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Helaas werd door Corona de Nieuwjaars duik andermaal geannuleerd. Wel werd er een alternatieve 
Nieuwjaars duik gehouden door alle fanatieke doorzwemmers uit ons dorp, al dan niet bloot, bij het 
strandje van Garnwerd aan Zee. De zwemmers werden geïnterviewd door het Dagblad van het 
Noorden. 

De nieuwjaarsvisite werd ook nog op het laatste moment i.v.m. corona geannuleerd. 

We willen even stil staan bij alle overleden dorpsgenoten, te weten:

Jaap Zandman, Martha van der Perk, Wiet Stienstra, Lucie van Dijk, Fred Polak, Siem de vriend van 
onze een dorpsgenoot Magreet Switters. Alle nabestaanden hebben een kaart ontvangen van de DV

Ook overleed Ekke Jan Terpstra, gewaardeerd lid van team Garnwerd Grandioos en onze oud 
dorpsgenoot Geert Broekhuizen. 

Ook zijn er veel mensen verhuisd; dit houdt in dat we veel nieuwe dorpsbewoners hebben gekregen. 
Welkom aan hen allen. We hopen dat jullie met veel plezier in ons dorp mogen wonen. Alle nieuwe 
inwoners hebben een bloemetje gekregen. 

Er zijn twee baby’s geboren, Scott de Zoon van Lisa Douwsma en Tim Leijenaar, Lotte de dochter van 
Jasper Drijfhout en Annemarie Postma. Gefeliciteerd en veel gelukgewenst. De ouders hebben een 
bloemetje ontvangen. Ons tentcommissielid Marco Kramer en Sabine Laan zijn ook ouders geworden
van dochter Xanna. 

Op 11 maart was de ALV bij Garnwerd aan Zee. Hier werden drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd 
Jeroen Rozema, Jelle Zijlstra en Henrièt Stenveld. Ze hadden alle drie gereageerd op de noodoproep 
van het bestuur voor nieuwe bestuursleden. 

Een dag later werden er weer violen geplant in het dorp in het kader van NL Doet. Later in het jaar 
werden de violen vervangen door geraniums. De bloemencommissie houdt zich bezig met het 
planten en verzorgen van de bloemen, waardoor we de hele zomer een fleurig dorp hebben. 

In april werd er in de school een inloopavond georganiseerd door de gemeente Westerkwartier over 
het vervangen van de riolering en het aanpassen van de bestrating i.v.m. de trillingen die bewoners 
ervaren. In de zomer werd hiermee begonnen en veel Garnwerders zijn er inmiddels helemaal klaar 
mee omdat ons dorp op sommige punten nog steeds een blubber bende is. Gelukkig nadert dit zijn 
einde.

Om geld op te halen voor mensen die in nood verkeren door de oorlog in Oekraïne organiseert de 
kromme akkers een Oekraïne markt met poffertjes en stekjes, je kunt ook je auto laten wassen. De 
opbrengst was €1262, 00

De DV kan niet achterblijven en organiseert in juni een vrijmarkt. De opbrengst gaat naar de in 
Garnwerd opgevangen mensen uit Oekraïne. De opbrengt is € 1100,00. Er zijn hier diverse dingen 
van bekostigd. 

We hadden natuurlijk ook weer een paasactiviteit. Het eieren zoeken bleek door de vele brandnetels 
niet mogelijk bij het pierenbad dus werd het verplaatst naar het schoolplein. Kees en Erna speelden 
na het eieren zoeken nog een leuke voorstelling. Daarna was er volgens de traditie nog neuten 
schait’n bij Peter en Linda Nooren in de schuur. 



Ook kon eindelijk de docu “Weg uit de stad” getoond worden in de doorrit. Het was een leuke 
documentaire, de opkomst viel een beetje tegen. Er waren 20 mensen op afgekomen. Maar helaas 
waren er helemaal geen oud Garnwerders.

Er werd voor de Stichting Make a Wish een picknick met allerlei activiteiten georganiseerd op de dijk 
bij de familie Nooren. 

