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Beste Garnwerders,
Deze keer staat de Gört in het teken van de 27e
editie van Garnwerd Grandioos, dit jaar van
donderdag 9 tot en met zondag 12 juli.
Wijziging BLV 30 juni
Maar graag eerst uw aandacht voor een
wijziging: de voorgenomen bijzondere
ledenvergadering van 30 juni over
jeugdzaken/Kromme Akkers en Energie wordt
vervangen door een informatiebijeenkomst over
energie en zonnepanelen. Tijdstip 20:00 uur,
locatie De Kromme Akkers.
In het najaar volgt een BLV over jeugdzaken en
ontwikkelingen rondom de Kromme Akkers.
De programmacommissie van Garnwerd
Grandioos heeft volgens een beproefd recept een
geweldig programma voorbereid, met ook dit
jaar weer voor elk wat wils.
Donderdag 9 juli:
16:00 uur Opening van de kermis door de
burgemeester van Garnwerd
19:00 uur Mini zeskamp voor de jeugd
20:00 uur Spelavond in de feesttent
(klaverjassen/sjoelen/darten) Opgave voor
darten, graag vóór 6 juli kan ook via 06 – 2774
1199 (Derk Maatjes).
Vrijdag 10 juli:
19:00 – 21:00 uur Gekke-haren-kinderdisco

21:00 uur Oktoberfest met live muziek, met
medewerking van Daniël & William. Tevens
verkiezing ‘Mooist verkleed’, hoofdprijs: een
ballonvlucht!
Zaterdag 11 juli:
11:00 uur Brunch voor de kinderen
13:00 – 17:00 uur Diverse attracties (onder
andere trike vliegen) en natuurlijk Clown
Fleurtje. Ook zit jaar is er weer een braderie en
rommelmarkt. We willen dorpsgenoten de
mogelijkheid geven om een kraam te huren voor
rommelmarktspullen. Voor meer informatie:
Sonja Hofstee 06 25422122.
braderiegarnwerd@gmail.com. Kinderen kunnen
op een kleedje ook ‘rommel’ verkopen. Graag
even doorgeven of je mee doet!
13:00 uur Door Free Bikers Garnwerd
georganiseerd: Trike rijden, motoren en
Amerikaanse auto’s. Live muziek met
medewerking van BB On The Run.
19:00 uur Opstijgen meerdere luchtballonnen
(alleen bij voldoende aanmeldingen!) Opgeven
kan bij Peter Nooren 06 – 5336 0078. Meer info
op de site van www.dijkstraballonvaarten.nl
22:00 – 02:00 uur Live muziek met
medewerking van Hooked on Red
Zondag 12 juli:
12:30 uur Inschrijven voor de Braggeltocht
14:30 uur Start van de vijfde Garnwerder
Braggeltocht

16:00 uur Prijsuitreiking Braggeltocht
20:00 uur Swingen in Garnwerd, met diverse
artiesten waaronder: Burdy, Kimberly (bekend
van Bloed, zweet en tranen), Theo Driesen (Diep
Triets) met zangeressen, DJ Kees en Zanger
Cleef.
24:00 uur Einde Garnwerd Grandioos 2015.
Bardienst
Er zijn nog een paar kansen om mee te draaien in
het barrooster voor Garnwerd Grandioos. Als u
die kans wil grijpen dan kunt u Sonja Hofstee
bellen. 06 25422122. Vooral zondagmiddag
hebben we nog een paar lege plekken. Hulp is
erg welkom!
Meer informatie over het programma:
www.garnwerdgrandioos.nl

Beachvolleybaltoernooi
Er is een datum geprikt voor het
beachvolleybaltoernooi en wel zaterdag 12
september van 13.30 – 17.30 uur.
Teams bestaan uit 3 personen, waarvan minimaal
1 dame en 1 heer. Leeftijd vanaf 15 jaar.
Locatie: is nog niet bekend maar volgt zo snel
mogelijk. Teams kunnen zich voor 7 september
opgeven bij:
Harriet Visscher (harrietvisscher@hotmail.com)
of Miente Viersen (m.viersen@kpnplanet.nl)

RISK
Het open Garnwerder RISK-toernooi wordt
gehouden op zaterdag 19 december 2015 in café
Hammingh. De eerste ronde begint om 19.45
uur. Opgeven bij Miente Viersen
(m.viersen@kpnplanet.nl)

6x Groningen in Galerie de Weergang in
Garnwerd
Voor de tweede expositie van dit jaar hebben we
zes kunstenaars gevraagd naar hun kijk op
Groningen.Voor Hans van der Veen blijken dat
de wolkenluchten te zijn. Arie Jekel en Ben
Rikken laten zich vooral inspireren door het
landschap van het Reitdiepdal.
Heleen van der Tuin geeft haar visie op het
Groninger land in bredere zin in de zeefdrukken
die we zo goed van haar kennen. Daarnaast
maakt ze verrassende landschapsschilderijen.

Ton Stoltenkamp schildert de stad èn het
landschap. En voor Marike Smidt zijn het de
koeien die haar fascineren.
Niet alleen de mix van onderwerpen, maar ook
de diversiteit aan technieken die zijn toegepast
en de verschillende manieren van uitbeelden
maken de expositie spannend.
U bent van harte welkom voor deze bijzondere
expositie van donderdag 18 juni t/m 2 augustus.
Galerie de Weergang is te vinden aan de
Burgemeester Brouwersstraat 28 in Garnwerd en
is open op donderdag t/m zondag van 11u tot 17
u.
http://madelonvanderkooy.wix.com/galeriedewe
ergang

Oud Papier
Oud Papier wordt het komende schooljaar op de
volgende dagen opgehaald:
5 september 2015
12 december 2015
12 maart 2016
11 juni 2016
Natuurlijk vinden wij het ook fijn als u uw oud
papier zelf naar de container brengt.

Overblijven op school
Een groot aantal kinderen blijft tijdens de
middagpauze op school. Dit wordt overblijven
genoemd. Er wordt steeds meer gebruik van
gemaakt en daardoor hebben we ook meer hulp
nodig. Wellicht is er iemand in Garnwerd die het
leuk vind om overblijfkracht te worden. Dit kan
bijvoorbeeld door op een bepaalde dag in de
week aanwezig te zijn tussen 11.45 uur en 13.15.
Maar we hebben ook invalkrachten nodig die af
en toe willen helpen. U kunt zich opgeven bij
Sonja Hofstee. Sonjahofstee@gmail.com of even
bellen 06 25422122. Een korte cursus en een
kleine vergoeding staan hier tegenover.

Deze Gört wordt gesponsord door:
Muziek Produkties de Hunze
Kor van Dijk
Hunzeweg 58
9893 PD Garnwerd
Tel 1: 0594-621768
Tel 2: 0594-621291
Mob: 06-53995426
korvandijk@gmail.com

