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Beste Garnwerders, 
Dit is het laatste nummer van de Gört voor 

de zomervakantie. In dit nummer vinden 

jullie op de laatste pagina het progamma 

van Garnwerd Grandioos op 8, 9 en 10 juli. 

Het eerstvolgende nummer verschijnt begin 

september. Een zonnige en prettige 

vakantie gewenst! 

 

Vermelding B&B op publicatiebord 

Op het publicatiebord bij de molen hangt 

een lijst met daarop de namen, adressen en 

telefoonnummers van een aantal Bed and 

Breakfastgelegenheden in het dorp. De lijst 

wordt regelmatig geraadpleegd door 

recreanten die onderdak voor de nacht 

zoeken. Hebt u een B&B gelegenheid en 

staat u nog niet op de lijst? Geef dan even 

uw gegevens door aan l.postma@rug.nl of 

0646782331. De lijst zal dan bijgewerkt  

worden. 

  

Laagfrequent  geluid in Garnwerd 

Begin april hebben meerdere mensen bij de 

gemeente geklaagd over een laag 

monotoon geluid dat steeds kort, vooral op 

stille avonden te horen was. Sommige 

bewoners hadden het al vaker waar-

genomen maar werden amper geloofd. Het 

geluid was eerst enkele malen per nacht 

hoorbaar maar  dit werd uiteinde-lijk zes 

keer per uur. Omdat ik  er zelf ook wakker  

van werd, ben ik gaan posten in en om 

Garnwerd om de oorzaak te lokaliseren. 

Omdat ik vroeger bij het industriepark 

Delfzijl heb gewoond, heb ik er ervaring 

mee. Met in het achterhoofd het 

laagfrequent geluid bij Grijpskerk, wilde ik 

dit fenomeen wel eens onderzoeken. 

Laagfrequent geluid kan zeer verstorend 

werken op lichaam en geest. Dit is echter 

voor ieder verschillend. Sommigen nemen 

het geluid waar maar ervaren het niet als 

storend. De veroorzaker werd uiteindelijk 

gevonden: het betrof een cv-ketel aan het 

P-pleintje. Na melding bij de bewoonster, 

die vervolgens de energiewacht 

inschakelde, werd de storing verholpen. 

Het ging om een defecte lager in de cv-

ketel die bij de uitlaat een laagfrequent 

geluid produceerde dat gek genoeg niet in 

de woning zelf hoorbaar was. Eind goed al 

goed zou men zo zeggen. Toch blijft af en 

toe het geluid nog hoorbaar en het is dus 

aannemelijk dat er één of meerdere  cv-

ketels van het zelfde bouwjaar zijn die ook 

een beginnende storing vertonen. 

Misschien dat er na het lezen van dit 

verhaal een lichtje bij u gaat branden, en 

dat u ook een kleine storing bij uw cv hebt 
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opgemerkt. Doe dan uzelf en uw 

dorpsgenoten een plezier en laat de 

energiewacht eens naar uw cv-ketel kijken. 

Met vriendelijke groet,  

Wilma Schipper 

 

Hallo Lola 
Op 2, 3 en 4 september speelt Theater te 

Water in Garnwerd het stuk „Hallo Lola‟. 

We worden meegenomen naar het theater 

van de mooie Lola. Er wordt gezongen en 

gedanst, gelachen en plezier gemaakt. 

Totdat een vreemde bezoeker verschijnt. 

Een reeks van gebeurtenissen neemt een 

aanvang waarbij het voortbestaan van het 

theater in het geding is en niemand blijkt te 

zijn die hij lijkt. Een dwaze komedie over 

het voortbestaan van theater, waarin alles 

goed afloopt en ieder krijgt wat ie wil en 

met de werkelijkheid een loopje wordt 

genomen. Voor meer info en reserveringen: 

info@theatertewater.nl of 050-3185035. 

 

40 om Garnwerd: aanmelden 
De route is alweer verkend en inmiddels 

hebben zich zo‟n 20 deelnemers aangemeld 

voor de “40 om Garnwerd” op zaterdag 24 

september a.s.. Wie vorig jaar heeft 

meegelopen, is verzekerd van deelname 

maar meld je dan wel even voor 1 juli  aan 

(0646782331, l.postma@rug.nl of 

mondeling bij ‟t Woaterbörgje). Vanaf 1 

juli is aanmelding open voor iedereen; wie 

eerst komt, eerst loopt. Het inleggeld van € 

5,- kan op 24 september ‟s ochtends voor 

de start betaald worden. 

