
Van de redactie

Beste lezer, 
Wat hebben we een mooie zomer gehad. 
Soms iets te warm, gelukkig is afkoeling 
bij én in het water voor ons dichtbij. En wat 
was het weer grandioos in Garnwerd. Na 
twee stille zomers was het eindelijk weer 
groot feest. Heeft u ook zo genoten van 
Garnwerd Grandioos? Wat was het gezel-
lig druk in en om de feesttent. De mannen 
van de tentcommissie (Peter Nooren, Mar-
co Kramer, Erik Medema, Richard Kramer, 
Johan Keizer, John Nooren, Guido Horst en 
Derk Maatjes) hebben er, met hulp van vele 
vrijwilligers, een prachtfeest van gemaakt. 
Als u er niet bij was of heerlijk wil nagenie-
ten, kijk dan op de site www.garnwerdgran-
dioos.nl/terugblik-2022. Daar leest u de 
dagelijkse terugblikken. Op de site www.
garnwerd.eu kunt u de foto’s bekijken. De 
foto’s van de braggeltocht vindt u op de site 
www.braggeltochtgarnwerd.nl. 
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GÖRT

WEEKENDEN VAN 
17/18 & 24/25 SEPTEMBER
Iovivat speelt 
‘De moord op Roger Ackroyd’
Kaarten via www.iovivat.info 

VANAF WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Klaverjassen & Sjoelen 
Locatie: Garnwerd aan Zee
Meer info: zie pagina 7

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Burendag
Locatie: het voetbalveldje in Garnwerd
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

AGENDA

Nieuwsbrief van de 

 Dorpsvereniging Garnwerd 

    en omstreken
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De zomervakantie is afgesloten met een 
film voor jong en oud. En nu gaat de jeugd 
inmiddels naar school en heeft iedereen 
zijn gewone dagelijks leven opgepakt. 
Heeft u ook al gezien dat er hele jonge kin-
deren naar obs de Kromme Akkers gaan? 
Samen met KindH en Waddenkind is er nu 
kinderdagopvang en buitenschoolse op-
vang in de school. Het team zoekt verster-
king voor de tussenschoolse opvang. En er 
wordt nog meer versterking gezocht. Zo 
kan de Omgevingscommissie nieuwe leden 
gebruiken. En de dames van Noaberhulp 
willen graag weten of u uw dorpsbewo-
ners kan helpen dan wel of u zelf hulp nodig 
heeft. Wilt u het ‘vraag & aanbod-invulvel’ 
daarom invullen? 

Deze maand is er een bijzondere voorstel-
ling van Iovivat bij ’t Waarhuis. Van een be-
roemde misdaadroman van Agatha Christie 
is een komedie gemaakt. De voorstellingen 

zijn in de weekenden van 17/18 en 24/25 
september. 
De Boekeniers krijgen een vaste plek in de 
Gört. Er zijn veel verhalen over ons dorp van 
vroeger te vinden en deze willen de Boe-
keniers graag met u delen. Maakt de titel 
van het eerste verhaal u ook nieuwsgierig, 
‘Stuur ‘t mor noa Gaarwerd’. 
Henriët vertelt u wat het bestuur de afgelo-
pen periode heeft gedaan. En Marian heeft 
voor de rubriek ‘In de schijnwerper’ gespro-
ken met Bé Kracht, een kunstschilder die 
geboren is in Garnwerd en deze zomer een 
expositie had in ons dorp. En er zijn weer 
‘Wist u datjes’. Heeft u een leuk Wist u datje 
mailt u deze dan aan gort@garnwerd.eu.

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

Overblijfouders gezocht 

Dag Garnwerders,
De afgelopen jaren is via verschillende  
kanalen gevraagd om meer hulp bij de tus-
senschoolse opvang. Helaas is er bij het 
team, MR en overblijfouders (nog altijd) zorg 
om de invulling van het overblijfrooster.
Een aantal van de overblijfouders hebben 
al (geruime tijd) geen kinderen meer op 
school en gaan binnenkort stoppen. Het 
lukt nu nog om roosters net rond te krijgen, 
dat wordt straks bijna onmogelijk. 
 
Daarom via deze weg nogmaals de oproep: 

wie is er (geregeld) op een dag/dagen be-
schikbaar om tussen 11.45 en 13.00 uur met 
onze leerlingen te lunchen en te spelen? 
Met name de maandag is een probleem. 
Er staat een vrijwilligersvergoeding van 10 
euro per keer tegenover. 

Heb je vragen, kom gerust langs. Of bel 
Mark Miedema, de schoolleider, telefoon-
nummer (0594) 62 80 00. 
Je kan je ook direct aanmelden via: 
obskrommeakkers@lauwerseneems.nl.
 
