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Nieuwsbrief van de 

 Dorpsvereniging Garnwerd 

    en omstreken

Van de redactie

Beste lezer,
 
Bent u al lid? ‘Waarvan?’, denkt u nu  
misschien, of, ‘Wat bedoelt de redactie?’. 
Nou, lid van de dorpsvereniging. Voor maar 
5 euro per jaar bent u al lid. Hoe mooi zou 
het zijn als iedereen in Garnwerd en de  
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buitengebieden lid is van de dorpsvereni-
ging. De nieuwsbrief van deze vereniging 
ligt nu voor u, waarin u meer over de vele 
activiteiten in ons dorp leest. Op pagina 
5 staat een oproep aan iedereen die nog 
geen lid is om vooral lid te worden. 

De tijd van de donkere dagen is begonnen en 
dat betekent tijd voor gezelligheid en feest. 
Eerst vieren we Sint Maarten en snel daarna 
komt Sinterklaas. Deze feesten worden dit 
jaar anders gevierd. U merkt het vanzelf. 
In de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ vertelt 
Henriët hierover en over de andere activitei-
ten van het bestuur. Samen met de school 
is het bestuur bezig met het plan voor een 
dorpslokaal. Via de flyer wordt u uitgeno-
digd voor een informatiebijeenkomst hier-
over en over het project Dorpsentree.  

Herinnert u zich de vrijmarkt voor de vluch-
telingen uit Oekraïne afgelopen juni? Er is 
toen meer dan 1000 euro ingezameld. Over 
de besteding van dit geld wordt nu verslag 
gedaan. 

In deze editie leest u uitnodigingen. Zo kunt 
u naar een poëziemiddag in De Doorrit en 
als u lid bent van IJsvereniging Reitdiep 
naar de ledenvergadering. Ook wordt u uit-
genodigd door de dames van Noaberhulp. 
U kunt hen bellen als u hulp nodig heeft bij 
een kortdurende hulpvraag. Of als u hulp 
wilt bieden aan uw dorpsgenoten. 

De Omgevingscommissie heeft een vas-
te plek in de Gört. U leest een update van 
deze commissie. De Boekeniers vertellen 
een spannend én echt gebeurd verhaal 

Sint-Maarten in Garnwerd

11 november is de dag dat je lichtje weer 
branden mag. Wij vieren dat graag met  
jullie mee.
Dorpsvereniging Garnwerd EO organiseert 
de verkiezing ‘Mooiste lampion van het 
jaar!’. Aan de Hunzeweg 47 ben je van harte 
welkom bij onze tent. Je krijgt hier lekkers 
om op te warmen en natuurlijk om mee 
naar huis te nemen.
De winnaar van de verkiezing ‘Mooiste lam-
pion van het jaar!’ wordt bekend gemaakt 
via de Facebookpagina van Dorpsvereni-
ging Garnwerd.

Tot 11 november!

over een moord in Klein-Garnwerd ruim 100 
jaar geleden. En er zijn ‘Wist u datjes’. Niet 
zoveel deze keer. We kunnen uw hulp daar-
bij gebruiken. 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
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Vijf knuffeldierendokters behandelden 
vele dierenknuffels op de Kromme 
Akkers
De middag voor dierendag waren er 5 
knuffeldierendokters die de favoriete die-
renknuffels van de leerlingen van OBS de 
Kromme Akkers ontvingen in een speciaal 
ingerichte knuffeldierenpoli. Open rugge-
tjes werden weer dichtgemaakt, slappe 
nekjes verstevigd, potjes gespalkt en neus-

jes gerepareerd. Daarnaast werden alle 
knuffelvrienden gewogen, opgemeten en 
kregen ze soms een mooie pleister of een 
recept mee naar huis. Voor het ene baasje 
was het een bloedserieus doktersbezoek, 
de ander kreeg de slappe lach van zoveel 
theater. Voor alle 55 patiënten en baasjes 
was het een gezellige middag met veel aan-
dacht voor hun lieve knuffels. Een goede 
opmaat voor dierendag!

Meezing concert Lichtekoor!

Tijdens de laatste bestuursvergadering 
hebben we gekeken of we ook iets met 
Kerst konden organiseren. Daar is het  
volgende plan uit voortgevloeid;

Een meezing concert in de kerk van Garn-
werd in samenwerking met het Lichtekoor!
Dus noteer alvast in de agenda; zondag 
18 december 2022 vanaf ongeveer 16.00 - 
16.30 uur tot een uur of 19.00 - 20.00 uur, 
in de kerk.

De bedoeling is dat het Lichtekoor eerst 
zelf zal schitteren waarna iedereen die dat 
wil kan meezingen!
We zullen één en ander omlijsten met 
een kerstborrel. Waarschijnlijk zal voor 
de drankjes wel een kleine vergoeding  
gevraagd worden. Houdt voor de exacte 
tijden de site en/of Facebook in de gaten!

Mocht je nog een leuke aanvulling hebben 
laat het vooral weten.

Jelle Zijlstra
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Omgevingscommissie 
Hierbij een update vanuit de Omgevings-
commissie. 
 
