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Beste Garnwerders, 

In dit nummer o.a. verslagen van de 

activiteiten die in het zomerseizoen 

gehouden zijn en de aankondiging van 

een paar evenementen die op stapel 

staan. De vakantie zit erop, de ‘R’ is 

weer in de maand en dat betekent dat 

we kunnen uitzien naar de 

gebruikelijke najaars- en winter-

activiteiten zoals het klaverjassen, 

Sinterklaas, Kerst en jaarwisseling, 

enz. Wij hopen hier weer velen van 

jullie te zien. 

 

40 om Garnwerd volgeboekt 
De vijfde editie van de wandeltocht 

’40 om Garnwerd’, die op zaterdag 29 

september wordt gehouden, is 

inmiddels tot aan de nok volgeboekt. 

Niet zo verwonderlijk want dit is een 

lustrumeditie en de route is daarom 

extra interessant gemaakt.  Die route is 

inmiddels uitgezet en de vrijwilligers 

zijn er helemaal klaar voor. De 

deelnemers worden op 29 september 

om 05.30 uur verwacht in ’t 

Woaterbörgje, waar de intekening en 

de briefing plaatsvinden onder het 

genot van een kop koffie/thee en een 

broodje. Het startgeld bedraagt € 5,- 

maar dan heb je ook iets. Zorg dat je 

reflecterende kleding en/of wandel-

verlichting meebrengt want we starten 

v.a. 06.00 uur en dan is het nog 

donker. Nu alleen nog even afwachten 

of iedereen die zich heeft aangemeld 

ook daadwerkelijk aanwezig is op 29 

september. Of zouden er toch weer 

mensen zijn die op het laatste moment 

een bruiloft hebben, geblesseerd zijn 

of  over moeten werken? We zullen 

het zien.. 

 

Garnwerd Grandioos 2012 

Met een ‘tot volgend jaar’ bij de 

kermisexploitanten op zondagavond, 

begint eigenlijk de voorbereiding van 

de volgende Garnwerd Grandioos. De 

tentcommissie komt aan het eind van 

het jaar samen om te brainstormen. 

Daarna gaat het snel. Tent bespreken, 

drank bestellen, muziek regelen en 

vrijwilligers benaderen. Het zijn vaak 

dezelfde mensen die zich ieder jaar 

weer inzetten om het een geslaagd 

‘feestje’ te laten worden. Toch was het 

goed om te zien dat er deze keer ook 

andere gezichten waren. Ook de jeugd 

hielp enthousiast mee.  

Vrijdag 13 juli was het dan zover, de 

kermis werd om 16.00 uur geopend 

door Burgemeester Dick Kleiwerd. De 

kinderen van de basisschool kregen 

vrijkaartjes voor de zweefmolen en dat 

is het startschot voor een weekend 

Garnwerd Grandioos. Na het eten 

konden de kinderen een Tiroler hoedje 

versieren. Vaak werden hier de letters 

van de naam van de eigenaar, een veer 

en andere versierselen opgeplakt. Dit 

allemaal onder toeziend oog van Lieke 

Bos. Om 21.00 uur vulde de tent zich 



met mensen in Tiroler outfit zoals 

lederhosen en dirndljurkjes. De 

muziek kwam ook uit die streek. Er 

werden deelnemers gezocht voor een 

wedstrijdje jodelen. De winnaar van 

wie het meest origineel gekleed was, 

moet volgens mij nog bekend gemaakt 

worden.  

Onder de bezielende leiding van 

Fokko Leutscher werden zaterdag-

ochtend de kramen voor de braderie 

opgebouwd. Fokko heeft vorig jaar al 

aangegeven dat dit voor hem de laatste 

keer zou zijn. Wel wil hij de 

kunstmarkt blijven organiseren. De 

kunstmarkt werd op zaterdag om 12.00 

uur geopend door wethouder 

Broeksma en Burgemeester Dick 

Kleiwerd. Er waren exposities in o.a. 

de kerk en de Doorrit. Op de braderie 

was weer een grote diversiteit aan 

spullen te koop. Ook kon er geraden 

worden naar het gewicht van een jonge 

stier, voeren er radiografisch bestuurde 

bootjes in het Reitdiep en was er een 

demonstratie schapendrijven. De jeugd 

kon vlotten bouwen bij het 

pierenbadje. ’s Avonds zorgde de band 

‘Jet Set’ in de tent voor veel drukte en 

gezelligheid.  

