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Beste Garnwerders, 

 

De natuur heeft een vreemd gevoel voor 
humor. Tijdens de lock-down was het 
prachtig weer, zaten we in onze tuinen 
zonnig in afzondering te wezen, en nu we 
er weer officieel op uit mogen beletten 
wind en regen veelal een samenkomst-
op-afstand. Toch is het de laatste dagen 
weer ‘gezellig’ druk in het dorp. Niet 
alleen de dagjesmensen weten de route 
naar Garnwerd te vinden, maar ook het 
verkeer dat van Groningen naar Winsum 
rijdt (en andersom) passeert ons dorp. 
Hopelijk blijven Onderdendamse 
toestanden ons bespaard. 
 
U heeft Gört nummer 99 in handen. De 
honderdste editie verschijnt in oktober, 
en heeft een ander uiterlijk dan u 
gewend bent. Om het jubileumnummer 
te vieren verschijnt de Gört eenmalig in 
kleurenuitvoering, met niet alleen nieuws 
van het moment maar ook een terugblik 
op wat er zoal in 100 Görts heeft 
gestaan. En omdat ze zeggen dat je moet 
stoppen op je hoogtepunt, is Gört 
nummer 100 ook mijn laatste als 
redactie. De nieuwe redactie stelt zich in 
het volgende nummer aan u voor. 

 

 

 

Agendaatje 

Iedere maandag Jeu de Boules 14.30-

16.00 uur 

 

Augustus  

15 – Spelletjesmiddag Jeugd 

 

September 

5 – Oud papier ophalen 

 

 

Garnwerd bedankt! 
Graag wil ik mijn dorpsgenoten bedanken voor 

de vele kaarten, cadeaus en telefoontjes op mijn 

85e verjaardag op 1 april en ook voor alle hulp 

die ik nog steeds van alle kanten krijg tijdens 

deze corona-crisis. 

Groeten van Nel Terpstra 

 
Oud papier inzamelen 

Beste dorpsbewoners, 

Om maar direct met de deur in huis te vallen, 

hierbij een oproep om al uw oud papier naar de 

papiercontainer achter de Kromme Akkers te 

blijven brengen. Dankzij de opbrengsten van 

oud papier worden er extra activiteiten voor de 

kinderen van de Kromme Akkers mogelijk 
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gemaakt: onderhoud van de kippen, de 

moestuin of bijvoorbeeld workshops tijdens de 

laatste schooldag. Ook worden er materialen 

van aangeschaft waardoor er iedere 

vrijdagmiddag een creatief circuit georganiseerd 

kan worden. Wilt u ondanks de nieuwe regels 

van de gemeente Westerkwartier voor school 

blijven verzamelen? Heel veel dank! 

 

Groetjes van alle Kromme Rakkers 

 

P.S. Op zaterdag 5 september kunt u het oud 

papier ook aan de weg zetten, dan komen onze 

ouders het halen.  

 

Dorpsbibliotheek  

Normaal gesproken is de dorpsbibliotheek 

gesloten in de zomervakantie. 

Dit jaar willen we mensen toch de gelegenheid 

bieden om boeken en dvd’s te (laten) halen, ook 

omdat veel mensen thuis blijven. 

Wie boeken of dvd’s wil uit de dorpsbieb, kan 

contact opnemen met onze bibliothecaris Tiny 

Scholten. Zij gaat graag met je mee naar de bieb 

(op anderhalve meter afstand) of bezorgt een of 

meer boeken of dvd’s bij je thuis. 

 

De dvd’s zijn 

overigens een groot 

succes en worden 

veel meegenomen. 

Heb je nog dvd’s die 

je wel kwijt wilt: die 

zijn zeer welkom! Ook 

hiervoor contact 

opnemen met Tiny. 

Boeken hebben we 

voorlopig genoeg. 

Tiny Scholten, 

Blécourtstraat 8 

Bellen of appen: 06 

46080343 

E-mail: tinyscholten 

@hotmail.com 

Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 
Op 29 juni was er een webinar over de concept 

Woonvisie van de gemeente Westerkwartier. 

