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Beste Garnwerders,
Het was een lange, warme, droge zomer.
Momenteel dient de haarfst zich
voorzichtig aan, dus dat betekent weer
oogsttijd, kortere dagen, en met zijn allen
rondom de houtkachel. Gelukkig waait
het hard dus de brandlucht blijft niet te
lang hangen.
In de (waarschijnlijk) op twee na laatste
Gört van 2018 is er weer van alles te
lezen en doen we -bijna zoals vanoudseen oproep voor nieuwe bestuursleden.
Agenda
15 sept Cobucubajazz (Te Gast in Garnwerd)
19 sept Klaverjassen en sjoelen
28-29-30 sept Motortreffen ‘t Woaterbörgje
4 okt Start Breicafé, hierna iedere twee weken
13 okt Lasergamen
17 okt Klaverjassen en sjoelen
2 nov Bijzondere ledenvergadering
21 nov Klaverjassen en sjoelen
8 dec Ophalen oud papier
19 dec Klaverjassen en sjoelen
29 dec Risk toernooi
Jeu de Boules: op maandagmiddag in
september, in oktober op woensdagmiddag

website: www.garnwerd.eu
Nieuwe bestuursleden dorpsvereniging
gezocht
In maart volgend jaar stoppen drie van
de vijf bestuursleden met hun werk voor
de dorpsvereniging. Dat betekent dat er
minimaal drie nieuwe bestuursleden
nodig zijn. Zonder deze aanvulling kan
het bestuur van de dorpsvereniging niet
functioneren en komt het bestaansrecht
van de dorpsvereniging in het gedrang!
Daarom deze dringende oproep aan de
inwoners van Garnwerd om ons te
komen versterken.
Denk niet meteen: dat is niks voor mij,
want het geeft veel voldoening om
samen voor het dorp leuke, gezellige
dingen te organiseren en actief voor de
belangen van de Garnwerders op te
komen.
Zeker nu we straks deel uitmaken van de
nieuwe gemeente Westerkwartier is het
belangrijk dat ons dorp goed zichtbaar
blijft en van zich laat horen.
We zoeken een penningmeester, een
secretaris en een of meer leden. Het lijkt
ons wenselijk dat de toekomstige
bestuursleden een paar maanden

meedraaien om ingewerkt te raken en de
taken goed overgedragen te krijgen. In
maart kunnen ze dan officieel gekozen
worden tijdens de algemene
ledenvergadering.
Veel praktisch werk wordt ons uit handen
genomen door de diverse commissies en
werkgroepen, en door een aantal
mensen die bereid zijn te assisteren bij
contributielopen, Gört rondbrengen,
enzovoort. Maar er moet een gekozen
bestuur zijn dat de dingen bij elkaar
brengt, verantwoordelijk en
aanspreekbaar is en op het geld past.
Heel vaak vergaderen we niet (ongeveer
eens per twee maanden), wel hebben we
veel tussentijds contact via mail en app.
Wij vinden het belangrijk dat de
dorpsvereniging blijft bestaan, zo
belangrijk dat we op vrijdag 2 november
een bijzondere ledenvergadering
organiseren met als hoofdonderwerp de
bezetting van het bestuur. Aanvang 20.00
uur in café Hammingh (Doorrit). Noteer
de datum alvast, een uitnodiging volgt
een week van te voren.
Een dringende oproep dus om een
bestuurslidmaatschap te overwegen. Je
kunt je bij ons aanmelden, maar het kan
ook nog tijdens de vergadering.
Het bestuur: Nynke, Gerro, Lambertus,
José en Liesje
Dorpsbibliotheek in de school in gebruik
genomen
Sinds enige tijd heeft Garnwerd zoals
bekend een dorpsbibliotheek in de
school, met boeken die zijn gedoneerd
door inwoners.
De bibliotheek is op vrijdag 29 juni
officieel in gebruik genomen, met een
hapje en een drankje. Een zeer
bijzondere gast verrichtte de

openingshandeling: inspecteur De Cock
(met c-o-c-k) liep rond in het dorp omdat
hij een woning zocht in een rustig dorpje
en belandde toevallig in de school. Een
journaliste van de Westerkwartiersche
Courant, Claire van Dam, greep de
gelegenheid aan hem te interviewen.
Garnwerd beviel hem, zei hij, en de
bibliotheek ook, maar hij miste toch bij
de spannende boeken de Baantjerreeks.
En dat terwijl de tv-serie binnenkort
opnieuw wordt uitgebracht!