Ook op zondag was de kunstmarkt 

weer te bewonderen en om 15.00 uur 

begon de Braggeltocht. Een paar 

honderd lopers begonnen bij de molen 

aan een run door straten, weilanden en 

sloten rondom Garnwerd. De winnaar, 

Herman Lubbers, kwam na 15 minuten 

over de finish. Bij de dames won Emy 

Guikema. Garnwerd Gradioos werd 

zondagavond afgesloten met een 

optreden van de Esperando’s.  

Zoals elk evenement, kan ook 

Garnwerd Grandioos niet zonder 

vrijwilligers. De één wil wel een paar 

uurtjes meehelpen en een ander is het 

hele weekend bezig. Weer anderen 

stellen van alles ter beschikking, zoals 

water, stroom of apparatuur. Van 

verkeersregelaar tot biertapper, van 

commissielid tot marktmeester, zonder 

vrijwilligers is het onmogelijk om zo’n 

weekend te organiseren. Iedereen die 

zich hierin herkent: BEDANKT! 

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. 

Bijvoorbeeld muziek die te hard staat, 

spullen die niet of te laat worden 

opgeruimd, glas dat bewust kapot 

wordt gegooid. Dat zijn dingen die de 

volgende keer anders moeten of die we 

moeten zien te voorkomen. Wel was 

het weer grandioos.  

Vacatures: we zijn op zoek naar 

nieuwe leden voor de tentcommissie 

en naar een nieuwe marktmeester voor 

de braderie. Is dit iets voor u, laat het 

even weten aan het bestuur. 

Miente Viersen 

 

 
Een verkwikkend modderbad van echte 

Garnwerder braggel.. 

 

Reitdieptochten 
Mede door de prima weersom-

standigheden werden de Reitdiep-

tochten op 2 september goed bezocht 

door zowel deelnemers als 

toeschouwers. Er waren 212 

zwemmers en ongeveer 200 

toeschouwers aanwezig. Temperatuur 

en kwaliteit van het zwemwater waren 

goed. Er deden zoveel dames mee (80) 

dat er niet voldoende herinnerings-

lintjes voor de na hen startende heren 



waren. Die lintjes zullen worden 

nagezonden.  De organisatie dankt alle 

vrijwillers; dankzij hun inzet is het 

weer een prachtig zwemfeest 

geworden. De uitslag: 
 

Meisjes 500 meter: 

1. M. Laan, Opende, 9.24 min. 

2. D. Spreen, Rolde, 9.28 min. 

3. C. Klijnsma, Rolde, 9.32 min. 

 

Jongens 500 meter: 

1. J. Heerema, Uithuizen, 10.29 min. 

2. M. Oldenburger, Uithuizen, 11.00 min. 

3. C. Oosterhof, Startenhuizen, 11.34 min. 

 

Dames 1000 meter: 

1. C. van Beusekom, Den Horn, 14.08 min. 

2. M. Tienstra, Winsum, 14.17 min. 

3. A. Schutrup, Gieten, 15.26 min. 

 

Heren 1000 meter: 

1. E. Schröder, Groningen, 12.42 min. 

2. G. v.d. Berg, Groningen, 13.45 min. 

3. E. Dijkhuis, Haren, 14.33 min. 

 

 
Heel Garnwerd (zelfs de vlag..) op z’n kop 

tijdens de Reitdieptochten! 

 

Dorpsommetje 
Het dorpsommetje Garnwerd-

Aduarderzijl wordt op 26 september 

officieel geopend door burgemeester 

Michels. Het ommetje loopt vanaf de 

molen via de Hunzeweg het dorp uit 

naar Schifpot. Vlak buiten het dorp 

slaat men linksaf en loopt dan via een 

onverhard graspad (boerenlandpad) 

door het land naar het oude veerhuisje 

bij Schifpot. Dit gedeelte van het pad 

is voor honden niet toegestaan en het 

is elk jaar op 31 december afgesloten. 

Vervolgens gaat het via het groene 

laantje langs het Aduarderdiep naar 

Aduarderzijl en vanaf daar via de 

Antumerweg terug naar Garnwerd. In 

Garnwerd loopt men dan door het 

oude gedeelte van het dorp terug naar 

de molen. De totale afstand bedraagt 

zes kilometer. Tegenover de molen en 

bij Schifpot komen informatieborden  

waarop op over bepaalde zaken tekst 

en uitleg wordt gegeven en er worden 

route-informatiefolders onder de 

plaatselijke horecagelegenheden 

verspreid. Het Dorpsommetje is een 

initiatief van de Dorpsvereniging; de 

realisatie is in handen van Fokko 

Leutscher en Lambertus Postma. Het 

is mogelijk gemaakt door de 

ondersteuning van LandschapsBeheer 

Groningen en de financiële steun van 

diverse sponsoren. 

