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Beste Garnwerders, 
 
Garnwerd heeft een prachtige website 
die onderhouden wordt door Hilbrand 
Beukema. Toch krijgen we signalen dat 
mensen niet op de hoogte zijn van deze 
site en daarom wijzen we u nog eens op 
de website: www.garnwerd.eu. 
Binnenkort is de eerste vergadering van 
de nog op te richten Commissie 
Communicatie en dan zal een plan 
gemaakt worden om alle informatie op 
de website te krijgen, op facebook te 
zetten en in de Gört te plaatsen, zodat 
niemand meer iets hoeft te missen. 
 
Er is ook nog veel vraag naar de 
Dorpsvisie. Deze staat op de website 
onder het kopje Dorpsvereniging. Indien 
u vragen heeft voor het bestuur van de 
Dorpsvereniging, kopij voor de Gört of 
iets anders wilt bespreken, kunt u ons 
mailen op 
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com, of 
gooi bij iemand van het bestuur een 
briefje in de bus! 
 
 
 

 
 
 

Agenda 

10 juni Oud papier ophalen 

10 juni Dubbeljubileum Woaterbörgje 

16 juni Jeugdvoetbaltoernooi 

23 juni Beachvolleybaltoernooi GaZ 

Elke zomerse maandag: 14.30u Jeu de 
Boules bij de molen 

Elke zomerse woensdag: wandelen 
vanuit Garnwerd, verzamelen om 14.15u 
bij de molen 

Elke zaterdag t/m juli: orgelconcert van 
16-17 u. Op 3 juni speelt Kor van Dijk 

 
Paasactiviteiten 
Op tweede paasdag jl. werden er door de 
dorpsvereniging weer een paar 
activiteiten georganiseerd. Allereerst was 
er het eieren zoeken. Om 14.00 uur 
verzamelde de dorpsjeugd zich op het 
oude schoolplein en ging vervolgens 
onder leiding van de oude vertrouwde 
paashaas, die overigens regelmatig een 
verjongingskuur schijnt te ondergaan, 
naar de locatie waar een groot aantal 



eieren verstopt waren. Er waren een 
aantal genummerde eieren verstopt. Die 
werden gevonden door Senna, Lisanne, 
Eva, Vincent en Sheila. Zij gingen met een 
chocoladepaashaas naar huis. De meeste 
eieren (6) werden gevonden door 
Annechien. Ook zij mocht een 
chocoladehaas uit de mand van de 
paashaas nemen. Verder kregen alle 
deelnemertjes een chocolade paasei 
verstrekt. 
Om 14.30 uur verplaatste iedereen zich 
naar de schuur van Peter Nooren. Daar 
stond een luchtkussen voor de jeugd en 
er was een speurtocht uitgezet. Ook bij 
die speurtocht waren prijzen, in de vorm 
van echte bekers, te winnen. De eerste 
prijs was voor Sheila. Loes, Evy en Eva 
gingen met de tweede prijs weg en Nora, 
Nick, Fenke, en Remco wonnen de derde 
prijs. 
En toen was het tijd voor het neut’n 
schait’n. Dat kwam een beetje traag op 
gang doordat Corrie, die in het bezit van 
de kogels was, nogal op zich liet wachten. 
Toen zij vervolgens ook nog eens twee 
potjes wist te winnen, rezen er al snel 
verdenkingen van manipulatie van de 
kogels en van match fixing. Uw 
verslaggever oordeelt hier niet; hij 
constateert slechts.. Het was gezellig 
druk in de schuur van Peter, mede door 
het optreden tussen de bedrijven door 
van de Garnwerder Sjanters. Goed om te 
zien dat ook een aantal nieuwe 
dorpsgenoten van de partij was. De dag 
werd afgesloten met een derde helft in 
de kantine van Peter en voor sommigen 
met een vierde helft bij Gerrie later op de 
dag. Kortom: een ouderwets gezellig en 
geslaagd evenement. 
 
