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GÖRT Nieuwsbrief van de 

 Dorpsvereniging Garnwerd 

    en omstreken

Van de redactie

Beste lezer, 
We hebben er als redactie zin in om samen 
met u als lezer en als schrijver van kopij 
in dit nieuwe jaar mooie leesbare Görts te 
maken. Heeft u al gezien met welk prachtig 
editie-nummer we 2023 beginnen? 111. Er 
zijn weer genoeg verhalen te lezen. 

Het nieuwe jaar begon met een feestelijke 
opening bij eetcafé ’t Woaterbörgje, want 
de cafetaria ging open. Leontien Noor-
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man is blij dat ze kan starten. Ondertussen 
wordt hard gewerkt om ’t Woaterbörgje te 
openen als eetcafé en bruin café. Wij gaan 
als redactie bij de horeca in ons dorp op  
bezoek, want we mogen trots zijn op de 
drie horecazaken. 
In deze editie wordt teruggeblikt op de bei-
de Nieuwjaarsvisites en het Risktoernooi. 
En heeft u het al gehoord van de molen? 
Er is onderhoud nodig. Remke de Vries en 
Henriët Stenveld vertellen wat er aan de 
hand is, want uw hulp is nodig. De jeugd-
groep van Iovivat staat in de schijnwerper. 
Marian is naar een repetitie geweest. Wat 
zijn de kinderen enthousiast en wat wer-
ken ze hard om op zaterdag 22 april een 
mooie voorstelling te laten zien. Natuurlijk 
ontbreken de vaste rubrieken van de Boe-
keniers, de Omgevingscommissie en van 
Henriët niet. 

Heeft u vrijdag 10 maart al in uw agenda 
staan? Als u lid bent van de dorpsvereni-
ging bent u van harte uitgenodigd voor de 
Algemene ledenvergadering bij Garnwerd 
aan Zee. De agenda van de vergadering 
leest u op pagina 14.

Het tweede weekend van juli lijkt ver weg, 
niet voor de tentcommissie. Er wordt door 
de mannen al gewerkt aan de voorbereidin-
gen van Garnwerd Grandioos. Een groots 
feest van meerdere dagen kost tijd. 

We wensen u veel leesplezier. 

De redactie
 
Marjolein Huisman 
Marian Kielema
Henriët Stenveld

Oud papier Kromme Akkers

Een hoop dorpsgenoten brengen hun pa-
pier naar de container achter de begraaf-
plaats/basisschool: grote dank daarvoor. 
Ook ieder die z’n papier 4x per jaar op za-
terdag aan de weg zet: super bedankt! 
Afgelopen jaar heeft het oud papier ruim 
€ 3.600,- opgeleverd. Dit geld is onder  
andere gebruikt voor de nieuw schommel 
en picknicktafel op het schoolplein, zijn 
de vieringen mee bekostigd, er zijn nieuwe 
boeken voor gekocht, er werden een aan-
tal workshops mogelijk gemaakt en klei-
ne kosten voor kippen en moestuin mee  
gedekt. Super fijn dat we dit als dorp zo 
kunnen realiseren. 

De zaterdagen waarop het papier aan huis 
opgehaald wordt in 2023 zijn: 4 maart, 3 
juni, 2 september, 2 december. Om 9.30 uur 
start de ophaalronde. Zet u het papier voor 
die tijd aan de weg? 



Wetenswaardigheden en anekdotes uit de 
historie van Garnwerd

Een vrijheidsboom in Garnwerd
Deze keer een gebeurtenis uit een wel heel 
erg ver verleden: we zijn in het jaar 1795. 
De Oranje-aanhangers in Nederland maak-
ten plaats voor de patriotten, die de vriend-
jespolitiek van de stadhouder zat waren 
en meer vrijheid en gelijkheid wilden. Op 
20 februari 1795 werd de Bataafse Repu-
bliek uitgeroepen. De Nederlandse revo-
lutie (want dat was het) had een fluwelen 
karakter: zonder bloedvergieten maakten 
Oranje-gezinde bestuurders plaats voor 
patriottische. 
 
Overal in Nederland werden feesten gehou-
den. En er werden vrijheidsbomen geplant, 
want die boom werd gezien als het symbool 
van vrijheid, gelijkheid en broederschap. 
Het begin van een meer democratisch tijd-
perk.
Er werd feestgevierd vanwege het verdwij-
nen van de Oranjes en hun volgelingen, 
maar niet overal. De kranten uit die tijd 
maken melding van de feestjes. Nu is het 
bijzonder om in de Groninger Courant van 
“Dingsdag den 14 april”, die als leus ook Vrij-
heid, gelijkheid en broederschap in de kop 
had opgenomen, het volgende bericht te 
lezen: “GARNWERD, de 6 April Heden werd 
hier, eene schone Vrijheidsboom geplant. 
Een welgeregelde marsch door ‘t dorp; een 
welluidend muzyk van speel en zangtoon; 
drie salvo’s van Schutters; het dansen der 

carmagnole; en een groote toevloed van 
aanschouwers, maakten deeze vrijheids en 
broeder plechtigheid zeer luisterryk”. 
Waar stond die boom? Wie waren de Schut-
ters? Was er in Garnwerd een exercitiege-
nootschap? Wie had het feest georgani-
seerd? Dat zouden we graag weten, maar 
er is niets over bekend.

