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Vanuit het bestuur 

De afgelopen maanden waren hectisch voor het 

bestuur. Door het tumult tijdens de algemene 

ledenvergadering en uitspraken die daar zijn 

gedaan, besloten Gerard van der Kamp, Miente 

Viersen en Kor van Dijk uit het bestuur te 

stappen. Tijdens een buitengewone leden-

vergadering werd met de leden gesproken over de 

koers die de dorpsvereniging zou moeten varen. 

De conclusie was dat het bestuur zich voortaan 

meer zal inzetten voor de belangen van het dorp. 

Joske Kluvers werd in deze vergadering tot 

bestuursvoorzitter gekozen en Sonja Hofstee trad 

aan als algemeen bestuurslid. Naar aanleiding van 

de steun die de leden uitspraken voor het bestuur, 

besloot Kor alsnog aan te blijven als bestuurslid. 

Het bestuur bestaat nu weer uit zeven leden. Hoe 

wij precies vorm gaan geven aan de gewenste 

koers is nu nog niet duidelijk maar wij zullen 

jullie via de Gört op de hoogte houden. Wij 

betreuren het dat Gerard en Miente, die beiden 

veel voor de dorpsvereniging hebben gedaan, op 

deze manier het bestuur hebben verlaten. 

Tegelijkertijd zijn we echter blij met het aantreden 

van twee nieuwe bestuursleden en we kijken uit 

naar een prettige samenwerking. Verderop in dit 

blad stellen zij zich aan u voor. Naast de 

gebeurtenissen in het bestuur gaan ook andere 

zaken gewoon door. We kijken terug op geslaagde 

paasactiviteiten. Hoewel de redacteur van de Gört 

altijd zeer alert lijkt te zijn, bleek dat tijdens de 

algemene ledenvergadering toch even tegen te 

vallen. Als een van de zeer weinigen had hij niet 

door dat de paasactiviteiten op 1 april zouden 

plaatsvinden en dus gewoon, in tegenstelling tot 

wat als grapje was aangegeven, in Garnwerd 

zouden worden gehouden. Op de inhuldigingsdag 

zijn alle dorpsgenoten verrast met oranje 

tompoucen, waarbij veel Garnwerder ook even 

dachten aan buren die niet thuis waren. Op dit 

moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen 

van Garnwerd Grandioos wat, door de inspanning 

van veel vrijwilligers, weer een geweldig feest 

lijkt te gaan worden. Wij hopen jullie hier 

allemaal te zien. 

 

Te Gast in Garnwerd 
Op zondag 30 juni a.s. vindt de dertiende editie 

van het huiskamerfestival Te Gast in Garnwerd 

plaats. Als de voortekenen niet bedriegen, zal het 

ook dit jaar een boeiend muzikaal gebeuren 

worden met als absoluut hoogtepunt het afsluitend 

avondconcert van trompettist Eric Vloeimans. In 

het middagprogramma staan er in twaalf 

huiskamers acts geprogrammeerd. Jazz, 

wereldmuziek, klassiek, singer-songwriter; in 

allerlei vormen en toonaarden wordt de muziek 

kamerbreed gepresenteerd. Wat namen: trio 

Vincent Grit, Sytze Buwalda en het Asteria 

Ensemble, het a-capellakoor Caucasia, Noam 

Vazana en Iovivat. Speciaal voor de kinderen 

verzorgt clown en mimespeler Martin Forget een 

middagprogramma. Tussen de concerten door is 

het aangenaam toeven rond de kerk, waar de 

inwendige mens verzorgd kan worden, begeleid 

door de muzikale klanken van folkban Heavy 

Clay. Meer informatie staat op 

www.tegastingarnwerd.nl  

 

40 om Garnwerd op 28 september 

Op zaterdag 28 september wordt de zesde editie 

van de wandeltocht 40 om Garnwerd gelopen. Dat 

lijkt nog een eeuwigheid te duren maar voor je het 

weet is het zover. De organisatie is inmiddels al 

weer driftig bezig met het uitzetten van een mooie 

http://www.tegastingarnwerd.nl/


route. Haal dus het overtollige eelt van je voeten 

en tenen en smeer ze in met kamferspiritus,  knip 

je teennagels, kijk je wandelschoenen eens goed 

na en begin alvast te trainen. We kunnen 

inmiddels rekenen op een harde kern van trouwe 

deelnemers maar willen toch graag even weten of 

je dit jaar weer meedoet. Geef dat even 

telefonisch door (0646782331) of mail naar 

l.postma@rug.nl Zoals je weet is het maximum 

aantal deelnemers beperkt dus zeker voor de 

nieuwelingen geldt: wie eerst komt, die eerst 

maalt. Nadere berichten volgen. 