 

Barrooster Garnwerd Grandioos 
Dit jaar heeft de GG Feestcommissie 
natuurlijk ook weer veel mensen nodig 
die achter de bar willen helpen. We 
hopen dat veel mensen zich aanmelden 
en dat kan nu ook via mail: 
barroostergg@gmail.com, maar je mag 
natuurlijk ook gezellig even langskomen 
(bij Sonja) of bellen (naar Sonja of Gerro). 
Als je achter de bar wilt staan is het 
handig als je doorgeeft welke avond 
(woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en/of zondag) en welke tijden 
(vroeg/laat). Ook is het handig om door 
te geven welke taak je wilt doen: bier/fris 
of consumptiebonnen. Mocht je Gerro of 
Sonja tegen komen dan kun je het ook 
via die weg doorgeven. Vele handen 
maken licht werk, dus we hopen op een 
goed gevuld rooster.  
 
Bezorging Gort en andere post 
Het bezorgen van de Görts, brieven en 
uitnodigingen kost veel tijd en soms is 
het makkelijker om mensen via mail te 
bereiken. Het bestuur doet hierbij de 
oproep om mailadressen door te geven 
aan de dorpsvereniging. Zo hoeft 
niemand meer iets te missen. We blijven 
nog wel bezorgen, als er mensen zijn die 
daar bij zouden willen ondersteunen, dan 
horen we dat graag. 
 
Nieuws van de werkgroep ouderen 
Op 6 maart kwam een vijftigtal 
dorpsgenoten, meest senioren, bij elkaar 
in de Kromme Akkers om het rapport 
‘Plezierig ouder worden in Garnwerd’ te 
bespreken. 
Een zinvolle, gezellige middag die werd 
afgesloten met een stamppotbuffet. 



Het verslag van deze bijeenkomst is te 
vinden op garnwerd.eu, onder de knop 
‘werkgroep ouderen’. 
De werkgroep is aan de slag gegaan met 
een aantal concrete acties: 
- Wonen: er is een gesprek gevoerd met 
woningbouwcorporatie Wierden en 
Borgen, over alles wat met wonen voor 
ouderen in Garnwerd te maken heeft: 
welk beleid is er wat huurwoningen 
betreft, hoe kunnen vraag en aanbod bij 
elkaar worden gebracht, welke 
mogelijkheden zijn er voor 
woningaanpassing en voor gezamenlijke 
vormen van wonen? Met name over dat 
laatste zijn vervolggesprekken nodig met 
de gemeente en de Vereniging van 
Groninger dorpen. De werkgroep is van 
plan in het najaar een 
informatiebijeenkomst over wonen te 
organiseren. 
- Noaberhulp: In de loop van de zomer 
onderzoeken we ‘wat er al is’ aan 
ondersteunende instanties en activiteiten 
voor ouderen en wat deze kunnen 
betekenen voor Garnwerders. Na de 
zomer gaan we kijken hoe andere dorpen 
de onderlinge ondersteuning hebben 
georganiseerd. We hebben inmiddels een 
lijst aangelegd van tot nu toe 
aangeboden noaberhulp en mensen die 
activiteiten willen organiseren 

(‘Garnwerd doet’). Een drietal 
contactpersonen is bereid gevonden om 
voorlopig vraagbaak te zijn: wie met 
vragen zit of hulp nodig heeft kan bellen 
met Evelien Slangenberg (621590), Ria 
Timmer (622020, niet in juni) of Liesje 
Faber (621850). Zij proberen vragen te 
beantwoorden en hulpvragers verder te 
helpen. 
- Activiteiten: Vanaf mei zijn er sportieve 
activiteiten, die passen bij het voorjaars- 
en zomerseizoen. Voor senioren, maar 
ook voor anderen: 
- Wandelen: elke woensdagmiddag is er 
een wandeling langs een mooie route 
vanaf  Garnwerd en terug, zo tussen de 6 
en 10 km. Er is bijvoorbeeld gewandeld 
naar het kerkje van Klein Wetsinge, en 
naar Schaphalsterzijl, vervolgens een 
boottochtje met de Reitdiepveer naar 
Aduarderzijl en te voet terug. Wie een 
route te lang vindt, kan per auto vanaf 
een bepaald punt worden teruggebracht. 
Doorgaans wordt verzameld bij de 
molen, om 14.15 uur. Soms wijkt de 
vertrektijd af. Informeer bij Gerrit van 
Esveld, telefoon 621859, e-mail: 
janny.ve@live.nl, naar de actuele 
plannen. 
- Jeu de boules: elke maandagmiddag 
vanaf 14.30 uur wordt gespeeld in 
groepsverband, op de baan bij de molen. 

