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Beste Garnwerders, 

 

In maart is het bestuur van de 
dorpsvereniging in de nieuwe 
samenstelling aan zijn taak 
begonnen. We wensen Liesje Faber, 
José Nooren, Kor van Dijk, Harry 
Hummel, Ineke Blankenspoor, Tiny 
Scholten en Margreet Boerman veel 
plezier toe! 
 
Met ingang van deze Gört heeft de 
redactie een nieuw e-mailadres: 
indegort@gmail.com (zonder 
puntjes op de o) Kopij en dergelijke 
hoeft dus niet meer naar de 
secretaris van de dorpsvereniging 
gestuurd te worden. 
 
De volgende Gört komt begin juli 
uit, zoals elk jaar is het weer de 
editie die dan in het teken staat van 
Garnwerd Grandioos. U kunt uw 
kopij aanleveren vóór 1 juli 2019 via 
de email of de brievenbus.  
 

 

 

Agenda 

Mei 

20 t/m 23 Avondvierdaagse 

24 Open repetitie Koor (20.00u ijsbaangebouw) 

26 Vilt en glas in de Molen 

 

Juni 

5 Museumuitstapje 

7 Moestuinmaaltijd in de Kromme Akkers 

7 en 21 Open repetitie Koor(20.00u 

ijsbaangebouw) 

8 Ophalen oud papier 

9 en 30 Vilt en glas in de molen 

22 Levend Stratego voor de jeugd 

29 Beachvolleybaltoernooi bij Garnwerd aan Zee 

29 Pianoconcert in de Kerk 

 

Juli 

5 Moestuinmaaltijd in de Kromme Akkers 

6 Picknick op de dijk (12.00 – 17.00 uur) 

6 en 13 Pianoconcert in de kerk 

11 t/m 14 Garnwerd Grandioos 

 

Tevens elke maandag Jeu de Boules en elke 

woensdag wandelen. 
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Van de commissie Jeugdactiviteiten 
Mede door de subsidie (€ 1250,-) van het 
Oranje Fonds kan de commissie de 
volgende activiteiten organiseren: 
  
Zaterdag 22 juni 2019 
Levend Stratego voor de jeugd van 8 t/m 
17 jaar, 19.00 – 21.30 uur bij de 
Allersmaborg 
  
Zaterdag 7 september 2019 
Openlucht bioscoop 
18.30 uur: voor de jeugd t/m groep 8 
20.45 uur: voor alle leden en niet-leden 
van de dorpsvereniging Garnwerd e.o.  
Voor deze activiteit moet de filmrechten 
en vergunning nog worden geregeld. 
Neem je eigen stoeltje of kleedje en je 
eigen eten en drinken mee. Het is 
mogelijk om popcorn en eventueel 
koffie/frisdrank te kopen. 
Locatie: Voetbalveldje Garnwerd 
  
Zaterdag ? oktober 2019 
Lasergame. Hou de website en de Gört in 
de gaten voor de juiste datum! 
 
 
 
Uitslagen Klaverjassen en Sjoelen 
Seizoen 2018-2019 
Het seizoen 2018/2019 gaat de boeken in 
als een zeer bewogen seizoen. Niet zo 
zeer voor de spelers maar vooral voor de 
organisatie, Arie Terpstra en Frieda 
Rosema. 
Na de zomer van 2018 werd vanaf 
september weer gestreden om de 
prijzen bij Café Hammingh. Maarrrr ....... 
het nieuwe jaar was nog maar net 
begonnen en toen hoorden we dat Café 
Hammingh dicht zou gaan. Gelukkig werd 
er al snel een “nieuwe” locatie gevonden 

en wel bij Garnwerd aan Zee. Dit is zo 
goed bevallen en daarom klaverjassen en 
sjoelen we ook het nieuwe seizoen bij 
Garnwerd aan Zee. 
Er werd vanaf het begin “fanatiek” 
gestreden om de dagprijzen en aan het 
eind werden de 5 hoogste scores bij 
elkaar opgeteld. Zo kwam 
onderstaande uitslag tot stand: 
 