Met vriendelijke groet,
Team Kromme Akkers
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Bé Kracht
Kunstschilder uit Garnwerd 

Kunstschilder Bé Kracht, sinds 1979 lid van 
de Groninger kunstenaarskring De Ploeg, 
had deze zomer een tentoonstelling in zijn 
geboortedorp. Hij was heel blij met het aan-
bod van Sigrid Heeres dat zijn expositie in De 
Doorrit en Bij Hammingh kon. Tegelijkertijd 
met de opening van zijn tentoonstelling werd 
een boek over zijn werk gepresenteerd. Jan-
nes de Vries is, samen met Doeke Sijens, in 
het leven van Kracht gedoken, en dat heeft 
een prachtig boek opgeleverd, ‘Zonlicht en 
warmte spelen met de kleur – De kunst van 
Bé Kracht’. Met Bé Kracht, Jannes de Vries 
en Sigrid Heeres praat ik over deze mooie 
samenwerking. 

Jannes de Vries, geen familie van de ge-
lijknamige schilder van De Ploeg, stuit bij 
toeval op het werk van Bé Kracht. ‘Ik ging 
in Aduard een schilderij ophalen, dat ik via 
Marktplaats had gekocht’, vertelt Jannes, 
‘en in de kamer hing een prachtig schilderij.’ 
Het doek is van Bé Kracht. ‘Ik kende Kracht 
niet, maar was meteen onder de indruk van 
zijn werk’, vervolgt hij zijn verhaal, ‘ik ben 
toen op zoek gegaan naar meer werk van 
Bé en heb werk van hem gekocht.’ Het bal-
letje gaat rollen als hij in contact komt met 
Doeke Sijens die een boek heeft geschre-
ven over Alida Pott en over Henk Melgers, 
net als Bé schilders van het kunstenaars-

In de schijnwerper

Tekst: Marian Kielema collectief De Ploeg uit Groningen. En zo 
ontstaat het idee om samen een boek te 
schrijven over het leven en het werk van Bé. 

‘Ik was eerst wat overdonderd door de 
vraag van Jannes en Doeke’, zegt Bé 
Kracht, ‘een boek over mij, dat gebeurt je 
maar één keer.’ Doeke en Jannes hebben 
veel gesprekken met Bé gehad. Hij heeft 
ook veel bewaard. ‘Van alle tentoonstel-
lingen heb ik de krantenknipsels met de  
recensies, mappen vol’, vertelt Bé, ‘ik heb 
ook tientallen fotoboeken, vanaf mijn 
jeugd.’ Later is het idee van een tentoon-
stelling erbij gekomen. 
‘Ik vind het zo mooi dat wij bij toeval hoor-
den dat er een expositieruimte werd  
gezocht’, zegt Sigrid Heeres, samen met 
haar man Wicher Werk eigenaar van het 
restaurant Bij Hammingh en grand café De 
Doorrit. Beide locaties worden vaker voor 
tentoonstellingen gebruikt. Sigrid: ‘Wat is 
er nu mooier dan in je geboortedorp expo-
seren. De plek waar zijn liefde voor schil-
deren is ontstaan. En veel schilders van De 
Ploeg schilderden hier.’
Sigrid heeft de schilderijen voor deze 
grootste solo-expositie van Bé geselec-
teerd en de vormgeving van de tentoon-
stelling gedaan. Bé: ‘Het is moeilijk om af-
stand van je schilderijen te doen. Jannes 
heeft me kunnen overtuigen dat het een 
verkooptentoonstelling moest worden.  
Andere mensen kan ik nu blij maken met 
mijn werk.’ Er zijn medio augustus 24  
werken verkocht en vijf etsen. 

Jannes: ‘Bé heeft tot 2020 geschilderd. Zijn 
zicht is de laatste jaren slechter geworden.’
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Zijn meeste schilderijen zijn landschappen. 
Zomer en winter trok hij erop uit en schil-
derde vooral de natuur in het noorden van 
Groningen. Bé: ‘Met de auto ging ik op pad 
om een mooie plek te zoeken. Ik werk graag 
buiten. De beleving van het moment pro-
beer ik vast te leggen op het doek. In het 
atelier rondde ik de laatste 20% af.’ 

In Garnwerd hingen o.a. doeken van Ezinge, 
Eenrum, het Reitdiep, het Aduarderdiep en 
Roode Haan, voor veel bezoekers zo her-
kenbaar. Bé maakte ook stillevens, aqua-
rellen en etsen. En hij tekende veel, al van 
jongs af aan. ‘Tekenen is de basis van schil-
deren’, vertelt Bé,’ ik had altijd een schets-
boek mee. Ik heb mappen vol tekeningen, 
veel van mijn eigen familie. Je leert zo goed 
de verhoudingen.‘

Een volgende tentoonstelling in De Door-
rit en Bij Hammingh is dit najaar. Sigrid: 
‘Samen met de Vereniging van Handela-
ren Groningen en met schilders van De 
Ploeg komt er een expositie ter ere van 
het 175-jarig jubileum van de vereniging.’ 
Deze Vereniging van Handelaren is in 1847 
opgericht in de Korenbeurs in Groningen, 
toen vooral ter bevordering van de graan-
handel. Nu heeft deze vereniging als doel 
om de economie in Groningen te bevorde-
ren. Sigrid: ‘Twaalf leden van De Ploeg zijn 
gevraagd om een kunstwerk te maken met 
als thema het 175-jarig bestaan van de ver-
eniging. Eén van deze kunstwerken wordt 
uitgekozen als boegbeeld voor dit lustrum.’ 
De tentoonstelling is van november tot en 
met maart 2023 te zien. 

