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Vanuit het bestuur 

In de vorige Gört werd veel aandacht 

geschonken aan de nieuwe koers die de 

dorpsvereniging gaat varen. Helaas is het 

op dit moment nog niet helemaal duidelijk 

hoe het bestuur richting gaat geven aan die 

nieuwe koers. Wij verwachten dat dit 

binnenkort duidelijk wordt zodat wij jullie 

hierover kunnen informeren. Ondertussen 

kijken we vooral enorm uit naar Garnwerd 

Grandioos. Dit jaar viert Garnwerd 

Grandioos zijn 25
ste

 verjaardag en daarom 

wordt er dit jaar extra uitgepakt. De 

tentcommissie en de vrijwilligers 

daaromheen hebben een heel mooi 

programma in elkaar gezet en wij hopen 

jullie allemaal te zien op een of meerdere 

van de vele activiteiten. 

Nienke Smit, secretaris 

 

Varen in een luchtballon 
 Heb je altijd al eens in een luchtballon mee 

willen varen? Dan heb je nu de kans. De 

tentcommissie van Garnwerd Grandioos 

heeft geregeld dat je dit jaar tijdens 

Garnwerd Grandioos mee kunt varen in 

een luchtballon. Dit alles gebeurt op 

zaterdagavond 13 juli a.s. Met gunstige 

wind wordt er vanaf Garnwerd vertrokken;   

 

  is de wind ongunstig dan zal vanaf een nog 

onbekende locatie worden vertrokken en is 

Garnwerd de eindbestemming. Om dit 

alles te kunnen realiseren hebben we 

echter deelnemers nodig omdat we de 

ballon (of meerdere ballonnen) moeten 

reserveren.  De kosten bedragen € 140,- 

per persoon; Tja, het kost een paar centen 

maar daar krijg je dan ook iets voor! Alles 

wordt geregeld door het erkende bedrijf 

Dijkstra Ballonvaarten. Kijk eens op: 

www.dijkstraballonvaarten.nl. 

Ben je geïnteresseerd en wil je deze unieke 

gelegenheid niet missen, meld je dan aan 

bij Peter Nooren (0653360078) of bij 

Richard Kramer (0627741190). Als je 

meegaat, neem dan een fototoestel mee en 

stuur je mooiste foto naar 

l.postma@rug.nl. De mooiste inzending 

zal dan de achterpagina van de 

eerstvolgende Gört sieren, met de naam 

van de inzender eronder. 

 

Braggeltocht Garnwerd 
Op zondag 14 juli wordt tijdens Garnwerd 

Grandioos weer de braggeltocht 

georganiseerd. De tocht van iets meer dan 

twee kilometer gaat langs en door 

modderige en stinkende sloten. Je komt 

http://www.dijkstraballonvaarten.nl/
mailto:l.postma@rug.nl


dus niet bepaald schoon en okselfris over 

de finish. In principe kan iedereen vanaf de 

minimumleeftijd van 10 jaar de tocht 

lopen. Deze keer is er een wedstrijd- en 

een recreatieloop. De start en de finish zijn 

bij de molen van Garnwerd. Je kunt je 

zondagmiddag 14 juli v.a. 14.00 uur in de 

feesttent, of eerder al via onze website 

www.braggeltochtgarnwerd.nl  inschrijven 

voor de tocht. Neem a.u.b. het 

inschrijfformulier ingevuld mee, dat is 

voor iedereen gemakkelijker. Het 

inschrijfgeld bedraagt € 3,-. Schoenen zijn 

verplicht en deelname gebeurt op eigen 

risico. Het maximale aantal deelnemers is 

600. Er zijn prijzen te winnen in de 

categorieën dames, heren en voor de meest 

originele deelnemersgroep. De start is om 

15.00 uur. De prijsuitreiking is om 16.00 

uur in de feesttent. 