 

Kunstrijk weekend tijdens GG 

Het kunstprogramma tijdens Garnwerd 

Grandioos begint op vrijdag 8 juli met een 

workshop schilderen voor 3 groepen 

kinderen o.l.v. Lieke Bos. De materialen 

die gebruikt worden zijn vingerverf, acryl- 

en/of plakkaatverf. Op zaterdag 9 en 

zondag 10 juli is er van 12.00 tot 17.00 uur 

“Kunst in de Doorrit” waar twaalf 

samenwerkende professionele kunstenaars 

uit de regio hun werken exposeren en 

daarbij zelf aanwezig zijn. Om Garnwerd 

nog meer in het “Kunstig” zonnetje te 

zetten werken 20 van de 30 professionele 

en amateur-kunstenaars die Garnwerd telt, 

mee aan een “Open Kunstroute” door het 

dorp. Zij exposeren hun werk individueel 

aan huis of groepsgewijs in de kerk, de 

molen of op het P-plein. Ook zijn er enkele 

galeries geopend voor kunstenaars met 

werken “over Garnwerd”. In de Doorrit 

zijn flyers met daarop de route naar de 

exposerende kunstenaars in het dorp. De 

kunstuiting van de Garnwerder jeugd wordt 

in de feesttent gepresenteerd en de 

organisatie verwacht dat het publiek daar 

nog wel eens door verrast  zou kunnen 

worden. Op zaterdag en zondag ligt in het 

Reitdiep een Groninger Platte Bol voor 

“lutje tocht‟n mit koffie en kauk” en 

verkoopt de ijscoman zijn wafelijsjes 

vanuit  een nostalgische bakfiets. Op 

zaterdag wordt op verschillende locaties de 

Kunstroute en de braderie regelmatig 

muzikaal opgeluisterd door de Gringo‟s, 

een mix van Haagse bluf en Groninger klei. 

 

Reitdieptochten 2011 

Op zondag 28 augustus worden de 

Reitdieptochten voor de 64
e
 keer 

georganiseerd. Inschrijven kan tot een half 

uur voor aanvang bij de entree van 

recreatiecentrum Ad Nooren. Aanvang: 

meisjes tot 16 jaar (500 m) om 13.30; 

jongens tot 16 jaar (500 m) om 14.15; 

dames (1000 m) om 15.15; 

heren (1000 m) om 16.00.  

De prijsuitreiking is rond 17.00 uur op de 

dijk. Inschrijfgeld voor deelnemers € 3,50; 

voor toeschouwers € 1,50. Inlichtingen: 

0594-621426/621620. of 

hvr@bureauspoor.nl Zie voor meer 

informatie ook: www.reitdieptochten.nl 

 

3
e
 Beachvolleybal toernooi Garnwerd 

Op zaterdag 25 juni om 09.30 uur heb ik 

afgesproken met Marcel Schuiten om de 

volleybalvelden in orde te brengen op het 

strandje bij Ad Nooren. Het weer zat toen 
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nog mee, bewolkt maar droog. Nadat de 

velden gereed waren begon het stilletjes 

aan te miezeren en dat hield maar niet op. 

Er werd ‟s middags 2 x gebeld met de 

vraag of het ‟s avonds nog wel door zou 

gaan maar ik had de hele middag naar 

buienrader zitten kijken en het zou om 

18.00 uur droog worden/zijn. Het was bijna 

19.15, de muziek was er, de scheidsrechters 

waren er, sommige teams waren er maar 

waar waren de ballen? Marcel dacht dat hij 

het wel rustig aan kon doen want hij hoefde 

pas om 19.35 te spelen en was even 

vergeten dat er daar voor ook al een 

wedstrijd was. Gelukkig was hij nog net op 

tijd. Er hadden zich 8 teams opgegeven en 

deze waren verdeeld in 2 poules. Op het 

veld ging het er fanatiek aan toe, sommige 

spelers doken in het natte zand waar zich 

ook al een aantal plassen hadden gevormd. 

