
Voorwoord

Beste Garnwerders,

Nu de kwakkelzomer ongemerkt is overgegaan in 

het najaar is het fijn om iets moois in het vooruit-

zicht te hebben. Onlangs hebben een paar dorps-

genoten maar liefst 1400 bloembollen geplant in 

het dorp en bij de entrees. De pessimisten onder 

ons kunnen denken: al dat moois behoort met 

de eerste gemeentelijke maaibeurt van 2022 al-

weer tot het verleden. Gelukkig hebben de plan-

ters vooraf met het Westerkwartier afspraken  

gemaakt over waar de bollen de grond in konden. 

Bij deze alvast een grote dankjewel aan de men-

sen die Garnwerd laten stralen!

In de tussentijd kunnen we hopelijk weer bij  

elkaar komen in de plaatselijke horeca, bij de  

Sinterklaasintocht, bij het klaverjassen, met Kerst 

en het kloksmeren - als corona het allemaal toe-

laat. Hou de sociale media en het mededelingen-

bord in de gaten voor mogelijke wijzigingen op 

het laatste moment.
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GÖRT Nieuwsbrief van de 

Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken

Uitnodiging

Ledenvergadering IJSVERENIGING ‘REITDIEP’

zaterdag 27 november 2021 om 20.00 uur in het 

ijsbaangebouw.

Agenda:

1 Opening

2 Ingekomen stukken/mededelingen

3 Notulen vorige ALV 

4 Bestuur

5 Verslag penningmeester

6 Kascommissie

 • Verslag

 • Kiezen nieuw lid kascommissie

7 PAUZE met verloting en prijzen!!

8 Oliebollenactie

9 Onderhoud

10 Energie verbeterplan

11 Rondvraag/wvttk

12 Sluiting
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Zeer geslaagde burendag in Garnwerd
Een prachtige, zonnige zaterdagmorgen met wei-

nig wind, een kleine 100 goedgehumeurde Garn-

werders plus nog een groep kinderen, met volop 

koffie, thee en taart en een gezellig ingericht 

sportveldje zorgden ervoor dat de Garnwerder bu-

rendag op 18 september een groot succes werd.

De nieuwe stretchtent van de dorpsvereniging 

stond midden op het veld te prijken en gaf het  

geheel een feestelijk aanzien.

Oud-Garnwerder José Timmer zong, begeleid 

door pianist Jasper Blokzijl, mooie liedjes, terwijl 

de dorpelingen binnen druppelden. Liesje Faber, 

voorzitter van de dorpsvereniging, heette de  

inwoners welkom en stelde een aantal nieuwe  

inwoners aan het dorp voor. 

Er was dit zomerseizoen meer te beleven in het 

dorp dan in het eerste coronajaar. Toch konden  

bijeenkomsten waar het hele dorp elkaar kan tref-

fen nog niet doorgaan.

Daarom vond de dorpsvereniging dat het weer tijd 

werd om elkaar in dorpsverband te zien, en dat 

voorzag duidelijk in een behoefte. 

Er was een tent met koffie, thee en taart, die ge-

bakken was door een groot aantal behulpzame 

dorpsgenoten. Voor de kinderen was er een knut-

seltafel.

Om 11 uur gaven José en Jasper een klein concer-

tje met luisterliedjes, waaronder het door dorps-

genoot Kees Langejan geschreven lied Het water 

zag. Het maakt onderdeel uit van een cd met 10 

liedjes over het Rietdiep, alle geschreven door  

Langejan. Voor de uitvoering tekenden onder 

meer diverse Garnwerder zangers en muzikan-

ten. Er hoort een fietstocht bij van Groningen 

naar Zoutkamp, met een boekje en een app. Het  

publiek luisterde ademloos naar de mooie liedjes 

die José en Jasper lieten horen. 

Om 12 uur begon, voor wie dat wilde, een rondlei-

ding door het dorp onder leiding van twee dorps-

gidsen: Pieter van Dijk en Hein Zeevalking, waar-

mee de bijeenkomst werd afgesloten.

