
Van de redactie

Beste lezer, 
De redactie is weer compleet en bestaat nu 
uit drie dames.  
Robbert Vermeulen heeft de afgelopen 
edities meegeholpen, omdat Marian ziek 
werd. Inmiddels gaat het beter met haar 
en neemt ze het stokje weer van hem over. 
Het was erg fijn dat hij meteen zijn hulp 
aanbood. Sinds de Algemene Ledenverga-
dering van 11 maart is Henriët Stenveld de 
secretaris van de dorpsvereniging. Zij gaat 
de redactie versterken vanuit het bestuur. 

De editie die nu voor u ligt, is een extra len-
te-editie, omdat er genoeg te vertellen is. 
En er is een vraag aan u. Het dorpsfeest 
Garnwerd Grandioos is na 2 jaar terug!  
Velen van u hebben de afgelopen jaren 
meegeholpen door bijvoorbeeld een bar-
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dienst te draaien, consumptiebonnen te 
verkopen of mee te helpen opruimen. Het 
feest kan niet zonder uw hulp. Voor som-
mige inwoners is het feest nieuw. Dus een 
mooi moment om het dorp en zijn inwoners 
beter te leren kennen. Op pagina 6 leest 
u meer over Garnwerd Grandioos en de  
vrijwilligers die gezocht worden. 

Na drie jaar is de Avond4Daagse terug. 
Deze wandeltocht gaat van start op maan-
dag 30 mei. De DO-IN yogalessen, gegeven 
door Martin Noorda, zijn in april begonnen. 
U bent altijd welkom voor een proefles. 
Op Moederdag was voor de tweede keer 
de Dikke Tien Runn, waar 210 sportieve-
lingen van jong tot oud aan meededen. 
Het verslag vindt u op pagina 10. De inte-
rim-voorzitter Suzanne Rohde staat ‘In de 
schijnwerper’ en er is een nieuwe rubriek. 
U bent vast nieuwsgierig wat de bestuurs-

leden van de dorpsvereniging doen. In elke 
Gört schrijft Henriët hierover in haar vaste 
rubriek ‘Van de bestuurstafel’. Het bestuur 
kan het niet alleen. Er zijn veel mensen  
actief in de commissies die Garnwerd rijk 
is. Op de pagina’s 11 en 12 staat het over-
zicht van alle commissies. En er is nog veel 
meer te lezen in deze editie.

Als redactie willen we, samen met de bij-
dragen die we van u als lezer ontvangen, 
mooie en leesbare Görts maken. We zijn 
benieuwd wat u van deze nieuwe Gört vindt. 
U kunt uw reactie en tips mailen naar: 
gort@garnwerd.eu

We wensen u veel leesplezier. 
De redactie 
Marjolein Huisman 
Marian Kielema
Henriët Stenveld

Gastvrij Garnwerd 
Vrijmarkt ten bate van Oekraïne(rs) in 
Garnwerd en omgeving. 

Op zaterdag 11 juni wordt een vrijmarkt ge-
organiseerd voor Oekraïne. Het is de dag 
van de minibieb (https://minibieb.nl/mini-
bieb/minibieb-garnwerd/), maar behalve 
boeken zijn natuurlijk ook andere spullen (of 
wat maar geld oplevert) van harte welkom! 

Een soort Koningsdag, maar dan in het 
blauw-geel. De vrijmarkt zal plaatsvinden 
op het voetbalveldje en er is muziek van 

Vrij(markt) Jazzie. Dus; verkoop je eigen 
spullen op je eigen kleedje of tafeltje en  
doneer een/het bedrag voor Oekraïne(rs). 
En/of kom buurten en ‘shoppen’ met een 
gevulde portemonnee voor het goede doel!

Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Plaats: voetbalveldje.
Er wordt gezorgd voor koffie, thee, fris en 
taart!