Nieuwe leden 
De Omgevingscommissie is versterkt met 
een nieuw lid: Cor Nuijten

Klankbordgroep Warmte 
Gemeente Westerkwartier zocht men-
sen uit Garnwerd en omstreken voor in 
een klankbordgroep. Dit om samen met 
hen de (on)mogelijkheden te onderzoeken 
voor duurzame vormen van warmte, o.a. 
aquathermie. Het is fijn dat vier personen 
zich hebben aangemeld. 

Enquête verkeersveiligheid 
De omgevingscommissie is nieuwsgierig 
hoe de inwoners van Garnwerd de verkeers-
situatie in het dorp doorgaans ervaren. We 
zochten contact met VVN (Veilig Verkeer 
Nederland) en kregen van hen een enquête.
We zouden het geweldig vinden als zoveel 
mogelijk dorpsbewoners deze vragenlijst in-
vullen. De enquête is te vinden op garnwerd.
eu. De resultaten worden natuurlijk anoniem 
gedeeld op garwerd.eu en dienen als input 
voor de doorlopende gesprekken met de ge-
meente over o.a. de verkeersveiligheid.

Namens de omgevingscommissie
Maarten Groeneveld 

Intocht Sinterklaas & Pieten in Garnwerd

Op zaterdag 19 november mogen alle kin-
deren van Ezinge, Feerwerd en Garnwerd 
Sinterklaas en de pieten verwelkom op de 
kade voor café Hammingh in Garnwerd. 
Traditioneel zorgt De Eendracht voor een 
muzikaal onthaal en spelen de mooiste  
Sinterklaas-klassiekers. 

Schoentje zetten
Op vrijdagmiddag (18 november tussen 
16.00 en 17.30 uur) mogen kinderen t/m 7 
jaar hun schoentje zetten in de Doorrit.  
Op zaterdag 19 november na de intocht 
mogen zij samen met Sint en de pieten hun 
schoentje weer ophalen. 

Sinterklaasspeurtocht
Voor alle kinderen start direct na de in-
tocht een Sinterklaasspeurtocht in alle 
drie dorpen. Sinterklaas en de pieten gaan 
in Garnwerd, Ezinge en Feerwerd speuren 
en hopen hulp te krijgen van heel veel kin-
deren. Om 13.45 uur starten ze met speu-
ren in Garnwerd (vertrek vanaf Hammingh), 
om 14.15 uur vertrekken ze vanaf de brug in 
Ezinge en om 15.00 uur speuren ze in Feer-
werd (start bij de brug). 
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Ben jij al lid?
Van de dorpsvereniging?

Voor 5 euro per jaar ben je 
lid van de dorpsvereniging Garnwerd en 
omstreken. En daarvoor krijg je heel veel 
terug. 

Garnwerd is een levendig dorp waar altijd 
veel te doen is. Dat komt door de horeca 
en de vele bezoekers van buiten het dorp. 
En door een actieve dorpsvereniging, waar 
veel mensen bij betrokken zijn. Heb je een 
paar edities terug, in nummer 106 de extra 
lente-editie, gezien hoeveel commissies 
en activiteiten onder de dorpsvereniging 
vallen? Meer dan 15! Wij zijn als bestuur  
supertrots om samen met vele anderen 
ons dorp zo bruisend te houden. 

Dat activiteiten geld kosten, zul je begrij-
pen. Daarom vragen we je om lid te worden 
van onze vereniging. Met jouw bijdrage kun-
nen we onder andere de activiteiten voor 
de jeugd, de uitstapjes voor ouderen, de 

vrolijk bloeiende bloemenbakken overal in 
het dorp en de nieuwjaarsreceptie betalen. 
En als je lid bent van onze dorpsvereniging 
ben je van harte welkom op onze jaarlijkse 
ledenvergadering en kan je deelnemen aan 
één van de vele commissies om ons dorp 
leefbaar en gezellig te houden. 
 
De afgelopen periode zijn er veel nieuwe 
mensen in Garnwerd komen wonen. Helaas 
is nog niet iedereen lid van onze dorpsver-
eniging. Wat zou het mooi zijn, als iedereen 
in Garnwerd en de buitengebieden lid is. 
Dan houden we ons dorp samen bruisend! 
 
Dus onze vraag aan jou: Als je nog geen lid 
bent, wil je dan lid worden?
Stuur een mail naar: 
ledendorpsvereniging@garnwerd.eu. 
En maak 5 euro over naar bankrekening-
nummer NL33RABO0375869999 ten name 
van Dorpsvereniging Garnwerd e.o.

Hartelijk dank en tot gauw bij één van onze 
activiteiten. 

Schaatsen in Kardinge
Afgelopen seizoen hebben we helaas niet 
kunnen schaatsen. Daarom hebben we 
besloten om dit jaar nog naar Kardinge 
te gaan. Iedereen die mee de baan op wil 
wordt zondag 13 november om 10.00 uur 
verwacht in de entreehal van Kardinge; 
De penningmeester betaalt dan de entree.
Voor wie lastig zit met vervoer graag een 
email naar m.viersen@kpnplanet.nl, dan 
proberen we te combineren. Tot dan! 