 

Kunst in Doorrit en Molen 
Kunst speelt een belangrijke rol in ons 

dorp. Dat blijkt maar weer eens tijdens 

Garnwerd Grandioos. Op 13 en 14 juli 

wordt, nu al weer voor de vierde keer, een 

kunstmanifestatie gehouden in de doorrit 

en in de molen. Het thema van de 

manifestatie is ‘Meester-Gezel’. 

Professionele kunstenaars tonen hun 

oeuvre en tegelijkertijd laten hun 

leerlingen zien wat ze inmiddels van hen 

hebben geleerd. Daarnaast kunnen 

bezoekers genieten van demonstraties, 

waaronder Japans schilderen. In de doorrit 

zijn Jolanda Meesters (schilderijen), Sacha 

de Ven (boeken en objecten), Joeri van 

Marrewijk (edelsmeedkunst en 

tuinmeubelen), Calaudia Bos (keramiek), 

Doekla Steenhuis (sieraden), Jelda 

Hammingh (demo Japans schilderen), Arie 

Jekel (Aquarellen), Yvonne Dollee 

(schilderijen) en Antoinette Verboon 

(beelden) aanwezig. Anneke Meijer en 

Truus Besseling zijn, net als in 2012, in de 

molen te vinden, waar ze viltkunst laten 

zien. Hier is ook Bram Gringhuis van de 

partij, niet alleen met schilderijen maar 

ook met zijn draaimolen. Marietta Rust 

blijkt verder niet alleen een verdienstelijk 

zangeres te zijn, ze schildert ook prachtig. 

Dat is te zien op de kaartjes waarmee ze 

aanwezig is. Natuurfotograaf Jon Bakker 

komt met zijn marktbakfiets waarop hij 

prachtige foto’s en schilderijen laat zien, 

naar Garnwerd. De bekende ijscoman Wim 

Koning is er met zijn ijswagentje van 

waaruit hij steekijsjes in de aanbieding 

heeft. De muzikale invulling van deze 

manifestatie, waar men op beide dagen van 

13.00 tot 17.00 uur terecht kan, is nog een 

verrassing en dat geldt ook voor de 

openingsact. 

 

Reitdieptochten op 25 augustus 

Op zondag 25 augustus worden, voor de 

66
ste

 keer alweer,  de Reitdieptochten 

georganiseerd. De inschrijving is vanaf 

12.00 uur. De aanvangstijden: 

 Meisjes tot 16 jaar (500 meter): 13.30 uur. 

Jongens tot 16 jaar (500 meter): 14.15 uur. 

Dames (1000 meter): 15.15 uur. 

Heren (1000 meter): 16.00 uur. 

Prijsuitreiking: rond 17.00 uur. 

De deelnemers betalen € 3,50; de 

toeschouwers € 1,50.  

Inlichtingen: 0594-621426/621620. 

E-mail: hvr@bureauspoor.nl 

www.reitdieptochten.nl  

 

40 om Garnwerd op 28 september 

Het duurt weliswaar nog drie maanden en 

dat lijkt een eeuwigheid maar voor je het 

weet is het zover: de laatste zaterdag van 

september, de 28
ste

. Nog twaalf weken om 

je voor te bereiden op de langdurigste 

fysieke en mentale uitdaging van het dorp: 

de 40 om Garnwerd. Momenteel wordt de 

route uitgestippeld en worden de 

vrijwilligers langzaamaan op stoom 

gebracht. Inmiddels hebben de eerste  

deelnemers zich al aangemeld maar er zijn 

http://www.braggeltochtgarnwerd.nl/
mailto:hvr@bureauspoor.nl
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nog plaatsen beschikbaar. Kijk dus je 

wandelschoenen na, inspecteer je voeten, 

raadpleeg een haptonoom en meld je 

vervolgens  aan: 0646782331 of 

l.postma@rug.nl  

Oh ja, we zoeken voor de 40 om Garnwerd 

van dit jaar  nog een vrijwillige 

hospik/blarenprikker M/V. Christine, onze 

vaste en alomgewaardeerde hospik, is dit 

jaar helaas verhinderd. Heb je enige 

ervaring op dit gebied en lijkt het je leuk 

om een keer deel uit te maken van het 

enthousiaste vrijwilligersteam en de unieke 

sfeer tijdens de tocht eens te proeven? 