Zo zag een vrijheidsboom er vaak uit: 

De rode muts is zeer 
bekend geworden door 
het Franse nationale 
vrijheidssymbool Mari-
anne en werd vaak op 
de boom geplaatst. De 
burgers dansten om de 
vrijheidsboom.

Van de vrijheidsboom in Garnwerd zijn geen 
afbeeldingen bekend (fotografie bestond 
nog niet), wel is er een schilderij van de vrij-
heidsboom die op de Grote Markt in Gronin-
gen werd geplant:
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Willem V en zijn orangisten zouden er na 
1815 van alles aan doen om de Franse tijd te 
doen vergeten. Maar met een grondwet, de 
scheiding van kerk en staat, een nationaal 
onderwijsstelsel voor iedereen, verbeterd 
bestuur (gemeenten, burgeradministratie) 
en rechtsspraak waren de fundamenten 
van de moderniteit gelegd. Democratie als 
beginsel was geïntroduceerd. 

Gezellige nieuwjaarsvisite 
dorpsvereniging Garnwerd

Een ouderwets Garnwerder feestje, de 
Nieuwjaarsvisite 2023 van de dorpsvereni-
ging. Eindelijk kon het weer, na twee jaar 
coronastilstand. De gezellige, drukke bij-
eenkomst bij Garnwerd aan Zee trok zo’n 80 
dorpelingen. 
Interim-voorzitter Suzanne Rohde sprak 
een nieuwjaarswens uit en heette iedereen 
welkom. Daarna maakte ze de Görtvreters* 
van 2021-2022 bekend. De titel was voor de 
commissie jeugdactiviteiten: Miente Vier-
sen, Linda Nooren en Arie Terpstra. Tijdens 
de coronatijd gingen ze onvermoeibaar 
door met het organiseren van leuke dingen 
voor de jeugd, waaronder een online pub-
quiz. Ze kregen een mok met hun eigen af-

beelding erop en een bloemetje. Miente is 
overigens op vele fronten actief!
Uiteraard kwamen Thomasvaer en Pie-
ternel langs, om de gebeurtenissen in het 
dorp in 2022 op snedige en scherpe wijze 
te becommentariëren. Thomasvaer en Pie-
ternel vervulden hun rol met flair. Ze kwa-
men binnen op lieslaarzen, een sneer naar 
het overhoop liggende dorp. Komt geen 
einde aan, verzuchtten ze. Veel van wat 
het dorp bezighield in 2022 kwam langs: 
de milieupuut voor plastic verpakkingen 
die soms blijft liggen omdat er foute din-
gen in zitten, de sportieve gezelligheid op 
maandagmiddag bij de molen, het idee om 
huizen te verwarmen met Reitdiepwater en 
nog veel meer. 

En dan was er natuurlijk de jaarlijkse 
pubquiz, deze keer samengesteld door 
Miente en Robbert. Zij waren ook de  
quizmasters. De quiz was deze keer bij-
zonder leuk: van verschillende soorten 
molens tot rare duo’s (Koot en Brie) en 
Jannen met de korte achternaam. De 
laatste ronde, de muziekronde, was de 
climax: er werd luid meegezongen met 
De klok van Arnemuiden en ander moois.  
Uiteindelijk kwam de bestuurstafel als 
winnaar uit de bus. Dat wekte de nodige 
argwaan (voorkennis?). Laten we het erop 
houden dat het bestuur bestaat uit mensen 
met veel gevarieerde kennis!
Het was een zeer genoeglijke avond, een 
traditie in Garnwerd om in ere te houden!

*Garnwerder onderscheiding voor een of meer 

vrijwilligers die zich op bijzondere wijze hebben 

ingezet voor het dorp.
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Meezing avond

Wanneer: Zaterdag 4 maart 2023
Tijd: 19.30 - 21.15 uur
Leeftijd: vanaf 7 jaar
Locatie: IJsbaangebouw!!!

We hebben een lijst met zo’n 300 liedjes. 
Kies hier 1 of meer uit, geef dit door aan  
DJ - Arie. Als je aan de beurt bent krijg je de 
microfoon en zing je mee. Om het jullie iets 
gemakkelijker te maken verschijnt de tekst 
in beeld. Let op, deze activiteit vindt plaats 
in het ijsbaan gebouw. Fietsen graag neer-
zetten op het oude schoolplein.

