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EDITIE GARNWERD GRANDIOOS 2018 
nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken 

Redactieadres: Robbert Vermeulen, De Akkerstraat 1 Garnwerd 

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

 

Beste Garnwerders, 
 
Zoals voorgaande jaren ontvangt u ook 
nu weer een editie van de Gört die 
grotendeels in het teken staat van 
Garnwerd Grandioos. Dit jaar vindt het 
festijn plaats van woensdag 11 juli tot en 
met zondag 15 juli, met hopelijk voor elk 
wat wils. 
 
Daarnaast is er een terugblik op Wie is de 
Mol, kunt u her en der meedoen aan 
sportieve activiteiten en treft u 
informatie aan over het oprichten van 
een politieke partij wanneer u mee zou 
willen doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 
november aanstaande voor de nieuwe 
gemeente Westerkwartier. Voor het 
geval er nog mensen zijn die werk willen 
maken van de Vrijstaat Garnwerd. 
 
De volgende, reguliere editie van de Gört 
zal begin september verschijnen. 

 

 
 

 
Overzicht programma Garnwerd 
Grandioos per dag 
 
Woensdag 11 juli 
19.30 uur Uitvoering musical OBS 
Kromme Akkers in Garnwerd in de 
feesttent. 
 
Donderdag 12 juli 
15.30 uur Feestelijke opening kermis met 
clown Bogus  
20.00 uur Darten (opgave verplicht 06-
12604740), sjoelen en klaverjassen in de 
feesttent 
 
 
Vrijdag 13 juli  
18.30 uur Dorpsmaaltijd in de feesttent. 
20.30 uur Tentkwis 
 
Zaterdag 14 juli 
11.00 uur Brunch feesttent kinderen 
(opgave: linda@adnooren.nl) 
13.00 uur tot 17.00 uur Braderie door de 
straten van Garnwerd. 
13.00 uur tot 17.00 uur Trike rijden met 
Free Bikers. 



 

 

13.30 uur Levend tafelvoetbal voor jong 
& oud (opgave: guikema@scarlet.nl) 
19.00 uur Luchtspektakel met 
luchtballonnen en Ultralight vliegen 
(opgave: 06-53360078) 
20.00 uur Ballonvaart 
22.00 uur Live muziek met LIVE ON TOUR 
 
Zondag 15 juli 
12.30 uur Inschrijving Braggeltocht. 
14.30 uur Start van de 8ste editie 
Braggeltocht. 
20.00 uur Hollandse avond Garnwerd 
Grandioos. 
24.00 uur Einde van Garnwerd Grandioos 
2018 
 

Kermis 
Het gehele weekend van Garnwerd 
Grandioos is er ook weer een gezellige 
kermis met onder andere de 
zweefmolen, kinderattracties, een 
schiettent, gokautomaat, loempiakraam, 
oliebollenkraam en hamburgertent!  
De kermis wordt feestelijk geopend op 12 
juli om half vier, met medewerking van 
Clown Bogus! 
 
De openingstijden van de kermis 
verschillen per dag:  
 
Donderdag 12 juli 
• Van 15.30 uur tot 17.00 uur 
• Van 19.00 uur tot 21.00 uur 
 
Vrijdag 13 juli 
• Van 15.30 uur tot 17.00 uur  
• Van 19.00 uur tot 22.30 uur 
 
Zaterdag 14 juli 
• Van 13.00 uur tot 17.00 uur  
• Van 19.00 uur tot 24.00 uur 
 

Zondag 15 juli 
• Van 13.00 uur tot 17.00 uur  
• Van 19.00 uur tot 22.00 uur 
* De openingstijden van de eettenten 
kunnen verschillen, afhankelijk van de 
drukte. 
 
 
 

Programma per dag 
Woensdag 11 juli 
In de feesttent is de uitvoering van de 
musical ‘Hotel te koop’ van de leerlingen 
van de bovenbouw van de OBS Kromme 
Akkers in Garnwerd. Het dorp doet veel 
voor de school en op deze manier wil 
school ook iets terug doen. Iedere 
Garnwerder wordt dan ook van harte 
uitgenodigd om bij de musical aanwezig 
te zijn. 
 