Neem dan contact op met Lambertus 

Postma, 0646782331 of l.postma@rug.nl 

 

Nieuws van de Boekeniers 

Ook de Boekeniers zullen op de braderie 

van 13 juli aanwezig zijn. U kunt een 

kijkje komen nemen naar hoe het boek 

over Garnwerd langzaam maar zeker vorm 

krijgt. Er zal een nieuwe nieuwsbrief klaar 

liggen en er zijn enkele boekeniers 

aanwezig die u antwoord kunnen geven op 

uw vragen over de historie van Garnwerd. 

Tevens kunt u zich hier vooraanmelden 

(voorzover dat nog niet is gebeurd) voor de 

aanschaf van het boek dat rond Sinterklaas 

verschijnt. Bij vooraanmelding krijgt u een 

korting van € 5,- . Wij zien u graag op de 

braderie! 

 

En dan nog even dit: 

In diverse media wordt vermeld dat de 

inwoners aan deze kant van het Reitdiep, 

de zgn.  “West bank”, in geval van een 

gemeentelijke herindeling in grote 

meerderheid voor aansluiting bij de nieuwe 

gemeente Westerkwartier zouden zijn. 

Deze bewering is echter gebaseerd op de 

voorkeur van een aantal aanwezigen 

(slechts enkele tientallen) op een door de 

gemeente georganiseerde informatie-

bijeenkomst in het dorpshuis van 

Feerwerd. Aangezien deze kant van het 

Reitdiep echter wordt bevolkt door 

ongeveer tweeduizend inwoners, lijkt die 

bewering op zijn minst wat voorbarig.. 

 

Wist u dat: 

- lang niet iedereen blij is met 

doordeweekse wielerwedstrijden in 

onze gemeente? 

- De eerste vrije vlucht met een 

bemande hete luchtballon werd 

gemaakt op 21 november 1783? 

- de vierdaagse van Nijmegen 

oorspronkelijk een marstraining was 

voor KNIL recruten ter 

voorbereiding op hun dienst in het 

toenmalig Nederlands Indië? 

- Datzelfde KNIL (Koninklijk 

Nederlands Indisch Leger) 

voornamelijk werd bevolkt door 

buitenlanders en als voorbeeld heeft 

gediend voor het Franse en Spaanse 

vreemdelingenlegioen? 

- er ooit even ten noorden van 

Garnwerd bruinvissen en steuren in 

het Reitdiep rondzwommen? 

 

 

 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

 

AD NOOREN 

DE BETONSPECIALIST 
 

Voor betonwerk en grondwerk 

Oostumerweg 4, 9893 TC Garnwerd 

Tel. 0594-621470 

www.adnooren.nl 
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Programma Garnwerd Grandioos 
 

 

Woensdag 10 juli: 

- opzetten van de feesttent.. 

 

 

Donderdag 11 juli: 

- 16.00: opening van de kermis 

- 20.00-24.00: kaarten, sjoelen en darten in de feesttent 

 

 

Vrijdag 12 juli: 

- 19.00-21.00: Foute bingo + proud to be foud kids, voor 

kinderen tot 12 jaar 

- 21.30-01.00: Bingo + themafeest Proud to be foud 

 

 

Zaterdag 13 juli: 

- 09.30-12.30: viswedstrijd voor jeugd t/m 12 jaar 

- 13.00: braderie en rommelmarkt 

- 13.00: kunstmarkt 

- 13.00: demonstratie ketting kunstzagen 

- 14.00: clown Fleurtje 

- 19.00: ballonvaart 

- 20.00: sigaarroken 

- 22.00: live band Jet Set 

 

 

Zondag 14 juli: 

- 13.00: inschrijven Braggeltocht 

- 15.00: start Braggeltocht 

- 16.00: prijsuitreiking Braggeltocht 

- 17.00: band The Nightbirds 

- 23.00: vuurwerkshow 
 


