
Voorwoord

Beste Garnwerders,

Op 16 maart zijn er weer verkiezingen voor 
de gemeenteraad. Bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingen in november 2018 heeft 
iets meer dan 68% van de stemgerech-
tigden in Garnwerd hun stem uitgebracht. 

OBS De Kromme Akkers was hiermee het 
stembureau met het op twee na hoogste 
opkomstpercentage! Om nog even in Olym-
pische sferen te blijven: een mooie bronzen 
plak voor ons mooie dorp. Hopelijk weten 
ook deze verkiezingen weer veel mensen 
hun weg te vinden naar het stemhokje! En 
dat is in het licht van de huidige situatie 
een paar landen verderop misschien wel 
belangrijker dan je zou denken. Stem voor 
vooruitgang of voor behoud, voor gewoon 
doen of gewoon groen, maar laat je stem 
horen.
Een paar dagen vóór 16 maart is er eindelijk 
weer een ledenvergadering van de dorps-
vereniging: op 11 maart. Dan kan het nieu-
we bestuur van de dorpsvereniging worden 
gekozen, maar het is vooral een goede 
gelegenheid om weer eens bij elkaar te ko-
men en het gevoel van samen af te stoffen. 
Dat zijn we vast niet verleerd.

p.1  Voorwoord
p.2  Algemene Ledenvergadering 
p.3  Even voorstellen
p.4  Van de Bloemencommissie

p.5  Garnwerd Grandioos 2022
p.6  ZomerJazzFietsTour 
p.7  Zonneproject GLOED
p.8  Elektrische deelauto

IN DEZE UITGAVE

Nummer 105   |   lente 2022

Redactieadres: Ineke Blankenspoor, Burgemeester Brouwerstraat 36, Garnwerd
Mail: gort@garnwerd.eu | Website: www.garnwerd.eu 

GÖRT

11 maart: Algemene Ledenvergadering
9 april: Lasergame
18 april: Paasactiviteiten 
6 t/m 10 juli: Garnwerd Grandioos

AGENDA

Nieuwsbrief van de 

 Dorpsvereniging Garnwerd 

    en omstreken

Deze Gört is gesponsord door:
Hanna Hovinga.
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Uitnodiging en agenda Algemene Leden-
vergadering Dorpsvereniging Garnwerd 
e.o. 11 maart 2022

Beste leden van de dorpsvereniging, 

Vorig jaar is de Algemene Ledenvergade-
ring niet doorgegaan vanwege corona. Dit 
jaar kunnen we elkaar weer live ontmoeten 
tijdens de Ledenvergadering. Als bestuur 
zijn we hier heel blij mee. We hopen dat jul-
lie dat ook zijn en 11 maart komen.

Bij deze willen wij jullie hartelijk uitnodigen 
voor onze Algemene Ledenvergadering. 
Deze zal worden gehouden bij Garnwerd 
aan Zee )* op vrijdag 11 maart 2022 om 
20.00 uur. 

Twee kopjes koffie/thee, koek en één con-
sumptie zijn inbegrepen. 

Niet leden zijn natuurlijk ook van harte wel-
kom, wel dient dan de contributie bij bin-
nenkomst te worden voldaan. Omdat we 
gebruik maken van de horeca houden we 
ons aan de coronamaatregelen die op het 
moment van de vergadering van toepas-
sing zijn. 

Tot 11 maart! 
Het bestuur

Agenda:
Opening

Jaarverslag 2021
Het inhoudelijke jaarverslag wordt voorge-
lezen ter vergadering door de secretaris. 

Jaarrekening 2021 + Begroting 2022
De jaarrekening en begroting worden toe-
gelicht door de penningmeester

Verslag kascommissie 
Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Kor van Dijk, José Nooren, Ineke Blanken-
spoor (secretaris).
Aftredend en herkiesbaar: 
Tiny Scholten (penningmeester), Harry 
Hummel, Margreet Boerman, Liesje Faber 
(voorzitter).
Voorstel om de herkiesbare leden voor een 
nieuwe termijn aan te stellen.
Nieuw aangemelde bestuursleden: 
Jelle Zijlstra, Jeroen Rozema en Henriët 
Stenveld (aspirant secretaris). 
Voorstel om deze aangemelde leden te 
benoemen voor de komende termijn. 