 
Donderdag 12 juli 
Om 15.30 uur wordt de kermis feestelijk 
geopend door clown Bogus. 
’s Avonds is er vanaf 20.00 uur darten, 
sjoelen en klaverjassen in de feesttent 
(opgave is alleen nodig voor darters, dat 
kan via 06- 27741199 of de site 
www.garnwerdgrandioos.nl).  
 
 
Vrijdag  13 juli  
DORPSMAALTIJD EN TENTKWIS 
Om de vrijdagavond met een stevige 
bodem te starten, bent u allen wederom 
van harte uitgenodigd voor de 
Dorpsmaaltijd in de feesttent vanaf 18.30 
uur. Voor soep en stokbrood wordt 
gezorgd. Neem vooral zelf iets lekkers 
mee; van stamppot tot kaviaar! En blijf 
hangen voor de rest van het programma, 
dat om 20:30 van start gaat. 



 

 

“Van wie was die brievenbus nou?” Dat is 
de vraag die je je tijdens deze quiz – op 
z’n Garnwerds kwis – afvraagt. Heb je 
een goede dosis algemene kennis, een 
goed oor voor muziek (van smartlappen 
tot klassiek), ben je analytisch onderlegd 
of wil je gewoon graag de poedelprijs? 
Dan ben je op vrijdag 13 juli van harte 
welkom in de tent om mee te doen aan 
de heuse tentkwis. 
Meld je team van minimaal twee en 
maximaal zes personen vooraf aan via 
garnwerdgrandioos2018@hotmail.com 
of stel op vrijdagavond zelf een team 
samen en “tel uit die winst.” Tja, wie zegt 
dat nou altijd… Ga daar maar over 
nadenken en tot dan!  
 
 
Zaterdag 14 juli  
Om 11.00 uur is er in de feesttent een 
brunch voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Opgeven kan nog t/m 
9 juli via: linda@adnooren.nl  
 
Om 13.00 uur opent de jaarlijkse 
braderie met meer dan 50 kramen en 
een gevarieerd aanbod en vertrouwde 
succesnummers zoals Trike-rijden met de 
Free bikers.  
 
Om 13.30 uur begint er een leuke 
jeugdactiviteit sport/spelactiviteit voor 
jong en oud: Levend tafelvoetbal! 
Aan het WK mochten we dit 
jaar niet meedoen. Hebben we 
geen talenten, of is er niet juist 
gescout. Voor het EK gaan we 
dat anders aanpakken. Daarom 
beginnen we te scouten tijdens 
GG. Zaterdagmiddag zijn teams 
van zes personen welkom om 
te laten zien dat Nederland wel 

het juiste talent en de motivatie heeft 
om te winnen. Schijf je dus in en red het 
Nederlandse voetbal!!!! 
Teams kunnen zich opgeven vóór vrijdag 
13 juli via guikema@scarlet.nl. Locatie is 
voor de feesttent.  
 
Als de weersomstandigheden het 
toelaten start rond 19.00 uur het 
luchtspektakel in het land bij 
parkeerplaats zuid. 
 
Ook dit jaar is er weer een ballonvaart 
over de dorpen rondom Garnwerd. Om 
dit te realiseren hebben we deelnemers 
nodig. Dus lijkt jou het altijd al leuk om in 
een ballon te varen geef je dan nu op! 
Opgave noodzakelijk! 
Meer informatie en opgave bij: 
Peter Nooren 06-53 36 00 78 
De kosten bedragen €140,- per persoon. 
 
Ultralight vliegen  
Je kunt je op de dag zelf opgeven bij de 
mensen van de trike vliegtuigjes. Let op: 
het gaat alleen door als het weer gunstig 
is. De kosten bedragen ± €50,- per 
persoon.  
 