Toen werd De Cock gevraagd de
bibliotheek officieel te openen. Hij trok
een doek weg, waaronder een grote rij
Baantjer-boeken verborgen was. Nu was
hij helemaal tevreden. Maar of hij ook in
Garnwerd komt wonen, daar is niks meer
over vernomen…
De bibliotheek is open maandag tm
vrijdag van 13.00-16.00 uur. Verder op
vrijdagavond van 19.30-20.30 uur. Dan is
ook dorpsbibliothecaris Tiny Scholten

aanwezig om te helpen zoeken en te
adviseren. De bibliotheek is in de
schoolvakanties gesloten.
Fietspad Garnwerd-Weidelust eindelijk
aangelegd
Na een voorbereidingstraject van jaren is
het dan zo ver: er komt een fietspad van
Garnwerd naar boerderij Weidelust. We
hadden liever een ander tracé gehad,
maar vooruit: het is mooi dat het pad er
eindelijk komt. Fietsen naar Winsum
wordt nu een stuk veiliger. Peter Nooren
is druk bezig met de aanleg van het pad
langs het Pieterpadtracé . Over een week
of drie moet het klaar zijn, zodat de
Tocht om de Noord er gebruik van kan
maken.

Namens de dorpsvereniging Garnwerd
heeft een kleine tijdelijke commissie,
bestaande uit Fokko, Joris en Harry zich
hard gemaakt voor het doortrekken van
het fietspad van Weidelust naar Winsum
langs de Garnwerderweg. In het belang
van de veiligheid van met name de
schooljeugd is dit tweede deel van groot
belang: jongeren kiezen immers altijd de
kortste weg naar school of trein. In de
raadsvergadering is ingesproken, en de
wethouder heeft toegezegd zijn best te
zullen doen om dit te realiseren.

Binnenkort is er een gesprek met
wethouder Blok om hier handen en
voeten aan te geven.
Meer nieuws volgt!
Tweede jeu-de-boulesbaan in Garnwerd
Sinds een paar maanden heeft Garnwerd
een tweede jeu-de-boulesbaan bij de
molen. De baan was een wens van de
groep senioren die daar elke week de
ballen laten rollen. Met 16 man op
één baan spelen was niet echt ideaal.
Met een subsidie van de
gecombineerd met de
dorpsvernieuwingsprijs en nog een klein
beetje geld uit de kas van de
dorpsvereniging kon de baan worden
aangelegd, door actieve seniore
vrijwilligers met gebruikmaking van het
materieel van Peter Nooren.

De tweede baan is nog wat zacht, maar
raakt steeds beter ingespeeld, dankzij de
goede zorgen van Gerrit van Esveld en

Pieter van Dijk. Met name Gerrit is met
niet aflatende ijver bezig de baan te
harken, bevochtigen, aanstampen en wat
al niet meer.
Op de twee banen kan nu intensief
gespeeld worden, tot en met september
op de maandagmiddag en vanaf 1
oktober op de woensdagmiddag.
Aanvang 14.30 uur, met een gezellige
nazit van 16.00-17.00 uur.
Breicafé weer van start
Met ingang van oktober is er weer eens
per twee weken breicafé aan de
stamtafel bij Hammingh, van 19.30-21.30
uur. Iedereen is welkom! Consumpties
voor eigen rekening.
Het eerste breicafé is op 4 oktober.
In de schijnwerper