Wil je meedoen? geef je dan op bij Suzanne 
Rohde (per mail: srohde@xs4all). En... we 
zoeken nog medeorganisatoren (aanmel-
ding kan ook bij Suzanne Rohde via mail).
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Suzanne Rohde, interim-voorzitter 
Dorpsvereniging Garnwerd e.o. 

Suzanne Rohde hoefde niet lang na te den-
ken toen ze gevraagd werd of ze tijdelijk de 
huidige voorzitter Liesje Faber wilde vervan-
gen. Alweer heel wat jaren geleden was ze 
betrokken bij de oprichting van de dorpsver-
eniging. Dus jazeker neemt ze graag tijdelijk 
het stokje van Liesje over. 
Het bestuur is erg blij met Suzanne als inte-
rim-voorzitter. 

Suzanne is geen onbekende in Garnwerd. 
Ongeveer 50 jaar geleden kwam ze samen 
met haar man John Dohle en hun twee kin-
deren in Garnwerd wonen aan de Burge-
meester Brouwersstraat 3/5. 
Ze waren één van de eerste nieuwkomers 
uit de stad, die in het dorp kwamen wonen. 
Dit was niet altijd makkelijk, maar uiteinde-
lijk kwam het goed.
Ze hadden verwacht hier tijdelijk te blijven 
wonen maar ze vonden het zo leuk dat ze er 
nog steeds met veel plezier wonen, al is dat 
inmiddels aan de Burgemeester Brouwers-
straat 40, waar ze ook een B&B hebben.
Wat John en Suzanne aantrekkelijk vinden 
aan Garnwerd is dat het volgens hen een 
heel sociaal dorp is maar dat men elkaar 
wel vrij laat. 

In haar werkzame leven was Suzanne eerst 
docent Frans en later werd ze conrector op 

In de schijnwerper

Tekst: Henriët Stenveld het Röling College op de afdeling BelCam-
po. Zoals ze zelf zegt, is ze een echt onder-
wijs type.

Ze hebben lang ook een huis in de Beau-
jolais in Frankrijk gehad. Eerst verbleven ze 
hier alleen tijdens de vakanties maar toen 
ze met pensioen waren woonden ze deels 
in Frankrijk en deels in Garnwerd.
Om wat om handen te hebben richten ze 
een bedrijfje op dat wijnwandelweken or-
ganiseerde. Er kwamen dan groepen die 
door de Beaujolais wandelden en bij wijn-
boeren overnachten. Hier hielden ze leu-
ke contacten aan over. Twee jaar geleden 
hebben ze het huis in Frankrijk verkocht en 
wonen ze weer permanent in Garnwerd. 
Suzanne is een bezige bij. Ze houdt van 
lezen, koken, wandelen en geniet ze van 
kinderen, kleinkinderen en vrienden. In het 
verleden was ze erg actief in de culturele 
commissie van de kerk. Tevens is ze één 
van de oprichters van de zomer jazz fiets 
tour, hier is ze al 35 jaar bij betrokken. 

Vlak voor de Algemene ledenvergadering 
van maart jl. werd Suzanne benaderd of ze 
misschien tijdelijk de rol van voorzitter van 
de dorpsvereniging op zich wilde nemen. 
Dit om de huidige voorzitter Liesje Faber te 
vervangen die ziek is. Hier hoefde ze amper 
over na te denken voordat ze ja zei. Ze vond 
het leuk dat ze gevraagd werd, want lang 
geleden was ze betrokken bij het oprichten 
van de dorpsverening. 
Het bestuur van de dorpsvereniging is erg 
blij met Suzanne als betrokken en kundig 
interim-voorzitter en wensen haar veel 
succes en plezier. 
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Van de Jeugdactiviteiten Commissie

Zaterdag 18 juni: Speurtocht
Leeftijd: 4 – 6 jaar 16.00 – 18.00 uur (na af-
loop samen eten). Inloop vanaf 15.45 uur op 
het voetbalveldje in Garnwerd. 