Garnwerder RISK-toernooi 
Beste Risk-liefhebbers,
Het is gelukt om een datum te prikken voor 
het ‘jaarlijkse’ open Garnwerder RISK-toer-
nooi.

Wanneer: zaterdag 17 december 2022
Tijdstip: 19.45 uur
Locatie: Garnwerd aan Zee
Opgeven voor 14 december 2022 via: 
m.viersen@kpnplanet.nl
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Van de Bestuurstafel
Onze eerste activiteit als bestuur sinds de 
vorige Gört was een boeiende informatie-
bijeenkomst op 13 september over de ener-
gietransitie. De bijeenkomst was georga-
niseerd door de Energiecommissie samen 
met de gemeente Westerkwartier en het 
Warmtetransitie Centrum Groningen. Een 
afvaardiging van de Omgevingscommis-
sie was ook aanwezig, evenals een verte-
genwoordiging van Gloed. Steeds meer 
mensen willen van het gas af en er wordt 
gezocht naar alternatieven. Zo wordt er bij-
voorbeeld onderzocht of warmte gehaald 
kan worden uit het Reitdiep en of inwoners 
van Garnwerd aan dit onderzoek deel kun-
nen nemen. Tijdens de avond werd duide-
lijk dat er meer concrete informatie nodig 
is over dit onderzoek. Daar wordt nu voor 
gezorgd en dan volgt opnieuw een bijeen-
komst. 

Suzanne, Margreet en Henriët hebben 
overleg gehad met Sigrid Heeres van Bij 
Hammingh en Reinate Douwsma van Garn-
werd aan Zee over de nieuwjaarsreceptie 
en de algemene ledenvergadering (ALV). 
Het was een prettig gesprek en we zijn ge-
zamenlijk tot de conclusie gekomen dat we 

graag gebruik maken van beide horecage-
legenheden. Het volgende is afgesproken. 
In 2023 is de nieuwjaarsreceptie bij Garn-
werd aan Zee en de ALV is Bij Hammingh. 
In 2024 draaien we het om. Dus de nieuw-
jaarsreceptie is Bij Hammingh en de ALV 
bij Garnwerd aan Zee.  Wij zijn als bestuur 
blij met deze oplossing en met de samen-
werking tussen beide bedrijven. Tijdens dit 
overleg boden beide dames ook direct een 
taart aan voor de Burendag. 

Henriët bracht een kaart naar Pieter van 
Dijk voor het overlijden van zijn vrouw Lu-
cie. Margreet bracht bloemen naar nieuwe 
bewoners. Ook kregen Tim Leijenaar en 
Lisa Douwsma voor de geboorte van hun 
zoon een bloemetje, evenals ons tentcom-
missielid Marco Kramer en zijn vriendin 
Sabine van der Laan, die ouders zijn gewor-
den van een meisje. 

We zijn bezig met het maken van een inven-
tarisatie van alle spullen die de dorpsver-
eniging heeft en die verspreid liggen door 
het dorp. Daardoor wordt duidelijk dat er 
behoefte is aan een centrale opbergruim-
te, want er gaat veel tijd verloren met zoe-
ken naar spullen. 

Er wordt door Suzanne, Margreet, ons 
oud-bestuurslid Harry en de nieuwe 
schoolleider Mark Miedema gewerkt aan 
de voorbereiding van een informatieavond 
over het dorpslokaal. We hopen hierin ook 
een opbergruimte te realiseren. Nadere in-
formatie leest u in deze editie.  

Jeroen is na een vergadering met de 
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Jeugdactiviteiten-commissie bezig met 
de voorbereiding van Sint-Maarten, Sin-
terklaas en Kerst. We willen deze leuke 
activiteiten graag een beetje upgraden en 
zijn bezig om dit te realiseren. Hij wordt 
hierbij geholpen door Jelle, Jordi en Lin-
da. Ook hier leest u meer over elders in 
deze editie. 

Henriët heeft nieuwe kerstverlichting ge-
kocht voor aan de brug. Deze is namelijk 
vorig jaar door vandalen doorgeknipt en 
niet meer bruikbaar. Erg triest dat dit in 
ons liefelijke Garnwerd gedaan wordt en 
daardoor onnodige kosten moeten worden 
gemaakt.

Als voltallig bestuur zijn we bezig met het 

ophalen van de contributie, die door circa 
twintig inwoners nog niet is betaald, on-
danks diverse herinneringsmails. Dus heeft 
u uw contributie niet betaald, dan verzoe-
ken we u vriendelijk dit alsnog te doen. We 
hebben de contributie nodig om leuke ac-
tiviteiten voor ons dorp te kunnen blijven 
organiseren. 

Tenslotte hebben Jordi Zonderman en 
Marc Oskam belangstelling om lid te wor-
den van het bestuur. Ze kijken nu met ons 
mee of het hen echt wat lijkt om het be-
stuur te komen versterken. 

