthema is het project rond de school, maar 

ze zullen ook bij andere activiteiten aanwezig 

zijn. Donderdag aanstaande zijn ze voor het 

eerst in Garnwerd. We zullen jullie de komende 

maanden op de hoogte houden van de 

momenten waarop de documentairemakers in 

Garnwerd zijn. 

 

Amsterdam Klezmer Band in de kerk van 

Garnwerd 

Na het prachtige concert van Erik Vloeimans en 

Erik Vaarzon Morel komt de stichting Te Gast in 

Garnwerd nu met een tweede topact in de 

mooie kerk van Garnwerd. Op zondag 12 juni 

bemant de fantastische Amsterdam Klezmer 

Band het podium van de sfeervolle 13
e
 eeuwse 

kerk. Twintig jaar geleden begon de band als 

een groep straatmuzikanten die traditionele 

Jiddische feestmuziek speelde, inmiddels zijn ze 

uitgegroeid tot een internationaal gevierde 

band met een ijzersterke live reputatie. De 

afgelopen jaren was de band te zien op grote 

festivals als Lowlands, Sziget en Oeral. 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan heeft 

de band het album Oyoyoy uitgebracht, en volgt 

vanaf september een heuse theatertoer. Op 12 

juni aanstaande krijgen we een voorproefje met 

een spetterend en euforisch dansfeest dat de 

meest uiteenlopende muziekstijlen en culturen 

omarmt. Vanaf 20.00 uur, kaartjes kosten 

€17,50, opgave via 

tegastingarnwerd@gmail.com 

Meer info op de website 

www.tegastingarnwerd.com  

 

Iovivat speelt Wat u wilt 

Het laatste weekend van juni en de eerste twee 

weekenden van juli speelt Iovivat een stuk van 

de inmiddels 400 jaar geleden overleden 

William Shakespeare. Zijn verre nazaat Ben S. 

heeft de komedie 12th Night hertaald zodat 

deze voor iedereen te begrijpen is. Hoewel… De 

verwikkelingen rondom een door een zeeramp 

gescheiden tweeling die elkaar dood waant, 

waarna zij als een hij door het leven gaat en 

verliefd wordt op de man die haar naar de 

vrouw van zijn begeerte stuurt die dan weer 

verliefd wordt op de boodschapper leiden al 

snel tot een opeenstapeling van misverstanden. 

Komt allen kijken naar het ragfijne spel en 

luisteren naar het zoetgevooisde koor dat onder 

leiding van andere nazaat Niels S. een 17
e
 eeuws 

repertoire heeft ingestudeerd.  

Kaartjes via www.iovivat.nl 

 

De vrijdagavond van Garnwerd Grandioos bleef 

lang een mysterie 

Wat zou er gaan gebeuren? Deze avond zijn er 

twee activiteiten voor de jeugdige garnwerders. 

Om 19.00 uur begint de sprookjestocht voor de 

kleinsten, de basisschoolkinderen. Een 

sprookjesachtige tocht waar ze zich kunnen 

verwonderen en hun hart kunnen ophalen aan 

alle idolen uit de sprookjes. Om 20.30 uur begint 

er een dropsurvival voor de oudere jeugd, een 

spannende en uitdagende 'tocht'. Hoe en wat 

precies wordt allemaal nog nader toegelicht. 

In de tent die avond draait het ook om 

sprookjes. Iedereen mag verkleed komen in zijn 

of haar favoriete sprookjes figuur of iets anders 

wat met sprookjes te maken heeft. Leef je uit! 

Want voor de best verklede persoon is er een 

mooie prijs. Maar wat verder die avond kan is je 

talenten laten zien: doe een act, zing een lied, 

playback of doe een dans, maar kan je iets 

anders (gedichten voordragen, goochelen of de 

handstand) dan mag dat ook! Een jury zal alle 

acts beoordelen en voor de meest talentvolle, 

gedurfde en beste act is er ook een prijs. 

Opgeven kan bij: Linda Nooren, Anita kramer of 

Sonja hofstee of via 

dorpsverenginggarnwerd@gmail.com. Doe 

allemaal mee en dat mag ook met minder veel 

talent �! 

 

Honden en botten en tot slot nog even over 

poep! 

We hebben een melding gekregen via de 

website dat er soms botjes liggen op het 

parkeerterrein naast school zoals spareribs en 

karbonadebotten. Dit lijkt leuk voor honden, 

maar hiervan kunnen ze erg ziek worden als ze 

er op gaan kauwen. Honden bezitters let op! En 

botachterlaters, doe het maar in de vuilnisbak! 



