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Beste Garnwerders, 

 

De tijd vliegt als een razende voorbij. De 

dagen van een buitentemperatuur die 

hoger was dan de lichaamstemperatuur 

liggen al weer in een grijs verleden en 

daarmee ook de verkoelende plonzen in 

het Reitdiep. Dat er ook nu dorpsgenoten 

zijn die ondanks het barre herfstweer 

regelmatig het water opzoeken dwingt 

diep respect af. 

Dat de tijd zo snel gaat, had ook tot 

gevolg dat u wat langer dan gewoonlijk 

heeft moeten wachten op de Gört. Dat 

lange wachten maken we goed door een 

extra gevulde editie op uw deurmat te 

bezorgen. We kijken een terug op een 

zinderende zomer maar vooral ook 

vooruit zoals u in sommige 

aankondigingen zult kunnen lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Iedere maandag Jeu de Boules! 

 

Oktober 

11, 18 – Repetitie Görtepop 

12 – Lasergame 

16 – Uitstapje Sint Bernardushof 

16 – Lezing fruitbomen 

16 – Klaverjas en sjoelen 

17 – Breicafé 

20 – Spigt en Spanjers in de kerk 

24 – Concert in de kerk: Dzmano uit Georgië 

31 – Breicafé 

 

November 

1,15, (29 ovbh) – Repetitie Görtepop 

14, 28 – Breicafé 

20 – Klaverjas en sjoelen 

23 – Intocht Sinterklaas 

27 – Film met winterse maaltijd in school 

29 – ALS IJsvereniging 

30 – Concert in de kerk: Gries laand 

 

December 

7 – Oud papier 

12– Breicafé 

 

Januari 

10 – Nieuwjaarsvisite 
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Over de inrichting van het Westerkwartier 

De gemeente Westerkwartier hoort graag 

onze mening. Online enquête tot 30 oktober 

via www.overwesterkwartier.nl. !!! 

 

20.000 kleine windmolens (met de houten 

wieken), 65 grote windmolens, 814 hectare 

zonnepark, of een combinatie van beide. Dat 

is de opgave waar “het Westerkwartier” 

voor staat wil het aan de afspraken van het 

klimaatakkoord voldoen.  

De klimaatopgave maar ook het 

dichtdraaien van de gaskraan maakt dat de 

behoefte aan duurzaam opgewekte 

elektriciteit de komende jaren sterk 

toeneemt. Elke regio krijgt daarbij een eigen 

verantwoordelijkheid. Zo ook ons 

Westerkwartier. 

 
Om aan de toekomstige 

elektriciteitsbehoefte (bedrijven, 

instellingen, huishoudens) van het 

Westerkwartier te voldoen zal in totaal ruim 

700 gigawattuur (Gwh) duurzaam moeten 

worden opgewekt. Daarvan kan ruim 100 

Gwh met zonnepanelen op daken worden 

opgewekt. De overige 590 Gwh zal in de 

vorm van zon- en/of wind op land worden 

gerealiseerd. Dat staat gelijk aan 20.000 

kleine windmolens of 814 hectare 

zonnepark. Windenergie op zee is 

gereserveerd voor de  grote industrie.   

In Garnwerd gebruiken we samen jaarlijks 

circa  1.2 miljoen Kilowattuur (=1,2 Gwh = 

circa 50 kleine windmolens)  aan 

elektriciteit.  

 

De komende periode gaat de gemeente 

beleid (RES; Regionale Energie Strategie) 

opstellen die het grootschalig opwekken van 

duurzame elektriciteit mogelijk maken maar 

tegelijk het karakteristieke landschap in het 

Westerkwartier zo veel mogelijk behouden. 

Het opstellen van deze regels wil de 

gemeente zoveel mogelijk doen in 

samenspraak met de inwoners van het 

Westerkwartier. Het is aan ons of we invloed 

willen uitoefenen of niet. Belangrijke vragen 

die op ons afkomen zijn.  

• Waar willen we wel en waar beslist geen 

zonneparken?  

• Waar willen we wel en waar beslist geen 

windmolens?  

• Als er een grootschalige opwekking in 

onze directe omgeving tot stand komt 

willen we dan als gemeenschap kunnen 

meedelen in de opbrengsten?  of vinden 

we het prima als ontwikkelaars van 

buitenaf de opbrengsten zelf behouden?  

De gemeente nodigt alle inwoners van het 

Westerkwartier uit een mening te vormen 

en deze kenbaar te maken door de enquête 

in te vullen op www.overwesterkwartier.nl. 

Daarnaast zullen er nog een aantal 

bijeenkomsten worden georganiseerd 

waarbij we als dorp worden uitgenodigd 
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onze mening en ideeën kenbaar te maken. 

Alle inwoners zijn daarbij welkom.  

De online enquête beschouwen we niet als 

de meest ultieme vorm van 

“burgerbetrokkenheid”.  Ook de 

gebruiksvriendelijkheid is niet 100 punten. 

Als commissie hebben we hierover onze 

bedenkingen geuit richting de gemeente. 

Tegelijk zijn we als commissie van mening 

dat we onze stem waar mogelijk moeten 

laten horen. Het alternatief is dat beleid 

zonder onze inbreng vorm zal krijgen. We 

moedigen alle Garnwerders dan ook aan de 

enquête in te vullen. Dat is mogelijk tot 30 

oktober!!    

In de dorpsvisie, te vinden op de website 

onder het kopje 

dorpsvereniging/dorpsbelangen, hebben we 

de energie-transitie benaderd als een 

opgave maar ook als een kans. We zullen als 

commissie energie onze visie ook uitdragen. 

Kern van onze boodschap zal zijn: 

• Nieuwe energie komt tot stand voor- 

door- en met de lokale gemeenschap. 

Wie doun’t zulf! 

• Benut de ruimte op daken eerst! 

• Eerlijke verdeling van lusten en lasten, 

opbrengsten van duurzame energie 

blijven behouden voor de regio/de 

gemeenschap. 

Heb je nog vragen en/of ideeën naar 

aanleiding van bovenstaande, wil je een 

bijeenkomst bijwonen of heb je hulp nodig 

bij het online invullen van de enquête. Stuur 

een mail naar gloed@garnwerd.eu.  