Vanaf 22.00 uur is het feest in de tent. De 
band Live On Tour gaat onze tent op zijn 
kop zetten! De entree is gratis en 
pinnen? Ja Graag!  
 



 

 

 
Zondag 15 juli 
Deze slotdag staat overdag in het teken 
van de 8ste editie van de 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 vanaf 10 jaar deze tocht lopen.  
De tocht bestaat uit een wedstrijd- en 
een recreatieloop. Deze keer zijn er 
natuurlijk weer nieuwe hindernissen 
toegevoegd, dit maakt het nog iets leuker 
voor de deelnemers en zeker voor de 
toeschouwers. Voor de sfeer speelt vanaf 
14.00 uur het dweilorkest “De Post It’s” 
langs het parcours. Verder staat er 
halverwege het parcours een trailer 
waarop duo Melody voor de sfeer zorgt. 
De start van de Braggeltocht is om 14.30 
uur bij “Garnwerd aan Zee” en de finish is 
bij de molen in Garnwerd. 
 
Je kunt je ’s middags vanaf 12.30 uur 
inschrijven in de feesttent. Neem het 
inschrijfformulier ingevuld mee met 
(graag gepast!) het inschrijfgeld van € 8,-. 
Dan kan het inschrijven vlot verlopen, en 
dat is voor 
iedereen 
gemakkelijker. 
Voor het lopen 
van de tocht zijn 
schoenen 
verplicht. De 
deelname is op 
eigen risico. 
Het maximum 
aantal 
deelnemers is 
dit jaar 1000. De 
tocht voor dit 

jaar is helaas al vol! 
Er zijn prijzen te verdelen voor de 
wedstrijdloop in de categorieën dames 
en heren en er is een prijs voor de meest 
originele deelnemer of deelnemersgroep. 
De prijsuitreiking is om 15.00 uur in de 
feesttent. 
Na de Braggeltocht zorgt onze eigen 
feest DJ Guus voor gezelligheid onder het 
genot van een drankje. Hierna is het 
vanaf 20.00 uur tijd voor onze gezellige 
Hollandse avond. Dit jaar zijn er  live 
optredens van onder andere Theo 
Driesen en Manon Prins (Diep Triest), 
Zangeres Thilly, Marco de Hollander en 
Zangeres Kimberly. 
Om 24.00 uur sluit Theo Driessen samen 
met Manon Prins (kleintje Diep Triest) de 
30ste editie van Garnwerd Grandioos af.  
 
Op maandag 16 juli zullen we de tent 
opruimen, we zoeken nog hulp met 
afbreken!  
 
Zie ook:  
www.GarnwerdGrandioos.nl 
www.Facebook.com/Garnwerd.Grandioos 
www.BraggeltochtGarnwerd.nl 
www.Facebook.com/GarnwerderBraggeltocht 



 

 

Registratie lokale politieke partijen 
Woensdag 21 november 2018 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen voor de 
nieuwe gemeente Westerkwartier plaats. 
Lokale politieke partijen, die onder een 
bepaalde naam (aanduiding) willen 
deelnemen aan deze verkiezingen, 
moeten zich uiterlijk maandag 27 
augustus 2018 laten registreren bij het 
centraal stembureau. Dit is gevestigd in 
het gemeentehuis van Leek, 
Tolberterstraat 66, 9351 BJ in Leek. 
 
Registratie lokale partijen 
De huidige gemeenten Grootegast, Leek, 
Marum en Zuidhorn houden op te 
bestaan. Daardoor vervallen de in deze 
gemeenten geregistreerde aanduidingen. 
Dit betekent dat alle lokale partijen, die 
deel willen nemen aan de verkiezingen, 
zich (opnieuw) moeten registreren 
 
Het draaiboek politieke partijen kunt u 
opvragen bij het team Burgerzaken van 
de gemeente Leek, via e-mailadres: 
verkiezingen@leek.nl of telefoonnummer 
0594-551520. 
 