 

Even voorstellen: voorzitter Joske Kluvers 
 

 
Joske Kluvers, voorzitter: Als bestuurs- en 

communicatieadviseur van de provincie 

Groningen maakte ik zo’n zes jaar geleden kennis 

met een aantal vertegenwoordigers van het dorp 

Garnwerd. Zij waren betrokken bij de discussie 

rondom de Dorkwerderbrug. Vijf jaar geleden 

kocht ik samen met mijn vriend Taco Viersma het 

huis tegenover Hamminghs Doorrit, Hunzeweg 

39. Inmiddels wonen we er samen met onze 

dochter Fenke, die bijna naar de Kromme Akkers 

mag (hoera). Toen we hier kwamen wonen dacht 

ik nog dat die vertegenwoordigers bij de 

bruggendiscussie de bestuursleden van de 

dorpsvereniging waren. Maar dat bleek anders te 

liggen. De dorpsvereniging Garnwerd staat vooral 

voor saamhorigheid. Een scala aan activiteiten 

staat centraal en de belangenbehartiging minder. 

En kennelijk naar tevredenheid van de leden. 

Hoewel de activiteiten onverminderd van belang 

zijn, hebben de leden zich dit voorjaar duidelijk 

uitgesproken, de koers moet worden verlegd. 

Voor zowel Sonja Hofstee als voor mij een 

natuurlijk moment om in te stappen. We zijn 

allebei geïnteresseerd in belangenbehartiging. Ik 

hoop dat ook mensen die ons (nog) niet kennen, 

ons aanspreken wanneer ze een rol weggelegd 

zien voor het bestuur. We kunnen niet alles maar 

gaan zeker ons best doen. 

 

Even voorstellen: bestuurslid Sonja Hofstee 

 

 
Sonja Hofstee, bestuurslid: Ik woon samen met 

Saco en mijn zoon Auke van bijna acht op de 

Meedenerweg 13 in Feerwerd. Auke gaat in 

Garnwerd naar school en daardoor ben ik 

dagelijks in Garnwerd te vinden. Toen we met 

Pasen eieren gingen zoeken, vroeg Auke mij 

waarom ik niet in de organisatie van het eieren 

zoeken zat en toen de week daarop de brief waarin 

bestuursleden gezocht werden in de bus lag, 

besloot ik mij kandidaat te stellen. In het dagelijks 

leven heb ik een eigen bedrijf en geef ik 

trainingen, waaronder de ‘ploetermoeder’ 

training. Ik heb overal in Nederland gewoond 

maar sinds ik hier woon, voel ik mij echt thuis. 

Als ik ´s ochtends naar school rij, voel ik mij net 

de koningin door al het gezwaai. Ik vind het 

prettig actief betrokken te zijn bij mijn 

leefomgeving en daarom vind ik het leuk mijn 

bijdrage te kunnen leveren aan de dorpsbelangen 

van Garnwerd. 

 

Garnwerd doet! 
Op zaterdag 20 april was er in ons dorp iets 

bijzonders aan de hand. Vanuit alle hoeken waren 

dorpsgenoten naar de Doorrit gekomen om voor 

elkaar iets te gaan doen en met elkaar een hele 

fijne dag te beleven. En dat is gelukt. Garnwer 

doet! was een enorm succes. Het liet zien dat we 
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elkaar niet alleen graag ontmoeten maar ook echt 

iets voor elkaar over hebben. Bij een goed 

gevulde vraag- en aanbodwand werden direct 

verschillende afspraken gemaakt. Garnwerd doet! 

begon als een idee van één Garnwerdse maar 

werd direct omarmd door enkele enthousiaste 

dorpsgenoten. Vervolgens verscheen een berichtje 

in de Gört, de Ommelander en kwam er ook nog 

een speciale Gört editie. Daarna deed iedereen iets 

voor een ander waar hij of zij zelf blij van werd, 

voor de organisatie, op de dag zelf of later met 

een aanbodbriefje in de hand. In de Doorrit, die 

dag gratis ter beschikking gesteld, hebben we 

onze dorpsgenoten dat zien geven waar ze zelf blij 

van werden. De boekeniers hadden prachtige 

fotopresentatie, er waren workshops, er was een 

wellness-, groen- en knutselhoek en niet te 

vergeten ook een crêpe caravan. En er waren 

vooral ook veel en heerlijke maaltijden; de tafel 

was te klein en het smaakte verrukkelijk. Muziek 

was er ook. De Sjanters en het Lichtekoor zongen 

heel gezellig samen, er waren bijdragen van Gerro 

(Het dorp), Josee (o.a. Brandend zand) en 

Lambertus en Ria met een aangepast liedje van 

Ede Staal. Wat een duet! ´s Avonds werd er nog 

heerlijk geswingd op de muziek van onze eigen 

DJ Erwin. Een dag om niet te vergeten! 