In al die jaren dat Bé schilderde, zijn er veel 
exposities geweest met zijn werk. En er is 
nog steeds werk van hem te zien, meestal 
samen met andere schilders van De Ploeg. 
Deze tentoonstelling in het dorp, waar hij 
27 jaar heeft gewoond, en het boek over 
zijn leven en zijn werk vervullen Bé met 
trots. De titel van het boek ‘Zonlicht en 
warmte spelen met de kleur’ is van Bé zelf. 
In het boek staat een gedicht, waarin hij 
vertelt hoe hij het schilderen beleeft. De 
titel is één van de dichtregels. 

In De Doorrit krijgen het leven van Bé 
Kracht en zijn schilderijen een permanente 
plek. Zo zijn er deze winter doeken met zijn 
winterwerk te zien. 
Het boek ‘Zonlicht en warmte spelen met 
de kleur – De kunst van Bé Kracht’ is te koop 
bij De Doorrit en bij de uitgeverij kleine Uil in 
Groningen (www.kleineuil.nl). 

Bé Kracht bij één van zijn schilderijen.
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Wetenswaardigheden en anekdotes uit de 
historie van Garnwerd
Op internet zijn allerlei aardige berichtjes 
te vinden over “Garnwerd” en de dorpse ge-
beurtenissen in het verleden. Een aantal 
daarvan worden in de Gört beschreven. In 
deze Gört het eerste. Het is de bedoeling 
dat de anekdotes op termijn op de site van 
de Boekeniers: www.boekeniersgarnwerd.nl 
komen te staan. 

Stuur ‘t mor noa Gaarwerd
Een Amsterdamse predikant, Eliza Lau-
rillard, publiceerde in 1891 een boekje 
getiteld Op uw stoel door uw land. Bijzon-
derheden van Vaderlandsche plaatsen en 
plaatsnamen. Hij gaf van een willekeurig 
aantal Nederlandse steden en dorpen bij-

zonderheden. Hij meende dat deze gege-
vens konden leiden tot “samensprekingen, 
die niet zonder waarde zijn” en “veel tegen 
den stroom der vergetelheid in veiligheid 
(kunnen) stellen”. Het zou ook heel goed 
in het onderwijs bruikbaar kunnen zijn.  
Reizen in je stoel, makkelijker kan het niet. 
Toen iets nieuws!

Laurillard wist ook iets van Garnwerd te 
melden. Het dorp lag 3 uur gaans van Gro-
ningen volgens hem. Dat lijkt wel wat over-
dreven. Maar goed, dan volgt de wetens-
waardigheid:
“Het spreekwoord, dat iemand wordt toe-
gevoegd, als hij iets heeft, waar hij geen 
raad mee weet, en waar hij af wil zijn: “Stuur 
‘t maar naar Garnwerd”, doelt op het sloo-
pen van schepen, dat aldaar een gewoon 
bedrijf is, en wil dus zeggen: daar vindt 
oude rommel zijn man”.

Met andere woorden: moet je van je ouwe 
troep af, breng het dan naar Garnwerd.
Overigens bestaat Garnwerd niet alleen 
maar uit rommel volgens Laurillard: “De 
kerk te Garnwerd heeft, wat denkelijk geen 
andere kerk in heel ‘t land heeft, namelijk, 
een marmeren Nachtmaalstafel”.

Nieuwe kleischelpenlaag voor 
jeu-de-boulesbaan
De tweede jeu-de-boulesbaan bij de 
molen was een mulle zandbak gewor-
den waarin het moeilijk gooien was. 
De jeu-de-boulesgroep heeft daarom 
met vrijwilligers en met behulp van ma-
terieel van Peter Nooren een nieuwe laag  
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kleischelpen aangebracht. De kosten wor-
den gedragen door de dorpsvereniging en 
een gulle gift van 250 euro van het bedrijf 
Olijslager. Het resultaat is prima geworden! 

Dorpsvereniging, Peter Nooren en Olijsla-
ger, van harte bedankt voor de medewer-
king namens de grote groep jeu-de-bou-
lers die elke maandagmiddag op de twee 
banen te vinden is! 
Nog even voor de duidelijkheid: iedereen 
kan meedoen aan het maandagmiddagspel: 

het is een open activiteit (14.30-16.00 uur, 
met gezellige nazit). De banen zijn de hele 
week te gebruiken voor alle dorpelingen.  

