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Beste Garnwerders,
De zomer is alweer bijna voorbij. Dit
betekent niet dat we ons op een
winterslaap kunnen gaan voorbereiden
want er staat het komende najaar nog veel
op de agenda. Maar behalve vooruitkijken
is er in uw vertrouwde Gört ook ruimte
voor een terugblik op een wederom zeer
geslaagde editie van Garnwerd Grandioos
en de Braggeltocht met 1000 deelnemers!

Agenda
2 september: bezoek van college B&W
aan Garnwerd
4/5 september: Koepon open dagen
5 september: ophalen oud papier
12 september: beachvolleybaltoernooi
14 september: informatieavond AED
26 september: de 40 om Garnwerd
15 oktober: presentatie commissie
Dorpsvisie
19 december: Risk toernooi in Hammingh

website: www.garnwerd.eu

Terugblik Garnwerd Grandioos
En ja hoor; het werd weer zomer, het
werd weer vakantie, en daar was weer
Garnwerd Grandioos! Tegenwoordig 4
dagen (avonden/nachten) om aan de
lokale grote feestbehoefte te kunnen
voldoen. De Hoofdmoot? Muziek
natuurlijk! Met regionale top acts als
Burdy, Hooked on Red en Theo Driesen,
maar natuurlijk ook de Huis D.J. Kees
Koster met zijn trouwe metgezel zanger
Cleef. En gezongen en gedanst is er!
Vrijdags een wat vervroegd Oktoberfest
met veel gejodel (met verschillende
oorzaken), zaterdags de tent vol om mee
te zingen met het betere bekende werk in
dampende weergave van Hooked on Red,
en zondags Hollandse Hits van het
Hogeland met Burdy, Hollands verdriet ût
Stad en een zwoel gastoptreden uit Noord
Holland van Kimberly!
Maar er was natuurlijk meer. Voor de
kinderen bijvoorbeeld. Vrijkaartjes voor
de zweef bij de opening donderdag van de
wederom gezellige kermis, gevolgd door
een "kleintje 6 kamp". Vrijdags een gekke
haren disco, waarbij blijkbaar veel
materiaal was geleend van de plaatselijke
moeders.... Zaterdag een heerlijke brunch
bij de tent, lekker in het zonnetje, met
veel hagelslag, kaas en worst!

En op de donderdagavond was de tent al
in gebruik voor wedstrijden Sjoelen,
Klaverjassen en Darten, met veel
fanatisme maar vooral ook veel lol!
En dan hadden we nog een alweer zeer
geslaagde braderie op zaterdag, met als
primeur dit jaar de zeer succesvolle
"weggeef tafel", en als spektakel stuk
natuurlijk weer het zeer gewilde Trike
Rijden met de Garnwerder Free Bikers,
onder begeleiding van de strakke rock van
BB on the Run.
En 's avonds nog meer spektakel, met
ballonvaren en als extra attractie
meevliegen met een ultralight vliegtuigje!
De vraag was weer groter dan het aanbod,
en ook voor het publiek was het een mooi
spektakel!
En de zondag stond dit jaar voor alweer
de 5e keer de inmiddels legendarische
Garnwerder Braggeltocht op het
programma, met een record aantal van
1000, zegge DUIZEND!!! Deelnemers.
Mooi weer, vette Braggel en veel plezier!
Kortom, weer een Garnwerd Grandioos
overleefd, weer een lang weekend dikke
lol gehad, kan niet wachten tot volgend
jaar! Organisatie en alle vrijwilligers:
BEDANKT!!! Het was weer
GRANDIOOS!!!
Bezoek college B&W
Op 2 september zal het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Winsum een bezoek brengen
aan Garnwerd. De diverse commissies die
zich inzetten voor ons dorp zullen een
toelichting geven op de plannen en
wensen om Garnwerd nu en in de
toekomst leefbaar en aantrekkelijk te
houden.
Informatieavond AED
Op maandag 14 september om 20 uur
organiseert de Dorpsvereniging de
introductiebijeenkomst voor het in