Nieuwjaarsvisite Jeugd

Op zaterdag 21 januari 2023 stond de eerste 
activiteit van de jeugdactiviteiten commis-
sie op het programma. Nieuwjaarsvisite 
met muziekbingo. Rond 19.30 uur kwamen 
26 deelnemers, jeugd vanaf 8 jaar, naar 
OBS Kromme Akkers. Ze waren zeer uit-
bundig tijdens de muziekbingo. Op de bin-
gokaarten staan naast getallen ook namen 
van artiesten en titels van liedjes. Linda 
draaide aan de bingomolen en Arie zorgde 
voor de muzieknummers. Miente liep rond 
om hier en daar aanwijzingen te geven. Er 
waren leuke prijzen te winnen. Om 21.15 uur 
was het tijd om naar huis te gaan. Het was 
een gezellige avond.

Pubquiz voor de jeugd vanaf 10 jaar

Op vrijdag 16 december hebben we ’s mid-
dags de spullen klaar gezet en hoorden we 
al dat er veel kinderen ziek waren. Er was 
’s avonds een verlichte boerderijenroute, 
ook hier gingen een aantal kinderen naar 
toe. Uiteindelijk kwamen 4 kinderen naar 
de Kromme Akkers. Toch mocht het de 
pret niet drukken. In goede harmonie heeft 
de jeugd zelf de indeling gemaakt. Team 1 
bestond uit Nora en Luna, team 2 uit Sanne 
en Senna.
Er waren 8 rondes van 10 vragen en je kon 
2 x een joker inzetten voor dubbele punten.
De volgende onderdelen kwamen aan bod: 
politiek, logo’s, meet instrumenten, winter-

sport, snoepgoed, duo’s, tv programma’s en 
muziek. Het ging mooi gelijk op en het was 
tot aan het einde toe erg spannend. Team 
1 heeft met één punt verschil gewonnen. 
Voor alle deelnemers was er een prijsje.

Nora en Luna: 83 punten
Sanne en Senna: 82 punten

Ondanks de geringe opkomst hebben we 
een gezellige avond gehad.
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Iovivat Jeugdgroep

Als ik op een woensdagmiddag naar het 
dorpshuis d’Olle Schoul in Feerwerd ga, hoor 
ik buiten al de vrolijk joelende kinderstem-
men tot er een luide en heldere vrouwens-
tem klinkt. Dan wordt het geroezemoes lang-
zaam minder. Elf kinderen zijn druk aan het 
repeteren voor de voorstelling die op zater-
dag 22 april in première gaat. José Timmer 
en Gerro Dijk zijn de regisseurs van dit nieu-
we toneelstuk met als titel ‘Prinses met de 
baard’. Tijdens één van de repetities neem ik 
een kijkje en zie hoe enthousiast de kinderen 
zich inleven in hun rol, hoe geconcentreerd 
ze aan het oefenen zijn en luisteren naar de 
instructies van José en Gerro. En ook hoe 
heerlijk druk ze zijn tussen het oefenen door. 
Af en toe is het tijd om te ontladen. 

Start nieuwe jeugdgroep
In de september-editie 2022 van de Gört 
staat een oproep van José Timmer en Ger-
ro Dijk dat ze graag willen starten met een 

Iovivat jeugdgroep voor kinderen vanaf ne-
gen jaar. Al snel melden elf kinderen zich 
aan, niet alleen uit Garnwerd, maar ook uit 
Ezinge, Feerwerd en zelfs uit Winsum. Een 
aantal kinderen heeft eerder meegedaan 
en zijn blij dat ze weer mogen toneelspe-
len. Ook wil een meisje van acht graag mee 
doen. Een jaar te jong, maar ja, ze wil zo 
graag. Eén van de kinderen is de zoon van 
een oud-Iovivat lid. Hoe leuk is dat? ‘José 
en ik zijn ook ooit begonnen bij de jeugd 
van Iovivat’, vertelt Gerro. Ze kunnen zich 
hun eerste voorstelling goed herinneren. 
En nu zijn ze naast regisseur van de jeugd, 
zelf ook speler. 

Als ik aan de kinderen vraag, waarom ze zo 
graag toneel spelen, beginnen de kinderen 
enthousiast te vertellen. De één vindt het 
geweldig om in een rol te kruipen en even 
een ander te zijn, de ander vindt het zo ge-
zellig om met meisjes en jongens een stuk 
te spelen, weer een ander vindt het best 
spannend, maar vooral heel leuk. Het aller-
leukste vinden ze het om te oefenen met 
als resultaat een echte voorstelling. 

Prinses met de baard
‘De eerste weken hebben we allerlei oefe-
ningen en spelvormen met de groep ge-
daan’, vertelt José, ‘net voor de kerstva-
kantie zijn we begonnen met het oefenen 
van het stuk.’
De jeugdgroep gaat het sprookje Prinses 
met de baard spelen. ‘We hebben de tek-
sten aangepast aan deze tijd’, vervolgt Ger-
ro. Ook zijn er in het oorspronkelijke script 
te weinig rollen, dus er zijn personages bij 
bedacht. ‘En er is zelfs een hondje in het 

In de schijnwerper

Tekst: Marian Kielema
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stuk gekomen’, zegt José, ‘onze jongste 
speelster mag het keffende en pratende 
hondje zijn, dat ook nog een voorspellende 
gave heeft.’
Het verdelen van de rollen ging goed. De 
kinderen hebben eerst zelf hun voorkeur 
aangegeven. Na het eerste oefenen zijn er 
een paar rollen gewisseld, omdat een rol 
toch beter bij een ander paste. De kinderen 
zijn tevreden met hun rol. José: ‘Gerro en 
ik vinden het belangrijk dat elk kind tot zijn 
recht komt. Dus we maken er tekst bij als 
dat beter is of beperken de tekst. Samen 
met de kinderen maken we de best passen-
de productie.’

