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Beste Garnwerders,
Wij hopen dat jullie allemaal de
zomervakantie min of meer ongehavend en uitgerust zijn doorgekomen.
We kunnen nu dus met frisse moed
tegen het winterseizoen aan gaan
leunen. Aan gebrek aan activiteiten zal
het niet liggen, zoals u in dit nummer
kunt lezen. Wat dacht u van deelname
aan een supergriezelige nachtelijke
spooktocht? Of een gezellig maandelijks klaverjasavondje? Er gaat ook
weer gewandeld worden, en, voor wie
er zin in heeft: de Sjanters beginnen
weer met repeteren. U ziet het,
gelegenheden te over om uzelf eens
achter
dat
stomme
blauwe
electronische oog vandaan te sleuren en
contacten met dorpsgenoten aan te
gaan of te verstevigen.
Klaverjassen
De ‘R’ komt weer in de maand en dat
betekent dat de kaarten weer op tafel
kunnen. De dorpsvereniging organiseert van september t/m april elke
derde woensdag van de maand een
klaverjasavond bij Hammingh. De
aanvang is om 20.00 uur en het
inleggeld bedraagt €2,50. Aan het eind
van het seizoen wordt de totaalscore
opgemaakt en vallen er prijzen te

winnen. Wie er wel iets voor voelt:
kom gerust even kijken op woensdag
15 september.
Spooktocht
Op zaterdagavond 18 september
organiseert de dorpsvereniging een
supergriezelige spooktocht voor leden
en niet-leden vanaf 16 jaar. Mocht u
last hebben van nachtmerries en niet
weten waar dat van komt, meldt u zich
dan aan voor deze tocht. U zult
weliswaar daarna nog steeds last
hebben van nachtmerries maar u weet
dan tenminste waar het van komt. Lees
de aankondiging op de achter-pagina
van dit blad en meldt u aan!
Sjanters repeteren weer
Zoals de vingervlugge jongens en
meisjes van de klaverjasavonden in het
winterseizoen hun vingeroefeningen
doen, zo plegen de nachtegaaltjes van
de Sjanters hun zangstemmen in vorm
te houden. De eerste repetitie is op
vrijdag 3 september om 20.30 uur in
het ijsbaangebouw. Nieuwe leden zijn
van harte welkom; loop gewoon even
binnen op 3 september.

Reitdieptochten
De Reitdieptochten op 22 augustus jl.
zijn succesvol verlopen. Hoewel er
regelmatig sprake was van dreigende
luchten, bleef het de hele middag zo
goed als droog en onweersbuien bleven
op een afstand. Toch zullen die
dreigende luchten en sombere voorspellingen er debet aan geweest zijn dat
er dit jaar minder deelnemers en
toeschouwers waren dan vorig jaar. Zij
die er wèl waren, lieten zich in ieder
geval de pret niet bederven. In totaal
120
zwemmers
trotseerden
de
watertemperatuur van 20 graden en
maakten er een mooi spektakel van,
aangemoedigd door ongeveer 250
toeschouwers. Het eerste startschot, dat
voor de meisjes tot 16 jaar, werd
gegeven door wethouder Wiebe Zorge.
De uitslagen:
Meisjes 500 meter
1 Cynthia van Beusekom , Den Horn
2 Margo Boer, Rolde
3 Daphne Spreen, Rolde
Jongens 500 meter
1 Calvin Kleinsma, Rolde
2 Ybe Kleinsma, Gieten
3 Jasper van Westing, Bedum
Dames 1000 meter
1 Cynthia van Beusekom, Den Horn
2 Aniek Schutrup, Gieten
3 Hilde Steenbergen, Gasselte
Heren 1000 meter
1 Erik Schröder, Groningen
2 Elzo Dijkhuis, Haren
3 Jeroen Keizer, Gieten
De prijzen voor de jongeren werden
uitgereikt door de burgemeester van
Garnwerd, Tante Griet. Die voor de

volwassenen, op speciaal verzoek, door
een oud burgemeester van Garnwerd,
Lambertus Postma. Alle deelnemers
ontvingen een herinneringsmedaille.
De organisatoren en alle vrijwilligers
(en dat waren er nogal wat) kunnen
terugzien op een zeer geslaagde dag.
40 om Garnwerd
De route is verkend, sponsoren en
vrijwilligers zijn benaderd en de
deelnemers hebben zich massaal
aangemeld. Dus staat niets een derde
editie van de 40 om Garnwerd wandeltocht op zaterdag 25 september nog in
de weg. De formule is ongeveer gelijk
aan de twee vorige edities, behalve dan
dat er nu enkel een veertig kilometerafstand is en dat elke deelnemer € 5,startgeld moet betalen. De deelnemers
worden op 25 september om 05.30
verwacht in ,t Woaterbörgje in
Garnwerd voor de inschrijving en de
briefing. Om 06.00 uur gaan de eerste
wandelaars van start. Denk er aan dat je
een reflecterend vestje of verlichting
meeneemt want het is dan nog
pikdonker. En nog even voor alle
duidelijkheid: nordic walking stokken
zijn niet toegestaan! De organisatoren
vinden nordic walking een uiterst idiote
manier van voortbewegen en willen er
dan ook niet mee geassocieerd worden.
Tijdens de tocht zal het de deelnemers
aan niets ontbreken want aan de
ravitaillering is ruim aandacht besteed
en ook een hospik maakt deel uit van
het begeleidend team. Tijdens de eerste
twee edities was het weer ronduit voortreffelijk. De twee initiatoren van de
tocht hopen nu echter op iets minder
gunstig weer, dit alles om de
moeilijkheidsgraad te verhogen en de
hospik iets meer werk te bezorgen,
getrouw aan het motto: bloed moet,