‘Binnenkort meer informatie over het 2e 

zonnedak en de elektrische deelauto’!! 

Commissie energie.  

Unieke kans voor Garnwerd: Glasvezel! 

(door Harry Hummel) 

Tv kijken, bellen en internetten kan op dit 

moment in ons dorp via de coaxverbinding 

van Ziggo of via de koperdraad telefoonlijn 

van KPN. Er dient zich nu een mogelijkheid 

aan om ons dorp op een andere manier te 

gaan verbinden: via glasvezel, klaar voor de 

toekomst. 

Wat houdt glasvezel in? 

Er wordt dan, naast de bestaande Ziggo en 

KPN-verbinding, een nieuw 

glasvezelnetwerk in ons dorp aangelegd. Dit 

nieuwe netwerk is extreem snel, niet 

storingsgevoelig en geeft ieder huis een 

eigen, rechtstreekse verbinding met het 

internet. Vanwege deze eigen kabel wordt 

de snelheid van het internet niet meer 

bepaald door de afstand tot de wijkcentrale 

of het internetgedrag van de buren. (Dus 

bijvoorbeeld geen schokkerige blokjes meer 

onderin het beeld tijdens het acht uur 

journaal, of een zandloper bij het laden van 

bijvoorbeeld Netflix). 

Klaar voor de toekomst 

Voor de leefbaarheid van het dorp is het erg 

belangrijk dat we zorgen dat ons dorp mee 

kan komen met toekomstige 

ontwikkelingen. Natuurlijk voor wat betreft 

ondernemers in ons dorp, (die staan te 

springen om een snellere en stabielere 

verbinding) maar ook wat betreft de 

toekomst van onze jongeren, in het 

onderwijs wordt er steeds meer via het 

internet gewerkt (ook op onze basisschool). 

Bovendien is glasvezel van belang voor de 

ouderen, in de zorg zijn er technologische 

ontwikkelingen die het mogelijk maken 

bijvoorbeeld zorg op afstand te ontvangen, 
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en daardoor langer thuis te kunnen blijven 

wonen.  

Wie gaat dit aanleggen in ons dorp  

In Nederland worden nu door enkele 

partijen glasvezelnetwerken aangelegd. Van 

de ca. 7 miljoen adressen is al de helft 

voorzien van een glasvezelaansluiting. Het 

vergt veel kennis en organisatie en vooral 

kapitaal om dit nieuwe netwerk aan te 

leggen. De meest rendabele gebieden, lees 

daar waar de meeste mensen wonen, 

worden als eerste aangesloten. De meeste 

grote steden zijn al op glasvezel 

aangesloten. KPN is momenteel druk bezig 

om de grotere kernen aan te sluiten op 

glasvezel. 

De grotere kernen in onze gemeente zoals 

Zuidhorn, Grootegast, Grijpskerk en Aduard 

doet KPN zelf, maar de kleinere ‘minder 

rendabele’ kernen en gebieden’ laten ze 

door derden doen. In ons geval door 

Glasdraad. De KPN klanten in ons dorp 

hebben ook al een brief gehad waarin wordt 

geadviseerd om over te stappen op 

glasvezel. 

Als het netwerk er ligt..: 

Er ligt dan een glasvezelnetwerk met 

keuzevrijheid! Op dit moment zijn er 

abonnementen af te sluiten bij meer dan 10 

landelijke providers (waaronder KPN, Tele2, 

Telfort, T-Mobile) met een grote keuze aan 

TV- en internetpakketten en vaak ook 

combinatievoordeel met mobiel bellen. 

Het buitengebied  

In het buitengebied van Garnwerd, Ezinge 

en Feerwerd wordt glasvezel aangelegd door 

Rodin BV onder de naam Snel Internet 

Groningen. GlasDraad legt ook in de 

buitengebieden glasvezel, maar niet in het 

buitengebied van Ezinge, Feerwerd en 

Garnwerd, omdat Rodin BV dit gaat doen.  

 

Wat kost het? 

Voor wie een coax-aansluiting heeft van 

Ziggo(kern), kost de aansluiting op glasvezel 

eenmalig € 200 (incl BTW). Dit hoeft pas 

betaald te worden als de aansluiting wordt 

gerealiseerd. De maandelijkse kosten voor 

een abonnement liggen lager dan van uw 

bestaande abonnementen.  

Voor bewoners in het buitengebied (voor 

wie dit geldt) waar nu geen coax/ZIGGO 

aansluiting is, kost de aanleg aanzienlijk 

meer, omdat de aanlegkosten hier veel 

hoger zijn. Het gaat dan om een eenmalig 

bedrag van € 2.000 (incl. BTW) of € 17,50 

per maand gedurende 15 jaar. 

Voor meer informatie en aanmelden: 

www.glasdraadwesterkwartier.nl ,vraag 

Harry Hummel, vraag PC hulp in Oldehove 

om raad of loop eens binnen bij de Expert in 

Zuidhorn. Zij helpen deze projecten en zijn 

van mening dat glasvezel de toekomst is.  

Er wordt in de 2e week van oktober nog een 

uitgebreide informatiekrant toegezonden. 
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Concert: Gries laand in Garnwerd 

Op zaterdag 30 november spelen folkgroep 

Törf en het Orkest van de Egel hun 

programma ‘Gries Laand’ in de Sint-

Ludgerkerk van Garnwerd. Het concert 

begint om 20.00u en de toegang bedraagt 

€12,50. Kaarten reserveren kan via 

06/30262889 

 

Törf, met zanger Henk Scholte, is een oude 

bekende in de Grunneger Meziek. Oud, 

maar ook steeds weer nieuw. De laatste 

jaren werkt Törf graag rondom thema’s. Zo 

maakte Törf een programma rond 

vioolbouwer Reitsma uit Baflo, werd de 

laatste cd ‘Dichten’ aan Simon van Wattum 

gewijd. Liedjes en instrumentalen worden in 

elkaar geweven, de klank is gevarieerd en 

vaak avontuurlijk.  