Zaterdag 25 juni: QR code puzzeltocht
Leeftijd: vanaf 7 jaar (ouders mogen ook 
mee), 19.00 – 20.30 uur.
Inloop vanaf 18.45 uur op het voetbalveldje 
in Garnwerd. Wat heb je nodig: een mobiele 
telefoon waarmee je QR codes kunt scan-
nen. (en internet). Bij sommige telefoons 
kan dit zonder speciaal programma. Anders 
zou je bijv. Google Lens kunnen installeren.
Omdat niet iedereen een mobiele telefoon 
heeft, mogen ouders ook mee. 

Vrijdag 8 juli: Garnwerd Grandioos Bingo
Verdere gegevens volgen.

Vrijdag 26 augustus (laatste vrijdag van de 
zomervakantie): Film
15.00 – 17.00 uur: film voor de jeugd (advies-
leeftijd 6 jaar)
20.00 – 22.30 uur: film voor inwoners van 
Garnwerd en/of leden van de dorpsvereni-
ging. Aansluitend nog even gezellig nazit-
ten. We maken vrijdagmiddag en -avond 
gebruik van de tent die hier staat voor de 
ZomerJazzFietstour (ZJFT) op zaterdag 27 
augustus. Consumpties worden verkocht 
in de tent i.s.m. met het bestuur van de 
ZJFT.

De Milieuboer

Wat fijn dat ons afval gescheiden wordt op-
gehaald. Het was even wennen : extra spul-
len in huis om het te verzamelen en ‘waar 
vinden we nieuwe zakken?’
Nu loopt het al een tijdje en het gebeurt 

soms/regelmatig dat niet alle zakken wor-
den opgehaald en aan de weg blijven lig-
gen. Het blijkt dat er dan dingen inzitten die 
niet mee mogen.

Zoals:
• Schuimplastic/piepschuim
• Hardplastic
• Plastic groter dan 75x 75 cm
• Blik (dit moet apart aangeboden worden 
in een emmer of bak)

Zie voor meer informatie: 
www.westerkwartier.nl / plastic en dran-
kenkartons

Niet opgehaalde zakken en lege emmers/
dozen blijven soms meerdere dagen langs 
de weg liggen. Dit geeft een nogal rommeli-
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Pasen
Nadat in 2021 alles werd afgeblazen ivm 
corona konden alle paas evenementen dit 
jaar wel doorgaan. De paashaas was goed 
uitgerust, ze werd wakker en zag een strak 
blauwe lucht met een stralend zonnetje. 
Ze was blij, ze had er zin in. Op tijd haast ze 
zich naar het pierebadje om de eieren te 
verstoppen. Daar aangekomen had ze bij de 
eerste stap in de bosjes al brandplekken op 
haar pootjes van de vele brandnetels. Dat 
was echt niet fijn en dat wilde ze de kinde-
ren ook niet aandoen. 

Na spoedberaad met de dorpsvereniging 
werd besloten om de eieren bij de school 
te verstoppen. Een bericht op de site en op 
de facebook pagina werd snel geplaatst. 
Nadat de eieren waren verstopt, werd het 
mandje gevuld met prijsjes voor de kinde-
ren die een ei met een nummertje gevon-
den hadden. Toen bijna (op 8 na) alle eieren 
gevonden waren, kreeg elk kind nog een 
chocolade paashaas. 

Aansluitend was er op het schoolplein een 

voorstelling van Kees en Erna met een ge-
mene kikker, de paashaas, vlinder en nog 
andere figuren en leuke liedjes. De voor-
stelling was een groot succes. De kinderen 
deden gezellig mee. 