Denkend aan Holland
Maandagochtend 20 juni klinkt er rond een 
uur of 9 al gezang uit de kerk. Een groep 
inwoners is gevraagd om het Gronings 
volkslied te zingen. André van Duin en Jan-
ny van der Heijden brengen een bliksem-
bezoek aan ons dorp voor het programma 
‘Denkend aan Holland’. Voor het bezoek is 
veel voorbereidend werk gedaan. Margreet 

Boerman en Henriët Stenveld hebben van-
uit de dorpsvereniging de contacten gehad 
met de programmamakers. 

Het is toch geweldig dat meer dan 1 miljoen 
kijkers nu weten hoe mooi wij kunnen zin-
gen en hoe prachtig Garnwerd is. De uit-
zending was medio augustus en is terug te 
zien via www.garnwerd.eu/kijktips.
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Even voorstellen: 
De Omgevingscommissie

Vanaf deze Gört gaan wij als Omgevings-
commissie jullie elke keer meenemen in 
wat wij doen. Zo zijn jullie goed op de hoog-
te van wat er speelt en wat eraan zit te  
komen. Wie zitten er eigenlijk in de com-
missie en waar staat de commissie voor?

Leden: 
•  Maarten Groeneveld (Voorzitter)
•  Henriët Stenveld (Notulist, aanwezig  
 vanuit Bestuur DV)
•  Ginus de Jong
•  Fokko Leutscher

We zoeken nog versterking! Help jij ook 
mee aan een fijne woon- en leefomgeving 
voor jezelf en je mede-dorpsbewoners?

Doelstelling:
Het behartigen van belangen inzake omge-
vingszaken als verkeersveiligheid, recrea-
tieve faciliteiten, milieu, groen-onderhoud 
en overige ruimtelijke zaken van algemeen 
belang in en rondom Garnwerd.

Werkwijze:
1. Reageren op signalen uit de  

samenleving / van de bewoners
2. Bewaken van de lopende processen 

toezeggingen gemeente e.d.
3. Inventariseren van bewoners- 

belangen via de dorpsvereniging
4. Periodiek overleg met de commissie
5. De Commissie vervult haar functie 

volledig objectief
6. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

7. Periodiek overleg met de gemeen-
telijke dorpenvertegenwoordiger 
in aanwezigheid van bestuurslid 
DV-Garnwerd

8. Dorpsbewoners informeren via de 
website en/of Gört

Onderwerpen:
Er zijn tal van onderwerpen waar de com-
missie zich mee bezighoudt of mee bezig 
kan houden. Eigenlijk te veel voor wat de 
commissie aan kan en zodoende worden er 
steeds prioriteiten gesteld. De commissie 
heeft nu als prioriteiten gesteld:

1. Besteding compensatiegelden Tennet
2. Aanpassing/herinrichting Hunzeweg
3. Garnwerd Zuid (parkeerplaats,  

begraafplaats, school)
4. Pierebad (in stand houden als zwem-

bad t.b.v. recreatieve doeleinden)

Klaverjassen & Sjoelen 2022 – 2023

We beginnen in september weer met een 
nieuw seizoen. ”Nieuwe” sjoelers en klaver-
jassers zijn van harte welkom. We spelen 1 x 
per maand op de 3e woensdag van septem-
ber t/m april.

De inloop is vanaf 19.45 uur en we beginnen 
om 20.00 uur. De inleg is € 2,50 p.p.
Locatie: Garnwerd aan Zee
 
De data van het nieuwe seizoen zijn:
21 september, 19 oktober, 16 november,  
21 december, 18 januari, 15 februari,  
15 maart en 19 april.
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Van de Jeugdactiviteiten Commissie 

Filmmiddag en -avond 
vrijdag 26 augustus 2022
Donderdagavond hebben wij, met hulp van 
Peter Nooren, een grote legertent neerge-
zet op het voetbalveldje in Garnwerd.Om 
15.00 uur startte de voorstelling voor de 
jeugd met de film “Sing 2”. In de pauze was er 
ranja en een popcorn. Van de 17 toeschou-
wers had een aantal de film al één of zelfs 
meerdere keren gezien. Om 20.00 uur wa-
ren de “ouderen” aan de beurt. Zo’n 30 (oud) 
Garnwerders kwamen in de tent met een ei-
gen stoel of bankstel. Ook eten en drinken 
was meegenomen. De film “De Beentjes van 
Sint Hildegard” hadden sommigen al een 
keer gezien maar dat mocht de pret niet 
drukken. Na de voorstelling nog even gezel-
lig na zitten. Rond 22.45 uur was het tijd om 
de tent af te breken. Met dank aan alle vrij-
willigers die hieraan hebben meegeholpen. 
Zo’n legertent blijkt toch een lomp en zwaar 
ding te zijn. In de tent was nog ruimte voor 
wat meer publiek. We kijken terug op een 
geslaagde en gezellige “filmdag”.

De jeugdactiviteiten commissie
Arie, Linda en Miente

Kinderopvang en BSO in Garnwerd
Sinds maandag 29 augustus is er een  
kinderopvang voor 0 tot 13 jaar geopend 
in het gebouw van obs Kromme Akkers 
in Garnwerd. In de zomervakantie is hard  
gewerkt om een binnen- en buitenruimte 
te creëren waar heerlijk gespeeld, gegeten, 
gezongen en gerust kan worden. In de laat-
ste vakantieweek kwam de inspectie en 
verleende de gemeente de vergunningen. 