gebruik van de AED in Garnwerd in het
gebouw van OBS De Kromme Akkers.
De DV is slechts 'gastheer'. Roelof
Uijtermerk van de Stichting Groningen
Hartveilig zal die avond uitleg geven over
hoe vrijwilligers hiervoor opgeroepen
worden. Het gaat dus niet om een cursus
AED of EHBO, maar puur over de uitleg
hoe het oproepen van vrijwilligers die een
hartmassage-apparaat bedienen werkt. Op
de 14de september bepalen we samen op
welke dag of dagen de reanimatie-cursus
met gebruik van een AED plaatsvinden.
Mensen die al zeker weten dat ze de
reanimatie met AED-cursus willen
volgen, kunnen het best hun agenda
meenemen!
Mensen die zich eerder al als vrijwilliger
hebben aangemeld krijgen een
persoonlijke uitnodiging, maar ook
mensen die daarover nog twijfelen zijn
van harte welkom op 14 september op
school!
De 40 om Garnwerd
Op zaterdag 26 september wordt de
achtste editie van de 40 om Garnwerd
gelopen. Veertig kilometer wandelen van
en naar Garnwerd. Er kunnen 50
deelnemers meelopen. Wie mee wil doen,
kan zich aanmelden via l.postma@rug.nl.
Mensen die vorige edities hebben
meegelopen, hebben voorrang maar
moeten zich wel even aanmelden zodat
we weten hoeveel plaatsen er nog te
vergeven zijn.
De start is zaterdagochtend 26 september
om 06.00 uur bij café ’t Woaterbörgje in
Garnwerd. Zorg dat je er uiterlijk om
05.30 bent voor intekenen, briefing en een
licht ontbijtje.
De kosten zijn € 5,- per deelnemer, te
voldoen bij intekenen op 26 september.

Kun jij de de 40 aan? Geef je dan op en
ervaar de leukste wandeltocht van Noord
Nederland aan den lijve!
Aankondiging contributie ophalen
In het najaar wordt door de leden van het
bestuur weer de contributie opgehaald.
Op de ALV in maart is besloten om de
contributie te verhogen naar €10 per
adres. Voor Garnwerders van 65 jaar en
ouder is de contributie €5. Dit jaar is ook
de mogelijkheid om de contributie over te
maken op de rekening van de
Dorpsvereniging.
Inschrijven Beachvolleybaltoernooi
Voor het beachvolleybaltoernooi (12
september van 13.30 – 17.30 uur op het
strandje achter Garnwerd aan Zee) is het
nog mogelijk om in te schrijven!
Teams bestaan uit 3 personen, waarvan
minimaal 1 dame en 1 heer. Leeftijd
vanaf 15 jaar. Teams kunnen zich voor 7
september opgeven bij: Harriët Visscher
(harrietvisscher@hotmail.com) of Miente
Viersen (m.viersen@kpnplanet.nl)
Koepon open dagen
Het Koepon veebedrijf opent haar deuren!
Op 4 en 5 september worden de open
dagen van het Koepon veebedrijf
gehouden aan de Torensmaweg 2 te
Feerwerd. Op deze dagen kunt u een
kijkje achter de schermen en bijvoorbeeld
de nieuwe stal bezichtigen, uitleg krijgen
over de (energiezuinige) bouw van het
bedrijf en lezingen bijwonen. Of
natuurlijk gewoon de koeien en kalfjes
bekijken. En voor de kinderen is er
speciaal op zaterdag een kinderplein met
allerlei leuke activiteiten.
Locatie: Koepon melkveebedrijf
Torensmaweg 2, 9892 TD Feerwerd