T
The Horse Farm
Nicolette Driehuis &
Eddie Drenth
In april dit jaar vierde The Horse Farm
haar 10-jarig jubileum. In 2008
verhuisden Nicolette Driehuis en Eddie
Drenth met hun twee kinderen van
Beekbergen naar Wierumerschouw om
daar hun eigen manege te beginnen.
Daarnaast startten ze met een Bed &
Breakfast.
Nu zijn er circa 20 pony’s en paarden en
worden er vele rijlessen door Nicolette
gegeven aan jong en oud. Eddie zorgt
voor alles er om heen. Zo heeft hij een

overdekte stapmolen gebouwd waar vier
paarden in kunnen lopen en is er een
speeltuin door hem ingericht. De B&B
wordt de komende periode uitgebreid.
Eddie gaat een schuur ombouwen tot een
gastenverblijf voor zes personen met een
eigen keuken en terras. Veel wandelaars
brengen de nacht of enkele nachten door
op The Horse Farm. De route van het
Pieterpad loopt langs hun manege.
Daarnaast zorgen de omgeving met het
Rietdiep en de stad Groningen op korte
afstand voor gasten.
Paardrijles voor jong en oud
Op The Horse Farm kunnen kinderen
vanaf vier jaar spelenderwijs leren
omgaan met paarden. Nicolette leert de
kleuters hoe ze de kleine Shetland-pony
moeten borstelen en opzadelen. En
natuurlijk het leukste van alles ze mogen
op de pony zitten. Kinderen krijgen vanaf
ongeveer zeven jaar paardrijles. Nicolette
start altijd met één of meer privélessen
voor een kind instroomt in een groep. Ze
vindt het belangrijk dat het kind de
beginselen van het paardrijden onder de
knie heeft. Het is dan voor de leerling zelf
prettiger en het is voor de veiligheid van
belang. Ook de volwassenen starten met
privélessen. Zij gaan vaak langer door
met privélessen voor ze lessen gaan
volgen in een groepje.
Nicolette geeft ook les aan kinderen en
volwassenen met een beperking. Dat zijn
altijd privélessen om de leerling
voldoende aandacht te kunnen geven.
The Horse Farm is een kleinschalige
manege. Nicolette is de enige instructeur
en de verzorger van de pony’s en de
paarden. Dit zorgt voor stabiliteit en
structuur voor de dieren en ook voor de

klanten die les krijgen. Elke les kent een
vast programma waarbij het paard altijd
centraal staat. Het uitgangspunt is dat het
paard met respect wordt behandeld. De
ruiter leert om met de stem en het
lichaam het paard te berijden. Niemand
heeft sporen en de leerling mag alleen
het zweepje gebruiken als Nicolette dit
toestaat. Alle paarden kent ze goed, dus
ze kan vanaf de grond een paard tijdens
de les corrigeren. Een blik of een geluidje
is dan vaak voldoende.
De kinderen leren vanaf de eerste les om
zelf hun paard rijklaar te maken en na
afloop van de les is er het zogenaamde
10-minuten klusje. De kinderen gaan dan
bijvoorbeeld samen hooi naar de
paarden brengen of de stal vegen.
Nicolette krijgt zelf elke twee weken les.
Ze vindt het belangrijk om zelf te blijven
leren en krijgt advies en tips van haar
instructeur, een Grand Prix-ruiter, die ze
kan gebruiken in haar eigen lessen.
Stal met vrije uitloop
De afgelopen jaren is vooral door Eddie
hard gewerkt om een vrije uitloop voor
de pony's te realiseren, zodat de pony's
niet meer op stal hoeven te staan. Dit
betekent dat alle pony's in de
zomerperiode vanuit de stal vrij in en uit
naar de omliggende weilanden kunnen
lopen. In de winterperiode is er een vrije
uitloop naast de stal. Voor de shetlandpony’s komt er een eigen stal met
uitloop. Nu zijn ze ondergebracht bij de
andere pony’s. Ook voor de paarden
wordt dit op korte termijn gerealiseerd.
Nicolette en Eddie vinden het welzijn van
de paarden erg belangrijk. Door de
paarden op een zo natuurlijk mogelijke
manier te huisvesten komen ze tegemoet
aan de vier natuurlijke behoeften van het