 

Het Orkest van de Egel bestaat uit 21 Egels 

en Egelinnen, die verspreid over Noord 

Nederland wonen en in Assen bij elkaar 

komen om te spelen. Veel strijkers, een 

stevige ritmesectie, mooie blaaslijntjes en 

gevoelige mandolines. Duidelijke wortels in 

de traditionele muziek, maar ook steeds op 

zoek naar nieuwe klanken. 

 

Törf en het Orkest van de Egel maakten 

samen het programma ‘Gries Laand’. 

Speelden dit voorjaar in Fransum, 

Finsterwolde, Assen en Veenhuizen.  

In september voor een dol-enthousiaste zaal 

op het DollArt Festival in Emden. En nu dus 

op 30 november in Garnwerd. Een ‘Gries 

Laand Xtra’ deze keer, met zangeres Anisa 

Jasmo als special guest. Het belooft een 

groot muziekfeest te worden daar in de 

mooie Sint-Ludgerkerk! 

 

 

Knuffeldierendokters houden spreekuur op 

de Kromme Akkers 

 

Afgelopen vrijdag, dierendag, hielden vier 

knuffeldierendokters spreekuur op obs de 

Kromme Akkers in Garnwerd. In een speciaal 

ingerichte poli mochten alle leerlingen hun 

lievelingsknuffel laten wegen, meten en een 

medische keuring laten ondergaan. Bij de 

één werd een oortje weer vastgenaaid, bij 

een ander werd een open ruggetje gehecht 

en een derde moest verbonden worden 

omdat het baasje kon melden dat ze niet 

meer zo vrolijk meespeelde sinds ze een 

keer hard uit bed gevallen was. 

60 dierenknuffels ondergingen op 

vrijdagochtend een behandeling waarbij 

naald en draad vaak gebruikt moesten 

worden, maar veel liefde en een beetje 

theater het beste medicijn bleek. 

 

Website garnwerd.eu: gebruik’m! 

De dorpsvereniging heeft een erg mooie, 

actuele website waarop heel veel informatie 

te vinden is: garnwerd.eu. De site wordt op 

voorbeeldige wijze beheerd en bijgehouden 

door een van onze dorpsgenoten. 
Toch kijken lang niet alle inwoners 

regelmatig op de site. Dat is jammer, want 

het is een prima medium om op de hoogte 

te blijven van het nieuws in Garnwerd en 

van wat op de agenda staat! 



Via de mailbox kan je een melding krijgen als 

er weer een nieuw bericht op staat. Een 

kwestie van even regelen op de site: de 

knop ‘Ontvang een e-mail bij nieuwe 

berichten’.  

 

Het was weer grandioos in Garnwerd 

Het is al weer even geleden dat we de 31ste 

editie van het jaarlijkse feest in Garnwerd, 

Garnwerd Grandioos, hebben gevierd. Niet 

alleen met inwoners van Garnwerd, 

inmiddels is wel bekend dat iedereen van 

harte welkom is en veel mensen wisten het 

dorp weer te vinden. Maanden van te voren 

zijn Peter Nooren, Marco Kramer, Ekke Jan 

Terpstra, Erik Medema, Richard Kramer, 

Johan Keizer, Guido Horst en Derk Maatjes, 

oftewel de tentcommissie, al druk met alle 

voorbereidingen. Zo is het bijvoorbeeld 

gelukt een aantal nieuwe artiesten te 

boeken. Dit jaar is het evenement op een 

andere locatie, namelijk op het land van 

Frank Nooren aan de rand van het dorp. Het 

terrein is groot genoeg voor de kermis en de 

feesttent, die groter is dan voorgaande 

jaren.  

  

Garnwerd Grandioos begint als vanouds met 

een optreden van de kinderen van de 

groepen 6 t/m 8 van de basisschool de 

Kromme Akkers. De tent stroomt 

woensdagavond 10 juli vol met ouders, 

broers en zussen, familie en andere 

belangstellenden. Dit jaar geen kant-en-

klare musical. De kinderen hebben alles zelf 

gemaakt, de verhaallijn, het script en de 

filmpjes tussendoor. Het publiek ziet hoe 

een schoolklas tijdens een uitje een 

geheimzinnige doos vindt. Terwijl de juf 

contact zoekt met een 

museummedewerker, die er meer van weet, 

kunnen de kinderen hun nieuwsgierigheid 

niet bedwingen. Als ze een kijkje in de doos 

nemen, komen ze terecht in hun grootste 

droom. De één heeft haar eigen paard, een 

ander gaat naar de Olympische Spelen, 

iemand zwemt letterlijk in het geld, een 

groepje belandt op een avontuurlijk eiland 

en een leerling staat als juf voor de klas. Het 

publiek, en de kinderen zelf, genieten volop 

van het optreden.  

Donderdagmiddag is het dan zover. De 

kinderen staan al ongeduldig te wachten. 

Clown Bogus opent met een vrolijke lach de 

kermis. De kinderen krijgen een vrijkaartje 

en rennen onder luid gejoel de kermis op, de 

meesten richting de zweefmolen. De kermis 

is geopend en is er nog tot en met 

zondagavond.    

Het avondprogramma is traditiegetrouw 

voor de klaverjassers, sjoelers en darters.  

Negen mensen staan vol enthousiasme bij 

de sjoelbak. De sjoelers zijn als eersten klaar 

met hun wedstrijd. De familie van Dijk gaat 

met maar liefst twee prijzen naar huis. Ria 

wint de hoofdprijs en Kor wint de derde 

prijs. Bram gaat er met de tweede prijs 

vandoor.  Dit jaar zijn er 44 klaverjassers. 

Frieda wint de hoofdprijs. De tweede prijs is 

voor Marchien en de derde prijs voor Harm. 

Op vier dartbanen spelen in totaal 16 

mensen. Er is geen 180-er gegooid. De 

hoogste uitgooi van 116 werpt John. Mark is 

de winnaar van het darten en John tweede.  

