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Beste Garnwerders, 
 
De afgelopen zomer was er eentje van 
zon en regen – van een lach maar ook 
dikke tranen. In korte tijd hebben vier 
families afscheid moeten nemen van een 
dierbare. Met het overlijden van Jacques 
Dorrepaal, Carel Dycke, Rudie Linstra en 
Bart Deelman is ons dorp een paar 
markante mannen verloren. Wij hopen 
dat familie en vrienden zich gesteund 
voelen in het dorp, en dat we samen nog 
lang de herinneringen levend kunnen 
houden. 
 
 
Agenda 

24 september 40 om Garnwerd 
25 september Tocht om de Noord door 
Garnwerd 
30 september Informatieavond 
Zonnecollectief 
1 oktober Opening tentoonstelling 
Garnwerd in Beeld 
15 oktober Feest in Garnwerd aan Zee 
19 oktober Klaverjassen 
 

 

 

40 om Garnwerd 
De negende editie van de leukste wandeltocht 
van Groningen wordt op 24 september weer 
gelopen. De start is om 06.00 uur vanuit ’t 
Woaterbörgje in Garnwerd. Inschrijving en 
briefing om 05.30 uur. De kosten zijn € 5,- per 
deelnemer. 
Deze tocht voert je langs een traject van 40 
kilometer door het Groninger landschap. Je 
komt langs plekjes waar je waarschijnlijk nog 
nooit eerder geweest bent. Bij de finish wachten 
de gladiolen en een gratis uitsmijter. De 
vooruitzichten voor de tocht zijn goed. 
Inmiddels is de tocht met 50 aanmeldingen vol; 
meer kunnen er ook echt niet bij. De route is 
verkend en uitgezet door vrijwilligers en de 
kadootjes zijn gearriveerd bij 't Woaterbörgje. 
Niets staat een leuke gezellige dag nog in de 
weg! 

 

Tocht om de Noord 
Op 24 en 25 september wordt de Tocht om de 
Noord weer gelopen en dit jaar komt de tocht 
weer door Garnwerd. Op zondag 25 september 
voert de wandelroute vanuit Stad langs Oostum, 
Krassum en Garnwerd. De wandelaars lopen via 
parkeerplaats zuid over het schoolplein, door de 
Blecourtstraat richting kerk. Vervolgens door de 
Burgemeester Brouwerstraat, door de Doorrit 
en verder over de brug richting Winsum. Dit jaar 
is het thema van dit tweedaagse wandelfestival  
‘Proeven van het Groningse landschap’, wat 



 

 

betekent dat op verschillende plekken in het 
dorp de wandelaars iets lokaals te eten en 
drinken kunnen krijgen. 

 

Update zonnecollectief 
Na de enquête zonne-energie, een prijswinnend 
projectplan, en een zoektocht naar een passend 
dak zijn we zover. De inschrijving voor het 
zonnecollectief Garnwerd is geopend. Alle 
geïnteresseerden van het eerste uur (bekend 
o.b.v. de enquête) zijn per mail op de hoogte 
gesteld. Tijdens de braderie van Garnwerd 
Grandioos was er voor iedereen gelegenheid 
informatie in te winnen en in te tekenen.  
Via het zonnecollectief kunnen inwoners van 
Garnwerd en omstreken zelf zonne-energie 
opwekken. Dit niet individueel op eigen dak 
maar collectief op het dak van een 
bedrijfsgebouw. In dit geval van de familie 
Keizer aan de Torensmaweg. 
Het collectief  kan een oplossing bieden 
wanneer je bijvoorbeeld zelf geen geschikt dak 
hebt, geen toestemming krijgt in verband met 
beschermd dorpsgezicht, panelen op eigen dak 
niet fraai vindt of het installeren en 
onderhouden van panelen op eigen dak te veel 
gedoe vindt. Deelname staat open voor 
iedereen! Met het collectief gaan we als een van 
de eerste dorpen in de Provincie Groningen zelf 
collectief  duurzame energie produceren. 
Dorpsenergie!!  
In het project werken we samen met collega-
initiatieven als Loppersum, Stedum en de 
energie coöperatie het Hoogeland. Gezamenlijk 
beogen we circa  1.000 tot 1.500 zonnepanelen 
te plaatsen.  