Op hoofdlijnen staat er het volgende in de 

Woonvisie: 

De gemeente wil samen met de 

woningbouwvereniging en de dorpen per dorp 

een dorpsplan uitwerken, hoe het wonen in het 

dorp ontwikkeld kan worden. De gemeente 

Westerkwartier wil de komende jaren in totaal 

2500 nieuwe woningen laten bouwen in de 

gemeente, vooral in de grote kernen. In Ezinge, 

Feerwerd en Garnwerd zijn geen projecten 

voorzien. In de kleine dorpen wordt maatwerk 

geleverd. Daar zijn geen uitbreidingen gepland, 

maar in samenspraak is er bouwen wel mogelijk. 

De gemeente raadt aan dat er binnen kleine 

dorpen zelf gezocht wordt naar kavels of 

geschikte bouwplekken. Als een dorp 

mogelijkheden ziet, zal de gemeente 

meedenken. De gemeente raadt wel aan nu al 

te zoeken, zodat plannen meegenomen kunnen 

worden. 

Het Energieloket van de gemeente wordt 

komend jaar ook vernieuwd. Landelijk zijn een 

aantal financieringsmogelijkheden vernieuwd. 

Verder komt er in 2021 een Welstandsnota 

Nieuwe Stijl. Deze nota vormt de basis voor het 

maken van bouwplannen. Er komt ook nog een 

Transitievisie Warmte over gasloze wijken. 

Na het webinar besluit het College van 

Burgemeester en Wethouders over de concept 

Woonvisie. Daarna volgt een inspraakronde. 

Hierna besluit de gemeenteraad over de 

Woonvisie. De Woonvisie is in te zien op 

www.westerkwartier.nl. 

 

Berichten van de commissie Omgeving 

Maandag 29 juni was er een schouw door het 

dorp. Het bestuur van de dorpsvereniging liep 

met Rita Hulst, leefbaarheidsadviseur en enkele 

dorpsgenoten door het dorp en besprak vele 

zaken die om aandacht van de gemeente 

vragen. 



 De volgende zaken kwamen o.a. aan de orde: 

- Onderhoud Pierenbadje.  

- Onderhoud parkeerterrein achter Burg. 

Brouwersstraat, week 28 gaat dit gebeuren 

Stand van zaken parkeerplaats Zuid nabij 

begraafplaats 

- Wensen vanuit Garnwerd voor Toukomst en 

de compensatiegelden Tennet 380 kv: 

fietspaden Garnwerd-Feerwerd en Weidelust-

Winsum, impuls school. 

- Onderhoud riolering 

- Bermbeheer  

- Onderhoud gemeentelijke voetpaden 

- Bladkorf, komt in het najaar 

 

Contact met dorpencoördinator Het Hogeland 

Naar aanleiding van de afsluiting 

Garnwerderweg en onze brief aan het College 

van het Hogeland, heeft Rita Hulst contact 

opgenomen met Marja Eikenaar van de 

gemeente Het Hogeland. Ook Marja ziet het 

belang van een goede communicatie over zaken 

die van belang zijn voor Garnwerd. De 

commissie hoopt dat de gemeente Hogeland 

voortaan goed overlegt, communiceert en 

vooral: nadenkt over het belang voor inwoners 

en bedrijven in Garnwerd van een goede 

bereikbaarheid. 

  

Bezorging Streekkrant 

Een krantenbak à la Wierumerschouw staat ook 

in Aduarderzijl. Op het adres Zijlsterweg 12 staat 

een bak tegen de gevel waar wekelijks de 

streekbladen in worden gelegd.  

Klachten over de bezorging niet neerleggen bij 

de bezorger maar bij de uitgever van de 

Streekkrant via WhatsApp op 06 - 55 80 11 99, 

telefonisch op 050 - 406 50 40 of via de e-mail: 

bezorgklachten@media-totaal.nl. 

  

De commissie Omgeving bestaat uit Harry 

Hummel, Ineke Blankenspoor. Fokko Leutscher 

is adviseur. 