 

Vrijdagavond zijn de inwoners van Garnwerd 

van harte welkom in de feesttent voor de 

dorpsmaaltijd, mits ze zelf iets te eten mee 

nemen. De opkomst is iets minder groot dan 

voorgaande jaren. De maaltijd begint met 

een kom soep, die is klaargemaakt door het 

bestuur van de dorpsvereniging. Dan is het 



de beurt aan de inwoners zelf. Iedereen 

heeft zijn best gedaan in de keuken. De 

tafels staan vol met allerhande lekkernijen 

om te delen, van heerlijke hartige gerechten 

tot allerlei zoetige desserts.  

Rond de klok van 20.00 uur stroomt de tent 

vol. Er hebben zich voor deze 2e editie van 

de tentkwis negentien teams aangemeld.  

Natuurlijk is het winnende team van vorig 

jaar, Miss United 1, één van de teams. De 

kwis, die weer met veel enthousiasme 

gepresenteerd wordt door Anita en Gerro, 

telt maar liefst 8 rondes met een diversiteit 

aan vragen. De vragen zijn bedacht en 

gemaakt door Marleen. Van vragen als 

Herken de tv-tune, Welke artiest zingt dit 

lied? tot Herken de logo’s. De muziekrondes 

zijn moeilijk en zorgen voor de nodige 

discussie in de teams. Frank is druk met het 

bijhouden van de punten. Het team Guusje 

wint de 1ste prijs. De tweede prijs is voor 

team Slangenberg en de derde prijs voor De 

Clan. De variëteit aan vragen en de 

energieke presentatie van Anita en Gerro 

maken het tot een bijzonder geslaagde 

avond.  

 

Zaterdag is het alweer vroeg dag in 

Garnwerd. Een vrachtwagen, volgeladen 

met marktkramen, rijdt al vroeg het dorp 

binnen. De braderie begint dit jaar een 

uurtje eerder, en alles moet wel op tijd klaar 

staan. Dit jaar zijn er 68 kramen met een 

grote variatie in aanbod: sieraden, 

tupperware, snoepgoed, kazen, speelgoed, 

sjaals, haakbenodigdheden, servies, 

brocante, beelden, producten van hout, 

tassen, vele soorten (kinder-)kleding, 

planten, bloemen en een rijk assortiment 

aan foodware van poffertjes, vis, ijs, taart 

tot wraps.  

Als de braderie net begonnen is, klinkt er 

opeens circusmuziek en komt er een vrolijke 

stoet van steltlopers, jongleurs en één-wiel-

fietsers dichterbij. Kinderen lopen 

enthousiast achter de stoet aan en blijven, 

net als veel andere bezoekers, kijken als de 

groep stil blijft staan en met grote flair hun 

acrobatenkunsten laat zien. Circus Santelli 

uit Groningen vertoont haar kunsten drie 

keer tijdens een parade door de straten.    

’s Avonds stroomt de tent vol. Het is tijd om 

mee te zingen en natuurlijk te dansen op de 

muziek van de band Moeflons. Een echte 

feestband met een erg gevarieerd 

repertoire. Het wordt een prachtige avond.  

 

Een hoogtepunt, en voor veel mensen hét 

hoogtepunt van Garnwerd Grandioos, is de 

Braggeltocht op zondag. Dit jaar alweer de 

negende editie. Helaas is het weer niet zo 

goed als voorgaande jaren. Met een graad of 

17 en een stevige noorderwind is het niet 

écht warm. Het aantal deelnemers is dit jaar 

circa 100 minder dan voorgaande jaren. Het 

weer zal voor een aantal mensen de reden 

zijn geweest. Nog ruim voldoende om er, 

samen met het publiek, dat in grote getale 

aanwezig is, weer een prachtig 

modderspektakel van te maken.  

De eerste starters van deze moddertocht 

zijn de wedstrijdlopers, negen in totaal. Voor 

het tweede jaar op rij komt Menno als 

snelste loper over de finish. Hij loopt de 

tocht 20 seconden sneller dan vorig jaar, in 

een tijd van 17 minuten en 54 seconden. 

Jurgen finisht als tweede. Anna loopt de 

tocht voor de eerste keer en gaat er met de 

beker vandoor. Zij loopt de tocht in 33 

minuten en 2 seconden. De tweede snelste 

vrouw is geen wedstijdloper. Wendy doet 



mee als recreant en finisht ruim 50 

seconden later.  

Na het startschot voor de wedstrijdlopers 

starten enkele minuten later de recreatieve 

lopers in groepen van circa 100 mensen 

onder de grote boog van de nieuwe sponsor 

Jumbo vanaf restaurant Garnwerd aan Zee. 

De braggelaars wandelen of lopen in een 

drafje richting de dijk om via een groot 

blauw landbouwzeil de eerste sloot in te 

glijden. Het braggelen is begonnen. Dit jaar 

is er tijdens de tocht volop muziek. 

Dweilorkest De Post its, Kimberly, de dj’s 

Guus, John en Kees zorgen voor het nodige 

vertier onderweg, niet alleen voor de lopers 

maar ook voor het publiek.  

 

De tent stroomt ’s avonds weer vol met 

mensen voor de laatste avond, de Hollandse 

avond. Er zijn dit jaar vier verschillende 

optredens. René Becker mag de spits 

afbijten. Natuurlijk ontbreekt Kimberly niet. 

Orlanda Uitenwerf staat als Zware Jannes op 

het podium. De broers Marc en Hans 

Groeland, die samen Twee Bier zonder Baco 

vormen, sluiten de avond af met hun vrolijke 

meezingliedjes. Het feest is dan echt voorbij. 

Tot volgend jaar! 

 

Op de site van de dorpsvereniging Garnwerd 

e.o www.garnwerd.eu zijn de uitgebreide 

dagelijkse terugblikken van Garnwerd 

Grandioos te lezen. Foto’s van de 

braggeltocht zijn te vinden op de site 

www.braggeltochtgarnwerd.nl. 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de werkgroep ouderen 

Jeu de boules 

Het hele jaar door, bij goed weer, wordt er 

op de twee banen bij de molen gespeeld. 

Elke maandagmiddag van 14.30-16.00 uur. 

Daarna is er ‘de derde helft’ bij ’t 

Woaterbörgje. Iedereen is welkom! 