Repeteren en optreden
Als instructie geeft José tijdens deze repe-
titie om de eigen tekst al een beetje spe-
lend voor te lezen. En dat gaat de kinderen 
goed af. Ze leven zich helemaal in in hun ei-
gen rol. Eén meisje heeft de tekst op papier 
al bijna niet meer nodig. De meeste scènes 
zijn al gespeeld. De kinderen krijgen als 
opdracht voor volgende week mee om de 
teksten van de eerste scène uit het hoofd 
te leren. 

Ik word ondertussen steeds nieuwsgieri-
ger. Komt het goed met prinses Nemi? En 
kan haar jongere zusje met prins Antonio 
trouwen, waar ze zo verliefd op is? Of moet 
ze wachten tot Nemi trouwt? Maar wie wil 
trouwen met een prinses met een baard? 
Helaas blijven de laatste scènes voor mij 
geheim. 

Bij Iovivat gaat het niet alleen om het acte-
ren. Voor elke productie wordt alles wat bij 
de voorstelling hoort zelf gemaakt dan wel 
geregeld. Zo wordt nu samen met de kinde-
ren een flyer gemaakt over de voorstelling. 
Kinderen nemen zelf attributen mee voor 
hun rol. En er wordt samen gewerkt aan het 
decor en alles wat nodig is voor de voor-
stelling. 

Zaterdag 22 april spelen de kinderen twee 
keer het sprookje Prinses met de baard in 
een matinee- en avondvoorstelling in het 
dorpshuis d’Olle Schoul in Feerwerd. 
Bent u al nieuwsgierig geworden? Noteer 
de datum alvast in uw agenda en houd de 
berichtgeving in de gaten. 
Tot 22 april.

De dorpsbieb in de school

De oprichting van de minibieb op het oude 
schoolplein is een groot succes geworden. 
Daar zijn we heel blij mee. Vele boeken wor-
den er uitgehaald en ingeplaatst. Maar we 
hebben ook nog steeds de Dorpsbieb in de 
school. De collectie is een stuk groter dan 
de minibieb, met name thrillers en detecti-
ves. Ook hebben we een collectie dvd’s.

De boekenkast staat in de hal van de 
school. Er kunnen boeken gehaald worden 
na de schooltijden. ‘s Avonds, in de week-
enden en in de schoolvakanties kan ik mee-
gaan om de school te openen en boeken uit 
te zoeken. En natuurlijk kan ik ook boeken 
thuisbezorgen.
Tiny Scholten, L.W. de Blécourtstraat 8
tel: 06 46 08 03 43
mail: tinyscholten@hotmail.com
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Van de Bestuurstafel

We kijken als bestuur terug op een gezellig 
uiteinde van 2022 en een goed begin van 
2023. 

Net voor de kerst was de kerst sing-in in 
de kerk van Garnwerd met medewerking 
van het Lichtekoor. Het was een geslaagde 
middag waar onder het genot van een hap-
je en een drankje genoten kon worden van 
muziek. En er kon meegezongen worden. 

Er stond op ons verzoek dit jaar weer een 
echte kerstboom bij de brug die door de 
kinderen van basisschool de Kromme Ak-
kers werd versierd. Het was een prachtig 
gezicht al die lampjes bij het binnenkomen 
van het dorp. 

In de Rakenstraat werd een oud en nieuw 
feest gevierd. Vorig jaar was dit op de par-
keerplaats bij de school maar daar kon men 
nu niet terecht. Wij als bestuur waarderen 
dit soort initiatieven en deden een bijdrage 
in de vorm van een paar kratten bier en een 
dik stuk kaas. Het was een gezellig feest en 
de buurt was blij met de opruimploeg die 
alles weer spik en span maakte op 1 januari. 

Kloksmeren was anders dan anders dit 
jaar, omdat de klokken niet geluid konden 
worden door corrosie. Toch besloten we 
het door te laten gaan. Klokgelui op een 
speaker dan maar. Het was niet superdruk 
maar wel gezellig. 

Er was ook weer een traditionele Nieuw-
jaarsduik bij het Pierenbad. Er waren veel 
mensen op afgekomen en nadat iedereen 
een duik had genomen, kon men weer op-
warmen bij de vuurkorf met een borrel of 
een kop warme chocolademelk. 