Iedereen is welkom en er 
zijn geen kosten aan 
verbonden. Eventuele 
consumpties bij ’t 
Woaterbörgje zijn voor 
eigen rekening. 
Aan beide activiteiten 
doen tot nu toe 
gemiddeld zo’n 10 
enthousiaste 
dorpsgenoten mee. Ook 



jongere dorpsgenoten zijn welkom, wat 
ons betreft, graag zelfs! 
Wie daarnaast nog andere dingen wil 
organiseren kan contact opnemen met 
een van ons, dan brengen wij je in 
contact met anderen in het dorp die 
soortgelijke activiteiten willen. De 
werkgroep ouderen kan daarbij 
ondersteunen. 
Je kunt je overigens nog steeds bij ons 
opgeven als je zelf iets te bieden hebt 
voor het dorp! 
Gerrit van Esveld, Pieter van Dijk, 
Magreeth Switters, Ineke Blankenspoor, 
Carla van der Moolen, Ria Timmer, Saskia 
Messchendorp, Evelien Slangenberg en 
Liesje Faber. 
 
Begraafplaats 
In dorpsvisie staat al iets over de 
begraafplaats en tijdens de ALV kwam 
het ook aan de orde. Daarom heeft het 
bestuur contact opgenomen met de 
gemeente Winsum en daar mogen we 
komen praten over de mogelijkheden om 
de begraafplaats een betere uitstraling te 
geven. Het is wel belangrijk dat er een 
paar mensen zijn die zich hiermee bezig 
willen houden, dus bij deze de vraag: wie 
wil zich meedenken over het opknappen 
van de begraafplaats? Opgave kan via 
Sonja of via het mailadres van de 
dorpsvereniging. 
 
Jeugdactiviteiten (commissie)  
Tijdens de algemene ledenvergadering is 
aangegeven dat er (te) weinig voor de 
jeugd te doen is, of (te) weinig voor de 
jeugd wordt georganiseerd. Door een 
aantal mensen in Garnwerd is dit 
opgepakt en die hebben om de tafel 
gezeten om e.e.a. te bespreken. Er zijn 
een aantal activiteiten genoemd maar we 

willen graag van de jeugd (8 – 17) weten 
wat zij/jullie nou graag zouden willen. 
Dus mocht je ideeën hebben geef het 
dan door. We zullen dan kijken of het 
haalbaar is, denk hierbij o.a. aan het 
financiële gedeelte. Deze ideeën kan je 
mailen naar: Linda@adnooren.nl. Zet 
even bij het onderwerp: 
Jeugdactiviteiten. 
Ook kan je bij de andere leden van de 
“Jeugdactiviteiten commissie” je ideeën 
kwijt. (Arie Terpstra, Harriet Visscher, 
Miente Viersen). Of doe ze in de 
ideeënbus, die binnen bij de OBS De 
Kromme Akkers is neergezet. De 
komende activiteiten zijn inmiddels 
gepland: 
- Vrijdagavond 16 juni van 19.00 – 21.30 
uur: voetbal toernooi. Een team moet 
bestaan uit minimaal 6 
spelers/speelsters, leeftijd 6 t/m 17 jr. 
Geef je team voor 14 juni op bij: 
Linda@adnooren.nl Locatie: 
Voetbalveldje. 
- Zaterdagavond 2 september van 19.00 – 
21.30 uur: Lasergamen. Leeftijd: 7 t/m 17 
jaar. Individuele opgave bij: 
Linda@adnooren.nl voor 25 augustus. 
Locatie: Voetbalveldje 
- Zaterdagavond 14 oktober: Disco bij 
Linda en Peter Nooren.19.00 – 20.00 uur: 
t/m 7 jaar. 
20.30 – 22.30 uur: 8 t/m 17 jaar. 
 