Na alle activiteit op het speelplein van 
school verplaatsten de meesten zich naar 
de schuur van Peter en Linda Nooren voor 
het Neut’n schait’n. De sfeer was gezellig, 
de opkomst was goed. Kortom we kijken 
terug op een geweldig paasweekend en ho-
pen iedereen volgend jaar weer te mogen 
verwelkomen.

ge indruk van ons pittoreske dorp. Heel fijn 
als een ieder nakijkt of de zak die aangebo-
den is ook daadwerkelijk is meegenomen 
en ook de lege bakken op tijd weghaalt. 
Wellicht is er een buur die dit ook voor je wil 
doen als je de hele dag van huis bent en pas 
laat in de gelegenheid bent hiervoor.

Ook schijnt het te gebeuren dat mensen 

van buiten het dorp zakken droppen en niet 
weten dat deze niet worden meegenomen 
omdat er bijvoorbeeld blik bij in zit. Onlangs 
lag er dagenlang zo’n overgebleven zak bij 
de kerk langs de Hunzeweg. 

Let op wat je in de milieupuut stopt en haal 
bakken op tijd weg! Laten we met ons allen 
ons dorp mooi en schoon houden!
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Garnwerd Grandioos 2022
Vrijwilligers gezocht! 
Deze zomer is het na twee zomers stilte 
weer groot feest in Garnwerd. Garnwerd 
Grandioos is terug! Van donderdag 7 juli t/m 
zondag 10 juli is er van alles te doen in en om 
de feesttent. Er wordt door de tentcommis-
sie hard gewerkt om een mooi en gevari-
eerd programma te maken. Om er écht een 
groots en geweldig feest van te maken, kan 
de commissie niet zonder jouw hulp: Garn-
werd Grandioos heeft vrijwilligers nodig. 
Misschien heb je voorgaande jaren meege-
holpen door een bardienst te draaien, con-
sumptiebonnen te verkopen, te helpen bij 
de Braggeltocht of mee te helpen opruimen. 
En wil je er nu ook weer bij zijn. Meld je dan 
aan als vrijwilliger. Misschien woon je nog 
niet zo lang in Garnwerd of omgeving en wil 
je graag meehelpen. Dat kan. Graag zelfs. 

We zoeken vrijwilligers voor: 
Bardiensten 
Keuze uit: 
•  Bier tappen
•  Frisdrank schenken
•  Uitgifte consumpties
•  Consumptiebonnen verkopen

Braggeltocht 
Keuze uit: 
•  Hulp opbouwen/uitzetten van de tocht 
•  Ondersteunen, waakzaam oog voor 
 deelnemers tijdens de tocht
•  Hulp afbreken parcours 

Feesttent
Keuze uit:
•  Opbouwen van de feesttent 
•  Afbreken van de feesttent 

Elke vrijwilliger krijgt een te gek t-shirt om 
herkenbaar te zijn als vrijwilliger van Garn-
werd Grandioos 2022. Wil je meer informa-
tie of wil je je aanmelden als vrijwilliger? 
Stuur dan een mail naar Marco Kramer: 
marco.kramer2000@ziggo.nl. 
Of bel Marco Kramer: 06 - 10148927

DO-IN yogalessen 
Iedere maandagavond zijn er weer DO-IN 
yogalessen, om half 8 in de Kromme Ak-
kers. De lessen duren een uur en zijn laag-
drempelig. Je hoeft niet persé heel lenig te 
zijn, maar de lessen zijn toch uitdagend en 
heel leerzaam. Bovenal zijn de lessen, net 
als de Shiatsu waar ze aan gerelateerd zijn, 
gericht op ontspanning. Ontspanning in het 