Deze opvang heeft het team van obs Krom-
me Akkers gerealiseerd in samenwerking 
met KindH en Waddenkind, twee organi-
saties die in de regio al diverse locaties 
hebben voor kinderopvang. Qua visie en 
ervaring sluiten deze partijen perfect aan 
bij het onderwijs op de school: een veilige 
en overzichtelijke omgeving waar de drang 
en energie om te leren en ontwikkelen aan-
gewakkerd wordt. Leren doen zowel de 
basisschoolkinderen als de kinderen op de 
opvang zowel binnen als buiten; het verzor-
gen van de schoolkippen en de moestuin 
maakt bijvoorbeeld deel uit van een dag op 
de Kromme Akkers. 
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“Samen spelen zonder drempels, samen 
leren zonder grenzen. Als opvangorganisa-
tie met deze missie passen we goed bij de 
waarden van de school waarin samenwer-
ken en leren in de mooie groene omgeving 
tot de dagelijkse praktijk behoort.” (Alies 
Kap, KindH)

Over Kromme Akkers en opvang
Obs Kromme Akkers is een kleinschalige, 
gezellige en kwalitatief goede dorpsschool 
met zo’n 60 leerlingen. Op de dagopvang 
voor kinderen van 0-4 is ruimte voor 8 
kinderen per dagdeel. Op de BSO is er  
dagelijks ruimte voor 8 leerlingen van de 

Kromme Akkers welkom. Het is een com-
binatiegroep, met een gezamenlijke plek 
voor 16 kinderen. 

Praktische informatie
Schoolleider Mark Miedema: “Mocht je 
meer informatie willen of even willen rond-
kijken op de Kromme Akkers? Kom vooral 
binnen of maak een afspraak via obskrom-
meakkers@lauwerseneems.nl of O594-
628000.” 

Voor meer algemene informatie en in-
schrijvingen kun je kijken op www.kindh.nl 
of 0595-432603

Tekst Marian Kielema

Iovivat speelt 
‘De moord op Roger Ackroyd’

Als je wordt uitgenodigd om te komen kij-
ken bij een repetitie van de nieuwste voor-
stelling van Iovivat dan zeg je natuurlijk ‘Ja, 
leuk.’ 

In de tuin van ’t Waarhuis staat al een tafel 
met een prachtig theeservies. De speel-

ster met de rol van huishoudster is bezig 
de spullen van haar keuken uit te stallen op 
de picknicktafel. Ondertussen komen de 
spelers één voor één aangefietst of aan- 
gereden. Attributen als een mes en een 
vergrootglas worden aan de juiste speler 
gegeven. Een ganzenpen is er nog niet, 
maar wordt geregeld. 

Nynke Veenstra laat me zien waar gespeeld 
wordt. ‘Het publiek gaat in beweging’,  
vertelt Nynke, ‘we spelen op drie plekken. 
En er wordt een fair ingericht, in Engelse 
stijl, waar van alles te koop is.’ Tijdens de 
fair gaat het spel gewoon door.

Het verhaal speelt zich af in het Engel-
se dorp King’s Abbot, net voor de Tweede 
Wereldoorlog. Het dorp wordt opgeschrikt 
door twee plotselinge sterfgevallen: de 
dood van de mooie mevrouw Ferrars en 
de moord op de rijkste man van het dorp, 
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Roger Ackroyd. Direct komen er allerlei 
verhalen los. Al het geroddel, maar ook de 
feiten die de politie ontdekt, worden door 
de dorpsarts nauwkeurig verzameld en  
opgetekend. Maar voor de oplossing van 
het raadsel zorgt een man die nog maar net 
in het dorp woont: Hercule Poirot. 

‘De wens was er om een stuk te spelen waar 
iedereen aan mee kon doen’, vertelt Hie-
pie Hoogeveen, de regisseur, ’en dat is nu  
gelukt.’ De keuze voor het spelen van een 
misdaadroman is toeval. Hiepie had een 
ander voorstel, maar niet iedereen vond 
het een goed stuk. Een ander nadeel was 
dat niet iedereen mee kon doen. 

Ank Strang, die eerder had meegespeeld in 
een stuk van Hiepie, opperde om een mis-
daadroman van Agatha Christie te spelen. 
En ze bood aan om de tekst om te bouwen 
naar dialogen. Hiepie: ‘Ik was blij met haar 
aanbod, het ombouwen van teksten doe ik 
altijd zelf en kost veel tijd. Nu hebben we 
ons samen over de teksten gebogen.’ 

Deze roman van Agatha Christie, ‘De Moord 
op Roger Ackroyd’, heeft een prijs gewon-
nen voor beste misdaadroman ooit. ‘De ro-
man is spraakmakend voor die tijd, de jaren 
’30 van de vorige eeuw, vanwege de clou, 
die ik natuurlijk niet ga verklappen’, zegt 
Hiepie met een lach. 

