
 

 

 

 

G  Ö  R  T  8 2  (J U N I  2 0 1 7) 

EXTRA EDITIE GARNWERD GRANDIOOS 
nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken 

Redactieadres: Robbert Vermeulen, Akkerstraat 1 Garnwerd 

      dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com  website: www.garnwerd.eu  

 
Beste Garnwerders, 
 
Met de zomervakantie bijna voor de 
deur komt ook Garnwerd Grandioos 
weer snel dichterbij. Deze extra 
Gört staat geheel in het teken van 
het grootste dorpsfeest dat 
bezoekers trekt van binnen en ver 
buiten de dorpsgrenzen. We 
wensen u alvast veel plezier toe! 
 

 

Programma Garnwerd Grandioos 2017 

woensdag 5 juli t/m zondag 9 juli 

 

Woensdag In de feesttent is de 

uitvoering van de musical ‘Help we zijn 

het bruidspaar kwijt’ van de leerlingen 

van de bovenbouw van de OBS Kromme 

Akkers in Garnwerd.  

Paniek! ‘We zijn sinds de ceremonie in 

het gemeentehuis het bruidspaar kwijt!’. 

Met deze uitroep gooien 

weddingplanners Wendy en Wanda het  

 

bruiloftsfeest op het Heibelplein totaal 

op z’n kop. De dochter van bakker 

Bokkepoot en de zoon van bakker Bol zijn 

zojuist met elkaar getrouwd, maar 

opeens ontbreekt ieder spoor van het 

kersverse paar. 

Direct laait een oude ruzie tussen de 

familie Bokkepoot en de familie Bol weer 

op. Al snel vliegen de taarten iedereen 

letterlijk om de oren. Burgemeester Kift 

staat met de handen in het haar. De rust 

in haar vredige stadje Heibel aan de 

Vecht lijkt opeens ver te zoeken! 

Boeven Slim en Sloom maken  handig 

gebruik van de situatie en stelen alles 

wat los en vast zit. Ondertussen is Beb 

Klep op zoek naar haar ontsnapte katten, 

lukt het fotograaf Kees van de 

Hakopdetak om echt iedere foto te laten 

mislukken, arriveert schaapherder 

Marnie Heus met haar kudde en is pianist 

Wibi Surrogaati niet zijn gehoor, maar 

wel zichzelf kwijt. De chaos is compleet!  



 

 

Maar dan bezorgt Nel van Post&Nel een 

urgent pakketje. De inhoud van dit 

pakketje zorgt voor een onverwachte 

wending die niemand had kunnen 

voorzien. Lukt het weddingplanners 

Wendy en Wanda om er toch een 

geslaagd feest van te maken?  

 
 

Donderdag  Om 15.30 uur wordt de 

kermis door de burgemeester van 

Garnwerd, Harm Wegman, geopend. De 

kermis is er t/m zondagavond. ’s Avonds 

is er vanaf 20.00 uur darten, sjoelen en 

klaverjassen in de feesttent 

(opgave alleen voor darten nodig via 

06-12604740 of via de site 

www.garnwerdgrandioos.nl).  

 

Vrijdag Het programma begint om 18.00 

uur met een dorpsmaaltijd in de 

feesttent. Iedereen is van harte welkom 

om mee te eten als je een eigen 

gemaakte maaltijd en/of een heerlijk 

toetje mee neemt. Voor soep en brood 

wordt gezorgd. De band 2Tone zorgt voor 

de muzikale gezelligheid.  

Vanaf 19.30 uur start de talentenjacht 

Garnwerd’s Got Talent! Het podium is 

het eerst voor de jeugd. Ze mogen laten 

zien wat ze kunnen. Alles mag, als je act 

maar niet langer duurt dan 5 minuten. 

Daarna is het podium vanaf 21.00 uur vrij 

voor de volwassenen. Voor hen gelden 

dezelfde criteria. De presentatie van de 

gehele avond is in handen van een (in 

Garnwerd) wereldberoemd bekend duo. 

Het talent wordt beoordeeld door een 

objectieve, vakkundige jury. 

Tijdens en afsluitend aan Garnwerd’s got 

talent zal Erwin de Groot zorgen voor de 

muzikale ondersteuning. 

Gastheren en -dames van die avond: 

Anita Schuiten, Wouter Slangenberg, 

Marleen Schuiten, Harriët Visscher, Frank 

Schuiten, Gerro Dijk en Nynke Veenstra. 

Opgave voor de dorpsmaaltijd en 

Garnwerd’s Got Talent kan via: 

garnwerdgrandioosvrijdag2017@gmail.com. 

of middels een briefje in de bus bij 

Hunzeweg 12 of 18 (aan weerszijden van 

het Oude Schoolplein). 

Zaterdag Om 11.00 uur is er in de 

feesttent een brunch voor alle kinderen 

in de basisschoolleeftijd. Vanaf 13.00 uur 

begint de jaarlijkse braderie met weer 

veel kramen en een gevarieerd aanbod 

en vertrouwde succesnummers zoals 

Trike-rijden. Het opbouwen van de 

braderie begint om half elf, en de 

braderie loopt door tot vijf uur. 