 

Wandelgroepje 

Voorlopig is het wandelen op 

woensdagmiddag stopgezet. Voor het 

zomerseizoen 2020 wordt bekeken of er 

weer een vaste wandelmiddag komt. 

 

Breien 

Het breiseizoen is weer gestart op 19 

september. Eens in de twee weken aan de 

stamtafel bij café Hammingh, van 19.30-

21.30 uur. Eerstvolgende breiavond op 17 

oktober. Ook hier is iedereen welkom. 

 

Activiteiten dit najaar 

- woensdag 16 oktober museumuitstapje 

naar Sint Bernardushof in Aduard (zie apart 

artikel hierover elders in deze Gört) 

- woensdag 27 november: film met winterse 

maaltijd in de school, aanvang 17.00 uur. Zet 

deze datum alvast in de agenda! Later volgt 

meer informatie via mail, flyer en website.  

 

Oproep: basisinstructie 

computervaardigheden? 

Heel veel, bijna alles, gaat via digitale 

communicatie. Voor niet iedereen is dat 

gesneden koek. De werkgroep ouderen 

overweegt daarom een basisinstructie 

digitale vaardigheden te organiseren, voor 

beginners, maar wil eerst peilen hoeveel 

belangstelling daarvoor bestaat. Wie 

geïnteresseerd is kan Liesje (0594 621850 of 

05 10522635) bellen of Ineke (06 27451091). 



Bij voldoende belangstelling kijken we of we 

dit kunnen organiseren.  

 

Noaberhulp 

De Helpende Hand in Winsum is na de 

gemeentelijke herindeling niet meer actief 

voor Garnwerd, Ezinge en Feerwerd. De 

werkgroep ouderen Garnwerd is samen met 

de dorpsverenigingen van de beide andere 

dorpen aan het bekijken of we samen iets 

soortgelijks van de grond kunnen krijgen: 

een vrijwilligerspool van mensen die klusjes 

voor anderen willen doen. Loes Lestestuiver 

van Sociaal Werk De Schans begeleidt ons 

daarbij. Wordt vervolgd! 

Iedereen welkom! 

Misschien ten overvloede: bij alle 

activiteiten die de werkgroep ouderen 

organiseert zijn alle dorpelingen welkom, 

jong en oud!  

 

Nieuwjaarsvisite 

Hoewel de zwaluwen pas net het land 

verlaten hebben, de winter nog lang niet in 

aantocht is en de meeste van ons nog niet 

na willen denken over waar en hoe ze de 

Kerst dit jaar gaan doorkomen, is de 

dorpsvereniging al wel druk bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Ook 

het komend jaar willen we gezamenlijk 

inluiden, en wel op vrijdag 10 januari 2020. 

Hou deze datum alvast vrij! 

 

Grunnens laid in Garnwerd 

Dit jaar bestaat het Grunnens laid (Van 

Lauwerszee tot Dollard tou….) 100 jaar. De 

organisatie van de Tocht om de Noord riep 

alle dorpen, koren en andere clubs op om op 

zaterdag 28 september om allemaal tegelijk 

om 17.00 uur op 100 verschillende plekken 

in de provincie het Grunnens laid te zingen. 

De dorpsvereniging nam contact op met de 

plaatselijke koren Lichtekoor en Görtepop 

om dit samen vorm te geven en zo zongen 

leden van de koren, andere Garnwerders en 

wie toevallig aan kwam waaien (zo’n 30 

mensen in totaal) het Grunnens laid om 

precies 17.00 uur, in de kerk van Garnwerd. 

De bezielende leiding was in handen van 

Miranda Bolhuis. Zij wist het 

gelegenheidskoor tot een groot 

enthousiasme te brengen. Het koor werd 

begeleid door Harry Voornhout op gitaar. 

Er werden ook andere liedjes gezongen, 

zoals het Garnwerder volkslied, het 

‘Hamminghlied’ en Het kleine café aan de 

haven. Het koor wist bijna niet van 

ophouden en had de grootste lol. ‘Dit 

smaakt naar meer, moeten we vaker doen’, 

was een van de reacties. 

Op de website garnwerd.eu staan een paar 

leuke filmpjes van dit Garnwerder 

gelegenheidskoor. 

 

Uitnodiging Ledenvergadering 

IJSVERENIGING “REITDIEP” 

Vrijdag 29 november 2019 om 20.00 uur in 

het ijsbaangebouw 

 

Agenda: 

1 Opening 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 

3 Notulen vorige ALV  

4 Bestuur 

 - Aftredend en niet herkiesbaar: Fryrk 

van der Molen 

 - Verkiezing nieuw bestuurslid/-leden 



5 Verslag penningmeester 

6 Kascommissie 

 - Verslag 

 - Kiezen nieuw lid kascommissie 

7 PAUZE met verloting en leuke 

prijzen!! 

8 Oliebollenactie 

9 Onderhoud 

 - Gebouw 

 - Veegmachines 

10 Plannen & mededelingen 

 - Geen-ijs scenario 

11 Rondvraag 

12 Sluiting 

Komt allen! 

 

 

Oliebollenactie 2019 

IJsvereniging “Reitdiep” 

uit Garnwerd 

Met verloting! 

 

In week 50/51 (9 – 22 december 2019) 

komen we langs om uw bestelling op te 

nemen. Op 31 december bezorgen we de 

oliebollen, krentenbollen en appelflappen bij 

u thuis. 

Betalen kan tijdens de bestelling of bij het 

afleveren. Zou u gepast willen betalen? 

 

Onze oliebollenactie vindt voor de 33ste keer 

plaats. Vanwege dit heugelijke feit verloten 

wij 5 levensmiddelen pakketten onder 

iedereen die een bestelling plaatst! 

Uw ingevulde bestelformulier wordt na 

verwerking voorzien van een nummer.  

De trekking vindt plaats op 31 december in 

de kantine van Peter Nooren, de prijzen 

worden thuis bezorgd. 

 

 

Open Garnwerder RISK-toernooi 

Ook dit jaar is er weer een RISK-toernooi en 

wel op: 

Zaterdag 28 december 2019, om 19.45 uur. 

Locatie: Garnwerd aan Zee 

Opgeven voor 27 december bij 

m.viersen@kpnplanet.nl 

 

Uitstapje Sint Bernardushof Aduard op 

woensdag 16 oktober 2019.  