 

Bericht over de plannen voor de school 

met dorpsruimte 

Op maandag 29 juni was er overleg met de 

gemeente Westerkwartier over onze plannen 

voor een nieuw gebouw in Garnwerd voor de 

school en een dorpsruimte. Aanwezig waren 

vertegenwoordigers van het schoolbestuur 

Lauwers en Eems, het personeel van de school, 

het bestuur van de dorpsvereniging, het bestuur 

van de Nieuwe Akkers en bureau Van Wijnen. 

Verder van de gemeente enkele ambtenaren en 

wethouder Elly Pastoor. 

De wethouder wees de plannen af. De 

gemeente heeft opnieuw prognoses laten 

maken voor wat betreft het leerlingenaantal de 

komende jaren. Hun prognoses voor Ezinge en 

Garnwerd zijn zodanig dat de gemeente niet 

mee wil werken aan de plannen voor 

nieuwbouw van de school in Garnwerd. Dit 

betekent dat de combinatie dorpshuisfunctie en 

school in 1 gebouw niet op onze voorgenomen 

manier kan doorgaan. 

Voor de school heeft dit geen consequenties. 

Die blijft voortbestaan in het huidige gebouw. 

Voor het dorp ontstaat de situatie dat onze 

gewenste dorpsruimte er voorlopig niet komt.  

Als dorpsvereniging vinden we het heel erg 

jammer dat de plannen voor de school niet door 

kunnen gaan. Het dorp en de school hebben 

hier al veel energie in gestoken. De 

dorpsvereniging gaat naar aanleiding van het 

gemeentebesluit twee dingen doen: 

Nadenken over hoe we wel een 

dorpshuisfunctie kunnen realiseren. En we 

willen samen met Ezinge nadenken over 

bouwen en wonen in Middag, zodat de dorpen 

aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen. Onze 

mening was en blijft dat je niet in de toekomst 

kunnen kijken, maar dat het verleden heeft 

geleerd dat Garnwerd een aantrekkelijk dorp is 

om te wonen en naar school te gaan. 

 

 

 



Even voorstellen: Danielle Ploeger, 

nieuwe schoolleider de Kromme Akkers 

Mijn naam is Daniëlle Ploeger, 38 jaar en ik 

woon in Groningen. Met veel plezier heb ik bijna 

15 jaar als bovenbouwleerkracht gewerkt op de 

Montessorischool in Groningen. In 2018 heb ik 

de master Talentontwikkeling & Diversiteit 

afgerond en heb ik de overstap gemaakt naar 

het MBO Pedagogisch Werk. Als 

studieloopbaanbegeleider en stagecoördinator 

werkte ik veel samen met het werkveld; 

basisscholen en kinderopvang. Ik merkte dat 

mijn hart toch ligt bij het basisonderwijs en ben 

blij met deze mooie uitdaging op de Kromme 

Akkers. Een school met een positieve drive en 

actief onderwijs. 'Het leren van en met elkaar' 

vormt ook voor mij een belangrijke waarde. Dit 

geldt voor het team, voor de kinderen, maar 

zeker ook voor de dorpsgemeenschap.  

 

Met veel plezier ben ik in april begonnen aan 

mijn avontuur als schoolleider van de Kromme 

Akkers. Natuurlijk niet wetende dat we in zo’n 

uitzonderlijke situatie terecht zouden komen. 

Een bijzondere start waarbij ik ontzettend blij 

ben dat ik mag samenwerken met een mooi 

onderwijsteam in een prachtig dorp. Ik ben erg 

nieuwsgierig naar Garnwerd, Feerwerd en 

omgeving en kijk uit naar onze samenwerking.  

Neem gerust contact op 

(d.ploeger@lauwerseneems.nl), of kom eens 

langs op de Kromme Akkers zodat we de actieve 

samenwerking tussen school en dorp kunnen 

voortzetten.  

Hopelijk tot snel! 