Voorstel om Suzanne Rohde te benoemen 
als interim-voorzitter gedurende de ziek-
teperiode van Liesje Faber. Daarna neemt 
Liesje het voorzitterschap weer op zich. Op 
11 maart is Suzanne Rohde verhinderd.

Aanmelden als aspirant bestuurslid is nog 
mogelijk tot aan de start van de vergadering 
op 11 maart bij het bestuur, dorpsvereniging-
garnwerd@gmail.com

Pauze

Plannen voor 2022
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Mededelingen
De Gört wordt niet meer bezorgd in de bui-
tengebieden. Deze inwoners ontvangen de 
Gört digitaal. In de krantenbak bij de school 
worden exemplaren van de Gört neerge-
legd om mee te nemen. Binnen de bebouw-
de kom van Garnwerd blijft de Gört op pa-
pier huis aan huis rondgebracht worden.

Rondvraag

Sluiting

)*Wijziging ALV locatie 
De algemene ledenvergadering zal dit jaar 
worden gehouden bij Garnwerd aan Zee 
i.p.v. de bij de Doorrit van Bij Hammingh. Dit 
omdat de Doorrit niet meer beschikbaar is 
voor vergaderingen. De bovenzaal van Bij 
Hammingh vonden wij als bestuur, gezien 
het nog altijd hoge aantal besmettingen 
corona, geen optie. 
Wij zijn dus erg blij met de mogelijkheid om 
bij Garnwerd aan Zee onze vergadering te 
kunnen houden.

Aspirant bestuurslid: Jelle Zijlstra
Hallo, in augustus 2020 heb ik een huis ge-
kocht in Garnwerd aan de Hunzeweg num-
mer 50. Dat dit een huis was met een rijke 
historie dat wist ik toen nog niet, maar in-
middels ben ik ervan op de hoogte dat dit 
het huis was van “tante Griet”. Mooie his-
torie!! Inmiddels woont mijn vriendin ook 
voor 75% in Garnwerd en vinden we het een 
fijne plek. Onlangs las ik de noodoproep 
van het bestuur voor nieuwe mensen voor 
de dorpsvereniging. Ik heb besloten om mij 

Aspirant bestuurslid: Henriët Stenveld
Even voorstellen, kandidaat secretaris van 
de dorpsvereniging. Mijn naam is Henriët 
Stenveld, ik ben 53 jaar, ben getrouwd en 
woon sinds 1993 aan de Hanekamp. Tijdens 
mijn werkzame leven heb ik verschillen-
de administratieve functies gehad in het 
UMCG. Maar sinds twee jaar werk ik door 
persoonlijke omstandigheden niet meer.
Toen ik de noodkreet voor nieuwe be-
stuursleden zag, besloot ik me aan te mel-
den als secretaris. Nu ik er tijd voor heb lijkt 
het me leuk om me in te zetten voor ons 
mooie Garnwerd en zijn bewoners beter te 
leren kennen.

aan te melden. Zelf heb ik het grootste deel 
van mijn leven in de stad Groningen ge-
woond. Maar na een scheiding, ik ben vader 
van 1 dochter, terecht gekomen in Garn-
werd. Ik ben al meer dan 25 jaar als chauf-
feur werkzaam bij Koopman Transport in 
Noordhorn. De eerste 16 jaar als distributie 
chauffeur in de stad en provincie Gronin-
gen. En inmiddels rij ik alweer 10 jaar bij de 
afdeling Autotransport. Het lijkt me leuk 
om een steentje bij te dragen bij het wel en 
wee van Garnwerd. Tot ziens. Groeten van 
Jelle Zijlstra.