Reünie groot succes 
Op zaterdag 20 mei jl. rond een uur of elf 
werd de doorrit van Hammingh bestormd 
en ingenomen door ongeveer 140 (oud) 
Garnwerders en hun partners. Zij waren 
er voor de door enkele 
enthousiastelingen georganiseerde 
reünie. Vanaf dat moment zaten er meer 
rasechte Garnwerders in de doorrit dan 



er nog in de rest van het dorp wonen. De 
minimum leeftijd was gesteld op 65 jaar 
maar de meeste aanwezigen waren de 70 
inmiddels al ruim gepasseerd. De 
schrijver van dit artikel voelde zich dan 
ook een soort puber tussen al deze 
oudgedienden.. De ochtend werd 
besteed aan hernieuwde 
kennismakingen, waarbij de 
naamplaatjes af en toe goed van pas 
kwamen want soms was het wel heel 
lang geleden dat men elkaar had gezien. 
Na de middagmaaltijd kreeg het 
gezelschap de gelegenheid een 
wandeling door het dorp te maken en 
daarbij een aantal locaties te bezichtigen, 
o.a. de oude school, het oude 
gereformeerde kerkje en de kerk, waar 
oud Garnwerder Bé Kracht en nieuwe 
Garnwerder Arie Jekel enkele schilderijen 
en foto’s hadden tentoongesteld. 
Bovendien kon men er kijken naar een 
film over Garnwerd. Rond een uur of half 
vijf was het einde oefening maar 
niemand ging de deur uit zonder een 
presentje in de vorm van een fotoboekje. 
Iedereen kon terugkijken op een zeer 
geslaagde dag. 

 
Feest in ’t Woaterbörgje 
Op 31 mei is het twintig jaar geleden dat 
Gerry en Jansje in ’t Woaterbörgje zijn 
gestrand. Bovendien hoopt Gerry op 8 
juni zestig jaar te worden. Op zich iets 
uitzonderlijks want zo oud wordt een 
varken normaal gesproken niet. Hoe dan 
ook, zij zijn van mening dat ze beide 
hoogtepunten niet ongemerkt kunnen 
laten passeren en nodigen daarom alle 
klanten die hun een warm hart 
toedragen uit om dit passend te komen 
vieren. Dit feestje wordt gehouden op 
zaterdagavond 10 juni a.s. vanaf 22.00 

uur in –hoe kan het anders- ’t 
Woaterbörgje. Iedereen die zich 
aangesproken voelt, is hierbij 
uitgenodigd. Noteer het alvast in je 
agenda. 

De verhalen van Haszanda: 

De Pitbull 

Hij is altijd alert en zodra iets 
zijn interesse gewekt heeft, 
hapt hij toe en laat niet meer 
los tot hij heeft wat hij wil. Zo 
heeft hij onderhand al 
behoorlijk wat voor elkaar 
gekregen; dit tot verbazing en 
ook vaak respect van de rest 
van de meute. Met dit 
exemplaar is echter iets aan de 
hand. Waar zijn soortgenoten 
een baasje hebben die de lijn 
strak houdt en  hen zo nodig 
terug fluit, is dat bij hem niet 
het geval. Hij opereert alleen 
en zelfstandig en heel vaak 
zonder rekening met zijn 
omgeving te houden. Daardoor 
loopt hij het risico zich vroeg of 
laat in zijn eigen staart vast te 
bijten en te verslikken en tot 
overmaat van ramp als de 
bonte hond bekendheid te 
verwerven. 

 
Dorpsvisieavond  
Op 10 mei belegde het bestuur in de 
Doorrit een avond over de in 2016 
vastgestelde dorpsvisie. Ongeveer 30 
dorpsgenoten waren aanwezig.  De 