Met de spelers zijn de teksten gelezen, 
de rollen verdeeld en daarna is ruim een 
maand geoefend. Na die maand was de 
conclusie dat de teksten nog meer vaart 

moesten krijgen om er echt een komedie 
van te maken. Hiepie: ‘Er is toen flink ge-
schrapt in de teksten, maar het blijft veel 
tekst, voor iedereen. Dus dat wordt flink 
oefenen.’ Om er echt een hilarische versie 
van te maken, moesten alle personages 
qua typetje als het ware uitvergroot wor-
den. Tijdens het repeteren zijn de verschil-
lende rollen steeds verder vormgegeven 
en zijn er duidelijk herkenbare, bijna arche-
typische personages ontstaan. ‘Door de  
vakantieperiode is de tijd kort tot de eerste 
voorstelling’, zegt Hiepie, ‘het blijft altijd 
spannend. Maar het gaat helemaal goed 
komen.’

Natuurlijk ben ik een tijdje gebleven om een 
aantal scénes te zien. En ik kan u zeggen, 
het is leuk én grappig, ik heb genoten. Ge-
lukkig heb ik de kaarten al gekocht. U ook?

Iovivat speelt twee weekenden in septem-
ber ‘De moord op Roger Ackroyd’. 
De kaarten kosten € 15,- per stuk en zijn te 
koop via www.iovivat.info.

Zaterdag 17 & Zondag 18 september, 11.00 
uur en 15.00 uur
(Zondag 18 september, 15.00 uur, voorstel-
ling uitverkocht)
Zaterdag 24 & Zondag 25 september, 11.00 
uur en 15.00 uur
Locatie: Aduarderzijl, ‘t Waarhuis

Belangrijke mededeling
Het is een openluchtvoorstelling. Houd u 
rekening met de weersomstandigheden. 
Paraplu’s zijn niet toegestaan.
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Van de Bestuurstafel
We hopen dat alle Garnwerders de zomer-
periode goed zijn doorgekomen. 
Het bestuur in ieder geval wel. Tussen de 
vakanties door zijn we doorgegaan met 
onze activiteiten. 

Het begin van de zomervakantie werd als 
vanouds ingeluid met Garnwerd Grandioos. 
Een geweldig feest is het geworden. Ook de 
Braggeltocht was weer een spectaculair 
evenement door de sloten rondom Garn-
werd. Een dikke pluim voor de organisatie. 

We zijn bezig met de voorbereidingen voor 
de burendag op 24 september a.s. De mel-
ding is gedaan bij de gemeente. Er is een 
oproep geweest voor taartenbakkers en 
de overige taken zijn verdeeld onder de 
bestuursleden. We hopen op een grote op-
komst en een gezellig samenzijn. 
 
Harry Hummel is gestopt als bestuurslid. 
Hij had bij de Algemene Ledenvergadering 
aangegeven dat hij zich nog wilde inzetten 
voor het inwerken van de nieuwe bestuurs-
leden en dan zou terugtreden. 
Die tijd was nu gekomen. Harry, ontzettend 
bedankt voor alles. 

Het lijkt erop dat we al een nieuw bestuurs-
lid hebben gevonden, als dit definitief is, 
zullen we u daar natuurlijk van op de hoogte 
stellen. 

Henriët heeft een kennismakingsgesprek 
gehad met Rita Hulst, ons eerste aan-
spreekpunt en contactpersoon van de ge-
meente Westerkwartier. Er is afgesproken 
om eens per drie maanden bij elkaar te ko-
men om de lopende zaken te bespreken en 
om eerder contact te zoeken indien nodig. 
We krijgen een nieuwe dorpswethouder, 
maar op moment van schrijven is nog niet 
bekend wie dat gaat worden. 

Suzanne, Jelle en Margreet hebben kennis-
gemaakt met één van de twee nieuwe eige-
naren van Garnwerd aan Zee, Bas Schrage. 
Lammert Tel kon er niet bij zijn. Het was 
een fijn en constructief gesprek waarbij 
de wens is uitgesproken om meer de sa-
menwerking te zoeken tussen Garnwerd 
aan Zee en de dorpsvereniging. We hopen 
vanuit het bestuur op een prettige samen-
werking. 

De Jeu de boules mensen gaven aan dat 
de banen toe zijn aan groot onderhoud. Het 
bestuur heeft toestemming gegeven om 
de banen op de knappen. We wensen alle 
mensen die gebruik maken van de jeu de 
boules banen weer veel plezier met spelen 
nu de banen zijn opgeknapt. 

Henriët heeft zorg gedragen voor kaar-
ten bij het overlijden van (oud-) dorps-
bewoners en een gouden huwelijk. Alle 
deelnemers aan het eenmalige koor voor 
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het programma Denkend aan Holland en 
de mensen die op de foto staan, die is  
gemaakt door de redactie van het  
programma, hebben van Henriët een  
foto-bedankje in de bus gehad. 