Even voorstellen
Mijn naam is Jeroen Rozema en ik ben 31 
jaar oud. Samen met mijn vrouw Jill en 
onze 2 kids (Flynn van 4 jaar en Lester van 
1 jaar) wonen wij aan de Hunzeweg 48 in 
Garnwerd. We hebben hier ongeveer 3 jaar 
geleden ons huis gekocht en zijn sindsdien 
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Van de Bloemencommissie

Op de dag van NLdoet! zaterdag 12 maart 
gaat de Bloemencommissie weer violen 
planten op het oude schoolplein. Daarna 
worden gevulde bakken opgehangen aan 
de brug en her en der in het dorp verspreid. 
Ongetwijfeld wordt het dorp weer fleurig 
en kleurig. Een leuke start van de lente. We 
hebben inmiddels een flink aantal vrijwil-
ligers die de violen gaan verzorgen, waar-
voor dank.

Van de Jeu de Boule club
Wist u dat ……
•  de grond onder de molen waar de Jeu de
 Boules banen liggen door voormalige  
 eigenaren van ‘t Waoterbörgje voor 
 onbepaalde tijd belangeloos beschikbaar  
 is gesteld?
•  de Jeu de Boules club op zoek is naar  
 sponsoren om ‘t Waoterbörgje als club- 
 huis in gebruik te nemen, een vrijwillige  
 bitterballenbakker is al aangesteld?
•  er een poging is gedaan om één speler  
 mee te laten doen aan Dry January?
•  tijdens de derde helft zaken ter sprake  
 komen die misschien wel als seksistisch  
 en grensoverschrijdend ervaren zouden  
 kunnen worden?
•  er wel eens een speler met de billen bloot  
 gaat?
•  de groep die op maandagmiddag speelt
 eigen spelregels heeft en voor iedereen  
 toegankelijk is?
•  het op prijs wordt gesteld als de spelers  
 meedoen aan het op pijl houden van de  
 gebruikte natjes en droogjes?
•  als je geen ballen hebt, onder de molen  
 ballen liggen voor iedereen die wil 
 spelen?

nog druk bezig met verbouwen. Voor mijn 
werk maak ik aanrechtbladen van natuur-
steen in Leek. Ik heb mijzelf aangemeld als 
bestuurslid om als inwoner mijn steentje te 
kunnen bijdragen en mee te helpen met het 
organiseren van dorpsactiviteiten. Hopelijk 
tot snel op de ALV.

Gezocht: sponsoren
We zoeken dringend bedrijven of particu-
lieren die de Gört willen sponsoren. Ons 
krantje wordt graag gelezen, maar de kos-
ten worden wel steeds hoger. We willen 
toch wel graag de Gört, meestal 5x per jaar, 
blijven uitgeven. De kosten zijn € 50,- per 
uitgave, maar minder kan uiteraard ook.
Contact: 
ledendorpsvereniging@garnwerd.eu
L.W. de Blécourtstraat 8
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Garnwerd Grandioos 2022
Woensdag 6 juli t/m zondag 10 juli 

Hebben jullie Garnwerd Grandioos ook zo 
gemist? 
In juli 2019 was het voor het laatst groot 
feest in Garnwerd. Deze zomer komt er weer 
een dorpsfeest. De tentcommissie is opti-
mistisch. Het draaiboek is tevoorschijn ge-
haald. De voorbereidingen voor het maken 
van een mooi en gevarieerd programma zijn 
gestart. 

De leerlingen van de basisschool De Krom-
me Akkers spelen net als vanouds op  
woensdagavond een musical in de feest-
tent. Het startsein voor Garnwerd Grandi-
oos wordt dan gegeven. 
De kermisexploitanten zijn al benaderd, 
want zij mogen natuurlijk niet ontbreken. 
Op donderdagmiddag is altijd de feestelijke 
opening van de kermis. 
Er wordt gezocht naar een geschikte band 
voor de zaterdagavond om, net als anders, 
veel publiek te trekken uit de wijde om-
geving. Op de zondagavond traden altijd 
meerdere artiesten op. Natuurlijk is dat nu 
ook het plan. 

Een vast onderdeel van Garnwerd Gran-
dioos is de braderie op zaterdagmiddag. 
De braderiecommissie is gestart met het 
benaderen van de standhouders van voor-
gaande braderieën. Natuurlijk zijn nieuwe 
standhouders van harte welkom. 
Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail 
naar: braderiegarnwerd@gmail.com. 