geheel, maar ook ontspanning op specifie-
ke plekken die daar behoefte aan hebben. Je 
bent van harte uitgenodigd om een keer op 
proef mee te doen. Iedere les staat op zich, 
voorkennis is niet nodig. Wil je eens pro-
beren? Bel, app of sms naar 06-16553206. 
Of mail naar info@shiatsuwinsum.nl.  
Kijk voor meer info ook op www.shiatsuwin-
sum.nl. Graag tot ziens, Martin Noorda.
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Buitenlesdag Kromme Akkers
Dinsdag 5 april was het in heel Nederland 
Buitenlesdag. Terwijl de kinderen uit de 
onder- en middenbouw rekenen en taalles-
sen deden op het plein en rond de school, 
werkten de leerlingen van groep 6 t/m 8 
van obs de Kromme Akkers deze dag mee 
met een veldonderzoek van bioloog Jeroen  
Onrust. Voor een onderzoek van de RUG 
naar wormen deden zij -samen met de 
bovenbouwleerlingen van Op Wier- steek-
proeven op verschillende plekken in Ezinge 
en Garnwerd. 
Wat een mazzel dat het de hele dag miezer-
de; perfect weer om wormen te tellen! Na 
een minicollege en het veldonderzoek wis-
ten ze allemaal de pendelaar van strooisel-
worm te onderscheiden, wisten ze wat de 
kop en wat de kont van een worm was en 
wat die verdikking op een worm eigenlijk is 
(heet een zadel en geeft aan dat een worm 
volwassen is). En bovenal konden ze alle-
maal vertellen waarom wormen zo belang-

rijk zijn. ’s Middags hebben de bovenbouw-
leerlingen samen met de leerlingen uit 
groep 1 t/m 5 ook de grond rond de school 
onderzocht en hun opgedane kennis door-
gegeven.

Contributie 2022
Het is weer mei. Dit betekent niet alleen dat 
het lente is, maar ook dat jullie binnenkort 
een mail ontvangen met het verzoek om de 
contributie van € 5,- of meer over te maken.
Na een paar lastige corona-jaren hopen we 
dan ook dat iedereen lid blijft en de contri-
butie betaalt, zodat we weer als vanouds 
activiteiten kunnen organiseren Het kan 
zijn dat deze mail bij de ongewenste post 
(spam) binnenkomt. Willen jullie ook deze 
post in de gaten houden?

De penningmeester, Tiny Scholten

Klaverjassen / Sjoelen 2022 - 2023
In september beginnen we weer met een 
nieuw seizoen. ‘Nieuwe’ sjoelers en klaver-
jassers zijn van harte welkom. 

We spelen 1 x per maand op de 3e woens-
dag van september t/m april bij Garnwerd 
aan Zee. De inloop is vanaf 19.45 uur en we 
beginnen om 20.00 uur. De inleg is € 2,50 
p.p. 
De data van het nieuwe seizoen zijn:
21 september, 19 oktober, 16 november,  
21 december, 18 januari, 15 februari,  
15 maart en 19 april.



8

Van de bestuurstafel
Nu we als bestuur weer compleet zijn, de 
taken onderling verdeeld hebben, zijn we 
direct met elkaar aan de slag gegaan. Zo 
zijn er verkennende gesprekken gevoerd 
met de gemeente Westerkwartier en de 
boeren over de aanleg van een fietspad 
tussen Garnwerd en Feerwerd. U heeft  
er misschien al over gelezen. Onze oud- 
secretaris Ineke Blankenspoor gaat zich 
hier vanuit de Omgevingscommissie voor 
inzetten, evenals voor de te maken plannen 
voor de parkeerplaats–zuid, de dorpshuis-
kamer en het opknappen van de begraaf-
plaats. We houden u op de hoogte van de 
plannen. 

Suzanne Rohde en Henriët Stenveld zijn 
naar een bijeenkomst geweest van Re-
giomarketing Middag-Humsterland in de 
Allersmaborg in Ezinge. Meerdere dorps-
verenigingen waren aanwezig om kennis 
te maken met de nieuwe uitbaters van de 
borg. Daarnaast is een presentatie ver-
zorgd over de visieontwikkeling toerisme. 
Aansluitend is met elkaar gesproken over 
waar behoefte aan is. Eén van de conclu-
sies was dat men wel toeristen wil maar 
niet te veel. 