avond had als doel de stand van zaken in 
de uitvoering van de dorpsvisie te 
bespreken en te bekijken waar 
actualisering en aanvulling nodig is. In 
groepen werd gediscussieerd over de 
verdere uitwerking en aanvullende 
ideeën. Daarbij werd vooral gevraagd 
verbindingen te leggen tussen de 
activiteiten op diverse gebieden. 
Een aantal zaken is afgerond of 
vergevorderd, zoals het ontwikkelen van 
een projectplan voor de school, een plan 
voor een wandelpad langs het Reitdiep 
richting Winsum en de activiteiten van de 
energiecommissie. Met veel punten is 
een begin gemaakt; een paar 
voorbeelden: onderzoeken  
mogelijkheden van ouderenhuisvesting, 
nadenken over herinrichting van de 
speeltuin en het sportveldje en over de 
inrichting van de parkeerplaats aan de 
zuidkant van het dorp, activiteiten voor 
ouderen en jeugd. 
Met deze ontwikkelingen konden de 
aanwezigen instemmen. 
Er moet ook nog veel gebeuren, zoals het 
uitwerken van ‘gedeeld ruimtegebruik’ 
om de verkeersveiligheid te vergroten en 
het zo mogelijk realiseren van snel 
internet. 
De meeste aanvullende ideeën uit de 
groepen hadden betrekking op de 
openbare ruimte. Zo werd geopperd de 
brug op vaste tijden te openen voor de 
pleziervaart, een dorpskraan aan te 
schaffen voor graafklusjes, de 
dijkcoupure veiliger te maken en 
voorzieningen te treffen voor uitbreiding 
van kleinschalige recreatie. Maar er 
werden ook verbindingen gelegd: 
ouderen en jongeren van elkaar laten 
leren, de energiecommissie en de bibuza-
commissie samen laten werken met de 

school, de jeugd inschakelen bij de 
herinrichting van de speeltuin en het 
trapveldje, straatverlichting op zonne-
energie. Het gaat hier om een paar 
voorbeelden, er waren veel meer ideeën! 
De opbrengst van de avond wordt 
besproken in en met de verschillende 
commissies. De dorpsvisie wordt 
vervolgens geactualiseerd en aangevuld. 
Daarna wordt de geactualiseerde 
dorpsvisie in een dorpsvergadering 
behandeld en vastgesteld.  
 
Garnwerder vlaggen te koop. 
Er is nog een aantal Garnwerder vlaggen 
te koop. We hebben de prijs verlaagd 
naar 15,- Euro per stuk. Het formaat is 
100 X 150 centimeter. De vlaggen zijn 
verkrijgbaar tegen contante betaling bij 
Lambertus Postma, Hunzeweg 51, tel. 
0646782331. Grijp deze kans om tijdens 
feesten en evenementen in het dorp de 
juiste vlag te kunnen hijsen maar haast u 
want op is op. 
 
Herindeling bij Westerkwartier 
Op 17 mei vond in de Kromme Akkers 
een gesprek plaats van een aantal 
bestuursleden van de dorpsverenigingen 
Garnwerd, Ezinge en Feerwerd met een 
vertegenwoordiging van bestuurders en 
ambtenaren van de 
Westerkwartiergemeenten. Het bestuur 
van de dorpsvereniging Garnwerd had 
hierom verzocht. 
Wij zullen immers met ingang van 2019 
bij de gemeente Westerkwartier gaan 
horen en het bestuur vindt dat onze 
dorpen en inwoners moeten worden 
betrokken bij de vormgeving van de  
nieuwe gemeente. 
Voor de gemeente Westerkwartier is een 
‘strategische visie’ ontwikkeld: wat voor 



een gemeente wil je zijn? Voor ons is 
belangrijk dat de nieuwe gemeente 
ruimte en ondersteuning geeft aan de 
initiatieven van de dorpen en een goed 
contact waarborgt met het 
gemeentebestuur en de ambtenaren. 
Ons werd verzekerd dat dit zeker het 
geval zal zijn in de nieuwe gemeente, 
waarbij de gemeente Winsum zal zorgen 
voor een ‘warme overdracht’.  
Verder werd beloofd dat de 
dorpsverenigingen van Garnwerd, Ezinge 
en Feerwerd nauw betrokken zullen 
worden bij de verdere ontwikkeling van 
de gemeente Westerkwartier. Ook zijn de 
Westerkwartiergemeenten van plan in 
goed overleg een avond voor de 
inwoners van de drie dorpen te 
organiseren om informatie te geven en 
ons ‘een warm welkom’ te bereiden.  
Meer informatie over de herindeling is te 
vinden op de site 
herindeling.westerkwartier.nl. 
 