Op 14 januari was er eindelijk weer een 
nieuwjaarsvisite. Het was een gezellige 
avond die door circa 85 mensen werd be-
zocht. Bij binnenkomst was er koffie met 
taart en al snel kwamen Thomasvaer en 
Pieternel ten tonele. Zij namen op ludieke 
wijze de afgelopen jaren door en hadden 
de lachers op hun hand. Na de pauze stond 
een pubquiz op het programma. Deze werd 
door het bestuur gewonnen, wat de nodige 
argwaan opleverde bij de rest van de deel-
nemers. Uiteindelijk werd er geen protest 
ingediend en besloot iedereen zich goed te 
gaan voorbereiden om volgend jaar revan-
che te kunnen nemen. 

Henriët heeft namens het bestuur op 2 
februari de bijeenkomst over de molen be-
zocht die werd gehouden in de Doorrit. Op 
pagina 10 leest u meer hierover. 

Het bestuur heeft op 9 februari een infor-
matieavond voor de politiek van de ge-
meente Westerkwartier georganiseerd 
over de plannen voor de dorpsentree Zuid 
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en het dorpslokaal. De informatie werd po-
sitief ontvangen en we kunnen verder met 
plannen maken. 

Al deze leuke activiteiten geven ons als  
bestuur energie en we hebben dan ook veel 
zin in het nieuwe jaar. We zijn nu alweer  
bezig met de voorbereidingen voor de  
Algemene Ledenvergadering en Pasen. 

Tenslotte willen we graag alle mensen die 
ons het afgelopen jaar hebben geholpen 
met het organiseren van activiteiten be-
danken en hopen opnieuw op jullie mede-
werking in 2023. 

Namens bet bestuur
Henriët Stenveld
Secretaris dorpsvereniging Garnwerd e.o.

Omgevingscommissie 

Reconstructie Oostumerweg
Op maandag 6 maart 2023 start KWS met 
de werkzaamheden voor de reconstruc-
tie Oostumerweg t.p.v. de kruising met de 
Hunzeweg en Krassumerstraat. Vanuit daar 
werken ze naar het zuiden tot aan de Wie-
rumerschouwsterweg. De werkzaamheden 
duren tot en met vrijdag 19 mei 2023. Door-
gaand verkeer is gedurende de werkzaam-
heden gestremd. De inritten gelegen aan 
de Oostumerweg zijn wel bereikbaar maar 
ondervinden, afhankelijk van de werkzaam-
heden, hinder. Doorgaand rijverkeer wordt 
middels de omleidingsroute langs de Aduar-
derdiep omgeleid. Op donderdag 23 februari 
2023 tussen 18.00 en 19.30 uur was er een 
informatieavond in de school te Garnwerd. 

Paddepoelsterbrug
Op woensdag 1 februari vond er een bijeen-
komst plaats over de Paddepoelsterbrug. 
Van de 19 oorspronkelijke brug-opties zijn 
er na een eerste afweging nog 4 opties 
over. In de maanden maart/april volgen er 
nog 2 bijeenkomsten, waarna in mei/juni 
het besluit door het college en de gemeen-

teraad van Groningen wordt genomen tot 
plaatsing van de brug. Deze 2 bijeenkom-
sten zijn voor genodigden, maar er volgt 
ook voorafgaand aan de besluitvorming nog 
een algemeen toegankelijke bijeenkomst. 
Om de situatie vanuit de omgeving op een 
andere wijze te kunnen beoordelen, wordt 
op verzoek van Garnwerd/Regiomarketing 
(Gastvrij) Middag-Humsterland, e.e.a. de 
eerstvolgende bijeenkomst in 3D-vorm ge-
presenteerd, waarbij ook de vraag wordt 
beantwoord, wat de onderlinge verschillen 
in afstand naar/van de stad zijn t.o.v. de 
oude Paddepoelsterbrug-route. 

Verkeersveiligheid: 65% rijdt te snel
Een deel van de Garnwerder inwoners vulde 
in november de VVN-enquête over de ver-
keerssituatie in ons dorp in. De enquête werd 
gehouden op verzoek van de omgevings-
commissie naar aanleiding van klachten van 
aanwonenden van de Hunzeweg. Met de uit-
slagen van het onderzoek zijn we 16 novem-
ber in gesprek gegaan met de wegbeheerder 
en andere verantwoordelijke ambtenaren 
van de gemeente Westerkwartier. Een ver-
slag van dit gesprek en de volledige uitslagen 
van de enquête vinden jullie op garnwerd.eu.
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In november vond een verkeersmeting 
plaats door het VVN. Uit deze meting blijkt 
dat 65% van de verkeersdeelnemers te snel 
door de dertig kilometerzone van het dorp 
rijdt. Eén chauffeur passeerde dit punt met 
een snelheid van 71 kilometer per uur.
Hardrijders zijn vaak chauffeurs die de weg 
en situatie goed kennen. Rijdt u net als die 
35% ook keurig 30 in ons mooie dorp?

Onderhoud aan de molen van Garnwerd 
noodzakelijk én duur! Wilt u bijdragen aan 
het behoud van molen de Meeuw?