paard: veel beweging, veel frisse lucht,
vaak kleine beetjes eten en gezelschap
van soortgenoten.
Overige activiteiten
Natuurlijk willen ze ook dat hun klanten
met plezier komen. Naast de lessen
wordt er in de schoolvakanties een
ponydag georganiseerd. De ponydag is
voor de kinderen die nog niet zo lang les
hebben en voor kinderen die het leuk
vinden om op een pony te leren rijden.
Daarnaast is er een pony-tweedaagse
voor de kinderen die al langer les
hebben.
Jaarlijks is er een onderlinge wedstrijd
voor alle kinderen en volwassenen die les
hebben. Maandelijks wordt er een
workshop door Nicolette verzorgd voor
iedereen die belangstelling heeft.
Nicolette vertelt dan bijvoorbeeld over
ziekten die paarden kunnen hebben en
over dressuur. Ze vindt het belangrijk dat
haar leerlingen meer weten over paarden
dan alleen leren om er op te rijden. Ze
kan zich nog goed de workshop ‘Paarden
observeren’ herinneren. De deelnemers
vonden het prachtig om een uur lang te
kijken hoe de paarden zich gedroegen en
te zien hoe de hiërarchie is opgebouwd:
Wie is de leider van de groep? Welke
paarden zijn bevriend?
Jongens en meisjes
Nicolette vindt het jammer dat er steeds
minder jongens naar de lessen komen.
Veel nieuwe leerlingen zijn meisjes. En de
jongens verliezen hun interesse naarmate
ze ouder worden. Ze merkt het aan haar
eigen zoon van 15, die net als haar
dochter, al van jongs af aan paard rijdt. Ze
probeert de lessen zo aantrekkelijk
mogelijk te maken door bijvoorbeeld

meer aandacht voor springoefeningen en
het organiseren van het spel horse-ball
dat de nodige behendigheid van de ruiter
en het paard vraagt. Gelukkig worden er
soms vaders enthousiast om te gaan
rijden. Ze gaan mee met hun dochter of
hebben een keer zelf een buitenrit
gemaakt voor de lol en vinden het dan
leuk om toch echt te leren paardrijden.
Van harte welkom
Nicolette en Eddie runnen al 10 jaar met
veel plezier hun Horse Farm, waarbij ze
gelukkig hulp krijgen van een aantal
enthousiaste vrijwilligers. Zodoende
konden ze er deze zomer even tussenuit
met het gezin. Ze zijn trots op hun
manege en alles erom heen. Iedereen is
van harte welkom om eens een kijkje te
komen nemen.
Meer informatie is te vinden op
www.horsefarm.nl
Vrijdag 31 augustus 2018 –
(Bal)spelletjes
De commissie jeugdactiviteiten had het
voetbalveldje omgetoverd tot een
mooi spelletjes paradijs voor de jeugd
van 7 t/m 17 jaar. Je kon er o.a.
volleyballen, skilopen, badmintonnen,
tafeltennissen, penalty schieten op
John Nooren (keeper van VV Ezinge 1) en
schieten op een doel met gaten.
Ook het erg geliefde “labyrint” ontbrak
niet.
Rond 16.00 waren er zo’n 20 kinderen
om aan deze activiteiten deel te
nemen. Eerst nog even de kat uit de
boom kijken maar daarna gingen de
kinderen in groepen naar de diverse
spelletjes. Iedereen kon zelf kiezen
wat ze wilden gaan doen. Rond 17.45 uur
was er voor iedereen iets te