Tijdens deze burendag werd ook afscheid geno-

men van Christine Strijker, die veel voor het dorp 

heeft betekend, niet alleen voor het dorp als ge-

heel in diverse functies, maar ook voor individuele 

inwoners. Zij gaat in verband met haar werk ver-

huizen naar Vries. De voorzitter noemde haar een 

verbindende, betrokken dorpsgenoot die het ver-

mogen bezit een goed contact te hebben met alle 

Garnwerders. Het dorp zal haar zeer missen, en 

omgekeerd zal dat ook het geval zijn, zei Christine.

Ze kreeg als blijk van waardering bloemen en het 

boekje en de cd Het water zag.

Aan de burendag hebben vele dorpelingen, zoals 

gebruikelijk in Garnwerd, hun medewerking ver-

leend. Dat heeft zeer bijgedragen aan net succes. 

Iedereen hartelijk bedankt!
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AED benodigdheden
Sinds kort staat er een tasje in de AED kast met 

daarin een aantal spullen die je nodig kunt heb-

ben tijdens een reanimatie met inzet van de AED. 

Dit zijn: een schaartje zodat je de kleren van de 

persoon in nood snel uit de weg kunt krijgen. 

Vervolgens een scheermes en een handdoek zo-

dat je kunt zorgen dat de plekken waar de AED 

plakkers moeten worden aangebracht onbehaard 

en droog zijn. Ook zit er een mond-neusmasker 

bij dat je kunt gebruiken voor beademing zodat 

je niet direct mond-op-mond hoeft toe te passen. 

Tot slot zitten er vinyl handschoenen bij voor de 

hulpverlener en een folie-dekentje om onder-

koeling te voorkomen bij het slachtoffer.Wan-

neer er via 112 melding wordt gemaakt van een 

reanimatie krijgen de burgerhulpverleners die in 

de buurt van de AED zijn een oproep via de app 

van HartslagNu. Dit kunnen dus ook toeristen of 

bezoek zijn! Deze oproep bevat de code waarmee 

de AED kast opengemaakt kan worden. Het tas-

je met benodigdheden  is met klitteband aan de 

AED vastgemaakt. Namens de Dorpsvereniging 

is Robbert Vermeulen beheerder van de AED. Hij 

zorgt ervoor dat de batterij en accu van de AED 

voldoende lading hebben en dat de AED plakkers 

niet over datum zijn. De AED kast hangt buiten 

aan het gebouw van Garnwerd aan Zee, rechts 

voorbij de ingang.

Bladeren, gratis kado van de natuur
De herfst is weer ingetreden en boom, struik en 

plant laten hun bladeren los. Vanwege het idee 

dat het gevallen blad de tuin en het gazon ont-

siert, of zelfs dat het slecht zou zijn om te laten 

liggen, ruimen we massaal het blad op. Niets is 

minder waar! 

Herfstblad is een fantastisch kado van de natuur. 

Niet alleen vanwege de kleurenpracht, maar voor-

al vanwege de voedingsstoffen voor de bodem. 

Wanneer blad valt, wordt het er in de bodem hard 

gewerkt door onze tuinassistenten om het blad 

te verwerken: de regenwormen. De wormen zet-

ten het blad om tot de beste voedingsstof voor 

de tuin: compost. En het is nog gratis ook! Niet 

alleen de bodemstructuur wordt er beter van, het 

gevallen blad biedt ook nog eens bescherming 

aan vele insecten, kikkers, salamandertjes enz. En 

daarnaast vormt een laagje blad een isolatiede-

kentje bij lage temperaturen, ideaal voor planten 

die niet zo goed tegen de vorst kunnen!

Gazon

Bovenstaand verhaal geldt ook voor gras. Echter 

mag de laag bladeren niet dikker zijn dan 10 cm. 

In het voorjaar is het meeste blad verdwenen en 

is voedsel geworden voor het gazon. Dat scheelt 

weer wat euroos voor harken en compostzakken!