Margreet heeft de nieuwe bewoners een 
bloemetje gebracht om hen welkom te  
heten in ons mooie Garnwerd en ze tevens 
uitgenodigd voor de burendag. 

Natuurlijk hebben wij net als 1.200.000  
kijkers gekeken naar de uitzending van 
Denkend aan Holland. Het was een beetje 
kort, maar Garnwerd werd mooi in beeld  
gebracht. In combi met de tocht over het 
Reitdiep, een mooie promotie van ons  
gebied. 

Twee nieuwe leden hebben aangegeven 

dat ze misschien lid willen worden van de 
Omgevingscommissie. De ene heeft al een 
vergadering bijgewoond en neemt binnen-
kort een besluit en de andere sluit de vol-
gende vergadering aan. Toch zijn we nog op 
zoek naar nieuwe leden, zie de advertentie 
elders in de Gört. 

Op 13 september ging een deel van het  
bestuur en een deel van de Omgevings-
commissie naar de informatiebijeenkomst 
over energietransitie. De volgende keer 
meer hierover. Maar mocht u interesse 
hebben om de Energiecommissie te komen  
ondersteunen, neem dan contact op met 
het bestuur. 

Namens het bestuur, 
Henriët Stenveld
Secretaris dorpsvereniging Garnwerd e.o.

Bestuur dorpsvereniging maakt kennis 
met nieuwe eigenaren Garnwerd aan Zee

Omdat Garnwerd aan Zee (GaZ) sinds kort 
nieuwe eigenaren heeft, leek het ons van-
uit het bestuur DV een goed idee om eens 
kennis te gaan maken. Helaas kon de eige-
naar Lammert Tel niet aanwezig zijn, maar 
hij werd goed vertegenwoordigd door zijn 
compagnon Bas Schrage en door Reinate 
Douwsma, de locatiemanager. Het gesprek 
liep zo plezierig en was zo zinvol, dat we van 
plan zijn om dit vaker te doen.

Het eerste wat ter tafel kwam was het 
parkeerprobleem. Het idee is om dit ge-
zamenlijk met GaZ, Bij Hammingh, bestuur 

DV, eventueel Woaterborgje op termijn  
en de gemeente aan te pakken. De situa-
tie tot nu toe was dat er op het terrein van  
GaZ nogal wat auto’s voor langere tijd staan 
van strandmensen en van mensen die een 
fietstoer in de omgeving maken. Hierdoor 
kunnen gasten voor GaZ vaak niet meer 
parkeren op het terrein en zoeken een plek 
in het dorp. Een tijdelijke oplossing van GaZ 
was om mensen ook op het gras te laten 
parkeren boven het strandje en mensen 
door te verwijzen naar parkeerplaats Zuid. 
Helaas liep daardoor de Akkerstraat op-
eens overvol. 

Het strandje is af en toe bezet en afge-
sloten voor een bruiloft. Dit levert soms 



Gezocht: Sponsoren Gört 
De dorpsvereniging zoekt sponsoren voor 
de Gört. Dit om de drukkosten wat omlaag 
te brengen. Dit kan een bedrijf zijn, maar 
ook particulier. We vragen € 50,- voor één 
keer een vermelding in de Gört. Uiteraard 
kan het ook anoniem.
Voor aanmelding of vragen kan een mail 
gestuurd worden naar: ledendorpsvereni-
ging@garnwerd.eu

Wist u dat ….?
•  de mannen van de tentcommissie 
 Garnwerd Grandioos 2022 uitgebreid  
 geëvalueerd hebben en ze nu al zin 
 hebben in de editie van volgend jaar. 
•  de dorpsvereniging ooit gekleurde 
 feestverlichting had. Weet iemand waar  
 het is gebleven?
•  Janny van der Heyden denkt dat het  
 gehele Reitdiep is gegraven.
•  er tijdens Garnwerd Grandioos nog niet  
 eerder zoveel liters bier zijn gedronken. 
•  de jeu-de-boulers ook met het warme  
 weer bovenop de dijk stonden te gooien.
•  er in De Doorrit nog meer exposities van  
 De Ploeg-schilders komen.
•  er bijna 40 mensen zijn vergeten hun  
 contributie te betalen. 
•  Garnwerd Grandioos een unicum had  
 met cola BB op de tap. 
•  André van Duin en Janny van der Heyden  
 denken dat het hele dorp in het koor  
 mee zong.
•  volgend jaar misschien de 11e editie van  
 de Braggeltocht is. 

over en weer ergernis op: strandmensen 
of zwemmers die boos worden op het jon-
ge personeel dat daar staat om de boel te 
stroomlijnen of een boze havenmeester. 
We hebben waarschijnlijk onbewust het 
idee dat het strandje altijd toegankelijk 
zou moeten zijn, terwijl we het ook kun-
nen waarderen dat we er heel vaak terecht 
kunnen en het beschikbaar wordt gesteld 
voor publiek. Door het gesprek realiseren 
we ons dit. We hebben met Reinate af-
gesproken dat ze doorgeeft wanneer het 
strandje bezet is, zodat we dit op de site en 
Facebook kunnen zetten en iedereen op de 
hoogte kan zijn. Jammer is dat de trampoli-
nes regelmatig vervangen moeten worden 
door oneigenlijk gebruik. 