 

Akkers te huur 

Voor de inwoners van Garnwerd zijn 

voor het verbouwen van aardappelen 

en groenten nog plaatsen vrij op de 

volkstuintjes aan de oostkant van het 

Reitdiep. Wie interesse heeft, kan zich 

aanmelden bij Bob de Paauw, 

Krassumerstraat 30, telefoon: 0594-

621260. 

Nel Terpstra 

 

Tocht om de Noord 
(Kom) gluren in Garnwerd, dat dörpke 

’n stip op de kaart, tussen kerk en 

molen, in de smalste straat. Kijk goed 

links en rechts, boven en onder, want 

Garnwerd is wel klein maar altijd 

bijzonder. (tekst Wies Gorter) 

In het weekend van 29 en 30 

september wordt het wandelfestival 

Tocht om de Noord gehouden. 

Wandelaars kunnen dan verschillende 



afstanden wandelen, variërend van 15 

tot 40 kilometer per dag. In totaal gaat 

de route door 26 dorpen waar vanalles 

te zien en te beleven is. Dit jaar wordt 

ook Garnwerd aangedaan. Op zaterdag 

29 september kunnen we tussen 09.30 

en 13.30 uur rond 2000 wandelaars 

verwachten. Ook hier in Garnwerd 

krijgt men van alles te zien, horen en 

proeven. De tocht staat dit jaar in het 

teken van het zintuig ‘zien’ en in 

Garnwerd is natuurlijk genoeg te zien 

en te beleven. Gluren in Garnwerd, op 

zoek naar mooie en bijzondere dingen. 

Vanaf Aduarderzijl komt men 

Garnwerd binnen en nadat zij in de 

Gruwelijke EHBO tent van ioviat zijn 

verzorgd en vermaakt, worden ze 

feestelijk binnengehaald met ereboog 

en vlaggen. Via de Hunzeweg gaat de 

route verder langs de kerk, waar 

orgelmuziek te horen is. Door een 

gigantische verrekijker wandelt men 

dan de Burgemeester Brouwersstraat 

in, langs kunstwerken en 

bezienswaardigheden die kinderen op 

school hebben gemaakt. Vervolgens 

gaat men door de Doorrit waar men 

wordt getrakteerd op een lekker bordje 

gort (Garnwerder gortvreters). Hier 

kan iedereen proeven en 

kijken.Voordat de wandelaars hun weg 

over de brug richting Winsum 

vervolgen, worden ze toegezongen 

door het Lichtekoor dat bij de molen 

(die die dag open is) afscheidsliederen 

en ander gezang ten gehore brengt. De 

bewoners langs de route krijgen nog 

een brief maar hierbij alvast het 

verzoek om die dag de (Garnwerder) 

vlag uit te hangen en op Radio Noord 

af te stemmen. Het evenement is die 

dag nl. live op die zender te 

beluisteren. 

 

 

 

Stukjes voor de Gört 
De Gört is de officiële nieuwsbrief van 

de dorpsvereniging en in eerste 

instantie bedoeld om de leden van de 

vereniging  te informeren over 

relevante zaken. Toch is er daarnaast 

vaak nog ruimte voor schrijfsels van 

wat luchtiger aard die de schrijvers aan 

het publiek kwijt willen. Wilt u ook 

eens een stukje schrijven over een 

onderwerp waarvan u denkt dat ook 

anderen erin geïnteresseerd zijn? 

Aarzel dan niet, pak de pen (of liever 

gezegd: het toetsenbord) ga aan de 

slag en lever het eindprodukt aan bij 

de redactie van dit blad: 

l.postma@rug.nl  

 

Wist u dat: 

- muizen kunnen zingen? 

-  ratten kunnen lachen? 

- olifanten niet kunnen springen? 

- het huis van Marc Nooren weer 

heel eventjes te koop heeft gestaan? 

- het Woaterbörgje “beschermings-

geld” betaalt aan de plaatselijke 

Harley-bende? 

- er op 1 januari weer een nieuw-

jaarsduik in het Reitdiep is? 

Gegadigden kunnen alvast 

beginnen te oefenen nu het water 

nog redelijk op temperatuur is. 

IJsblokjes zijn eventueel 

verkrijgbaar  bij ijsmeester Pieter 

van Dijk. 

 

Deze Gört wordt gesponsord door: 

 

Schildersbedrijf 

Jilke Stienstra 
 

Oosterweg 23 

9892 PH Feerwerd 

0594-621926 of 06-38193145 

jilke_stienstra@hotmail.com 