drinken en patat met een kroket,
frikandel of kaassoufflé. Om 19.30
kwam er een eind aan de pret en werd
alles weer opgeruimd.
Ook deze keer kijken we als commissie
terug op een geslaagde activiteit.
CaboCubaJazz in Garnwerd
De Stichting Te Gast in Garnwerd
organiseert zaterdag 15 september een
concert van het internationale ensemble
CaboCubaJazz. Vanaf 20.00 uur ’s avonds
zal in de oude kerk van Garnwerd een
mix klinken van dromerige Kaapverdische
songs, opzwepende Cubaanse
dansmuziek en avontuurlijke jazz.
AED
Sinds twee jaar hangt er een openbare
AED in het dorp. Deze hangt aan de
school. Wanneer omstanders een
calamiteit (= hartstilstand) melden bij
112 worden de burgervrijwilligers van
Hartslag.nu via een app opgeroepen als
zij zich binnen een afstand van 6 minuten
van het slachtoffer bevinden. Van de
beschikbare vrijwilligers wordt een deel
naar de plek van de calamiteit gestuurd,
en twee personen krijgen een seintje om
de AED op te halen. In het appbericht
staat ook de code waarmee de AED kast
kan worden geopend. U kunt deze code
op het cijferslot invoeren, gevolgd door
‘Start’. Hierna draait u de zwarte knop
een kwart slag met de klok mee zodat u
de deur kunt openen en de AED mee
kunt nemen naar de plek van het
ongeval.
Het beheer van de AED ligt op dit
moment bij Robbert Vermeulen. Hij zorgt
ervoor dat de AED altijd een volle batterij
heeft, dat de plakkers/electroden niet

verlopen zijn en dat de AED regelmatig
getest wordt.
Bent u in het bezit van een
reanimatiediploma met of zonder AED
aantekening, dan kunt u zich aanmelden
via de site van hartslag.nu.
Papiercontainer vol?
Er wordt veel en goed gebruik gemaakt
van de oudpapiercontainer op
parkeerplaats zuid. Hierdoor kan het
voorkomen dat de container propvol zit
terwijl u net met een lading oude kranten
aan het sjouwen bent geweest. Helaas
wordt de meegebrachte papierberg dan
nogal eens buiten de container
achtergelaten. Dit heeft twee resultaten:
ten eerste wordt het een bende, u kunt
zich voorstellen wat voor aanblik dat
geeft na een flinke regenbui. Vervelender
echter is dat er andere mensen
opgezadeld worden met het opruimen
ervan, namelijk diegenen die het oud
papier komen ophalen.
Anita Nooren houdt een oogje in het zeil
en heeft nog een goede tip voor een
optimaal gebruik van de papiercontainer:
hoe meer er wordt gestapeld, hoe meer
er in de container past!
Iovivat
Het zal u niet ontgaan zijn dat 2018 het
Ploegjaar is. Honderd jaar geleden werd
op 5 juni 1918 de kunstkring opgericht
met als doel het Groninger kunstleven te
stimuleren. Bekende schilders als Jan
Wiegers, Johan Dijkstra, Hendrik Nicolaas
Werkman, Jan Jordens, Alida Pot en Jan
Altink stonden aan de wieg van de Ploeg.
Het Ploegjaar is aanleiding voor Iovivat
om een wervelende en veelzijdige
binnen- en buitenbelevenis te
organiseren in het laatste weekend van

september en het eerste weekend van
oktober.
Kaarten voor deze voorstelling zijn te
bestellen via www.iovivat.info De
première van het stuk De Ploeg: een
ontdekkingstocht naar het bekende is op
27 september rondom Oostum.

Wist u dat…
- op de begraafplaats op raadselachtige
wijze zes paaltjes uit het zicht zijn
verdwenen?
- de jeu-de-boulesbanen in Garnwerd
met afstand de best onderhouden banen
van Nederland zijn, onder de zorgzame
handen van Gerrit van Esveld?
- je Sjans op Het Hogeland kunt hebben,
maar blijkbaar niet in Garnwerd?
- het mededelingenbord bijna gesneuveld
was door een ietwat ruig uitgevoerde ikzet-mijn-vrachtwagen-in-zijn-achteruit
van Johan Keizer?
- de moestuintjes er in Garnwerd veel
beter bij liggen dan die in Ezinge? En dat
bij monde van de voorzitter van de
moestuinvereniging uit Ezinge!
- Nel Terpstra niet van poivre-au-trottoir
houdt?

Het Woaterbörgje sponsort deze Gört!
Kom langs nu het nog kan want
per 1 oktober zijn ze weer gesloten!