Planning 
Tot begin oktober kunnen inwoners van 
Garnwerd en omstreken de intentieverklaring 
nog invullen. Dit kan eenvoudig via de website 
van de dorpsvereniging of per mail met het 
formulier intentieverklaring.  Met deze 

verklaring geef je aan serieus deelname te 
overwegen en kom je op de lijst van 
geïnteresseerde deelnemers.  Iedere inschrijver 
ontvangt op basis daarvan nadere 
projectinformatie en een ledenovereenkomst 
ter ondertekening. Als de ledenovereenkomst 
getekend is wordt je deelname definitief. We 
hebben plek voor circa 200 panelen. 
Verschillende deelnemers hebben zich al 
gemeld. Op dit moment staat de teller van de 
inschrijvingen op 154 panelen.  

Op 30 september (20.00 uur bovenzaal 
Hammingh) is er nog  een laatste 
informatieavond voor geïnteresseerde 
deelnemers. Hier krijgt iedereen de 
mogelijkheid één op één vragen te stellen over 
deelname in het collectief. Tijdens de 
informatieavond is een deskundige aanwezig 
om ook de meer specifieke fiscale en financiële 
vragen te beantwoorden.  

Tot slot. Momenteel wordt onderzocht of ook 
de Kromme Akkers kan deelnemen in het 
project zodat invulling kan worden gegeven aan 
een wens van de leerlingen om de school  te 
verduurzamen.  Daarnaast kan het bijdragen 
aan verdere verlaging van de energierekening. 
In het licht van het voortbestaan van de school 
is dit een welkome ontwikkeling.  
Als alles meezit  kunnen we eind dit jaar echte 
en eerlijke dorpsenergie produceren! 

Zonnige groet,  
Commissie Energie,  
Energiecoöperatie GLOED (in 
oprichting)  

 
 
Tentoonstelling Garnwerd in Beeld 
Vanwege het 180-jarig bestaan van Café 
Hammingh en het 30-jarig bestaan van de 
Dorpsvereniging wordt in de Doorrit de 
tentoonstelling Garnwerd in Beeld gehouden. 



 

 

Er is veel beeldmateriaal te zien op foto en 
video zodat iedereen herinneringen op kan 
halen – en zelfs toevoegen aan de 
tentoonstelling! Ook zijn de foto’s van huizen-
met-bewoners die iedere vijf jaar in Garnwerd 
zijn gemaakt te zien. Op zaterdag 1 oktober om 
14:30 uur wordt de tentoonstelling in 
aanwezigheid van hoog bezoek geopend door 
hooggeëerde Garnwerders, iedereen is hierbij 
van harte uitgenodigd! 
De tentoonstelling is ieder weekend gedurende 
de maanden oktober en november vrij te 
bezoeken tussen 11 en 17 uur. 
 
 
Terugblik Garnwerd Grandioos 
Van woensdag 6 tot en met zondag 10 juli stond 
Garnwerd weer in het teken van de 28e editie 
van Garnwerd Grandioos. Op woensdag werd de 
feesttent voor het eerst gebruikt door OBS de 
Kromme Akkers voor de uitvoering van hun 
musical “Alles overboord”. Resultaat: Een 
goedgevulde zaal, veel jong talent en trotse 
ouders. 
Donderdagmiddag werd de kermis geopend 
door burgemeester Peter Nooren en ’s avonds 
werd er gedart, geklaverjast en in iets mindere 
mate gesjoeld. 
Op de vrijdag stond het thema sprookjes 
centraal. Voor de basisschooljeugd was er door 
het dorp een spannende speurtocht uitgezet 
waarin vele sprookjesfiguren de revue 
passeerden. ’s Avonds was er voor de oudere 
jeugd een dropvival uitgezet, met dank aan een 
enthousiaste groep vrijwilligers die deze 
evenementen voor de kinderen en jongeren 
mogelijk heeft gemaakt. In de feesttent 
verschenen ’s avonds talloze Sneeuwwitjes, 
zowel voor als achter de bar. Een aantal 
dorpsgenoten had veel werk gemaakt van hun 
outfit; we zagen knalgroene kikkers, woeste 
beren, Pinokkio’s enz. Anita Schuiten en Gerro 
Dijk wonnen de eerste prijs met hun ‘vertolking’ 
van het sprookje van  De Kleine Zeemeermin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagmiddag zorgde het mooie weer voor 
een gezellige en goedgevulde braderie. Ook het 
trike rijden, georganiseerd door de Garnwerder 
Free Bikers, trok veel publiek dat wel een ritje 
wilde maken. 
Hoewel de ballonvaarten ‘s avonds niet door 
konden gaan in verband met de weers-
omstandigheden, vulde de feesttent zich 
spoedig met veel bezoekers en swingden vele 
(oud-) Garnwerders en niet-Garnwerders op de 
covers van Hanky Panky Partymachine. 
Zondag was tradidtiegetrouw de dag van de 
Braggeltocht. Ruim 1000 (geregistreerde) 
deelnemers zochten hun weg door de braggel 
en de sloten, waar nieuwe hindernissen waren 
opgeworpen om de tocht te bemoeilijken. Het 
evenement was wederom perfect georganiseerd 
en met zoveel deelnemers en publiek mag de 
Braggeltocht het hoogtepunt van het weekend 
genoemd worden. 
Zondagavond werd het weekend muzikaal 
afgesloten met optredens van Lucas en Gea, 
Kimberly en Theo Driessen. Namens iedereen 
willen we de tentcommissie van Garnwerd 
Grandioos en alle vrijwilligers die hebben 
meegewerkt aan het weekend heel erg hartelijk 
bedanken. Tot volgend jaar! 
 