Nieuwe gemeente 
Op 1 januari 2019 start de nieuwe 
gemeente Westerkwartier. Deze 
gemeente ontstaat uit de huidige vier 
gemeenten Grootegast, Leek, Marum en 
Zuidhorn en het deel Middag van de 
huidige gemeente Winsum. De nieuwe 
gemeente heeft 41 kernen, ruim 62.000 
inwoners en een oppervlakte van 37.000 
hectare. 
 
 
 
 
 

Opening Fitnesspark 
Er is een tijdje aan gewerkt maar met 
resultaat: op zaterdag 21 juli kunt u 
aanwezig zijn bij de feestelijke opening 
van Fitnesspark ‘De Dikke Tien’ in 
Feerwerd. 

 
 
 
Sabotage (Wie is de Mol) 
Op zaterdagavond 9 juni, om 18.30, 
stonden 21 kinderen te popelen om te 
beginnen met het spel “Sabotage”. 
N.a.v. een vragenlijst die de kinderen een 
week van te voren hebben ingevuld, 
werd door de commissie 
jeugdactiviteiten een Saboteur (Mol) 
uitgekozen. Hij/zij mocht hier niets over 
vertellen. 
 
Tijdens het spel waren er snoepjes te 
verdienen voor de winnaar en voor de 
Saboteur. Deze snoepjes gingen na 
iedere spelronde in de desbetreffende 
pot. 
 
Iedere deelnemer kreeg bij het begin van 
het spel een aantekenboekje, een pen en 
een kaartje waarop stond of je 
deelnemer of Saboteur bent. 
 
Het eerste spel was het enveloppenspel. 
Door de commissie waren 20 enveloppen 
verstopt met een briefje. Op het briefje 
stond hoeveel snoepjes er verdiend 
waren, er waren briefjes bij waarop 
stond: helaas, helemaal niets. En briefjes 



 

 

met een joker. De jeugd werd in 5 
groepen verdeeld en ging, met een 
plattegrond van de omgeving, op zoek. 
Per groep mochten er maximaal 4 
enveloppen ingeleverd worden.  
Bij een aantal dorpsbewoners moesten 
ze aanbellen om te vragen om een 
envelop. 
 
Daarna het “colaspel”. 
Uit 8 verschillende soorten cola moest de 
“originele coca cola” geproefd worden. 
Iedere deelnemer kreeg een rietje en 
mocht een slok(je) nemen uit de 8 
verschillende bekers. Het juiste antwoord 
werd hier niet gegeven en dus 
verdwenen de beschikbare snoepjes in 
de pot van de Saboteur. 
 
Het labyrint. 
Op het voetbalveld waren onderstaande 
vakken gelegd. De kruisjes waren niet te 
zien door de deelnemers maar is wel de 
route die moest worden afgelegd. De 
jeugd werd in 2 groepen verdeeld en om 
de beurt moest iemand proberen om aan 
de overkant te komen. Voor iedere keer 
dat er naast een kruis gestapt werd, ging 
een snoepje in de pot van de Saboteur. 
 
Groep 1 
  X     

  X X X   

    X   
 X X X X   

 X      
Groep 2 
 
Tussenronde 
De deelnemers moesten in hun 
aantekenboekje 7 personen opschrijven 
waarvan zij dachten dat het de Saboteur 
zou zijn. Terwijl de antwoorden werden 

nagekeken werd de jeugd getrakteerd op 
een softijsje. 
 
Na terugkomst op het voetbalveldje 
werden de namen van de deelnemers 
opgelezen en werd met een rood of 
groen papier aangegeven of de mol 
tussen de 7 ingevulde namen stond. 
 
Denken en doen 
De jeugd werd in 2 groepen verdeeld, 
een groep denkers en een groep 
doeners. 
De denkers moesten zo snel mogelijk 
vragen beantwoorden, waarbij voor ieder 
goed antwoord een snoepje in de pot van 
de winnaar verdween. 
De doeners moesten een toren bouwen 
van suikerklontjes. Voor iedere 5 
suikerklontjes kon een snoepje voor de 
winnaar verdiend worden. 
De deelnemers kregen 5 minuten voor 
deze spelletjes. 
 