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

Burendag 2022

Dit jaar een burendag zonder vervelende 
coronamaatregelen. De tent werd uit de 
opslag gehaald, er werden biertafels en 
een springkussen geregeld. Mensen die 
graag wilden zitten, is gevraagd om zelf 
een stoel mee te nemen. Er waren 9 lieve 

taartenbakkers, die diverse heerlijke taar-
ten bakten en onze lokale horeca leverden 
ook beiden een lekkere taart. De weers-
voorspelling leek goed, dus niets stond een 
gezellige burendag in de weg.
’s Morgens vroeg kwam het bestuur samen 
om alles klaar te zetten, dat ging allemaal 
voorspoedig. Ondertussen werden de 
taarten gebracht en kwamen de muzikan-
ten. De eerste mensen liepen al op tijd het 
veldje op. En toen was het half 11 en opende 
onze interim-voorzitter Suzanne Rohde de 
burendag. In de opening werd er in een kort 
memoriam stilgestaan bij, de dag tevoren, 
overleden Lucie van Dijk. Pieter wilde graag 
dat de burendag gewoon door zou gaan. 
Onder de fijne muziek werd genoten van 
koffie, thee met heerlijke taart. Sommi-
ge mensen kwamen meerdere malen een 
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stukje halen omdat ze niet goed konden 
kiezen uit al dat lekkers. Eén van de taar-
tenbaksters had speciaal voor de kinderen 
koekjes, cakes op een stokje en chocolade-
balletjes gemaakt. De kinderen vermaak-
ten zich uitstekend op het springkussen 
en bij de kleurtafel en kwamen tussendoor 
wat lekkers halen. 
Er stroomden steeds meer mensen het 
veldje op en er werd druk gekletst en ge-
lachen. Het bestuur had nog een bingo 

bedacht. Onder de bezielende leiding van 
bestuurslid Jelle Zijlstra die met hulp van 
buurjongen Lester de ballen liet rollen, 
werd het een gezellige onderbreking. Na 
twaalven stapten de mensen weer op en 
ging het bestuur aan de slag om alles op te 
ruimen. Net voordat het begon te regenen, 
was alles weer opgeruimd. 
We kijken terug op een geslaagde buren-
dag en hopen iedereen volgend jaar weer 
te zien. 

Brief bestemd voor wethouders, fractie-
leden van de Gemeente Westerkwartier

Gelijktijdig met de Gört heeft u een uitno-
diging ontvangen voor een inloopavond in 
de school de Kromme Akkers. In de onder-
staande brief leest u over de ideeën met 
betrekking tot het dorpslokaal. We vragen u 
deze brief te lezen en hopen dat u er aan het 
eind van de informatie-avond een handteke-
ning onder wilt zetten. Verdere uitleg volgt 
op 10 november. 

Een dorpslokaal
Een plan om een oude wens gestalte te 
geven
Garnwerd is een dorp met grote sociale co-
hesie. Dit vertaalt zich in een uitgebreid en 
actief verenigingsleven. Niemand zal be-
twisten dat het belangrijk is de sociale co-
hesie te behouden. Hiervoor is niet zozeer 
geld maar wel ruimte nodig; waarom zullen 
we hieronder onderbouwen. In de afgelo-
pen 10 jaar is middels meerdere plannen 
geprobeerd ruimte voor het dorp te creë-
ren, deze plannen zijn helaas gestrand. 

Daarom leggen wij, ondergetekenden, u 
onderstaand plan voor. Geen dikke project-
plannen, artist impressions en dikke boek-
werken maar een eenvoudig voorstel waar-
in twee plannen samengevoegd worden.

Waarom

Er zijn verschillende verenigingen en com-
missies in Garnwerd, van de dorpsvereni-
ging, ouderenvereniging tot de jeugdcom-
missie. Een goede plek om activiteiten te 
organiseren ontbreekt. De lokale hore-
cagelegenheden hebben de ruimte, maar 
deze ruimtes zijn te duur en niet altijd be-
schikbaar. Het schoolgebouw is van 8.00 
tot 18.00 uur in gebruik voor onderwijs en 
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opvang; aansluitend ruimtes inrichten voor 
een activiteit en diezelfde avond nog terug-
zetten is vaak niet haalbaar.

Ruimtegebrek zie je ook terug als probleem 
voor andere activiteiten. Zo wordt er door 
de oudervereniging gezamenlijk gekookt, 
maar de groepsgrootte wordt beperkt door 
hoeveel ruimte er in iemands huis is. Ook is 
het niet mogelijk om activiteiten als spel-
middagen in groepsverband aan te bieden. 
Zomers is de dorpsbibliotheek niet bereik-
baar, want dan is het schoolgebouw geslo-
ten. Er worden individuele muzieklessen 
gegeven in het dorp, voor groepslessen 
(waar wel behoefte aan is!) is geen ruimte. 
Voor een kleine expositie of workshop van 
één van de vele kunstenaars in het dorp is 
geen plek.