Reacties, krantenberichten en foto´s van deze dag 

zijn terug te vinden op www.opeigenhout.nl Elke 

maand zal op deze site ook een gedicht 

verschijnen dat is voorgedragen tijdens Garnwerd 

doet! En ook zul je op deze site kunnen lezen over 

ontmoetingen met verschillende dorpsgenoten. 

Aan een goede mogelijkheid om vraag en aanbod 

op de site te plaatsen wordt op moment gewerkt. 

Houd het in de gaten. 

 

Seniorenreisje naar Veenhuizen 
Dinsdag 23 april was het eindelijk zover. Met een 

select gezelschap wordt de bus om 08.35 uur door 

chauffeur Gerard van der Kamp in beweging 

gezet richting Veenhuizen. De eerste klacht was 

geboren: we zijn vijf minuten te laat vertrokken. 

Nou, als dat alles is.. Even voor tienen kwamen 

we aan bij het gevangenismuseum in Veenhuizen. 

Hier kregen we koffie met een koffiebroodje. Om 

elf uur werden we ontvangen door Cees van Olst 

in het glasmuseum. Van hem kregen we een 

demonstratie glasblazen. Tussen het blazen door 

vertelde hij over de techniek en wat er allemaal bij 

komt kijken om uiteindelijk een mooie vaas of 

schaal op tafel te krijgen. Na deze demonstratie 

konden we een kijkje nemen in het glasmuseum 

en de galerie. In de galerie staan allemaal 

objecten, gemaakt door Cees van Olst, waarvan 

sommige te koop zijn. Hierna was het tijd voor de 

lunch. Soep, diverse soorten brood, broodjes, 

beleg, koffie, thee, melk, kwark, te veel om op te 

noemen. Heerlijk gegeten! Na de lunch werden 

we door een gids opgehaald voor een rondleiding 

door het gevangenis-museum. Hier is een 

tentoonstelling over de geschiedenis van misdaad 

en straf, vanaf 1600 tot en met nu. Vroeger 

werden mensen alleen opgesloten in afwachting 

van hun berechting en niet als straf. Mensen 

kregen vroeger vooral lijf- en schandestraffen 

opgelegd. Zo zagen we o.a. een houten pijnbank 

en een radbraakkruis uit de zeventiende eeuw. 

Ook zagen we doo gedetineerden gemaakte 

dingen als wapens, hasjpijpjes en 

ontsnappingsmateriaal. Ook werd er nog een 

bezoek gebracht aan een echte gevangenis, de 

Rode Pannen. Dit is een gevangenis naast het 

museum welke tot eind maart 2008 in gebruik 

was. Hierin kwamen vaak gedetineerden die in 

andere gevangenissen niet te handhaven waren. 

We namen een kijkje in een aantal cellen, een 

isoleercel en de luchtkooi. Dit was erg 

indrukwekkend. Om 15.45 uur kregen we nog een 

kop koffie/thee en hierna gingen we weer naar 

Garnwerd. Bert Lange nodigde iedereen uit om in 

Café Hammingh nog iets te drinken. Hier werd de 

dag nog even doorgenomen. Het was een 

gezellige afsluiting van een leuke dag. 

Miente Viersen 

 

Orgelconcerten in de kerk 
Nu het voegwerk hersteld is en de steigers zijn 

afgebroken, keert de normale gang van zaken in 

de kerk van Garnwerd geleidelijk aan terug. We 

kunnen dus ook weer gaan genieten van de 

wekelijkse orgelconcerten op de zaterdag-

middagen in juni van vier tot vijf uur. Zes 

organisten spelen dan een uur lang hun favoriete 

muziek op het in 1809 door orgelbouwer Van 

Dam gebouwde kerkorgel. Hieronder de data: 

1 juni: Hein Zeevalking 

8 juni: Lammert Jager 

15 juni: Ada Meerse 

22 juni: Kor van Dijk 

29 juni: Albert Viersen en Tjalling Nijboer 

De toegang tot de concerten is gratis.  