 

Feestelijke afsluiting van een raar 

schooljaar 

Afgelopen week hebben de kinderen van de 

Kromme Akkers dit rare schooljaar feestelijk 

kunnen afsluiten. Op woensdag en donderdag 

gaven de kinderen van groep 6 t/m 8 een 

Corona-proof musical in het dorpshuis van 

Feerwerd voor een kleine groep genodigden. De 

musical ging zelfs helemaal over de afgelopen 

maanden. Hoofdrolspelers in de Coronacrisis 

(Rutte, Van Dissel, doventolk Irma) kwamen 

langs, maar ook alles wat misging in de online 

lessen, ouders die de hele dag thuis waren en 

super gestrest, de frustraties van FC Groningen 

fans en ouderen in de verzorgingshuizen. Voor 

de leerlingen van groep 8 was dit hun 

afscheidsmusical en het slotlied werd dan ook 

gezongen door de 7 kinderen die na de zomer 

op een andere school een nieuwe start maken. 

 

Thema van de laatste schooldag op vrijdag was 

RAAR. Met fantastisch rare outfits (aan 

creativiteit geen gebrek!) deden de kinderen 

spelletjes op het schoolplein en moesten ze 

door het hele dorp op zoek naar 10 vossen. Dat 

bleek nog knap lastig want heel veel 

dorpsgenoten waren buiten hun heg aan het 

knippen, auto aan het wassen, dronken in hun 



ochtendjas een kopje koffie langs de slootkant, 

zongen midden op straat een lied, veegden een 

stoepje of waren bessen aan het ritsen. Hoe 

weet je nu wie vos is en wie gewoon een klusje 

rond huis deed?  

Als het antwoord op de vraag “bent u een 

beetje raar?” was “zowaar, zowaar, ik ben een 

beetje raar” dán hadden ze een vos te pakken. 

Bij iedere vos kregen ze een raadsel en konden 

de kinderen een letter verdienen waarmee ze 

de eindopdracht konden uitvoeren.  

Het was een vrolijke en gezellige boel in het 

dorp! Iedereen die een steentje bij gedragen 

heeft: heel erg bedankt. 

 

 

 

Tweede druk 'Tussen Meeuw en Leeuw' 

opgedragen aan Lambertus Postma 

De onlangs uitgekomen tweede druk van het 

boek Tussen Meeuw en Leeuw is opgedragen 

aan Lambertus Postma, die in april overleed. Op 

het schutblad in het boek staan de woorden 

Voor Lambertus en dat zegt genoeg. 

Het was namelijk Lambertus die in 2012 het 

initiatief nam om samen met zijn dorpsgenoten 

Pieter Malfliet, Henk Meulenbeld, Fokko 

Leutscher en Pieter van Dijk dit boek over de 

geschiedenis van Garnwerd het levenslicht te 

laten zien. 

Na twee jaren intensieve samenwerking was het 

zover: Tussen Meeuw en Leeuw was klaar en er 

werden 670 exemplaren van gedrukt. De 

presentatie vond onder grote publieke 

belangstelling plaats op 8 maart 2014 in de 

bovenzaal van Café Hammingh. 

Omdat de eerste druk van het boek was 

uitverkocht en er duidelijk nog vraag naar 

bestond, besloten de Boekeniers een tweede 

druk van 50 boeken te laten maken.  

Door het overlijden van Lambertus, die zowel 

secretaris als penningmeester van 'De 

Boekeniers' was geweest en door andere 

wijzigingen, moest het bestuur worden 

aangevuld. Dat is inmiddels gebeurd en sinds 3 

juni is de samenstelling als volgt: Pieter van Dijk 

(voorzitter), Johan Faber (secretaris), Hans van 

Reijswoud (penningmeester), Arie Jekel 

(webmaster) en Miente Viersen (vice-

voorzitter). 

 

De Boekeniers gaan, ondanks de coronacrisis, 

door met hun waardevolle werk. Zo zijn ze bezig 

met de geschiedenis van de voormalige 

kleuterbus en van de Tuindersvereniging die 100 

jaar bestaat. 

De coronacrisis gooide overigens nog meer roet 

in het eten. In 2020 zou uitgebreid worden 

gevierd dat Nederland 75 jaar geleden was 

bevrijd van de Duitse overheersers. Ook voor 

Garnwerd had de Dorpsvereniging mooie 

plannen. De Doorrit van Bij Café Hammingh zou 

op 5 mei van dit jaar het kloppend hart zijn van 

de feestelijkheden. 