Opslag
Verspreid in het dorp liggen in schuren en 
op zolders materialen opgeslagen van de 
verschillende verenigingen. Door het ont-
breken van gezamenlijke opslag, is het een 
puzzel om te achterhalen wat waar ligt. We 
zien dan ook een dorpslokaal voor ons met 
een ruime zolder zodat materialen centraal 
opgeslagen worden.

School
Sinds 2022 is een opvang geopend op de 
basisschool de Kromme Akkers. De opvang 
voorziet in een behoefte en groeit nu al uit 
zijn jasje. In een dorpslokaal kan op de druk-
ste dagen buitenschoolse opvang plaats-
vinden, zodat de eigenlijke ruimte van de 
opvang beschikbaar blijft voor opvang van 
kinderen van 0-4 jaar. Enorm belangrijk om 

het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge 
gezinnen!

Veel dorpelingen staan te trappelen om be-
trokken te worden bij de school door bijvoor-
beeld creatieve of technische workshops 
aan te bieden aan de leerlingen. Dit is ook nu 
niet mogelijk door gebrek aan ruimte. 

De overheid stuurt op dit moment op de over-
gang van passend naar inclusief onderwijs. 
Dit heeft consequenties voor de eisen aan 
huisvesting. Er is rolstoelvriendelijk sanitair 
nodig, maar ook een badkamer met douche. 
Ook zijn een aantal kleine aanpassingen 
nodig, zo zullen ingangen drempelloos ge-
maakt moeten worden. Om het dorpslokaal 
en de school met elkaar te verbinden, zal een 
doorgang gemaakt moeten worden waar het 
sanitair nu zit. De aanpassingen gelijktijdig 
doorvoeren lijkt dus logisch.

Dorpsentree Garnwerd
Een project wat op dit moment in een ge-
vorderd stadium is, is het project Dorpsen-
tree Garnwerd in samenwerking met 
Landschapsbeheer Groningen. Naast de 
begraafplaats en achter de basisschool ligt 
een parkeerterrein. Het dorpslokaal en de 
herinrichting van het parkeerterrein zijn 
bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het dorpslokaal maakt dat we een deel van 
de schoolmoestuinen moeten verplaatsen. 
Voor het ontwerpvoorstel verwijzen we u 
graag door naar de bijlage (zie: site Garn-
werd.eu) .

Inrichting
De inrichting van de nieuwe ruimte zien 
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we als volgt voor ons: binnen, een flexi-
bele ruimte waar op het ene moment een 
spelletjesochtend is voor ouderen samen 
met de onderbouw van de Kromme Akkers, 
later op de dag gaan de tafels aan de kant 
voor yogalessen. Na schooltijd gebruikt de 
buitenschoolse opvang de ruimte; dankzij 
die ruimte kunnen ook vriendjes en vrien-
dinnetjes blijven spelen. Nadat de kinderen 
zijn opgehaald, komt de volgende gebrui-
kersgroep: de kookclub. Terwijl de afwas 
nog wordt gedaan, verschuift de dirigent 
de tafels op wielen om de ruimte te ge-
bruiken als oefenruimte. Iedere gebruiker 
ruimt zelf op en zorgt gezamenlijk dat de 
ruimte schoon achterblijft. 

Buiten zien we voor ons een brede trap 
naar de zolderverdieping, waar alle clubs 
en verenigingen opslagruimte hebben. De 
parkeerplaats ligt direct naast het dorpslo-

kaal. De parkeerplaats is, zoals u kunt lezen 
in het plan Dorpsentree Garnwerd, mul-
tifunctioneel. Wanneer er zomers activi-
teiten plaatsvinden, kan al het benodigde 
materiaal zo vanuit de opslag naar de par-
keerplaats die dan dienst doet als evene-
mententerrein. 

Samengevat
Na jaren van praten en plannen maken is 
het tijd voor actie: voor de toekomst en de 
leefbaarheid van Garnwerd. Daarom een 
kort plan, de plek voor het dorpslokaal en 
wens: realisatie in 2023. In Kantens is een 
volledig kindcentrum gebouwd van plan tot 
oplevering in een half jaar. Wij weten dat de 
gemeente Westerkwartier hetzelfde kan!
10 november nodigen we graag iedereen 
in Garnwerd uit om te praten over de plan-
nen. Meer informatie staat op de flyer en op 
www.garnwerd.eu.

Wetenswaardigheden en anekdotes uit de 
historie van Garnwerd
Deze keer het verslag van een moord in ons 
anders zo vredige dorp. Ruim 100 jaar gele-
den en echt gebeurd!

Minnenijd
De kranten meldden het allemaal: moord 
te Klein-Garnwerd. De landelijke bladen en 
de regionale. Het was ook niet niks wat er 
in 1904 in de buurt van het Reitdiep was 
gebeurd op zaterdagavond. Na afloop van 
een feestje “bij een arbeider te Klein-Garn-
werd” moest een meisje, Jantje G., naar 

huis worden gebracht. Men besloot dat met 
een groep te doen, maar Jantje bleef wat 
achter met Pieter G., een 24- jarige machi-
nist van de steenfabriek Actief in Winsum. 
Ze werden lastig gevallen door Willem van 
der S., een boerenknecht uit Garnwerd. Het 
meisje liep snel door naar het gezelschap 
(“laat hen dat maar uitvechten”); de twee 
mannen bleven ruziemakend achter. In de 
vechtpartij bracht Willem zijn tegenstan-
der een “doodelijke wonde” toe; hij pak-
te ook nog het mes van Pieter en “boorde 
dit in diens keel”. Vervolgens ging hij naar 
Garnwerd.