Is er echt een overdaad aan blad, leg dit dan op 

een hoop in een hoekje van de tuin. Daar com-

posteert het vanzelf en dat kan in het voorjaar 

weer worden gebruikt. Dus: laat al die bladeren 

gewoon liggen!
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Intocht Sinterklaas & Pieten
Op zaterdag 13 november komen Sinterklaas en 

de Pieten aan in het grote Pietenhuis in Neder-

land en zullen daarna direct in volle vaart doorrei-

zen naar Garnwerd. 

Traditioneel zorgt De Eendracht op de kade (voor 

café Hammingh) voor een feestelijk onthaal, er 

zullen heel wat Sinterklaas-klassiekers klinken 

die uit volle borst meegezongen mogen worden. 

Sint en de Pieten rijden daarna door naar Muse-

um Wierdenland waar ze de allerjongste kinderen 

hopen te ontmoeten. De aanwezige kinderen 

mogen samen met Marietta Rust Sinterklaas toe-

zingen. De Pieten hebben vast wat lekkers bij zich 

om uit te delen. 

In het dorpshuis van Feerwerd wordt ondertus-

sen een swingende onthaal voor Sint voorbereid 

door basisschoolkinderen onder begeleiding van 

Elise Warmelink. Wie weet wil Sint zelf ook wel 

even swingen en belandt er een filmpje op zijn 

TikTok-kanaal. Rond 16.15 uur moeten Sint en de 

Pieten weer terug naar hun logeeradres. 

Programma:

13.45 uur: Aankomst Sinterklaas en Pieten op de 

kade voor café Hammingh, Garnwerd

14.30 uur: Meet & greet met Sint en Pieten voor 

de allerkleinsten in Wierdenland Museum, Ezinge

14.45-16.15 uur: Swingend Sinterklaasfeest voor 

basisschoolkinderen in Dorpshuis d’Olle Schoul, 

Feerwerd

Sinterklaas en de Pieten verheugen zich erop om 

jong en oud weer te ontmoeten op zaterdag 13 

november! 

P.S. vergeet niet je verlanglijstje in te leveren bij 

Sinterklaas!

Gourmetten en ???
Voor de jeugd van 12+ (t/m 17) jaar. 

Zaterdag 11 december 2021 om 18.00 uur in de 

kantine bij Linda en Peter Nooren. 

Opgeven voor 5 december 2021 via: 

activiteitengarnwerd@gmail.com

Kaart en sjoelclub Garnwerd
De kaart/sjoelclub Garnwerd e.o gaat weer begin-

nen. 

Op woensdag 17 november om 20.00 uur bij 

Garnwerd aan Zee. Inleg is € 2,50. Er zijn mooie 

vleesprijzen te winnen. 

De andere avonden zijn: 15 december, 19 januari, 

16 februari, 16 maart, 20 april. 

Nieuwe kaarters/sjoelers zijn van harte welkom!

Als je een keer niet kan, dan is het ook geen  

probleem!
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Op en rond het voetbalveldje Garnwerd
Op een regenachtige zaterdagmiddag, 16 maart 

2019, hebben we met een aantal vrijwilligers al-

les rondom het voetbalveldje een opknapbeurt 

gegeven. In overleg met de gemeente Wester-

kwartier hebben we gesnoeid en nieuwe struiken 

geplant. Onkruid bij het speeltuintje weggehaald 

en de speeltoestellen zijn schoongemaakt. Inmid-

dels is daar ook een nieuw bankje geplaatst.

Het zag er weer goed uit en de jeugd kon de bal 

weer zonder kleerscheuren uit de bosjes halen. 

Geen brandnetels en stekelige struiken meer.

Het snoeiafval en de losse takken en boomstron-

ken heeft de gemeente opgehaald.

Het bijhouden van het snoeiwerk staat nu op een 

laag pitje. We hebben meerdere keren contact 

gezocht met de gemeente en uiteindelijk hebben 

we met een medewerker een rondje gemaakt 

over het voetbalveld. Hierbij zijn goede afspra-

ken gemaakt over o.a. het snoeien. Na een inter-

ne “reorganisatie” bij de gemeente is er jammer 

genoeg niets meer terecht gekomen van deze 

afspraken. Ook is het (bijna) niet mogelijk om in 

contact te komen met de juiste ambtenaar.