Het weer en de natte ondergrond mochten 

de pret echter niet drukken. Spelers die het 

toch koud hadden gekregen konden zich 

warmen bij de vuurkorf. Spelers namen vol 

overgave deel aan het spel en af en toe 

vloog er een bal in het water, deze werd 

door de jeugd met behulp van een kano 

weer opgehaald. Niet alleen raakte de bal af 

en toe in het water, sommige spelers waren 

zo verhit dat ook zij verkoeling zochten in 

het Reitdiep. Even na tienen zat het er op 

en werd de volgende eindstand genoteerd: 

1. Stief Beuk‟n 

2. Jurk 

3. De Zandhappers 

4. KMTJ 

5. Op z‟n Deelmans 

6. The Winning team 

7. Roelofs Angels 

8. Prince 

Met dank aan alle vrijwilligers, muziek, 

scheidsrechters, tellers, de lieftallige 

assistente, enkele toeschouwers en 

natuurlijk alle deelnemers. Tot volgend 

jaar. 

Miente Viersen 

 

 

En dan nog even dit: 

Al is de  bromtoon nog zo snel, Wilma 

achterhaalt hem wel. 

 

Wist u dat: 

- de aarde een constante bromtoon 

voortbrengt? 

- de aarde door de Japanse tsunami 

sneller is gaan draaien? 

- op Krassum de hanen niet kraaien maar 

balken? 

- je voor het verplaatsen van een bed 

maar beter niet al te lange vingers kunt 

hebben? 

- Anita Schuiten op de vroege 

zondagochtend wezenloos op haar fiets 

door het dorp blijkt te karren? 

- het bestellen van een citroentje bij Ad 

Nooren tot verrassende resultaten leidt? 

- Harm Wegman een hekel aan Italiaanse 

koffie heeft? 

- je tijdens een knuffelpartijtje maar beter 

je gordijnen kunt sluiten? 

 

 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

 

                                                        
 



 

Garnwerd Grandioos 2011 
 

 

Van vrijdag 8 juli tot en met zondag 10 juli staat Garnwerd op z‟n kop want dan is het 

weer “Garnwerd Grandioos!”, ons jaarlijkse dorpsfeest. 

♠ 

 

►Vrijdag om 16.00 uur wordt de kermis voor het hele weekend geopend, klein maar 

gezellig voor de hele familie! Om 19.00 uur is er dan in of bij de feesttent voor de 

kinderen “Kunstschilderen met Lieke”, op echt schildersdoek!   

►Dan gaat vanaf 21.00 uur het dak eraf met de jaren ‟70 Drive-in Disco Show!, een 

hele avond swingen op die vette, ouwe discoplaten! En wil je zelf een coole jaren „70 act 

doen dan is daar een klein podium naast de bar voor beschikbaar, met licht en geluid;, 

karaoke, playback of live, als het maar gezellig is! 

♣ 

 

►Zaterdag om 13.00 uur  wordt de gezellige braderie weer geopend met voor elk wat 

wils, van een paarden-hoofdstel-voor-aan-de-muur tot de allernieuwste CD‟s met 

Gouwe Ouwe, en een kunstmarkt in de “Doorrit” van Café Hammingh, met een 

kunstroute door de Burg. Brouwerstraat tot in de kerk, met kunst van vele verschillende 

kunstenaars uit de omgeving.  

►Om 17.00 uur zal er een bloedje spannende badeendjes-race plaatsvinden op het 

Reitdiep; schrijf in op het badeendje van jouw keus en dan maar hopen dat „ie als eerste 

de eindstreep haalt. Opbrengst voor een goede doel. 

►Om 19:00 uur dan nog een mini 6 kamp, voor kleine teams, kleine spelletjes……, bij 

de tent. 

►Vanaf 22.00 uur kan er worden gedanst, gefeest, gezongen, kortom het dak er ècht af, 

met feestband en lokale helden “Dakkeraf”, tot in de kleine uurtjes het dak er weer op 

mag.  

♥ 

 

►Zondag gaan we om 14.00 uur verder met een jubileumoptreden van muziek-

vereniging “De Eendracht” in de feesttent tot 17:00 uur,  

►terwijl om 16:00 uur een megaspectaculaire en spetterende “Baggertocht” van start 

zal gaan vanaf het Oude Schoolplein. De prijsuitreiking is om ongeveer 18:30 in de 

feesttent. 

►Om 19:00 uur neemt dan duo “Terry West” de muzikale verantwoordelijkheid op 

zich en zal de stemming er in houden tot aan het absolute einde van het feest. Kortom, 

voor elk wat wils, een goed gevuld en zeer gevarieerd programma dat garant staat voor 

een heel weekend plezier! 

♦ 

 