Tijdens een bijeenkomst op 2 februari, ge-
organiseerd door de Molenstichting Win-
sum, blijkt dat de molen de Meeuw in ons 
dorp aan onderhoud toe is en dat dit op 
korte termijn moet gebeuren om verdere 
schade te voorkomen. 
Wat is er aan de hand? De beide voeghouten 
(15 en 18) die buiten de kap uitsteken, zijn 
door rot aangetast. Het houtrot zit in het 
eerste stukje van de voeghouten. Hierdoor 
gaat de windpeluw (2) waarop de bovenas 
rust zakken. Dit heeft nadelige gevolgen 
omdat hierdoor ook de tandwielen naar 
beneden worden gedrukt met alle nadelige 
gevolgen van dien. De oplossing is om de 

uiteinden van de voeghouten te verwijde-
ren en op een speciale manier te vervangen 
door kunststof. Dit is net zo sterk als hout 
en dan hoeft men niet de hele voeghouten 
te vervangen. Dat is namelijk erg kostbaar. 
Na de restauratie van de voeghouten komt 
de windpeluw en daarmee te bovenas weer 
op de oorspronkelijke hoogte en is het pro-
bleem verholpen. 

De restauratie kost veel geld, ook al wordt 
gekozen voor de ‘goedkope’ manier. De kos-
ten voor het herstel bedragen € 126.500. Er 
zijn door diverse stichtingen subsidies toe-
gezegd en er zijn al bijdragen gedaan. Daar-
naast lopen er op dit moment nog twee 
subsidieaanvragen. Als deze subsidies ge-
honoreerd worden, dan blijft er een bedrag 
van € 19.000 over dat op de één of andere 
manier gefinancierd moet worden.
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Schuberts Winterreise in kerk Garnwerd

Op zondag 5 maart vertolkt bariton Thomas 
Oliemans het meesterwerk Winterreise van 
Franz Schubert in de kerk van Garnwerd. 
Winterreise is een cyclus van 24 liederen 
getoonzet door Schubert voor zangstem 
en piano, naar gedichten van Wilhelm Mül-
ler. De liederencyclus is wereldberoemd en 
werd in 2018 gekozen tot de nummer 1 in de 
zogenaamde Hart&Ziel Lijst. 

Bariton Thomas Oliemans blinkt uit in veel-
zijdigheid. Hij zingt oude en nieuwe opera’s, 
klassieke liedcycli, maar brengt net zo lief 
een ode aan Harry Bannink. Of chansons 
van Aznavour en Stromae, zoals in zijn re-
cente programma ‘Formidable’. Oliemans 
werd door The New York Times geprezen 
om zijn subtiel gevoel voor humor en com-

municatieve zangstijl. Onlangs maakte hij 
zijn debuut in de Berlijnse Staatsoper. En 
nu is het alweer tijd voor iets heel anders: 
Schuberts Winterreise, helemaal solo, als 
zanger én pianist. In 24 intense liederen 
neemt hij de luisteraar mee op een fysieke 
en zielenreis.Het verhaal van de liederen is 
eenvoudig. Een jongeman verlaat de stad 
waar zijn liefje woont. Is hij haar niet trouw 
geweest of heeft zij hem afgewezen? Hij 
zwerft door een ruig, vijandig winterland-
schap. Wanneer hij in een dorp komt, be-
dreigen de waakhonden hem, en mensen 
gaat hij maar zoveel mogelijk uit de weg. 
Zijn omgeving beschouwt hij in relatie tot 
zijn zielenroerselen: soms illustreert een 
natuurverschijnsel wat in hem leeft, soms 
lijkt het daarmee juist in tegenspraak.  
De verbeelding gaat met de jongeman op 
de loop, zodat hij ijsbloemen voor echte 
bloemen aanziet, maar zijn uiteindelijke 
conclusie is dat er voor hem geen toe-
komst meer is. 
Het bijzondere concert, recent twee maal 
uitverkocht in het Amsterdamse concert-
gebouw en nu in de sfeervolle Liudgerkerk 
van Garnwerd, begint om 15.00 uur. Kaarten 
reserveren via www.tegastingarnwerd.nl.

De pel- en korenmolen op de dijk is beeld-
bepalend voor ons dorp. Molen de Meeuw 
lijkt reizigers en recreanten al van verre te 
wenken. Maar hoeveel bezoekers er ook 
naar de molen komen, molen de Meeuw 
blijft van de Garnwerders. Meer informa-
tie over molen de Meeuw is te vinden op 
de site van de Molenstichting Winsum: 
 www.molenstichtingwinsum.nl. 

Als molen de Meeuw u ook aan het hart gaat, 
dan kunt u donateur worden. Als donateur 
kunt u zelf het bedrag bepalen. Bij deze Gört 
vindt u een donateurskaart. Hopelijk kun-
nen we met elkaar zorgen dat het bedrag 
dat nog openstaat weer iets kleiner wordt.  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Remke de Vries en Henriët Stenveld 
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Garnwerd Grandioos 2023
Woensdag 5 juli t/m zondag 9 juli 
 

Kijken jullie al uit naar Garnwerd Grandioos? 
De tentcommissie wel! 
Ze zijn al gestart met de voorbereidingen.  
Er is veel werk te doen om er weer een  
geweldig dorpsfeest van te maken. 