 



 

 

NIEUW dit jaar is een spectaculaire 

zeskamp speciaal voor de 

middelbareschooljeugd tussen 12 en 18 

jaar. Voor maximaal 8 teams organiseren 

we een spannende zeskamp. Een team 

bestaat uit 5 personen waarvan minimaal 

2 meiden. Er bestaat een mogelijkheid dat 

je nat wordt (maar daar zijn we voor 

verzekerd). 

Je kunt je team (teamnaam + spelers) 

opgeven bij Jurgen Guikema via email: 

guikema@scarlet.nl. 

Rond 19.00 uur start op één van de 

velden buiten het dorp het 

Luchtspektakel. Heb je altijd met een 

luchtballon mee gewild of mee willen 

vliegen in een ultra light vliegtuigje, dan 

is dit je kans! Neem van de Görtredactie 

aan dat het een werkelijk prachtige 

ervaring is om Garnwerd en omstreken 

vanuit de lucht te kunnen bewonderen. 

Voor de luchtballon is het nodig dat je je 

vooraf aanmeldt. Een ballonvaart kost € 

140,- per persoon. Je kunt je aanmelden 

bij Peter Nooren,  telefoonnummer 06-

53360078. Aanmelden voor de ultralight 

vliegtuigjes kan ter plekke en kost 

ongeveer € 50. 

 

Vanaf 22.00 uur is het feest in de tent. De 

topcoverband Hooked on Red stond 

enkele jaren terug ook al op het podium 

en belooft er nu weer een geweldige 

avond van te maken. De entree is 

natuurlijk gratis. 

 

NIEUW dit jaar is dat je kunt pinnen in de 

feesttent! Geen gehannes meer met 

muntjes en wisselgeld 

maar even tikken met 

de pinpas en je hebt je 

consumptiebonnen zo 

aangeschaft! 

 

 

Zondag Deze slotdag staat overdag in het 

teken van de zevende Braggeltocht. De  

braggeltocht is een tocht van iets meer 

dan 2 kilometer door en langs modderige 

sloten. Je komt dus niet schoon  over de 

finish. In principe kan iedereen deze 

tocht lopen. De minimale leeftijd is 10 

jaar. 

De tocht bestaat uit een wedstrijd en een 

recreatieloop. Deze keer zijn er weer een 

paar nieuwe elementen toegevoegd, dit 

maakt het nog iets mooier voor de 

deelnemers en zeker voor de 

toeschouwers.  Voor de sfeer speelt 

vanaf 14.00 uur het dweilorkest   “De 

Post It’s”  ergens langs het parcours.  

Verder staat  er halverwege het parcours 

een trailer waarop diverse artiesten 

optreden. 



 

 

De start is bij  “Garnwerd aan Zee”  en de  

finish is bij de molen in Garnwerd. Je kan 

je ’s middags vanaf 12.30 uur  in de 

feesttent inschrijven . Neem het 

inschrijfformulier ingevuld met gepast 

geld mee, dit is voor iedereen 

gemakkelijker. 

De tocht begint om 14.30 uur en het 

inschrijfgeld bedraagt € 7,Schoenen zijn 

verplicht en deelname is op eigen risico. 

Het aantal deelnemers is dit jaar 1000 

stuks en de tocht voor dit jaar is vol. 

Er zijn prijzen te verdelen in de 

categorieën dames en heren en een voor 

de meest originele deelnemer/groep. 

De prijsuitreiking is ‘s middags om 16.00 

uur in de feesttent. 

Om een en ander in goede banen te 

leiden zijn er verkeersregelaars, volg hun 

instructies goed op! 

Verdere info op de site 

www.braggeltochtgarnwerd.nl 

 

 

 

 

Vanaf 20.00 uur begint de Hollandse 

Avond met Burdy, Duo Doublon (zussen 

Gyna & Nienke de Ruiter) en Theo 

Driesen & Manon (bekend van Diep 

Triest). Zij zorgen voor een hele gezellige 

slotavond. 

Om middernacht zit de 29-ste editie van 

Garnwerd Grandioos er dan weer op.   

 

Meer informatie over het programma en 

de braggeltocht is te vinden op: 

www.garnwerdgrandioos.nl en 

www.braggeltochtgarnwerd.nl.  

 

Wist u dat.. 
…Marcel Schuiten de onhebbelijkheden 
van een oud wijf begint te  vertonen? 
…Anita Schuiten een oudere inwoner van 
dit dorp seksueel geïntimideerd heeft? 
…Jurgen Guikema mazzel heeft dat hij zo 
snel drinkt? 
…Carla van der Ploeg nogal wat tijd en 
inspanning nodig heeft voordat ze 
toonbaar is? 
…Rugpijn in de Duitse Bocht een 
besmettelijk kwaaltje is? 
…Marco Kramer een bod heeft gedaan 
op de bomvrije auto van president 
Trump? 

 

 

 
Sponsort deze speciale Gört 