Data en tijden:
Vrijdag 4 en zaterdag 5 september, tussen
10.00 – 16.00 uur. Het Koepon team heet
u van harte welkom op deze dagen en
staat bij vragen voor u klaar!
De Gouden Provincies: Huis-Hulp.
Sinds 1 juli is er een bijzonder project
gestart in uw regio. Een project dat het
mes aan twee kanten laat snijden: behoud
van banen en creëren van banen voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt enerzijds en het bieden van
huishulp anderzijds. Flexplan en Stichting
De Gouden Provincies zetten zich in voor
het behouden van banen en het creëren
van banen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Dit doet wij door
middel van het opzetten en uitrollen van
diverse projecten om zo een kansarme
groep een kans te geven. Mensen een
kans geven, dát is pas topsport! Voor
meer informatie, bezoek de websites:
www.degoudenprovincies.nl,
www.huis-hulp.nl
Informatieavond Onafhankelijk meten
Op woensdag 9 september a.s. kunnen
belangstellenden naar Middelstum komen
voor informatie over de verschillende
meet/monitoring mogelijkheden voor wat
betreft het kunnen meten van schade,
opbouw van schade of zettingsschade, als
gevolg van bijvoorbeeld aardbevingen of
zettingen van de bodem. Aan de hand van
live data zal ingegaan worden op de
effecten van bevingen op gebouwen en
dijken. Aanwezigen zullen na afloop in
staat zijn om de voor hen de meest
geschikte meettechniek te kiezen.
Vooraf zal de schrijver Folkert Buiter zijn
boek ‘Te laat’ presenteren. Het is een
thriller gebaseerd op de
gaswinningsproblematiek in Groningen
en verkrijgbaar in de pauze en na afloop.

Deze avond vindt plaats in zalencentrum
Vita Nova, Heerestraat 39, 9991 BE
Middelstum.
Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.
Nieuwe expositie in de Weergang
Vanaf donderdag 6 t/m zondag 30
augustus en van vrijdag 18 t/m zondag 27
september is er een bijzondere expositie
te zien van werk van Heleen van der
Tuin. Heleen van der Tuin is wat betreft
haar schilderijen vooral bekend om haar
grote kleurige abstracte doeken. Dit keer
echter worden vooral haar kleinere
schilderijen ten toon gesteld, die zeker net
zo de moeite waard zijn. Daarnaast zijn
een aantal bijzondere schilderijen te zien
van geabstraheerde landschappen en
schilderijen en schetsen van
vrouwenfiguren. Omdat we U natuurlijk
haar bekende zeefdrukken niet willen
onthouden, worden ook daarvan een
aantal geëxposeerd. Zoals altijd is er werk
van Heleen van der Tuin in stock.
Ook zijn er aquarellen in stock van Arie
Jekel uit Garnwerd en schilderijen van
Marike Smidt en Ton Stoltenkamp.
Van Wim de Boer uit Winsum is er weer
keramiek te koop, waaronder
Reitdiepvazen en kommetjes van
Garnwerder klei.
De Galerie is open op donderdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
De eerste twee weekenden van september
is de Galerie gesloten. Vanaf vrijdag 18
september zijn de openingstijden weer
zoals hierboven aangegeven.
Burgmeester Brouwersstraat 28 in
Garnwerd.
http://madelonvanderkooy.wix.com/galeri
edeweergang

WIST U DAT…
…de start van de huwelijksreis van
Nynke en Ronald meer weg had van een
Griekse tragedie? Maar dat alles toch nog
goed gekomen is?
…het bestuur het liefst bij elkaar komt als
de vijf in de klok zit (wat ook vijf over elf
’s ochtends kan zijn!)
…de Reitdieptochten dit jaar weer een
spetterend succes waren?
…Sonja Hofstee nu echt uit het bestuur is
getreden (maar zich nog wel in blijft
zetten voor De Kromme Akkers)
…burgemeester Pieter door een interview
op Radio Noord (over de Reitdieptochten)
naast Bekende Garnwerder nu ook
Bekende Groninger is?

Deze Gört wordt gesponsord door:
Eetcafé Het Woaterbörgje
Gerry en Jansje Medendorp
Openingstijden : Maandag,
donderdag, vrijdag en zaterdag open
vanaf 16:00 uur
Zondag vanaf 14:30 uur geopend
Dinsdag en Woensdag : gesloten
TEL.: 0594 - 621559
info@woaterborgje.nl