Energie van ons sleept op 30 juni de hoofdprijs voor de duurzame 30 in de wacht. Gefeliciteerd. 

Op 8 juli was een surpriseparty voor juf Hellen die 25 jaar voor de klas stond.

Deze zomer waren er ook weer orgelconcerten in de kerk.  

Gelukkig kon dit jaar ook GG weer doorgaan. Het waren geweldige dagen, het leek wel of iedereen 
de afgelopen twee jaar het gemiste feesten wilde inhalen. Ook de Braggeltocht kon weer rekenen op 
grote belangstelling van deelnemers en toeschouwers. 

Eind augustus hadden we en druk weekend in het dorp. De zomerjazzfietstour kon na twee jaar in 
aangepaste vorm nu ook weer doorgaan in bijna de normale opzet. Op vrijdagavond was er een 
filmavond op het voetbalveldje. Eerst was er een film voor de jeugd en later op de avond voor de 
volwassenen. Het was een groot succes. De zondag werden de Reitdieptochten gehouden. 

De jeugdcommissie was zoals altijd zeer actief en de activiteiten werden niet allemaal even goed 
bezocht. De jeugdcommissie werd voor al hun inzet en enthousiasme beloond door verkozen te 
worden tot Görtvreters van het jaar 2021/2022.

Op 2 november was er na twee jaar afwezigheid ook weer een dorpsuitje. Ditmaal ging men in een 
oude bus naar het Lauwersmeergebied voor een excursie en werd de middag afgesloten met een 
gebakken visje en patat en voor de liefhebbers was er een ijsje als toetje. 

De nieuwe bestuursleden wilden graag een upgrade van een aantal kinder activiteiten. Dus de aftrap 
was met st Maarten. Bij Jordi en Linda Zonderman (Ze wonen in het huis van Kranenborg) stond een 
kraampje waar kinderen warme chocomelk en een broodje knakworst kregen. Ook werden de 
lampions op de foto gezet om mee te dingen in een lampionwedstrijd. 

Op 10 november werd er op De Kromme Akkers een inloop avond gehouden waar plannen werden 
gepresenteerd voor een dorpslokaal en een nieuwe dorpsentree Zuid. De avond werd goed bezocht 
en de plannen enthousiast ontvangen. Toch waren er ook zorgen en tips. Deze zijn doorgegeven aan 
de gemeente Westerkwartier zodat deze meegenomen kunnen worden. 

Omdat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden voor het sinterklaasfeest in Feerwerd is ervoor 
gekozen om ook dit anders op te zetten. De kinderen konden hun schoentje zetten in de Doorrit en 
ze konden samen met Sinterklaas en zijn pieten een speurtocht doen. Deze speurtocht werd door 
130 kinderen gedaan. 

Op 18 december organiseerde de DV een kerst-sing in met medewerking van het Lichtekooi koor. Het
was een gezellige middag waar helaas weinig Garnwerders aanwezig waren.

Het kloksmeren was dit jaar iets anders dan normaal omdat de klokken niet geluid kunnen worden 
door corrosie. Er waren niet super veel mensen maar het was een gezellige bijeenkomst. 

Op 14 januari was de nieuwjaarsvisite bij Garnwerd aan zee met medewerking van Thomasvaer en 
Pieternel. Natuurlijk ontbrak ook de pub quiz niet. Hier waren 85 mensen op afgekomen. Het was 
een geslaagde avond. 



We hadden een goed gesprek met Garnwerd aan zee en Bij Hammingh en kwamen overeen dat we 
gebruik maken van beide horecagelegenheden en we gaan de nieuwjaarsvisite en de algemene 
ledenvergadering afwisselend houden bij beide gelegenheden. Helaas is dat nu anders gelopen, 
omdat er bij Bij Hammingh een grote expositie is konden we hier niet terecht.

We zijn blij dat ook inmiddels het Woaterbörgje weer open is met nieuwe eigenaren Douwe en Ria 
drijfhout en uitbaatster Leontien Noorman. Heel veel succes gewenst. 

. 