Het lijk werd zondagochtend gevonden en 
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naar Winsum vervoerd (“de schuur van de 
heer A. Alderts”). Daar kon het blijkbaar 
worden bekeken: “Velen begaven zich naar 
de schuur, om het lijk van het slachtoffer te 
zien”. Ook Willem kwam een kijkje nemen. 
Maar hij werd gearresteerd (blijkbaar werd 
hij herkend). Na enig tegenwerk beken-
de hij. Hij werd afgevoerd naar het station 
en met de trein naar Groningen gebracht. 
De collega tichelwerkers die langs de weg 
stonden “balden de vuisten tegen de be-
klaagde”. Als de politie er niet was geweest 
zou men hem hebben “gelyncht”, zo ver-
moedt de verslaggever, want het slachtof-
fer was “ een oppassend werkman, de kost-
winner van zijn moeder”.

Op 2 september reeds diende de zaak voor 
de rechtbank in Groningen. Er was veel 
publieke belangstelling, zo veel dat er te 
weinig ruimte voor alle belangstellenden 
was. Willem keek niet meer “met grote on-
verschilligheid en brutaal blikkend rond” 
zoals bij zijn arrestatie. “Hij zat met neer-
geslagen ogen op het bankje der beschul-
digden, doch het getuigenverhoor volgde 
hij niettemin met oplettendheid. Jantje G. 

was de eerste getuige. Zij had Willem uit-
genodigd voor het feestje bij haar broer. 
Ze had daarbij gezegd dat hij “’t er goed zou 
hebben”. Maar ze was met Pieter naar huis 
gegaan. Toen de ruzie en de vechtpartij uit-
brak had ze Pieter nog horen zeggen “Wil-
lem, wat doe je me zeer”, maar ze had zich 
zonder meer bij het gezelschap, dat al een 
eind verderop was, gevoegd. Een mes had 
ze niet gezien. Later bleek dat Willem zijn 
slachtoffer in de buik had gestoken.

De tweede getuige, de boerenknecht J. H., 
had Willem horen zeggen dat “Pieter van-
avond nog de sloot inging”. H. had Willem 
tijdens het feest ook al een paar keer moe-
ten tegenhouden. Luitje B. die met Willem 
naderhand naar huis ging had hem horen 
zeggen: “Als hij nog leeft, steek ik hem 
dood”. De veldwachter, Oosting, had Pie-
ter ‘s ochtends gevonden en gezien dat er 
een mes in de hals was gestoken. Hij meld-
de ook nog dat Willem een lastpak was: bij 
elke feestelijkheid moest je hem in de ga-
ten houden “aangezien hij dan altijd in het 
bezit was van scherpe messen”.
De schouwarts van dienst, R. P. Brons uit 
Winsum, meende dat het slachtoffer reeds 
was overleden door de steek in zijn buik. De 
verwonding aan de hals was toegebracht, 
met het mes van het slachtoffer, toen hij 
reeds was overleden. Het Openbaar Minis-
terie achtte doodslag bewezen en stelde 
een strafeis van tien jaar.

De “ambtshalve toegevoegde verdediger”, 
mr. S. Switters meende dat er hartstocht 
in het spel was. Willem had vroeger verke-
ring gehad met Jantje en was nu door haar 

De oude rechtbank in Groningen
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uitgenodigd. Maar ze was met Pieter. De 
stoppen sloegen bij Willem door. Maar hij 
had nu diep berouw. En dan volgt een voor 
die jaren waarschijnlijk typisch argument: 
“De aardsche rechter zal hem nu straks 
wellicht straffen, maar ook aan Gods ge-
rechtigheid zal hij niet ontkomen”. Willem 
had veel wroeging en zou “het beeld van 
den verslagene (altijd) bij en vóór zich (heb-
ben)”. Op zich was dat al een zware straf. Hij 
pleitte daarom voor een “lichtere straf”. Bij 

het verlaten van de zaal knikte Willem nog 
even naar Jantje.

De rechtbank deed een week later, op don-
derdag 2 september, uitspraak. Van Der S. 
werd schuldig bevonden aan “mishande-
ling, den dood ten gevolge hebbende”. Hij 
kreeg vijf jaar gevangenisstraf. Willem “was 
blijkbaar wel met dit vonnis ingenomen”. Hij 
knikte bij het verlaten van de zaal, ditmaal 
naar de rechters.