Al jaren is de Braggeltocht één van de 
hoogtepunten van het feest. 
Zondagmiddag 10 juli staat deze tocht op 
het programma, alweer voor de tiende 
keer. Ook dit jaar kunnen er 1000 deelne-
mers mee doen. Houd goed in de gaten 
wanneer je je kan inschrijven, want het gaat 
altijd erg snel. 

Kijken jullie ook zo uit naar Garnwerd Gran-
dioos? De tentcommissie wel! 
Zij gaan aan het werk om er een geweldig 
feest van te maken. In een volgende editie 
is meer informatie te lezen over het pro-
gramma.
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ZomerJazzFietsTour wint Provinciale 
Vrijwilligersprijs

De ZomerJazzFietsTour, waarvan de baker-
mat in Garnwerd ligt, is een van de winnaars 
geworden van de 21e editie van de Provincia-
le Vrijwilligersprijs. De Stichting ZomerJazz-
FietsTour won in de categorie Cultuur. 

De stichting organiseert al sinds 1987 met 
ruim 150 enthousiaste vrijwilligers het een-
daagse muziekfestival in de dorpen rond 
het Reitdiepdal. Op de fiets langs dorpen, 
kerken en boerenschuren, om te luiste-
ren naar actuele jazz en geïmproviseerde 
muziek is al jarenlang een beproefde suc-
cesformule. Jaarlijks genieten ongeveer 
1.500 bezoekers van de fietstocht door het  
Groninger landschap en van de muziek uit 
binnen- en buitenland.

‘Fantastisch cultureel feest’ 
Het succes van de ZomerJazzFietsTour zit 
hem volgens de jury van de vrijwilligersprijs 
in de innovatieve kracht van het kernteam 
en de liefde die de vrijwilligers hebben voor 
de muziek en voor de omgeving. Het festi-

val brengt de vrijwilligers van verschillende 
dorpen met elkaar in verbinding en laat de 
bezoekers zien hoe mooi het Groninger 
land is. Allemaal redenen waarom de jury 
zo enthousiast is over dit evenement. “Het 
is een fantastisch cultureel feest voor alle 
deelnemers, muzikanten, de dorpen en de 
vrijwilligers”, aldus de jury.

De prijs – een cheque van €3000,- werd be-
gin februari in café Bij Hammingh door ge-
deputeerde Tjeerd van Dekken uitgereikt 
aan enkele commissieleden.

Paasactiviteiten, komt allen!
Paaseieren zoeken
Het gaat weer gebeuren! Tweede Paasdag 
18 april komt de Paashaas naar Garnwerd! 
Voor kinderen is er begin van de middag  
paaseieren zoeken. Het zoeken begint om 
13.30 uur. Verzamelen bij het pierebadje! 

Neut’n Schait’n
Tweede Paasdag ‘s middags is er weer als 
vanouds neut’n schait’n in de schuur van 
Peter Nooren! Gelukkig, het kan weer! 
Spannend om te doen en leuk om naar te 
kijken! Start 15.00 uur.
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Vrienden van GLOED maken zonneproject 
mogelijk 
Afgelopen december hebben we bericht 
over onze plannen voor het opwekken van 
zonne-energie op het stationsgebied van 
Zuidhorn. Dit in samenwerking met de 
gemeente Westerkwartier. Met het plan 
wekken we jaarlijks zonne-energie op voor 
circa 200 huishoudens. De opbrengsten 
komen ten goede aan huishoudens (mini-
ma) die moeite hebben de stijgende ener-
giekosten op te vangen. Daarnaast levert 
het extra inkomsten voor de coöperatie 
GLOED waarmee nieuwe energieprojecten 
kunnen worden gestart. 

Om het project te kunnen realiseren moes-
ten voor 1 januari 2022 100 leden van de co-
operatie GLOED worden aangemeld bij het 
Rijk. Daarmee zou een belangrijk deel van 
de financiering van het project worden vei-
liggesteld. We hebben inwoners van Garn-

werd en omstreken daarom uitgenodigd 
vriend te worden van GLOED. Vrienden van 
GLOED zijn lid van de coöperatie en steunen 
met een symbolische bijdrage de realisatie 
van het project. Daarnaast kunnen ze als lid 
van de coöperatie meedenken en beslissen 
over de toekomstige energieplannen van 
GLOED. Na een korte intensieve campagne 
afgelopen december hebben zich meer dan 
60 vrienden bij GLOED aangemeld. 