Bij het pierenbad komt weer een kliko te 
staan waar men alleen picknickafval in kan 
doen. Gelukkig past er geen ander afval in; 
dat was de reden dat de containers weg 
waren gehaald, ze zaten steeds vol met 
zakken huisafval. 

Bas en Lammert hebben zowel het per-
soneel als het concept van GaZ overge-
nomen. Bas heeft een agrarisch bedrijf in 
de buurt van Zuidlaren in een klein dorp 
en weet maar al te goed hoe belangrijk 
kleinschaligheid en cohesie voor een dorp 
zijn. We kunnen als dorp op de oude voet  
gebruik blijven maken van de ruimtes bij 
GaZ voor sjoelen, klaverjassen en dergelij-
ke.
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Hulp in Garnwerd

Beste dorpsbewoners,
Voor de coronatijd hebben wij, Evelien  
Jellema en Ria Timmer, deel uitgemaakt 
van een werkgroepje samen met Feerwerd 
en Ezinge. We wilden een plan van aanpak 
bedenken ten behoeve van bewoners met 
een hulpvraag.

Inmiddels zijn Feerwerd en Ezinge afgeval-
len, en gaan wij verder als contactpersonen 
voor kortdurende hulpvragen in Garnwerd. 
We kunnen echter altijd advies geven als 
het gaat om langdurige hulp, bv. tuinonder-
houd, huishoudelijke hulp en een taxipas 
regelen. Hierin staan we in nauw contact 
met de maatschappelijk werkster van So-
ciaal Werk de Schans in Zuidhorn.  

Het zou echter fijn zijn als we ons netwerk 
kunnen uitbreiden met wat meer vrijwil-

ligers. Om zicht te krijgen op wat nodig is 
hebben we een vraag en aanbod hulp-vel 
bijgevoegd waarin jullie je wensen kun-
nen aankruisen. We hebben al een aantal 
mensen van de vraag-aanbodlijst van 2018 
bereid gevonden ook nu hulp te bieden.  
Zij hoeven dus niet te reageren.
Willen jullie de lijst (zie achterpagina)  
inleveren voor 1 oktober bij één van de  
onderstaande adressen:

Evelien Jellema
Hunzeweg 23
tel: 0594-621 590
mobiel: 06-43 44 08 49

Ria Timmer
Krassumerstraat 27
tel: 0594-622 020
mobiel: 06-21 57 20 51 

Wij hopen op veel respons, Evelien en Ria

Iovivat-jeugd van start. Speel je mee? 

De schoolvakantie is weer voorbij en het 
nieuwe schooljaar is inmiddels begon-
nen. Ook het nieuwe seizoen van de Iovi-
vat-jeugd gaat weer van start! 

Na het succes van afgelopen jaar gaan 
Jose Timmer en Gerro Dijk nog een seizoen 
samen de Iovivat-jeugd regisseren. Er zijn 
nog een aantal plekken vrij. Dus vind je het 
leuk om toneel te spelen, ben je tussen de 
9-12 jaar en heb je zin om met elkaar een 
mooie voorstelling te maken? Geef je dan 
vooral op! 

Aanmelden kan door te mailen naar ger-
rodijk@hotmail.com. We zullen na de 
herfstvakantie starten met de repetities. 
Deze zullen plaatsvinden op de woensdag-
middag. Het seizoen zal eindigen met een 
voorstelling in april of mei.

Heb je interesse, mail dan voor maandag 9 
oktober je naam, telefoonnummer en leef-
tijd naar het hierboven genoemde email-
adres.

Tot mails! 
Namens Iovivat, Jose & Gerro
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Activiteit
Ik wil hierbij 
helpen*

Ik heb hierbij 
hulp nodig**

Opmerkingen

Muziek

Creativiteit: handwerken, handenarbeid

Koken

Klussen binnen- en buitenshuis

Sport: wandelen, zwemmen, er op uit

Bezoek, praten, spelletje doen

Taal, voorlezen, formulieren

Huiswerkbegeleiding

(Financiële) administratie, fotoboeken

Vervoer binnen 50 km.

Internet, computeren

Oppas

Tuin

Huisdieren

Bijzondere huishoudelijke klussen

Samen winkelen, boodschappen doen

Begeleiding naar arts/ziekenhuis

Vraag en aanbod hulp-vel Noaberhulp Garnwerd

Ik heb een andere vraag of aanbod voor hulp, namelijk:

*  In de tweede kolom kunt u aankruisen of u iemand wilt helpen met deze activiteit.

**  In de derde kolom kunt u aankruisen of u geholpen wilt worden met deze activiteit.