Het startsein voor Garnwerd Grandioos 
wordt op woensdagavond gegeven door de 
leerlingen van de basisschool de Kromme 
Akkers. Zij spelen een musical in de feest-
tent. 

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 weer veel pu-
bliek uit de wijde omgeving te trekken. Op 
de zondagavond wordt het feest afgesloten 
met optredens van meerdere artiesten.
 
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 
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Verslag RISK-toernooi 

De winnaar van de 12e editie van het Open 
Garnwerder RISK-toernooi 2022 woont 
in Garnwerd. Na een aantal afzeggingen 
deden 17 deelnemers zaterdagavond 17 
december mee aan het Open Garnwerder 
RISK-toernooi. Rond 19.45 uur werd ieder-
een welkom geheten in een in Kerstsferen 
versierd Garnwerd aan Zee. Voorin werd er 
romantisch gegeten, candlelight dinner. 
Achterin kon de strijd beginnen nadat de 
toernooiregels waren doorgenomen. De 
spelers werden verdeeld over 5 tafels, 2 
met 4 spelers en 3 met 3. Na bijna 1½ uur 
gingen 12 spelers door naar de tweede 
ronde. Gespeeld op 4 tafels met 3 spe-
lers. Was het in de eerste ronde nog even 
wennen en aftasten, in de tweede ronde 
werd er fanatiek gestreden om elk stukje 
grond. Hier komen immers de 4 finalisten 

uit voort! Johan Meijaard was de eerste 
die zich melde voor de finale. Binnen een 
half uur had hij zijn opdracht, verover 24 
gebieden, volbracht. Niet veel later was de 
2e finalist bekend, Rudy R. Zijn opdracht 
was: verover Europa, Australië en een der-
de continent naar keuze.Vlak voordat de 
tijd verstreken was werd het tweetal aan-
gevuld met Margrieta Maatjes, vernietig 
de rode legers en Maaike Viersen, verover 
Azië en Zuid Amerika. In de finale ging het 
er behoudend aan toe. Spelleider Miente 
Viersen had al een paar maal gekeken. Er 
stonden wel heel veel legers klaar, maar 
niemand kwam tot een daadkrachtige 
aanval. Om 00.25 uur werd het sein ge-
geven dat het was afgelopen. De waarde 
van een continent (maal 3) plus het aantal 
legers, plus het aantal landen gaf hier de 
doorslag. 

Het leverde de volgende uitslag op: 

Risk-kampioen 2022: Maaike Viersen
2e plaats: Johan Meijaard
3e plaats: Margrieta Maatjes
4e plaats: Rudy R. 

Het was een gezellige en geslaagde avond, 
op naar volgend jaar.

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 9 juli staat deze tocht op het 

programma, alweer voor de elfde keer. Ook 
dit jaar kunnen er 1000 deelnemers mee 
doen. Houd goed in de gaten wanneer je je 
kan inschrijven, want het gaat altijd erg snel. 

In een volgende editie is meer informatie te 
lezen over het programma.
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Uitnodiging en agenda Algemene 
Ledenvergadering Dorpsvereniging 
Garnwerd e.o., 10 maart 2023

Beste leden van de dorpsvereniging, 

Wij nodigen jullie van harte uit voor onze 
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 
10 maart vanaf 19.30 uur. De vergadering 
vindt in tegenstelling tot eerdere berichten 
plaats bij Garnwerd aan Zee. Bij de Doorrit 
is een grote expositie, waardoor we daar 
niet terecht kunnen. 
Koffie met wat lekkers en twee consump-
tiebonnen zijn inbegrepen.

Bent u nog geen lid én wilt u wel graag ko-
men? Dat kan. Als u bij binnenkomst uw 
contributie betaalt. 

Tot vrijdagavond 10 maart!

Het Bestuur

Agenda

Opening

Notulen van de vorige vergadering
Te vinden via de site www.garnwerd.eu/
dorpsvereniging/vergaderingen.

Jaarverslag 2022
Het inhoudelijke jaarverslag wordt voorge-
lezen ter vergadering door de secretaris.

Jaarrekening 2022 en begroting 2023
De jaarrekening en begroting worden toe-
gelicht door de penningmeester.
Verslag Kascommissie
Verkiezing nieuw lid kascommissie.

Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar:
Harry Hummel
Liesje Faber neemt afscheid als voorzitter 
 
Ook neemt onze interim-voorzitter Suzan-
ne Rohde afscheid na een jaar vervanging 
van Liesje Faber.

Nieuw aangemelde bestuursleden:
Anita Schuiten
Jordi Zonderman
Kor van Dijk 
Voorstel is om Anita Schuiten aan te stellen 
als voorzitter van de dorpsvereniging Garn-
werd e.o.

We stellen voor om Jordi Zonderman als 
algemeen bestuurslid en Kor van Dijk als vi-
cevoorzitter aan te stellen voor de komen-
de termijn. 

Aanmelden als aspirant lid is nog mogelijk 
tot aan de start van de vergadering op 10 
maart bij het bestuur van de dorpsvereni-
ging. 