 

De Boekeniers maakten in dat kader een 

prachtige film over en met Nel Terpstra, die in 

de oorlog, op zoek naar eten o.a. in Feerwerd 

terecht kwam en die momenteel al heel wat 

jaren in Garnwerd woont. Helaas ging de 

happening op 5 mei niet door en dus de 

vertoning van de film ook niet. Gelukkig is deze 

film via de site van de Dorpsvereniging te 

bekijken. 

 

De tweede druk van Tussen Meeuw en Leeuw is 

via de site van De Boekeniers te bestellen, ook 

kan deze tegen betaling van euro 25,- worden 

afgehaald bij één van de bestuursleden. 



Deze tekst is een verkorte versie van het artikel 

dat onlangs in de Ommelander Courant heeft 

gestaan. Het hele artikel is binnenkort (of 

misschien nu al) te lezen op de site van de 

Boekeniers: Boekeniersgarnwerd.nl.  

 

 
 

 

Bereikbaarheid Garnwerd  

Wegwerkzaamheden N361 Groningen – 

Lauwersoog 

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen 

buiten bebouwde kom 

Op het weggedeelte tussen Groningen en 

Winsum worden de verkeersveiligheid en de 

doorstroming van het verkeer verbeterd.  

Hierbij wordt gewerkt aan verbetering van 

bestaande kruispunten en fietsoversteken en 

vermindering van het aantal aansluitingen op de 

weg. Het eerste gedeelte tussen Groningen en 

Adorp is reeds uitgevoerd. 

 

Deel twee, de kruising N361/Munnikeweg - 

Winsum met een volledige stremming voor 

doorgaand verkeer als gevolg, staat gepland in 2 

fases. 

 

Fase 1 - Zuidfase - (Groninger zijde) is van 

maandag 6 tot en met zondag 19 juli. 

Er wordt gewerkt tussen de Munnikeweg tot 

aan het centrum van Sauwerd ter hoogte van de 

dorpswinkel. Let op: de kruising 

N361/Munnikeweg is ook afgesloten. 

 

Fase 2 - Noordfase - (Winsumer zijde) maandag 

20 juli tot en met zondag 16 augustus. 

Er wordt gewerkt vanaf het centrum van 

Sauwerd tot aan de komgrens van Winsum. 

 

Omleidingsroutes  

Fase 1 - De N361 is vanaf Adorp bereikbaar tot 

de Munnikeweg. Vanaf daar geldt dat alleen 

bestemmingsverkeer (aanwonenden, 

melkwagens) doorgang krijgen richting 

Sauwerd. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd van de Munnikeweg tot de 

dorpswinkel in Sauwerd. De omleidingsroute 

richting Groningen Stad loopt via Winsum, 

Onderdendam en Bedum richting Groningen. Of 

via de N983 via Aduard. 

 

Fase 2 - Vanaf de dorpswinkel Sauwerd tot aan 

de komgrens Winsum worden werkzaamheden 

uitgevoerd. Noord-Groningen en Winsum zijn 

bereikbaar via omleidingsroute Groningen Stad - 

Bedum - Onderdendam. 

 

Fietsers 

Fietsers kunnen te allen tijde langs de 

werkzaamheden. 

 

Meerdere dorpsbewoners gaven op di 7 juli al 

aan dat het een stuk drukker aan het worden is 

in ons Dorp door de afsluiting van de N361.  

Vooral de Oostumerweg is een heel stuk 

drukker geworden. Wat zal dit betekenen als 

het weekend is en zonnig weer?  

Harry Hummel heeft contact gezocht met de 

uitvoerder BAM-infra. Garnwerd wordt gezien 

als een sluiproute, omdat we niet worden 

meegenomen in officiële omleidingsroutes.  

Er wordt nu gekeken of er eventueel borden 

geplaatst kunnen worden in het dorp die 

sluipverkeer langs het Aduarderdiep leidt.  

 

Eind September/ oktober  

Groot onderhoud weg Garnwerd – Winsum 

(klein Garnwerd – Garnwerderweg)  



Dit onderhoud zou begin juni plaatsvinden, 

maar is uitgesteld naar de herfst.  