Wijziging planning werkzaamheden

Beste dorpsbewoners,
Onderstaande mail ontvingen wij van de ge-
meente en we zijn van mening deze met jul-
lie te moeten delen. Zoals in de mail wordt 
gesteld worden de bewoners per fase op de 
hoogte gebracht. Dus graag jullie begrip en 
geduld.

Bestuur dorpsvereniging,
Naar aanleiding van een misverstand vori-
ge week (waar bestuursleden van de dorps-
vereniging op hebben gereageerd naar ons) 
voor wat betreft de voortgang en geplande 
activiteiten in Garnwerd.
Kern van het misverstand zat in het feit dat 

de aannemer van plan was een 3e straat 
(LW Blecourtstraat) op te gaan breken wat 
zou betekenen dat er nog een groter deel 
van Garnwerd overlast zou ondervinden.
Dit was ook van onze (opdrachtgevers) zij-
de onacceptabel. Resultaat van het over-
leg met de aannemer is dat door enkele 
tegenvallers vertraging in de planning is 
opgelopen waardoor we genoodzaakt zijn 
deze aan te passen, hetgeen vervolgens 
gebeurd is.
Nadat de werkzaamheden aan de Hunze-
weg en de Rakenstraat zijn afgerond gaan 
we kijken of de planning , die gericht is op 
het afronden van alle werkzaamheden eind 
december, nog haalbaar is.
Mogelijk dat een deel van de werkzaamhe-
den over de jaarwisseling ‘heen getild’ wor-
den. Mocht dat het geval zijn, laten we dat 
weten. Met deze aanpassing van de werk-
volgorde willen we er zorg voor dragen dat 
de overlast voor de bewoners behapbaar 
blijft.
De bewoners worden per fase persoonlijk 
geïnformeerd over de te verwachten werk-
zaamheden.
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GARNWERD  -  Doorrit Bij Hammingh 
 

Zondag 20 NOVEMBER 2022 
 

POEZIEMIDDAG 
 

 
 

Marjoleine de Vos 
 

Leest en bespreekt gedichten van haarzelf en anderen 
 

Met muzikale omlijsting van fluitist  
  

ROBERT JAN VAN DER FEEN  
 

 
 De Doorrit gaat open om 16.00 uur 
Aanvang poëzielezing : 16.30 uur  

 
  -   

Entréeprijs :   10,00  (incl. koffie/thee bij binnenkomst)  +  €2,50 energietoeslag 

 
 
 

Aansluitend is het mogelijk te genieten van een dichtersbuffet (incl. nagerecht) 

Prijs € 22,50  

Reserveren:  schurinkgarnwerd@planet.nl  
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IJsvereniging Reitdiep

Overal hoor je dat er ‘personeelstekorten’ 
zijn, zo ook bij de ijsvereniging. Wij zijn op 
zoek naar een Voorzitter en Penningmees-
ter. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij 
één van de bestuursleden, Harry Hummel, 
Tina Bollin, Garmt Huizinga, Jurgen Gui-
kema of Miente Viersen. Ronald Venema 
heeft aangegeven dat hij gaat stoppen als 
gebouwbeheerder. Mocht u hiervoor inte-
resse hebben, ook dit kunt u aangeven bij 
één van de eerdergenoemde bestuursle-
den. 

Oliebollenactie 2022
Vanaf 6 december gaan we weer bij de deu-
ren langs om uw bestelling op te nemen/
halen. Uw bestelling wordt zaterdag 31 de-
cember vanaf 10.00 uur bij u thuis gebracht. 
1 zak oliebollen (10 stuks): € 6,75
1 zak krentenbollen (8 stuks): € 6,75
1 zak appelflappen (5 stuks): € 6,75
Ook is het mogelijk om telefonisch of per 
mail te bestellen. 
Helmut van der Ploeg: 06-22466183
Miente Viersen: 06-51994186 of 
m.viersen@kpnplanet.nl

Vele handen maken licht werk. We zijn blij 
met alle vrijwilligers die jaarlijks meehel-
pen. Maar er kunnen nog wel een paar bij. 
Met name om bestellingen op te nemen in 
Ezinge, Feerwerd en Garnwerd. Wie wil o.a. 
een dag(deel) mee naar Ezinge om daar de 
bestellingen op te nemen? Voorheen de-
den we dit ‘s avonds, maar de laatste paar 
jaar alleen overdag. Opgeven bij Miente: 
06-51994186 of m.viersen@kpnplanet.nl. 

Uitnodiging Ledenvergadering IJsver-
eniging ‘Reitdiep’ zaterdag 26 november 
2022 om 20.00 uur in het ijsbaangebouw

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen vorige ALV 
4 Bestuur
 Aftredend:
 Harry Hummel (voorzitter), 
 niet herkiesbaar
 Tina Bollin (penningmeester), 
 niet herkiesbaar
 Kandidaten kunnen zich tot 5 minuten  
 voor de vergadering aanmelden bij het  
 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. 2024 – honderd jarig bestaan 
 ijsvereniging Reitdiep
11. Rondvraag/wvttk
12. Sluiting
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Hoe is het gegaan met het ingezamelde 
geld voor Oekraïeners in Garnwerd e.o.?
Weet u het nog: de vrijmarkt op 11 juni waar 
we met veel gezelligheid geld hebben inge-
zameld voor Oekraïense vluchtelingen? Er 
is toen met elkaar heel wat geld verzameld 
om te besteden aan noodzakelijke uitga-
ven voor de vluchtelingen die in Garnwerd 
opgevangen werden. De opbrengst van de 
vrijmarkt was €919,65. Er kwam via dona-
ties ook nog geld binnen, nl. €187,-. In to-
taal was er €1106,65 om te besteden. De 
penningmeester van de dorpsvereniging 
beheerde het geld. Elke vraag om een gift 
is door twee leden van de steungroep be-
oordeeld.