De eerste activiteit waar de drie nieuwe be-
stuursleden hun schouders onder hebben 
gezet was Pasen; eieren zoeken en neut’n 
schait’n. Goed bezocht, enthousiaste deel-
nemers en mooi weer. Kortom een top dag. 
Op 22 april werd de documentaire ‘Weg uit 
de stad’ vertoond in de Doorrit (eerder af-
geblazen i.v.m. corona). Er waren ongeveer 
20 belangstellenden. 

Graag horen we als bestuur of u vragen, 
wensen of opmerkingen heeft. Dit kan via 
de mail dorpsvereniginggarnwerd@gmail.
com of schriftelijk naar de secretaris, Bur-
gemeester Brouwersstraat 32. Natuurlijk 
kunt u haar ook bellen, telefoonnummer 
0594-621939.

Tot de volgende keer. 
Namens het bestuur 
Henriët Stenveld 
secretaris

Nel Terpstra maakte deze prachtige gebreide 

poppetjes voor Oekraïense kinderen!
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Avond4Daagse Middag-Humsterland:
avontuurlijkste 4daagse voor jong en oud!

Terug van drie jaar weggeweest! Vanaf 
maandag 30 mei tot en met donderdag 2 
juni 2022 kunnen wandelliefhebbers tij-
dens de Avond4Daagse Middag-Humster-
land weer genieten van prachtige routes 
van 5 of 10 km door Nationaal landschap 
Middag-Humsterland, het oudste cultuur-
landschap van Europa. 
Aan de Avond4Daagse nemen ieder 
jaar veel basisschoolleerlingen deel, 
maar het evenement is ook in trek bij 
oudere natuur- en wandelliefhebbers. 
Inschrijven kan op de eerste dag in  
Garnwerd. De andere drie dagen start het 
wandelevenement achtereenvolgens in  
Oldehove, wierdedorp Ezinge en het dijk-
dorp Kommerzijl. 

Avontuurlijke routes
De organisatie stelt een ‘alternatieve’ 
Avond4Daagse samen. Door routes te  
maken buiten de reguliere wandelpaden en 
wegen wordt de lopers tijdens de 4daag-
se een andere en unieke blik op hun eigen  
omgeving gegund. In misschien wel het 
mooiste seizoen van het jaar zal dit land-
schap haar schoonheid zeker prijsgeven. 
Schapen op de dijk, vogelrijk grasland, 
weidse blikken, boerenerven waar net  
gemolken wordt; zelfs de bewoners van  
dit gebied zijn vaak verrast! Deze avontuur-
lijke routes zijn dan ook buiten de 4daagse 
niet toegankelijk als openbare wandel- 
route. Honden mogen niet meelopen en 
voor buggy’s of rolstoelen zijn de routes 
niet geschikt. 

Startplekken:
•  Maandag 30 mei: Garnwerd 
 (start bij basisschool De Kromme Akkers)
•  Dinsdag 31 mei: Oldehove 
 (start bij dorpshuis Humsterland)
•  Woensdag 1 juni: Kommerzijl 
 (start bij basisschool De Rietstek)
•  Donderdag 2 juni: Ezinge 
 (start bij dorpshuis)

Jong en oud mogen meedoen aan de 
Avond4Daagse Middag-Humsterland. In-
schrijving kan op de eerste dag vanaf een 
kwartier voor de start (17.45 uur). Voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd worden 
er inschrijfformulieren uitgedeeld op de 
scholen. 
De organisatie van Avond4Daagse Mid-
dag-Humsterland valt onder Stichting 
Oranjerun (oranjerun.nl).
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Wederom een zonovergoten en sfeervolle 
editie van de Dikke Tien Runn

210 enthousiastelingen maakten van  
Moederdag 2022 een sportieve dag. In 
Feerwerd werd de 2e editie van de Dikke 
Tien Runn georganiseerd met routes van 
5 en 10 km en een speciale kidsrunn voor 
de jongste sportievelingen. De organisa-
tie moest de inschrijvingen op vrijdag al  
stopzetten vanwege deze overweldigende 
belangstelling. 