Pauze & verkoop lootjes voor molen de 
Meeuw
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Plannen 2023
Mededelingen:
Informatie Entree Zuid en het dorpslokaal

Rondje langs de commissies en activiteiten:
Ouderencommissie/ Noaberhulp
Omgevingscommissie
Energie van ons / energietransitie
Jeugdcommissie
Tentcommissie

Rondvraag

Sluiting
Verloting voor de molen 
1 lot: € 2,-, 3 loten: € 5,-, 7 loten: € 10,-
Hoofdprijs: Appeltaart 

Meer informatie leest u in het artikel 
‘Onderhoud aan de molen van Garnwerd 
noodzakelijk én duur!’ in deze editie.

Warmtevisie Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier heeft op 25 
januari jl. een vervolgbijeenkomst duurza-
me warmte Garnwerd georganiseerd voor 
de bewoners vanuit Garnwerd die zich aan-
gemeld hadden om hierover verder na te 
willen denken.
Op deze avond waren ook de Groninger 
Energiekoepel en de Natuur- en Milieu-
federatie Groningen als participant aan-
wezig en zijn een aantal technische zaken 
rondom het aanleggen van een warmtenet 
in Garnwerd besproken door het Warmte 
Transitiecentrum Groningen (WTCG). 

Er is vervolgens besloten verder te gaan als 
werkgroep Warmtevisie om een Wijkener-
gieplan (WEP) voor Garnwerd op te stellen 
waarbij de werkgroep ondersteuning krijgt 
van GrEK.

Op 7 februari is deze werkgroep gestart 
met een zgn. Goedestart training welke 
gegeven werd door de Groninger Energie 
Koepel (GrEK). Doel van deze training, be-
staande uit drie bijeenkomsten, is om de 

werkgroep handvatten te geven voor het 
opstellen van een Wijkenergieplan.

Op dit moment zijn we als werkgroep nog in 
de onderzoekende/ lerende fase maar wij 
zullen de bewoners van Garnwerd, door re-
gelmatig een update te geven, meenemen 
in het proces om te komen tot een Wijke-
nergieplan.

Werkgroep Warmtevisie bestaande uit:
John Dohle, Pieter van Dijk, Hein Zeeval-
king, Joris de Winter, Jan Wilschut, Ina 
Geugien

Paaseieren zoeken

Op maandag 10 april 
komt de paashaas naar 
Garnwerd. Voor de kin-
deren is er begin van de 
middag paaseieren zoeken bij basisschool 
De Kromme Akkers. Het zoeken begint om 
13.30 uur. Verzamelen op het schoolplein. 
Het definitieve programma voor Pasen 
volgt op de site/FB en een flyer. 
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Wist u dat ….?
• een jonge inwoonster uit Winsum bij  
 twee van de horecazaken in ons dorp  
 werkt.
• de cafetaria van ’t Woaterbörgje elke  
 week van donderdag tot en met zondag  
 geopend is van 16.30 tot 20.00 uur.
• Leontien Noorman al voor veel 
 Garnwerders (ras)patat, kroketten,  
 frikandellen, hamburgers en veel meer  
 lekkers heeft gebakken, maar ze een  
 aantal mensen nog niet heeft gezien bij 
 ‘t Woaterbörgje.
• je de hele Albert Heijn kan laten zoeken  
 naar je rugzak, terwijl die gewoon op je  
 rug hangt. 
• er geen bezorger meer is voor de  
 Noorderkrant en de Westerkwartier.
• deze kranten in de bak bij de school te  
 vinden zijn.  
• je via de site www.datgeldtvoormij.nl 
 en het intypen van onze gemeente infor- 
 matie kan vinden over welke toeslagen  
 en/of regelingen voor jou gelden en of je  
 wel de best passende energieleveran- 
 cier en zorgverzekering hebt. 
• veel mensen over de weg van en naar  
 Winsum fietsen, terwijl er een mooi en  
 veiliger fietspad is tussen Garnwerd en  
 Weidelust.
• er hard gewerkt wordt om ’t Woaterbörg- 
 je in ere te herstellen, dus met cafetaria,  
 eetcafé en bruin café. 
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NL doet actviteit op de Kromme Akkers 
in Garnwerd

Wanneer: zaterdag 11 maart vanaf 9.00 tot 
12.00 uur.
Locatie: k.o.v. Groei en Bloei, Hunzeweg 
68, 9893 PD Garnwerd

Samen maken wij de zandbak voor de peu-
ters. Neem een schep en kruiwagen mee!
Onder het motto: Spelen met zand en wij 
spelen samen.

Tevens starten wij met de aanleg van het 
blote voeten pad en planten wij wilgente-
nen voor de hut.
Wij hopen dat de klei niet bevroren zal zijn 
en dat wij samen er een gezellige actieve 
dag van gaan maken.

Hartelijke groet,
Team Groei en Bloei,
Susanna en Nienke

Tot 11 Maart!

Deze Gört is gesponsord door:

Kijk op www. bijdedoorrit.nl voor alle 
actuele exposities en evenementen.