De steungroep heeft geld uitgegeven aan 
broodnodige bestedingen bij de opvang van 
Olena, Tanya en Denis en als laatsten die in 
Garnwerd verbleven: Nataliia en Danilo.

Wat is er uitgegeven?
Bril Tanya   € 129,00
Batterijen   € 18,60
OV-chipkaarten  € 50,00
Inkopen vrijmarkt  € 27,71
Kosten taarten  € 15,00
OV-kaarten opladen  € 56,00
Kleding   € 38,50
Refurbished laptop  € 339,00 
Reiskosten naar Oekraïne  € 432,84

Totale uitgaven  € 1106,65

De laptop is in bruikleen gegeven en nu 
weer terug in de steungroep.

Sinds het verslag op de website (19 augus-

tus 2022) is er nog wel het een en ander 
gebeurd: Nataliia en haar 11-jarige zoon 
Danilo zijn terug gegaan naar hun dorp in 
de buurt van Charkov. Zij waren naar Ne-
derland gekomen om de zus van Nataliia 
te ondersteunen, die door het Rode Kruis 
geëvacueerd was vanuit het ziekenhuis in 
Charkov, toen dat gebombardeerd werd. 
Dit was aan het begin van de oorlog. De zus 
is behoorlijk aangesterkt gedurende vijf 
maanden Beatrixoord. Haar twee kinderen 
waren die tijd uit huis geplaatst en vielen 
onder Jeugdzorg, omdat de zus niet voor 
hen kon zorgen. Het is de advocaat van de 
zus gelukt om verlof uit het leger te krijgen 
voor de man van de zus van Nataliia. De zus, 
haar man en de twee jonge zoontjes verblij-
ven nu in de centrale opvang in Zuidhorn. 
In een aangepaste ruimte voor een rol-
stoeler. Nataliia heeft nog wel overwogen 
om langer te blijven in Nederland. Maar zij 
heeft nog een oude moeder, twee volwas-
sen zoons en dochter en vijf kleinkinde-
ren in Oekraïne. Dat trekt. Omdat de regio 
waar zij woont relatief rustig is geworden, 
besloot Nataliia samen met Danilo terug 
te gaan. De steungroep heeft nog enkele 
appjes gekregen van haar vanuit Oekraïne. 
Het gaat goed met haar en Danilo. Ze denkt 
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Wist u dat ….?

• je momenteel de braggeltocht kunt  
 lopen in de Hunzeweg. 
• er een bord is blijven liggen van één van  
 de taartenbakkers voor de Burendag. 
• één van de bestuursleden van de 
 IJsvereniging onlangs is verhuisd naar  
 Zuidhorn.  
• één van de mannen van de tentcommis- 
 sie voor het eerst vader is geworden. 
• IOVIVAT een afkorting is van In Onze  
 Vereniging Is Veel AanTrekkelijks. 
• er al sinds Garnwerd Grandioos een fiets  
 op de parkeerplaats bij de school staat. 
• IJsvereniging Reitdiep hulp kan gebrui- 
 ken om de bestellingen voor de oliebol- 
 lenactie op te nemen in Ezinge. 

Noaberhulp

Beste dorpsbewoners,
In de vorige editie van de Gört stond een 
oproep van Evelien Jellema en Ria Timmer 
over noaberhulp. Evelien en Ria zijn de con-
tactpersonen voor iedereen in Garnwerd 
met kortdurende hulpvragen, bijvoorbeeld 
vervoer naar het ziekenhuis, samen bood-
schappen doen, invullen formulieren en de 
hond uitlaten bij griep. 
Er is door weinig mensen gereageerd op 
hun oproep. Vandaar deze reminder. 
Wilt u hulp bieden? Of heeft u hulp nodig? 
Bel dan met één van de dames. 
Ria: 0594-622020/ 06-21572051
Evelien: 0594-621590/ 06-43440849
Alvast bedankt.

Deze Gört is gesponsord door: Galerie de Weergang

met warme gevoelens terug aan Garnwerd 
en de opvang hier. Ze bedankt iedereen die 
geholpen heeft. 

Op dit moment verblijft er dus geen Oek-
raïener meer in Garnwerd. De steungroep 
verwacht niet dat er op afzienbare termijn 
nog mensen opgevangen zullen worden. 
De adressen die een goede ruimte hadden 

voor opvang, zijn niet meer beschikbaar. 