pijn is fijn. Inmiddels hebben zich 45
deelnemers aangemeld en dat is ook
wel zo ongeveer het maximaal
toelaatbare aantal. Mocht u dus nog zin
hebben en u nog niet hebben
aangemeld: helaas, misschien volgend
jaar..
Ooievaar op het nest
Wie had dat kunnen denken? Enkele
weken geleden voelde een ooievaar die
blijkbaar een verkenningsvlucht uitvoerde, zich niet te voornaam om even
te landen op ons ooievaarsnest langs de
ijsbaan. Hij/zij nam daar vervolgens
ruimschoots de tijd om de omgeving
eens goed in zich op te nemen om
vervolgens weer een uiterst sierlijke
verticale take-off te ondernemen. Wie
weet, zien we hem/haar volgend
voorjaar terug in gezelschap van een
soortgenoot van de andere kunne? En
wat zou dat vervolgens voor invloed
kunnen hebben op de bevolkingsaanwas in dit dorp? Als het even
meezit, moeten ze op de Kromme
Akkers serieus aan uitbreiding gaan
zitten denken..
En dan nog even dit..
Meubeltransportbedrijf Jaap Terpstra.
Voor het vervoer van uw kostbare
spulletjes. De mogelijkheid bestaat om
uw meubels tijdens het vervoer op
biologisch verantwoorde wijze nat te
laten reinigen…
Wist u dat:
- een baby tot de leeftijd van 6
maanden tegelijkertijd kan slikken
en ademen?
- op het zuidelijk halfrond het water
rechtsom het doucheputje indraait
en op het noordelijk halfrond
linksom?

- de Nederlandse taal uit ongeveer
80.000 woorden bestaat?
- de gemiddelde Nederlander daar
maar ongeveer 3.500 woorden van
gebruikt?
- kauwgum voor een belangrijk deel
uit rubber en plastic bestaat?
- het eiland Borkum af en toe wordt
geteisterd door ontzettend lelijke
babies?
- Anita en de majoor soms samen het
dorp uitwandelen en dan urenlang
onvindbaar zijn?
- wandelen een populair tijdverdrijf
begint te worden onder kroegbazen
en betonboeren?
- een heleboel lezers van dit blad na
hun eerstvolgende douche gaan
zitten kijken hoe het water het
afvoerputje indraait?

Deze Gört wordt gesponsord door:

Guikema Rijwielhandel
Verhuur, reparatie en onderhoud
van fietsen.
Zuiderweg 3 te Ezinge
Tel. 0594-621890 of 0628893438
Dames en heren ondernemers, wilt u
ook een keer dit blad sponsoren? Dat
kan. Neem dan even contact op met de
redactie, tel. 0646782331

SPOOKTOCHT
Op zaterdag 1 8 september 201 0 wordt er een spooktocht
georganiseerd door de dorpsvereniging Garnwerd e. o. Deze spannende
avond zal om 21 . 30 uur beginnen met een spookachtig drankje bij “t
Woaterbörgje” in Garnwerd. De tocht wordt wandelend afgelegd, en
er zullen een aantal opdrachten moeten worden volbracht voor het
verzamelen van punten. De spooktocht zal ook eindigen bij “t
Woaterbörgje” en hier zal de winnaar bekend worden gemaakt. Wij
hopen er natuurlijk op dat een ieder enthousiast mee gaat doen,
zodat we er met z’n allen een gezellige avond van kunnen maken (bij
onvoldoende deelname zal de spooktocht helaas niet doorgaan).
De minimale leeftijd is 1 6 jaar en deelname is op eigen risico. De
kosten voor deelname aan de tocht zullen voor leden € 5, 00 en voor
niet- leden € 7, 50 zijn (dit is inclusief 2 consumpties).
De opgave kan bij Corrie van Dijken 0595- 444489 of bij Harriët
Visscher 0594- 621 252 gaarne vóór 6 september 201 0. Ook voor
vragen of informatie kunt u met deze dames contact opnemen.