Ook is het teleurstellend om te zien dat sommi-

ge omwonenden van het voetbalveldje hier weer 

snoeiafval dumpen. Een aantal van de nieuw ge-

plante struiken is weggehaald of onder de voet 

gelopen.

Nog een ergernis is de kattenstront op het veldje. 

Voordat we beginnen met een activiteit moeten 

we eerst een rondje maken om e.e.a. te verwijde-

ren. 

Bij deze doen we dan ook een oproep aan de om-

wonenden om het toegankelijk te houden voor 

de jeugd, zodat ze zelf de bal (o.i.d.) weer uit de 

struiken kunnen halen. En een zeer dringend ver-

zoek aan de gemeente om de gemaakte afspra-

ken weer na te komen.

Namens de jeugdactiviteiten commissie

Miente Viersen

Van de bloemencommissie
Na de violen en geraniums in het dorp zou je  

rekenen op een winterstop. Niets is minder waar!

Anita Kramer heeft 1400 bloembollen weten los 

te peuteren van de gemeente Westerkwartier. 

Een flinke voorraad sneeuwklokjes, druifjes, nar-

cissen, krokussen en tulpen.

De commissie mocht 16 oktober gebruik maken 

van de gastvrijheid van Peter en Linda Nooren, 

die hun kantine ter beschikking stelden. En alsof 

dat nog niet genoeg was heeft Peter een grote 

pan heerlijke soep gemaakt voor de bollenpoters.  

Bedankt Peter en Linda!

Er werden kleine groepjes gevormd en plekken 

aangewezen om te poten. Mede dankzij de hulp 

van spontane helpers is de klus in 1 dag geklaard. 

Een hele prestatie. Grotere groenstroken gaat de 

gemeente nog doen met een pootmachine. Wat 

zal het een fleurig en kleurig dorp worden.

Tot maart/april is het nu even pauze. Dan begint 

de commissie weer met de violen.

Er zijn altijd geïnteresseerden nodig voor het 

planten en bewateren. Mannen zijn ook van harte 

welkom uiteraard.

Aanmelden kan bij Anita, tel. 06 20 67 22 66,  

anita.kramer@ziggo.nl
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Meneer M uit de kast
Zoals u weet is meneer M een echte heer en 

vriend van alle mensen. Er is echter één ding dat 

hem minder vriendelijk maakt: eten. Hij probeert 

altijd of hij eerder eten kan krijgen. “Nee, je krijgt 

nog niet,” zei ik dan. Meneer M dacht dat ik elk 

moment van gedachten kon veranderen. Daarom 

bleef hij het proberen. Hij is daar heel goed in. Ik 

besloot positiever te zijn en mijn reactie veran-

deren. Ik keek hem aan en zei vol enthousiasme: 

“Jahaa! Nog twee uur, dan is er eten.” Ik sprong 

er ook nog bij alsof ik de jackpot heb gewonnen. 

Meneer M raakte helemaal door het dolle heen. 

Hoe vaker ik dit tegen hem zei hoe geestdriftiger 

hij werd. Hij raakt op een gegeven moment zo 

in vervoering dat hij niet meer bij zinnen was en 

schrok van zichzelf.

Onder de trap is een kast. Regelmatig moet ik in 

die kast zijn. Meneer M liep een keer met mij mee 

en ging in de kast. Toen ik hem later eten wilde 

geven dacht ik: ‘Huh? Waar is hij nou?’ Hij zat in 

de kast. Ik deed de deur open vlak voordat ik hem 

eten gaf. Het viel mij op dat hij relaxed was ge-

worden in de kast. Meneer M merkte dat zelf ook. 

Hij is een scherpzinnige kat. 