Daarnaast kan het ook niet kwaad een oproep 

te doen aan alle hondenbezitters: ruim de poep 

van uw hond op als hij of zij het in het dorp of 

op parkeerplaats doet. Kinderen komen 

regelmatig thuis of op school met 

poepschoenen en dat is nooit leuk. Even zakjes 

meenemen en met een kleine moeite doet u 

anderen veel plezier. 

 

Klaverjassen seizoen 2015/2016 

Op 20 april was de afsluitende klaverjasavond 

van het seizoen 2015/2016. Kampioen van dit 

seizoen is Arie Terpstra, die we bij deze 

nogmaals van harte geluk wensen. 

Het was ook de avond van afscheid nemen van 

de “regelaar” Jacques Dorrepaal. Hij zorgde 

iedere keer voor de prijzen, de inleg, het 

bijhouden van de punten en de einduitslag. 

Na 12 jaar vond hij het wel genoeg en werd hij 

bedankt voor bewezen diensten. Als verrassing 

kreeg hij van het bestuur van de 

dorpsvereniging een mooi vleespakket 

aangeboden. Hij had een paar jaar geleden al 

eens aangegeven dat hij er mee wilde stoppen 

maar ja, vind maar eens een opvolger. 

Arie Terpstra heeft toegezegd dat hij het stokje 

overneemt zolang dit maar niet ten koste gaat 

van zijn prestaties. Alhoewel: wie schrijft, die 

blijft. Wij wensen hem veel succes. 

De eerst volgende klaverjasavond is op 

woensdag 21 september 2016, de derde 

woensdag van september. Jacques is dan 

gewoon weer van de partij, als deelnemer! 

 

De uitslag van dit seizoen is als volgt: (de 5 

hoogste scores bij elkaar opgeteld) 

1. Arie Terpstra  26222 

2. Jan Bosker  26032   

3. Jansje Medendorp 25587  

4. Jacques Dorrepaal 25572  

5. Harm Wegman 25242  

6. Berend Hoeksema 25071  

7. Jaap Terpstra  24885  

8. Robert Bezema 24813  

9. Frieda Rosema 24274  

10. Bob de Pauw  23827  

 

De hele uitslag vindt u terug op : 

http://garnwerd.eu/dorpsactiviteiten/klaverjass

en/ 

 

Congrestival Winsum: 

Dorpen in beeld, bewoners voorop 

Op 17 juni organiseert de gemeente Winsum 

een congres in het kader van 

inwonerparticipatie. Iedereen die zich inzet voor 

de leefbaarheid in zijn of haar dorp is van harte 

welkom tussen drie uur en half zes in de tent op 

de parkeerplaats van het gemeentehuis. Het 

congrestival staat in het teken van ontmoeten, 

verbinden, delen van ervaringen en zichtbaar 

maken wat er samen aan moois verricht wordt 

in de gemeente. Opgave via www.winsum.nl  

 

De plannen worden steeds concreter! 

Is het jullie al opgevallen hoe tip-top de tuin en 

het plein van de Kromme Akkers er de laatste 

tijd uit ziet? Dat is het werk van Helmut, Jord en 

Sebastiaan. Drie vrijwilligers waar we al rotsvast 

op kunnen rekenen!  

Maar er gebeurt meer. Sjoerd heeft meerdere 

architecten/ingenieurs bedrijven om een offerte 

gevraagd voor een zogenoemd 

haalbaarheidsonderzoek voor verbouw- dan wel 

nieuwbouw van de Kromme Akkers. Een 

verplichte stap om een financieel 

dichtgetimmerd plan voor de toekomst te 

kunnen maken. De gemeente is zwaar onder de 

indruk van kwaliteit van dit traject en heeft dan 

ook toegezegd om een groot deel van de kosten 

op zich te nemen. De rest van het bedrag 

hebben we via een fonds binnen kunnen halen. 

De eerste hele concrete stappen voor de 

Nieuwe Akkers! 

En ook de maandelijkse gesprekken die we met 

wethouder Blok van de gemeente Winsum 

voeren worden steeds concreter. Onze wens om 

zelf beheerder van het gebouw te worden, 

snapt hij heel goed. Maar er zitten een hoop 

juridische, zakelijke en organisatorische kanten 

aan dit verhaal. Toegegeven ons geduld wordt 

wel eens op de proef gesteld, maar we komen 

steeds dichterbij het concretiseren van de 

eigenzinnige plannen die we voor Garnwerd 

hebben. 

 

Orgelconcerten in de kerk 

Net als voorgaande jaren, worden er ook in 

2016 in mei en juni (dit jaar dus niet in april) 

wekelijks orgelbespelingen georganiseerd. Elke 



zaterdag van 16.00 uur tot 17.00 uur zal er in 

deze maanden orgelmuziek in onze dorpskerk te 

beluisteren zijn. Omdat de drempel zo laag 

mogelijk moet zijn, is de toegang gratis. Het doel 

hiervan is om het orgel als veelzijdig 

muziekinstrument meer onder de muzikale 

aandacht te brengen.  