 

Bouw 380 KV leiding  

Eind augustus afsluiting Aduarderdiep? Dit is 

nog niet definitief. 

 

Paddepoelsterbrug 

Sinds de brug eruit is gevaren in de zomer van 

2019, strijdt de actiegroep Brug Terug om de 

brug terug te plaatsen. Maar het stalen brugdeel 

is inmiddels gesloopt. Er ligt nu ook een 

aanvraag vanuit Rijkswaterstaat om de 

brugdelen ook te slopen… de bestaande brug 

terugplaatsen is dus geen optie meer.  Wat is 

het vervolg?  Tijdelijke optie, hoge burg met een 

trap? To be continued…  

 

 

Van de jeugdactiviteiten commissie 
Ook wij beginnen langzamerhand weer met het 

organiseren van activiteiten. 

Houd verder de website, Facebook en/of 

Instagram in de gaten voor het laatste nieuws 

over onze activiteiten. 

 

Spelletjesmiddag/-avond 

Zaterdag 15 augustus (laatste zaterdag van de 

vakantie) tussen 16.00 uur – 19.30 uur (inclusief 

eten en drinken) 

Vanaf 7 jaar, op het Voetbalveldje Garnwerd 

 

 

De AED is verhuisd, en de kast is 

aangesloten! 

In de vorige Gört 

berichtten we over 

de nieuwe locatie 

van de AED-kast, 

aan de gevel bij 

Garnwerd aan Zee. 

Inmiddels is de 

kast aangesloten 

op het stroomnet 

en is de AED 

verhuisd naar de 

Hunzeweg 38a.  

 

 

 

De AED-kast is beveiligd met een pincode. 

Burgerhulpverleners die ingeschreven staan bij 

hartslagnu.nl, en ten tijde van een calamiteit in 

Garnwerd zijn, krijgen via de app of SMS een 

oproep om naar een bepaald adres te gaan, OF 

om eerst de AED te halen en dan naar een adres 

te gaan. In geval dat u opgeroepen wordt om de 

AED op te halen, krijgt u de pincode van de kast 

in het bericht.   



 
Toets de code in, gevolgd door het vinkje. U 

kunt nu de kast openen door de voorzijde aan 

beide kanten naar u toe te trekken zodat u de 

AED uit de kast kunt pakken. Verspil geen tijd 

met het willen sluiten van de AED kast, dat kan 

later wel. 

 

De verhuizing van de AED is wellicht een goed 

moment om een simulatie training te 

organiseren voor belangstellenden in Garnwerd, 

zodat iedereen weet wat er moet gebeuren 

wanneer er iemand echt een circulatiestilstand 

krijgt. Echter, zolang het Coronavirus nog onder 

ons is, worden er geen zogeheten 

Zesminutentrainingen gegeven.  

 

Voor meer informatie en aanmelding als 

burgerhulpverlener kunt u de site van 

www.hartslagnu.nl bezoeken. 

 

 

Bericht van GLOED 

De voorbereidingen voor een tweede 

zonneproject zijn weer opgestart na een tijd te 

hebben stilgelegen in Coronatijd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een vraaggedicht over de laadpaal, door 

Martin Noorda. 

Wist u dat er een laadpaal voor de elektrische 

deelauto staat in Garnwerd? 

Wist u dat die op een verkeerde plaats is gezet? 

Wist u dat na lang zeuren de gemeente overstag 

is gegaan en de laadpaal op hun kosten gaat 

laten verplaatsen? 

Wist u dat na lang zeuren dat dan eindelijk half 

juni zou gaan gebeuren? 

Wist u dat er eind juni een bericht kwam dat de 

verplaatsing pas na de zomervakantie zou 

plaatsvinden? 

Wist u dat de energiecommissie ook daar weer 

stevig bezwaar tegen heeft gemaakt? 

Wist u dat de energiecommissie ervan baalt? 

Wist u dat de energiecommissie toch goede 

moed houdt? 

Wist u dat wij u op de hoogte blijven houden? 

 

 
 

 
 

 

 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 
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