Ook in Garnwerd zien wij veel huizen en ook 

de kerk waarin kloostermoppen zijn 

verwerkt. Als Garnwerders kennen wij nog 

de steenfabriek bij Schifpot (nu Keizer) maar 

wist u dat stenen al door de monniken uit 

Aduard werden, en dus ook de stenen voor 

onze Garnwerder kerk?. Hoe, dat is te zien in 

de museumtuin waar de mallen zijn en een 

veldoven is nagebouwd.  

Van ca. 1200 tot 1600 stond in Aduard het 

grootste en rijkste klooster van Nederland 

dat veel heeft betekend voor de 

ontwikkeling van ons woongebied. Niet 

alleen de techniek van het maken van 

stenen maar ook het graven van kanalen, 

bouwen van sluizen en dijken.  

 

Bijzondere anekdote is dat het orgel in onze 

kerk bestemd was voor Aduard maar door 

slim onderhandelen en daadkrachtig 

optreden is het orgel in Garnwerd terecht 

mailto:m.viersen@kpnplanet.nl


gekomen. Het uitstapje is door de ouderen 

commissie georganiseerd maar iedereen die 

interesse heeft kan hieraan deelnemen. De 

kosten zijn € 4,00 per persoon, dit is inclusief 

rondleiding en bezoek aan de kloosterkerk. 

Museum jaarkaarten zijn niet geldig.  

Om inzicht te krijgen voor de belangstelling 

en of wij voor vervoer moeten zorgen maar 

ook als je op eigen gelegenheid gaat graag 

even opgeven bij : Pieter van Dijk 

Krassumerstraat 13 mail: pieter@toesman.nl 

tel.:0621426 of 06-55775253. 

Vertrek op 16 oktober om 14.15 uur bij de 

molen. 

 

Nieuws van de Kromme Akkers 

De winter moet nog beginnen, maar voor de 

commissie Nieuwe Akkers is het tijd om uit 

haar winterslaap te ontwaken.  

Na een succesvolle actie om sluiting van de 

Kromme Akkers van tafel te vegen (2014), 

hebben we plannen geschreven om niet 

alleen een school voor ons dorp te 

behouden maar er ook nog eens andere 

functies een plek te geven. Denk aan 

zorgtaken, ontmoetingsplek voor de 

ouderen uit het dorp, etc. Want om met 

Loesje te spreken: val je buiten de boot, 

beland je in een zee van mogelijkheden.  

En toen kwamen de gemeentelijke 

herindelingen en lag alles een tijd stil. Niet 

getreurd: de school groeit en bloeit en onze 

plannen hebben geduldig gewacht. 

 

Nu de gemeente Westerkwartier 

geïnstalleerd en draaiende is, zijn ze klaar 

om zich serieus in onze plannen te 

verdiepen. De directie van 

scholenvereniging Lauwers & Eems is 

onverminderd enthousiast en trekt met ons 

op richting de wethouders van de gemeente 

Westerkwartier. We houden jullie op de 

hoogte van het proces dat we met de 

gemeente Westerkwartier nu instappen. 

 

Nieuws van het Görtepopkoor. 

Steeds meer mensen weten op vrijdagavond 

de weg naar het ijsbaangebouwtje te vinden 

om lekker te zingen in het nieuwe popkoor 

Görtepop. Een gemengd koor dat onder de 

bezielende en humoristische leiding van 

dirigente Ianthe popsongs vier stemmig ten 

gehore brengt.  

Voor de pauze oefenen we nieuw 

repertoire, na de pauze zingen we songs die 

iedereen kan meezingen. 

We hebben ondertussen al 18 leden, maar 

er kunnen nog meer mensen bij die het leuk 

vinden om te zingen. We zijn vooral op zoek 

naar bassen en tenoren! 

Mocht je ook zin hebben om mee te zingen 

met dit nieuwe koor, meld je dan aan via 

onderstaande bestuursleden of kom gewoon 

langs op één van de data in het 

ijsbaangebouwtje in Garnwerd. We 

beginnen altijd om 20.00 uur. 

Repetitie data in 2019: 11 oktober, 1 

november, 15 november, 29 november, 13 

december 

Annemiek Slootmaker (secr.)  06-46156552 

Hilde Coehoorn (penn.)            06-46006577 

Christine Strijker  (voorz.)        06-48944924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van de jeugdactiviteiten commissie: 

Lasergamen!! 

Zaterdag 12 oktober 

Leeftijd: 7 t/m 17 jaar 

Tijd: 19.00 – 21.30 

Voetbalveldje Garnwerd. (bij slecht weer in 

de schuur van Linda en Peter Nooren  

 

Opgave: t/m zondag 6 oktober, per mail bij 

Linda. (linda@adnooren.nl) Bij het 

onderwerp: Lasergamen 2019. Ook even de 

leeftijd vermelden i.v.m. de indeling. 

  

Verslag spelletjesmiddag zaterdag 24 

augustus 2019 

I.v.m. de laatste zaterdag van de vakantie 

was het weer tijd voor de spelletjesmiddag. 

‘s Ochtends werden er op het voetbalveldje 

in Garnwerd diverse spelletje gereed gezet 

en ‘s middags om 14.00 uur was het dan 

zover. Het was behoorlijk warm maar dat 

weerhield zo’n 14 kinderen er niet van om 

deel te nemen aan deze spelletjes. Er waren 

de nodige drinkpauzes ingelast en voor 

iedereen was er een ijsje. 

Om 17.00 was het tijd om naar huis te gaan 

en kon alles weer worden opgeruimd. 

 

Oproep aan jongeren van 12 t/m 17 jaar 

We willen graag iets organiseren voor de 

jeugd, die niet meer op de basisschool zit 

t/m 17 jaar. 

Om te kijken waar jullie behoefte aan 

hebben, nodigen we jullie uit voor een 

“brainstormsessie” waarbij alle ideeën 

welkom zijn. 