Fotobelspel 
Voor dit spel waren 11 enveloppen 
rondom de school verstop. In deze 
enveloppen zaten een paar jokers en 
afbeeldingen van artiesten. De artiesten 
moesten in de leeftijdsvolgorde gelegd 
worden van jong naar oud. Daarna 
moesten de foto’s worden omgedraaid 
en op de achterkant was dan een 06 – 
nummer te zien. Het bleek een lastig spel 
te zijn want er waren 7 pogingen nodig 
voordat het juiste nummer gebeld werd. 
Alle snoepjes gingen dan ook in de pot 
van de Saboteur. 
 
Rond 21.00 uur was het dan tijd om de 
eindvragenlijst in te vullen. 
Deze lijst bestond uit 15 vragen, wie de 
meeste goede antwoorden had was de 



 

 

winnaar. Je moest in ieder geval de naam 
van de Saboteur goed hebben om tot 
winnaar worden uitgeroepen. Ook 
konden in deze ronde de gevonden 
jokers ingezet worden. 
Tijdens het nakijken was er voor iedereen 
iets te drinken en een zakje chips. 
Tenslotte werd door de commissie 
gevraagd of de Saboteur naar voren 
wilde komen. Na de spanning wat 
opgebouwd te hebben kwam Obbe, 
onder luid gejuich en applaus, als 
Saboteur naar voren. 
Fenje had alle antwoorden goed en werd 
uitgeroepen tot winnaar. Beide kregen 
een pot met de verdiende snoepjes. 
 

Tip voor de knip: 
Heeft u contant geld nodig maar kunt u 
niet zelfstandig naar een vestiging van de 
Rabobank komen? Dan is de Rabo Geld 
Express een oplossing. Uw geld wordt bij 
u thuisbezorgd wanneer u het nodig 
heeft. 
Deze service is bedoeld voor klanten die 
mobiel beperkt zijn, of niet zelfstandig 
contant geld kunnen opnemen bij een 
geldautomaat. Voor meer informatie en 
kosten kunt u contact opnemen met de 
Rabobank: 0594 – 554848 
 
Dit bericht is overigens niet gesponsord 
door de Rabo. De redactie van de Gört 
wil u er nog wel op attent maken dat het 
niet verstandig is om grote hoeveelheden 
contant geld in huis te hebben. 
 

Zwemspektakel in het Reitdiep! 
In het laatste weekend van de 
zomervakantie, op zaterdag 2 september 
om half twee kun je je fitheid testen in 
het water van het Reitdiep. Ga je de 
uitdaging aan om 500 of zelfs 1000 meter 

zo snel mogelijk af te leggen? Meer 
informatie bij Marcel Schuiten. 
 

Aankondiging 
beachvolleybaltoernooi 
Op 7 juli wordt er bij Garnwerd aan Zee 
weer een beachvolleybaltoernooi 
georganiseerd. Enkel gemengde teams 
mogen deelnemen. Na het toernooi 
wordt er een gezellige afterparty 
georganiseerd met DM Music. Opgave 
kan tot 2 juli bij Miente Viersen 
(m.viersen@kpnplanet.nl) of Corrie 
Maatjes (financien@garnwerdaanzee.nl)  
 

Wist u dat… 
- Garnwerd Grandioos elk jaar weer 
verzekerd is van een groot feest? 
- De vlaggetjes van de braderie elk jaar 
zoek zijn? 
- Ekke spreuken bedenkt onder de 
douche?  
- De inschrijving voor de Braggeltocht dit 
jaar stilletjes goed ging? 
- Mailtjes versturen daarentegen niet 
altijd goed gaat? 
- Pinnen in de tent al heel lang mogelijk 
is? 
-Feest DJ Guus alleen optreedt tijdens 
Garnwerd Grandioos? 
-Het wel de bedoeling is dat Tien weer 
slank wordt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sponsort deze Gört 



 

 

 
 

 