40 kinderen stonden om 13.00 uur aan 
de start voor een parcours van 1 kilome-
ter over het sportpark van Feerwerd. De  
lopers, tussen de 2 en 12 jaar, haalden alle-
maal onder luid gejuich de finish en gingen 
met een mooie medaille naar huis. Voor de 
10 kilometer gingen 115 mensen op deze 
zonnige dag van start. De route kronkelde 
via Ezinge, Aduarderzijl en Garnwerd terug 
naar Feerwerd. Thijmen van der Loop ging 
als eerste over de finish in een tijd van 33:58 
min. Vijf minuten later finishte ook de eer-
ste vrouw, de Vlaamse Tine Vandenborne 
liep de Dikke Tien in 39.05 en nam daarmee 
voor het eerst een Dikke Tien Runn-beker 

mee naar het buitenland. De 5 kilometerlo-
pers startten als laatsten. Voor de één was 
dit z’n eerste hardloop-ervaring, een ander 
liep al een jaartje of 60; de glimlach op de 
gezichten liet blijken dat iedereen het een 
mooie middag vond. De eerste prijs voor 
vrouwen op de 5 km. ging met Olga Elling 
mee naar Vries (21.37 min), Jan Klooster-
man mocht de 1e prijs voor de heren mee 
naar huis nemen (19.50 min). 

Lekker rennen in de buitenlucht is niet voor 
iedereen weggelegd. Voor iedere deel-
nemer aan de Dikke Tien Runn maakte de 
organisatie daarom een bedrag over naar 
Stichting Vrienden Beatrix Kinderzieken-
huis UMCG. Deze stichting initieert o.a. 
muziek- en theateroptredens aan bed en 
realiseert huiskamers om het verblijf in het 
ziekenhuis voor kinderen een beetje als 
’thuis’ te laten voelen. 

Voorafgaand aan het evenement nam Ivo 
van den Brink een cheque van € 700,- in 
ontvangst. De organisatie van de Dikke 
Tien Runn sponsort daarnaast ex-ma-
rathon schaatser Danielle Bekkering die 
binnenkort per fiets de Sella Pass (Dolo-
mieten) gaat bedwingen. In totaal wordt er  
€ 800,- gedoneerd aan het Kinderzieken-
huis. De opbrengst van de pannenkoekver-
koop op het sportpark ging volledig naar 
giro 555 voor hulp aan Oekraïne. 

Hoofdsponsor van het evenement is Univé,  
ook vele lokale ondernemers maakten  
dit gezellige en sportieve evenement  
mogelijk. 
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Dorpsvereniging: Bestuur & Commissies

Ja ja het bestuur is gelukkig weer compleet 
na een noodoproep van de dorpsvereni-
ging. Op 11 maart zijn tijdens de algemene 
ledenvergadering de nieuwe bestuursle-
den benoemd. Het bestuur van de dorps-
vereniging bestaat uit zeven personen, 
momenteel zijn dat:

Suzanne Rohde (interim-voorzitter)
Henriët Stenveld (secretaris)

Tiny Scholten (penningmeester)
Harry Hummel (algemeen bestuurslid)
Margreet Boerman (algemeen bestuurslid)
Jelle Zijlstra (algemeen bestuurslid)
Jeroen Rozema (algemeen bestuurslid).

Maar het bestuur kan het natuurlijk niet 
alleen dus is ze erg dankbaar en trots dat 
zoveel vrijwilligers actief zijn om ons dorp 
bruisend te houden. Hieronder een over-
zicht van de commissies en de activiteiten, 
die onder de dorpsvereniging vallen.