Wanneer:  Vrijdag 22 november 2019 

Tijd: 19.30 uur  Waar: OBS Kromme Akkers 

Vragen/opmerkingen: mail naar 

m.viersen@kpnplanet.nl of bel 06-51994186 

 

In de schijnwerper  

Dichteres Frederike 

Harmsen van Beek 

1927 – 2009 

 

Op 28 juni 1927 wordt Frederike Martine 

ten Harmsen van der Beek in Blaricum 

geboren. Ze overlijdt op 4 april 2009 in het 

verpleeghuis Coendersborg in Groningen, 

waar ze sinds 2007 verblijft. Ze is dan 81 jaar 

en heeft bijna de helft van haar leven in 

Garnwerd gewoond. Zij is een van de 

grootste dichters van Nederland. In 1965 

verschijnt haar eerste dichtbundel ‘Geachte 

Muizenpoot en achttien andere gedichten’, 

die lovend wordt ontvangen. In 2018 

verschijnt haar biografie ‘Hemelse mevrouw 

Frederike’, geschreven door Maaike Meijer. 

Eind 2018 en in januari 2019 komt de auteur 

naar Garnwerd voor een boekpresentatie bij 

café Hammingh, waar veel belangstelling 

voor is.   

 

Frederike is de dochter van Eelco ten 

Harmsen van der Beek en Johanna Frederike 

Langeler, die beiden hun geld verdienen als 

illustrator. Haar vader heeft onder andere  

illustraties gemaakt voor kinderboeken en 

reclameverhaaltjes van bedrijven als Lever's 

Zeep Maatschappij, één van de bedrijven die 

aan de basis stonden van Unilever. Ook is hij 

de tekenaar van Flipje van Tiel. Haar moeder 

werkt mee aan talloze geïllustreerde peuter- 

en kinderboeken en kindertijdschriften. Dat 

Frederike een tekenopleiding gaat volgen, is 

dan ook niet zo vreemd. Ze tekent en leest 

als kind al veel en heeft een fascinatie en 

verwondering voor de natuur. Dat zal ze 

haar hele leven houden. Ze lijkt zich altijd te 

laten betoveren door dieren en diertjes. Ze 

maakt haar opleiding niet af. Dat blijkt geen 



probleem te zijn voor het krijgen van 

betaalde tekenopdrachten. Haar eerste 

betaalde tekenopdracht is een in het 

Algemeen Handelsblad verschijnend 

kinderfeuilleton, ‘De wereldreis van Sander 

de Slak’. Ze blijft vele jaren haar inkomen 

met tekenopdrachten verdienen.  

 

Als haar vader in 1954 overlijdt, gaat ze 

samen met haar zoon Gilles, geboren uit een 

kortstondig huwelijk met een Fransman, in 

een vervallen landhuis in Blaricum wonen, 

Jagtlust. Onderstaand een citaat over deze 

verhuizing uit de biografie van Maaike 

Meijer. 

“Toen ik Jagtlust betrokken had dacht ik: 

nou, pappa zou helemaal niet ontevreden 

zijn. Ik heb getoond dat ik op 25-jarige 

leeftijd net zo goed Flipjes kon tekenen als 

hij toen hij vijftig was en ik woon eindelijk in 

het huis waarin hij eigenlijk zelf altijd had 

willen wonen (….) (pagina 171 – 172)” 

De eerste maanden huurt ze de 

bovenverdieping. Als de eigenaar het pand 

verkoopt aan de gemeente Amsterdam mag 

ze er gratis wonen tot er een andere 

bestemming voor het huis is en dat duurt 

nog tot 1971. In 1958 publiceert ze haar 

eerste gedicht in het literaire tijdschrift 

Tirade. Haar debuut heeft ze te danken aan 

haar toenmalige echtgenoot Remco 

Campert, hij zit in de redactie. In 1965 

verschijnt haar eerste dichtbundel ‘Geachte 

Muizenpoot en achttien andere gedichten’, 

die met veel enthousiasme wordt 

ontvangen.  

 

In 1970 staat er dan een ambtenaar voor de 

deur, Reint Marsman, de vader van de 

dichter J. Bernlef, met de mededeling dat 

het pand in de verkoop gaat. Frederike 

ontvangt het slechte nieuws met gemengde 

gevoelens. Ze woont er heel graag en aan de 

andere kant is het een opluchting. Het huis 

is groot en wordt door haar deels verhuurd. 

Er lopen daardoor veel mensen in en uit. 

Geld is een terugkerend probleem, 

waardoor ze uiteindelijk het aanbod van 

Coen van Veen accepteert om gratis in een 

huisje aan de Burgemeester Brouwersstraat 

in Garnwerd te gaan wonen. Als ze het 

huisje in april 1971 voor het eerst gaat 

bekijken, heeft ze de nodige bedenkingen. 

Toch verhuist ze naar Garnwerd. Ze troost 

zich met de gedachte dat ze weg kan als ze 

een ander onderkomen vindt. Intussen richt 

ze haar huis in en probeert haar leven op te 

pakken met in het begin de nodige 

aanpassingsproblemen. Een alleenstaande 

vrouw is in die tijd een uitzondering op het 

Groningse platteland. Het helpt ook niet dat 

haar honden de schapen opjagen en haar 

kat huis houdt onder het pluimvee. Hoe 

moeilijk Frederike het had in de eerste jaren 

in haar nieuwe woonomgeving, ze krijgt het 

er steeds meer naar haar zin.  

 
 

In 1975 verschijnt haar dichtbundel ‘Kus of ik 

schrijf’, die lovende kritieken krijgt. Enkele 

maanden daarvoor ontvangt Frederike de 



Van der Hoogtprijs, een aanmoedigingsprijs 

voor de literatuur.  

Frederike Harmsen van Beek publiceert in 

haar leven een beperkt oeuvre aan 

gedichten. Toch wordt ze door sommigen 

gerekend tot één van de beste 

Nederlandstalige dichters. Haar gedichten 

zijn, ook tien jaar na haar overlijden, niet 

vergeten. Maaike Meijer publiceert in 2018 

haar biografie onder de titel ‘Hemelse vrouw 

Frederike’, waarin ze op basis van vele 

bronnen onder andere de dagboeken van 

Frederike, het levensverhaal van de 

dichteres vertelt. 