De volgende dag draaide hij weer door van zijn 

drang naar eten. Tot mijn verbazing liep hij met 

mij mee en ging voor de kast zitten. Hij keek naar 

me op en maakte met zijn poot een zijwaartse 

beweging. “Wil je erin?”, vroeg ik hem met verba-

zing. Dat bleek inderdaad zo te zijn. 

Meneer M heeft zelfinzicht. Hij is heel slim, had 

ik dat al verteld? Hij heeft ontdekt dat hij een 

dwangmatigheid heeft dat de dingen zo moeten 

gaan zoals hij wil. Maar zo gaat het leven niet al-

tijd. Dat heeft hij geleerd. 

Hij schrikt nu niet meer van zichzelf maar neemt 

een time-out in de kast. Het is rustig wanneer ik 

het schoteltje met eten op de grond zet en de 

kastdeur opendoe. Meneer M komt uit de kast, 

rent naar zijn eten en smult ervan. Daar genieten 

we allemaal van. 

Jacintha Schoon

Lasergame zaterdag 2 oktober 2021
Door de weersverwachting hebben wij het voet-

balveldje verruild voor de schuur van Linda en 

Peter Nooren. Deze hebben we omgetoverd tot 

een heuse lasergame hal. Obstakels, voorzien van 

lichtgevende “foamsticks”, werden her en der in 

de schuur opgesteld.

Om 19.00 uur waren er 45 enthousiaste deelne-

mers tussen de 7 en 13 jaar aanwezig. De deelne-

mers waren door ons ingedeeld in 5 teams. 

Elk team speelde een keer tegen elkaar. Er was 

een strak speelschema opgesteld. Soms werden 

teams binnen de tijd uitgeschakeld waardoor we 

voor op het schema lagen. In de resterende tijd 

was er een wedstrijd tussen de meiden en de jon-

gens. Rond 20.45 uur kwam het laatste fluitsig-

naal, het lasergamen 2021 zat erop. Zie de tabel 

hieronder voor de uitslag.

Met dank aan alle vrijwilligers, het was weer een 

geslaagde avond.

Jeugdactiviteiten commissie Garnwerd

1e Woeste Wolven Hille, Kobe, Tess, Borre, Lieke, Luna, Bo, Lotta en Bram v/d M

2e Vlugge Vampiers Senn, Marijke, Jesse, Lisanne, Bram V, Nora, Eline, Joost en Isai

3e Slimme Slangen Sep, Noah, Mees (1), Mees (2), Mark B, Mark K, Twan, Minne en Wytze

4e Sterke Stieren Nina, Quin, Niek, Senna, Stef, Nick, Ian, Pelle en Lumee

5e Dappere Dodo’s Noud, Teun, Ties, Lana, Sanne, Bram D, Giel, Tessa en Arinda
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Feestelijke Kinderboekenweek op OBS de 
Kromme Akkers

Op donderdag 14 oktober werd de Kinderboe-

kenweek op OBS de Kromme Akkers afgesloten 

met een 2e hands kinderboekenmarkt. Alle kinde-

ren van groep 6 t/m 8 mochten boeken uit hun 

eigen boekenkast verkopen aan de kinderen uit 

groep 1 t/m 5 en andere dorpsgenoten die even 

kwamen neuzen tussen de boeken. Heel veel boe-

ken kregen een nieuwe eigenaar.

Er wordt op de Kromme Akkers iedere week veel 

gelezen, maar tijdens de Kinderboekenweek von-

den extra veel bijzondere leesactiviteiten plaats 

op school: je maatje voorlezen, voorgelezen wor-

den door VIP’s, zelf een verhaal schrijven, een 

boek promoten, een boek naspelen, etc. Ook 

vond traditioneel de voorleeswedstrijd plaats. 

In de eerste ronde lieten 12 kinderen horen  

hoe heerlijk het is om voorgelezen te worden. 

Drie kinderen mochten in de finale strijden om  

de titel voorleeskampioen. De driekoppige jury, 

Linda Nooren, Emmeke Schurink en Attje Waal, 

vond dat Emilie Schouten uitblonk als meeslepen-

de verteller. Emilie mag de Kromme Akkers verte-

genwoordigen in de regionale wedstrijd. 