We kunnen dan ook melden dat het project 
daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 
De eerste paal voor de carport is inmiddels 
geslagen en de installatie zal in de loop van 
dit voorjaar worden opgeleverd en geo-
pend. Vanaf begin maart kunnen huishou-
dens met een minimum inkomen zich aan-
melden voor het project. Via onze website 
www.gloedgarnwerd zullen we hierover 
communiceren. Heb je nu al vragen over 
het project? Neem dan contact met ons 
op via gloed@garnwerd.eu. Bellen mag ook 
(06-36321691). 

Zonder onze leden en de vrienden van 
GLOED hadden we dit project niet kunnen 
realiseren. We zijn verrast door de steun en 
de enthousiaste reacties. Iedereen die aan 
realisatie van het project heeft bijgedra-
gen. Bedankt! 

Tweede zonnedak op Klein Garnwerd 
uitverkocht
Ook de voorbereidingen voor het twee-
de zonnedak op Klein Garnwerd verlopen 
voorspoedig. Samen met de familie Vellin-
ga is een plan uitgewerkt om nog eens 260 
zonnepanelen te installeren. 
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Van de Jeugdcommissie 
Zet alvast in je agenda:
Zaterdag 9 april: Lasergame
Locatie: voetbalveldje Garnwerd
Meer informatie volgt later.

In december hebben we de inschrijving 
voor deelnemers geopend. Half januari was 
het project uitverkocht en de rijksbijdrage 
vastgesteld. Dat betekent dat we ook dit 
project op korte termijn gaan realiseren. De 
laatste aanpassingen aan het dak worden 
binnenkort uitgevoerd en de installateur 
voor de panelen is geselecteerd. Energie 
VanOns neemt de opgewekte energie af. 
Als alles een beetje meezit wordt de instal-
latie voor de zomer opgeleverd.

Als we dit laatste project hebben gerea-
liseerd wekken we jaarlijks 662.000 Kilo-
wattuur aan zonne-energie op. Daarmee 
dekken we bijna 60% van het electriciteits-
verbruik van alle huishoudens in Garnwerd. 

Elektrische deelauto
Garnwerd heeft de beschikking over een 
elektrische deelauto. Een auto die vooral 
geschikt is voor de kleinere ritten, tot 120 
km., zoals boodschappen doen, kinderen 
vervoeren, tandarts- en doktersbezoek. 
Het idee is om een alternatief te bieden 
voor de eigen tweede auto, die vaak voor 
die doeleinden wordt gebruikt. Een eigen 
tweede auto met verbrandingsmotor is 
minder milieuvriendelijk en zal ook hogere 
maandelijkse kosten met zich meebrengen.

Gebruik
Het gebruik van de deelauto is eenvoudig 
en gemakkelijk; met een app op uw smart-
phone maakt u een reservering en kunt u 
de auto openen en afsluiten. U krijgt maan-

delijks een factuur voor het gebruik van de 
auto, met een overzicht van de tijden en 
kilometers. Sleuteloverdracht is dus niet 
nodig en de verrekening volgt achteraf. Het 
aansluiten en afkoppelen van de laadpaal is 
eenvoudig en gebeurt met gebruik van een 
laadpas die bij de auto hoort.

Laadpaal
De blauwe Nissan Leaf staat centraal in het 
dorp, bij de laadpaal halverwege de Kras-
sumerstraat. De auto staat er al een tijdje 
maar nu ook de laadpaal eindelijk op de 
juiste plek is geplaatst wordt het interes-
sant er ook met een grotere groep gebruik 
van te maken. De bedoeling is dat de auto 
gaat rijden op de stroom die we zelf met 
onze zonnepanelen opwekken. Energie 
vanOns dus.

Voor meer informatie en de kosten kijk op: 
www.gloedgarnwerd.nl/deelauto/