Garnwerd’s got talent! 
De vrijdagavond van het Garnwerd 
Grandioosweekend (6-9 juli) trappen we 
om 18.00uur af met een ouderwets 
gezellige dorpsmaaltijd in de tent. Neem 
allemaal wat lekkers mee, voor minimaal 
het aantal personen waarmee je komt. 
Wij verzorgen soep met brood vooraf 
(ook vegetarisch!) en zouden hartstikke 
leuk vinden als jullie voor de rest van de 
maaltijd willen zorgen. Dus maak lekker 
een maaltijd of een verschrikkelijk lekker 
toetje! Je kunt alleen het eten niet warm 
maken/houden in de tent; houd daar dus 
rekening mee. Het geheel wordt muzikaal 
ondersteund door 2Tone; een recept 
voor gezelligheid. 
  

Na met elkaar te hebben gegeten, begint 
de leukste en laagdrempeligste 
talentenjacht van het jaar: Garnwerd’s 
Got Talent! Om 19.30uur beginnen we 
met de allerjongsten. Zij kunnen alle acts 
doen die ze willen, mits dit niet langer 
duurt dan vijf minuten. Dus stap dat 
podium op met wie je maar wilt en zet 
een fantastische act op het toneel! Voor 
de allerbesten zijn er natuurlijk prijzen te 
winnen. Uiteraard is daarna het podium 
voor de volwassenen! Alle acts zullen 
beoordeeld worden door onze kritische 
en vakkundige jury, die hun ongezouten 
mening zeker zullen geven! Ook hier 
geldt: kom met wie je wilt, maar niet 
langer dan 5 minuten. En ja, wat zou nou 
die eerste prijs zijn? 
  
Opgave voor de dorpsmaaltijd en 
Garnwerd’s Got Talent kan via de mail: 
garnwerdgrandioosvrijdag2017@gmail.c
om. Aanmelden voor de maaltijd kan ook 
via het strookje op de volgende pagina. 
Opgave voor de maaltijd kan tot 
donderdag 6 juli; graag aangeven wat je 
wil gaan maken! Opgave voor 
Garnwerd’s Got Talent kan nog tot en 
met de dag zelf! 
  
We hopen jullie te zien bij de 
dorpsmaaltijd en de talentenjacht! 
De Talentcrew 
 
 
 

 
 
 



 

Opgave Dorpsmaaltijd vrijdag 7 juli 

Knip dit briefje uit en lever het voor 
donderdag 6 juli in bij één van de 
postbussen aan weerszijden van het 
Oude Schoolplein (Hunzeweg 12 of 
18) (of schrijf zelf een briefje als u 
uw geliefde Gört niet tot gort wilt 
knippen) 

Naam: 
 
__________________________ 

  

Ik kom met _____ personen 

  

Ik neem mee: 
 
__________________________ 

  

Telefoon: 
 
__________________________ 
 

 
 
 
 

Deze Gört wordt gesponsord door: 
De Dorpsgidsen

 
 

 
 
Wist u dat… 
- Grampaolo eigenlijk Da Giampaolo 
heet? 
- De beste band die Garnwerd ooit had, 
plannen heeft om weer op te gaan 
treden? 
- Een deel van de Hunzeweg nu een 
andere naam heeft? 
- De kogels voor het neut'n schait'n nu 
alweer zoek zijn? 
- Arnold van der Ploeg door sommigen 
wordt gezien als een wandelende Google 
Earth? 
- Wiet Stienstra met Garnwerd Grandioos 
een eendendressuurnummer gaat 
opvoeren? 
- de werkgroep ouderen een interne 
cursus overweegt in het omgaan met 
alarminstallaties? 
- Lambertus u alles kan vertellen over 
hoe je uitdrogen van cake kunt 
voorkomen? 
- het echtpaar Kranenborg op 24 mei 60 
jaar getrouwd was? 
- Bert Lange veel weet te vertellen over 
motorvoertuigen van 18 meter lang en 
over pepermunt? 
- Peter Nooren zich erg verwant voelt 
met een goudvis? 
- Het bezoek van de jury op 4 mei in het 
kader van de Dorpsvernieuwingsprijs 
bijzonder goed verlopen is? En dat het 
nog heel lang wachten is tot de 
bekendmaking van de winnaar op 23 
september? 
- De volgende Gört eind juni verschijnt en 
geheel in het teken staan van Garnwerd 
Grandioos 2017? 
 