Overzicht commissies & activiteiten
De lijst is gemaakt met de gegevens die 
er op dit moment zijn. 
Missen er mensen, laat het weten via: 
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com

Jeugdcommissie: Miente Viersen, 
Linda Nooren, Arie Terpstra
Jeroen Rozema en Harry Hummel 
(contactpersonen bestuur)
Activiteiten: filmavonden, carnaval/ disco, 
lasergame, spelmiddag/-avond, 
nieuwjaarsvisite etc.

Dorpsbibliotheken: Tiny Scholten
Activiteiten: dorpsbibliotheek en minibieb.

Dorpsommetje: Jelle Zijlstra
Activiteit: zorgen dat dorpsommetje goed 
bewegwijzerd is en veilig te bewandelen is.

Bloemencommissie: Anita Kramer, 
Magreeth Switters, Erica Wierenga, 
Linda Nooren en Jakob Slagter
Tiny Scholten (contactpersoon bestuur)
Activiteit: bloemen overal in dorp.

Tentcommissie: Richard Kramer, 
Peter Nooren, Derk Maatjes, John Nooren, 
Johan Keizer, Guido Horst, Marco Kramer, 
Erik Medema
Jeroen Rozema (contactpersoon bestuur)
Activiteit: Garnwerd Grandioos.

Braderiecommissie: Anita Meijer, 
José Nooren, Janet de Jong
Activiteit: braderie.

Noaberhulp: Ria Timmer, 
Evelien Slangenberg
Activiteiten: mee naar doktersbezoek, 
wandelen etc.

Pasen wordt georganiseerd door bestuur 
is geen aparte commissie: 
Harry Hummel, Jelle Zijlstra, 
Henriët Stenveld, Jeroen Rozema
Activiteiten: eieren zoeken, neut’n schait’n.
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Deze Gört is gesponsord door:

Werkgroep Ouderen: Svetlana Morosova, 
Ria Timmer, Evelien Slangenberg, 
Magreeth Switters, Saskia Messchendorp, 
Pieter van Dijk 
Liesje Faber (contactpersoon bestuur 
(tijdelijk vervangen door Suzanne Rohde)
Activiteiten: jeu de boules, dorpsmaaltijd, 
lezingen, uitstapjes, etc.

Kerst: Miente Viersen, Harry Hummel
Activiteiten: kerstboom opzetten, 
verlichting ophangen brug.

Kloksmeren: wordt geregeld door 
bestuur: klok luiden en drankje onder 
de toren.

Nieuwjaarsreceptie: wordt geregeld door 
bestuur

Energiecommissie: Joris de Winter, 
Nynke Veenstra, Freerk van der Molen, 
Pieter Malfliet, Martin Noorda, 
Hylke Vellinga
Harry Hummel (contactpersoon bestuur)
Activiteiten: Energie van ons, 
Gloed zonnedaken.

Vlaggen Nationale feestdagen: dit wordt 
gedaan door het bestuur: Jelle Zijlstra en 
Jeroen Rozema. Inval Harry Hummel en 
Miente Viersen
Activiteit: vlaggen hijsen/neer halen.

Klokken luiden bij overlijden/ uitvaart 
dorpsbewoner: Hein Zeevalking, 
John Dohle

Omgevingscommissie: 
Ineke Blankenspoor, Fokko Leutscher 
(adviseur)
Harry Hummel (contactpersoon bestuur)
Activiteiten: houdt zich bezig met 
verkeersstromen, groen.

Sinterklaas organisatie: Mintsje Boersma
Activiteit: sinterklaasintocht organiseren in 
overleg en in samenwerking met Feerwerd 
en Ezinge.

Werkgroep kledingruil: 
Ineke Blankenspoor, Ilse Verloove
Activiteit: kledingruil binnen groepjes 
d.m.v. doorgeven van tassen met 
tweedehands kleding.

Nieuwjaarsduik: Dick Bonsing 
(contactpersoon)
IJsmeester Tjeerd de Vreeze, m.m.v. 
de Freebikers
Activiteit: nieuwjaarsduik organiseren.