 

 

AEinDelijk 
Het heeft even geduurd maar er is inmiddels 
een AED in Garnwerd. Vanwege de goede 
bereikbaarheid en verlichting is ervoor gekozen 
om de AED in een kast met code te plaatsen aan 
de school. Vrijwilligers in bezit van een 
reanimatiecertificaat worden verzocht zich aan 
te melden bij de site van Groningen Hartveilig 
zodat u opgeroepen kunt worden in geval van 
een calamiteit. Zodra er 12 mensen uit 
Garnwerd geregistreerd zijn kunnen we training 
gaan organiseren in het gebruik van de AED en 
het verlenen van eerste hulp. 
 
Vrouwen in meerderheid bij 
Reitdieptochten 

"Zijn de vrouwen dan toch het sterke geslacht?" 
was de vraag die de organisatie van de 
Reitdieptochten bezig hield, nadat ze de 
inschrijvingen bekeken. Want maar liefst 82 
meisjes en vrouwen tegenover 58 jongens en 
mannen deden mee aan deze jaarlijkse 
zwemtocht in het Reitdiep. Onder droge 
weersomstandigheden legden de meisjes en 
jongens 500 meter af en de mannen en vrouwen 
een kilometer. De snelste dagtijd over de 
kilometer werd wél gezwommen door een man, 
namelijk Jari Groenhardt uit Assen die er net 
aan 13 minuten over deed. Elzo Dijkhuis werd 
derde en hij omschreef de essentie van de 
Reitdieptochten: "De Reitdieptochten zijn een 
traditie. Het is een reünie; soms zie je dezelfde 
koppen een heel jaar niet, maar hier in 
Garnwerd bij de Reitdieptochten, tref je ze 
weer. Daarom kom ik ook zo graag hier." 
De Winsumer Marieke Tienstra won 
onaangevochten bij de dames, ruim voor 
Wendan Poelstra uit Groningen. 

De eindstrijd bij de meisjes kenmerkte zich door 
inschattingsfout van Ilona Venema, die met nog 
honderd meter te gaan rechtsaf richting de 
oever zwom. Ze kreeg te laat in de gaten dat ze 
verkeerd zwom, wat ze pas merkte bij het 

voelen van het riet. Zwemconcurrent Desanka 
Stoppels nam de leiding over, maar moest zich 
stevig inspannen om de weer op toeren 
geraakte Ilona Venema van het lijf te houden. 
Met de spannendste finish van de dag, behaalde 
Desanka Stoppels de zege op slechts twee 
seconden voorsprong. Bij de jongens behaalde 
Mark van den Berg de overwinning ten koste 
van Kelvin Klijnsma. 

De organisatie kijkt met een goed gevoel terug 
op deze 68e editie van de zwemtochten, 
ondanks dat ze in de zondagochtend even in de 
piepzak hadden gezeten vanwege de dreigende 
weersomstandigheden.   
 
 
Wistudat… 
 
… Learning on the job plaatsvindt op de 
parkeerplaats van Café Hammingh? 
… stenen er niet alleen zijn om je voet aan te 
bezeren? 
… zondagochtend 8 uur best vroeg is voor een 
vrijwillige "opleuk" actie? 
… dokter Herrgot nog dagen in de zevende 
hemel was na een stevige tut van mem? 
… het echtpaar Terpstra 50 jaar getrouwd was in 
juli (en niet 40 zoals in de vorige Gört stond)? 
… er binnenkort meer kippen dan inwoners zijn 
in Garnwerd? 
… de politie je ook komt feliciteren als je een 
feestje viert, of je nou 16 of 60 wordt? 
… de westelijke ringweg om Garnwerd bijna 
klaar is? 
 
 
 

Deze Gört wordt gesponsord door: 
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