Veel mensen hebben de sterke associatie van 

orgelmuziek met het begeleiden van 

psalmengezang bij kerkdiensten, maar er is veel 

meer mogelijk. Bekend zijn bijvoorbeeld de 

zogenaamde  'choralvorspielen' en 

choralvariationen' van Johann Sebastian Bach, 

waarbij de oorspronkelijke melodie slechts een 

soort 'kapstok' is waaromheen de mooiste 

orgelklanken gecomponeerd zijn. Bovendien is 

er ook erg mooie 'seculiere' orgelliteratuur.  

Iedereen is bij een concert dan ook welkom en 

kan zo even binnenlopen om te genieten van de 

orgelklanken. 

 

Meer dan 200 jaar oud orgel 

De vele historische orgels in de oude kerken van 

Groningen verdienen het om meer gehoord te 

worden. Het meer dan 200 jaar oude orgel van 

Garnwerd is een mooi voorbeeld van zo’n 

prachtig orgel. Het is gebouwd in 1809 door 

orgelbouwer van Dam. Nadat het lange tijd door 

verwaarlozing onbespeelbaar geworden was, is 

het in 1985 met veel liefde gerestaureerd door 

orgelbouwer Mense Ruiter. Sindsdien kunnen 

de oude klanken weer beluisterd worden. 

De organisten zijn veelal mensen uit de 

omgeving; sommigen zijn organist van beroep, 

maar er zijn ook muziekstudenten en amateur-

liefhebbers die hun muzikale hart aan het orgel 

verpand hebben. 

Het concertschema voor juni is als volgt: 

11 juni  Rolf Wassens 

18 juni  Hans Beek 

25 juni  Lammert Jager 

 

68
e
 editie Reitdieptochten 

Op zondag 28 augustus 2016 vinden de 

Reitdieptochten weer plaats in Garnwerd. 

We hopen op prachtig weer, zodat de 

wedstrijden en de recreatietochten voor de 

68ste keer kunnen worden gezwommen. Zoals 

altijd vinden Start en Finish plaats op de dijk 

achter de parkeerplaats van Garnwerd aan Zee. 

Inschrijving voor de tochten begint om 12.00 

uur. 

Starttijden: 

Meisjes tot 16 jaar, om 13.30 uur (500 meter) 

Jongens tot 16 jaar, om 14.15 uur (500 meter) 

Dames vanaf 16 jaar, om 15.15 uur (1000 meter) 

Heren vanaf 16 jaar, om 16.00 uur (1000 meter) 

Prijsuitreiking vindt plaats om uiterlijk 17.00 

uur. Zie ook www.reitdieptochten.nl  

 

Beachvolleybaltoernooi 

Op zaterdag 2 juli tussen 19.00 en 22:00 uur 

organiseert Garnwerd aan Zee een 

beachvolleybaltoernooi. Teams bestaan uit drie 

mensen van 15 jaar en ouder. Per team 

minstens 1 man en 1 vrouw, dus in combinatie 

man-man-vrouw of vrouw-vrouw-man. Geef je 

team een leuke naam, en geef je op voor 27 juni 

bij Corrie Maatjes (c.maatjes@kpnplanet.nl, 

06 2856 4867)) of bij 

Miente Viersen (m.viersen@kpnplanet.nl)  

Commissie Energie 

Het is even stil geweest rondom de commissie 

energie. Achter de schermen wordt er echter 

nog steeds hard gewerkt aan een 

zonnecollectief. Dit doen wij met een op zonne-

energie aangedreven fluistermotortje, daarom 

hoor je ons niet....  Het dak van Peter Nooren, 

waar we in eerste instantie onze panelen 

zouden plaatsen is zeer geschikt. De hiervoor 

noodzakelijke asbestsanering past dit jaar 

echter niet  in de bedrijfsvoering van Peter. 

Voor de toekomst blijft de locatie beschikbaar.  

Momenteel zijn we met Johan Keizer in gesprek 

om te kijken wat de mogelijkheden zijn, Johan 

heeft een aantal daken al schoon van asbest, de 

ligging is goed, we hebben weer hoop. Op zeer 

korte termijn gaan we met Johan aan tafel om 

details te bespreken. We streven ernaar nog 

voor de zomer  duidelijkheid  te krijgen en 

geïnteresseerden te  kunnen informeren. De 

conceptlogo's voor de op te richten 

dorpscoöperatie liggen al klaar.Als er weer 

nieuws is van het energie-front laten we het 

weten. Op de website van Garnwerd houden we 

de informatie over het initiatief actueel. 

Wist u dat… er geen ruimte meer is voor 

wistudatjes. Volgende keer meer! 