Het thema van de Kinderboekenweek 2016 was 

‘voor altijd jong’. De Kromme Akkers nodigde 

daarom grootouders uit om voor te lezen in de 

klassen; alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8, 

vonden het heerlijk om voorgelezen te worden! 

In de kleuterklas maakten alle kinderen onder  

begeleiding van een aantal oma’s en een mede-

werker van bibliotheek Winsum hun eigen boek. 

Er werden super fantasierijke en spannende boe-

ken gemaakt. Hoogtepunt van de Kinderboeken-

week was de voorleeswedstrijd. Aan het begin 

van de week werden er voorrondes op school 

gehouden. Vijftien kinderen lazen een stukje voor 

uit een zelfgekozen boek. De drie winnaars gingen 

door naar de finale die later in de week in de kerk 

van Garnwerd plaatsvond. Op een grote voor-

leestroon streden Stefan, Linde en Jack om de 

titel voorleeskampioen 2016. De jury, bestaande 

uit dorpsgenoten Emmeke, Hein en Lambertus, 

vond unaniem dat Jack de absolute voorleeskam-

pioen was. Hij mag de school vertegenwoordigen 

bij de regionale voorleeswedstrijd! 

Görtepop gaat weer zingen! 
Na een lange coronapauze zijn de repetities van 

het gemengd popkoor Görtepop weer begonnen. 

Om de week klinkt er op vrijdagavond weer ge-

zang uit het ijsbaangebouwtje in Garnwerd van 

zangers en zangeressen uit de wijde omgeving. 

Onder de bezielende leiding van Ianthe Pater-

noster zingen we een variëteit aan bekende en 

minder bekende nummers. Het uitgangspunt 

is dat iedereen die dat wil kan (leren) zingen en 

we plezier halen uit dit samen te doen. Om het 

plezier verder te vergroten zijn wij op zoek naar 

nieuwe enthousiaste leden, zowel mannen als 

vrouwen. De komende repetities zijn op 12 en 26 

november en 10 december van 20.00-22.00 uur 

in het ijsbaangebouwtje in Garnwerd. Iedereen 

is van harte welkom om mee te doen. Voor infor-

matie kun je terecht bij: Annemieke Slootmaker: 

a.dijkink@gmail.com / 06-46156552 of Hilde  

Coehoorn: hildedijk@yahoo.com



Vrijdag 20 augustus 2021: spelletjesmiddag

We hebben er lang naar uitgekeken maar het was 

eindelijk weer mogelijk om een buitenactiviteit te 

organiseren voor de jeugd. Het is bijna een tradi-

tie om de in het laatste weekend van de zomer-

vakantie een spelletjesmiddag te houden. Deze 

keer op vrijdag.

’s Ochtends werden op een nat voetbalveldje  

diverse spelletjes klaargezet door de jeugdacti-

viteiten commissie. Daarna volgde nog een bes-

te regenbui, maar om 14.30 uur kwam de zon  

erdoor en bleef het gelukkig droog. 

Rond 16.00 uur kwamen 22 kinderen (vanaf 7 

jaar) opdraven en konden ze zelf uitzoeken wat 

ze wilden gaan doen. De volgende onderdelen 

waren verdeeld over het veld: volleybal, badmin-

ton, ringwerpen, kogels gooien, levend ganzen-

bord, labyrint, groot memory, liggend dartbord, 

skilopen, skippybalk en de rupsband. De laatste 3 

hebben we geleend van Sociaal werk De Schans. 

Rond zessen werd de bestelling van patat met 

een frikandel, kroket of kaassoufflé gebracht 

door het Woaterbörgje.

De avond werd afgesloten met een wedstrijdje 

touwtrekken. Het werd een strijd tussen de jon-

gens en de meiden. Er werden verschillende tus-

senstanden geroepen (3-1, 4-4 en zelfs 7-7), maar 

de jongens hebben iets vaker gewonnen dan de 

meiden. 

Het doet er ook niet toe, het was een gezellige 

en leuke middag!
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