Tot slot: op woensdagavond 19 juni om 20.15 uur 

is er een kooruitvoering van het roemruchte 

Groninger a-capella studenkoor Bragi. Zij 

brengen werken ten gehore van Jan P. Sweelinck, 

De Victoria, Hubert Parry, Roel Griffioen, John 

Gardner en John Rutter. Zie ook www.bragi.nl .  

 

 

http://www.opeigenhout.nl/
http://www.bragi.nl/


Gemeentelijke herindeling 
Het bestuur attendeert u op een spoedig naderende 

discussie van de provincie over de gemeentelijke 

herindeling. Ook uw mening wordt op prijs 

gesteld! Deze zomer zal er een definitieve visie 

over herindeling worden vastgesteld. Een concrete 

conclusie is dat de provincie uit zes grote 

gemeenten zal moeten gaan bestaan. Zie ook: 

www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers 

In het voorstel van de adviescommissie Jansen zal 

Garnwerd deel uit gaan maken van de nieuwe 

gemeente  Hogeland, die zal bestaan uit de 

huidige gemeenten Winsum, de Marne, Bedum en 

een stukje van de gemeenten Zuidhorn en 

Eemsmond. Mochten de inwoners van Garnwerd, 

Feerwerd en Ezinge daar echter voorstanders van 

zijn, dan kunnen we er ook voor pleiten onderdeel 

uit te gaan maken van de nieuwe gemeente 

Westerkwartier, bestaande uit de oude gemeenten 

Marum, Grootegast, Leek en Zuidhorn. De 

provincie staat open voor suggesties van 

gemeenten en andere belangstellenden. Er staat 

dus nog niets vast. Helaas is er geen tijd meer 

voor een vergadering of een uitgebreide enquête. 

De provincie wil alle reacties voor 1 juni binnen 

hebben en de gemeenteraad van Winsum wil voor 

30 mei weten wat de bewoners van de plannen 

vinden. Wilt u reageren, vul dan een 

antwoordlijstje naar onderstaand voorbeeld in en 

lever dat fysiek in bij Nienke Smit, 

Renteniersgang 4 of stuur het per mail naar 

nhsmit@gmail.com. U kunt uw reactie tot 28 mei 

om 19.00 uur mailen of inleveren. We beseffen 

dat dit bericht misschien te laat komt om tijdig te 

reageren maar laat in ieder geval weten wat u 

ervan vindt.  Alvast bedankt voor uw stem. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de gemeente 

1 Hogeland 

2 Westerkwartier 

3 geen voorkeur 

Vanwege 

A de voorzieningen 

B de financiën 

C de cultuur 

D de geschiedenis 

E het landschap 

F de schaal 

G persoonlijke redenen 

H andere reden, nl. …….. 

 

Uitslag klaverjassen 2012-2013 

Het kaartseizoen zit er weer op en gaf ons veel 

plezier op de kaartavonden. De uitslag van dit 

jaar: 

 

1 Jacques Dorrepaal  25262 pnt 

2  Miente Viersen  24680 pnt 

3  Arie Terpstra   24591 pnt 

4  Frieda Rozema  24059 pnt 

5  Gerbrie Maatjes  24029 pnt 

6  Rudie Linstra   24018 pnt 

7  Jansje Meedendorp  23684 pnt 

8  Martje Siegers   23604 pnt 

9  Berend Hoeksema  23566 pnt 

10 Nel Terpstra   23501 pnt 

11 Jaap Terpstra   23497 pnt 

12 Corrie Hoeksema  23426 pnt 

13 Erwin de Groot  23362 pnt 

14 Jan Bosker   23352 pnt 

15 Harm Wegman  23002 pnt 

16 Eppie Torringa  22412 pnt 

17 Gerro Dijk   22301 pnt 

18 Margrieta Maatjes  21707 pnt 

Wij hopen dat zij die geen vijf kaartavonden 

hebben meegemaakt, het volgende seizoen 

regelmatiger aanwezig kunnen zijn zodat ook zij 

kunnen meedingen naar het kampioenschap. Ook 

nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. 

Elke derde woensdag van de maand van 

september t/m april bij Hammingh. De eerste 

avond van het nieuwe seizoen is 18 september. 

 

Wist u dat: 

– Josee op een heel aparte manier Irish Coffee 

uitserveert? 

– Christine een poging heeft gedaan om samen 

met haar hond de braggeltocht te lopen? 

– Johan geprobeerd heeft om dat met zijn auto 

te doen? 

– het water in het Reitdiep sinds kort een idioot 

hoog zoutgehalte heeft? 

– Ria en Rob actief zijn in de catering? 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 
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