 

Openluchtbioscoop in Garnwerd 

Na een week uitstel was het op zaterdag 14 

september 2019 dan eindelijk zover, de 

eerste openluchtbioscoop op het 

voetbalveldje in Garnwerd. 

Hier ging een lange voorbereiding aan 

vooraf. (Datum prikken, vergunning 

aanvragen, films uitzoeken, flyer maken en 

verspreiden, scherm huren, aggregaat 

halen/brengen/huren) Gelukkig konden we 

ook (weer) een beroep doen op vrijwilligers. 

’s Middags rond 15.30 kwam er een bus en 

aanhanger met daarop een groot led scherm 

het veldje op rijden. Na een uur opbouwen 

kon er getest worden. 

Ook was er een kraam waar je koffie, fris, 

chips, popcorn en ander snoepgoed kon 

kopen. 

 

Iets voor 18.30 uur kwamen er zo’n 30 

kinderen en een aantal ouders met stoeltjes, 

kleedjes en luchtbedden naar het veldje en 

installeerden zich voor het beeldscherm. Tot 

aan de laatste dag was het een verrassing 

welke films er vertoond zouden worden. 

Voor de jeugd was gekozen voor de film 

“Sing”.  

Rond 20.00 uur was deze voorstelling 

afgelopen. 

 

Om 20.45 uur begon de 2e film. Zo’n 50 

mensen kwamen met hun stoel naar het 

voetbalveld. Ook complete bankstellen, 

inclusief schemerlamp waren terug te 

vinden voor het scherm. Na het 

“reclamefilmpje” waarin o.a. alle vrijwilligers 

en lokale sponsoren werden bedankt, kon 

men genieten van de romantische komedie 

“Overboard”. 

 

Om half twaalf werd het scherm weer 

opgehaald en kwam de gezellige filmavond 

ten einde. 

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt 

door een financiële bijdrage van de 

dorpsvereniging en het Oranjefonds. 

 

Elvis komt naar Garnwerd 

20 oktober 2019, 16.00 uur Kerk Garnwerd 

De Rotterdamse Frederique Spigt is een 

bijzonder veelzijdig artiest. Naast zangeres 

(oa Mijn hart kan dit niet aan) is zij ook 

actrice, programmamaakster en 

kunstenares. 

Roel Spanjers is al jaren een van de meest 

voorname toetsenisten van Nederland en 

toerde oa met Normaal en JW Roy. Samen 

komen ze zondag 20 oktober (16 uur) naar 

Garnwerd met hun programma Gasoline & 

Matches. 

 

Spig & Spanjers over het concert in 

Garnwerd: 'De setlist behelst songs die wij 

graag doen, vooral goed gekozen covers met 

een enkel eigen lied. Denk aan Elvis met 

“Always on my mind’, de song ‘Gasoline & 



Matches’ van Buddie Miller of Good Time 

Charlie’s got the blues van Danny O’Keefe. 

En misschien een mooie Roy Orbison erbij. 

Kortom; stemmig en rockend tegelijk.' 

 

Spigt over Spanjers : ‘Spelen met Roel maakt 

ons Gasoline and Matches’ 

Spanjers over Spigt : ‘Elvis is alive and she’s 

beautiful’ 

Spigt: ‘Dat is te veel eer!’ 

Spanjers: ‘Dat stond in de krant!’ 

 

Een kaartje kost euro 17,50. Reserveren kan 

via tegastingarnwerd@gmail.com 

Meer info: www.tegastingarnwerd.nl 

 

AED verhuist! 

Binnenkort krijgt de AED kast in het dorp 

een nieuwe plek. Momenteel hangt de kast 

met AED aan het schoolgebouw maar 

vanwege een onveilige situatie voor de 

kinderen (bij rondjes rennen om de school 

botst er soms iemand tegenaan) en vanwege 

de behoefte aan een centralere plek is 

besloten om de AED kast te verhuizen. De 

dorpsvereniging heeft overleg gehad met de 

beheerder van de AED (Robbert Vermeulen) 

en Corry Maatjes met als resultaat dat de 

kast verhuist naar Garnwerd aan Zee. Er 

wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om een gebruiksvriendelijker kast op de 

hangen zodat in geval van nood de AED 

direct beschikbaar is. Meer informatie volgt 

te zijner tijd via de website van de 

dorpsvereniging. 

Het mechanisme van oproepen blijft 

ongewijzigd: wanneer iemand een melding 

doet van een reanimatie bij 112 worden de 

burgerhulpverleners die in de buurt zijn 

gealarmeerd via de app van HartslagNu. In 

het oproepbericht staat de code waarmee 

de kast kan worden opengemaakt. 

 

Concert polyfone zang op 24 oktober 

Kijkers van Wie is de Mol hebben al kennis 

kunnen maken met de befaamde polyfone 

of meerstemmige Georgische zang. Deze 

vorm van zang is al eeuwenoud en staat op 

de wereld erfgoedlijst. 

Iedereen kan nu genieten van het kwartet 

Dzmano, dat prachtige traditionele liederen 

zingt over natuur, liefde en strijd. Ook 

brengen ze kerkliederen, waarbij ze zichzelf 

begeleiden op de panduri, een Georgisch 

snaarinstrument. 

Begin: 20.00 uur, in de Liudgerkerk. 

Entree: €12,50, reserveren via 

marikesj@hetnet.nl. Kaarten eventueel ook 

aan de zaal verkrijgbaar.` 

 
 

Gespot in Garnwerd 

Huh, geen wistudatjes? Dat klopt, we gaan 

beginnen met een nieuwe rubriek: Gespot in 

Garnwerd. Weet u wat we zoal gezien 

hebben in ons dorp: 

- De dikste Gört ooit! 

- Vier minimensen met zes pompoenen! 

- Vlindertuinen met bijen! 

Iedereen die een bijzondere waarneming 
heeft gedaan kan deze, eventueel met foto, 
sturen naar indegort@gmail.com. 
En het mag met een knipoog, het is niet voor 
niks geSPOT in Garnwerd!  

http://www.tegastingarnwerd.nl/
mailto:marikesj@hetnet.nl


 