Klaverjassen 
1. Els de Beurs 25192 

2. Frieda Rosema 24786 

3. Bob de Pauw 24627 

4. Hilma Brinkhuizen 24409 

5. Harm Wegman 24381 

6. Hein Zeevalking 24231 

7. Miente Viersen 24139 

8. Berend Hoeksema 24010 

9. Jan Bosker 23881 

10. Arie Terpstra 23378 
Meeste doormarsen: Hilma Brinkhuizen (14) 
Hoogste score van de dag: Gerbrie Maatjes 
(5706) 
 
Sjoelen 
1. Zwaantje Mollema 2847 

2. Bram Gringhuis 2802 

3. Wiet Stienstra 2651 

4. Alberdina Nienhuis 2542 
5. Joke de Jong 2497 
 

Voor de volledige uitslag van het 
klaverjassen kunt u de website 
raadplegen, bij Dorpsactiviteiten – 
Klaverjassen. 
Het nieuwe seizoen begint op woensdag 
18 september. Huidige én nieuwe spelers 
zijn van harte welkom! 



Nieuw: Biologische groentepakketten in 
Garnwerd 
Vanaf 1 april jl. bezorgt De Eemstuin, een 
biologisch-dynamische groentekwekerij 
in Uithuizermeeden, groentepakketten in 
Noord Groningen, zo ook in Garnwerd. 
Een mooie kans voor iedereen in ons 
dorp die graag biologisch, duurzaam en 
lokaal wil eten. En je hoeft er de deur 
niet voor uit! De eerste Garnwerders 
hadden zich al snel aangemeld en 
ontvangen nu al enkele weken wekelijks 
hun groentepakket. En de eerste 
berichten zijn zeer positief. Je kunt elk 
moment instappen en een abonnement 
aanschaffen. En je kunt er ook elk 
moment weer van af! 
De Eemstuin kweekt het hele jaar door 
meer dan 60 verschillende groentes. 
Door de koude kas die de Eemstuin rijk is, 
groeien er ook in de winter lekkere 
knapperige bladgroentes. Zo zijn de 
pakketten elke week vers en gevarieerd 
en gaan ze met de seizoenen mee. 
Er is keuze uit 2 groentepakketten, die 
elk ten minste 5 verschillende soorten 
bevatten. Het ene pakket is voor een 1 à 
2 persoonshuishouden en kost €10,50. 
Het andere is een gezinspakket en kost 
€16,50. 
De Eemstuin staat sinds 3 jaar op vrijdag 
met een kraam op de Vismarkt in 
Groningen. Onderhand is daar een grote 
vaste groep vaste klanten ontstaan. En 
nieuwe mensen ontdekken ons nog 
steeds. De kwaliteit en versheid ( we 
garanderen een week houdbaarheid bij 
de juiste bewaarwijze) is uniek. De ene 
dag geoogst, de volgende dag al bij de 
klant. 
Niet voor iedereen is het haalbaar om op 
vrijdag naar de markt te komen, vandaar 
dat we nu starten met een bezorgservice 

in een aantal dorpen in Noord 
Groningen. 
Ben je enthousiast geworden? Kijk voor 
meer info op de website 
www.eemstuin.nl. Via de site kun je je 
direct aanmelden voor de pakketten. 
Heb je nog vragen? Neem gerust contact 
op met De Eemstuin, alle 
contactgegevens vind je op de site. Of 
vraag het mij, Annemiek Knottnerus. Ik 
werk sinds enige jaren met heel veel 
enthousiasme op De Eemstuin. 
Krassumerstraat 14a, 
a.knottnerus@live.nl 06-15201133 
 
 
Terugblik Pasen 2019 
Op maandag 22 april, tweede paasdag, 
kwam Vincent de paashaas op bezoek in 
Garnwerd.  
Om 14.00 uur kwamen zo’n 60 tal 
kinderen op het oude schoolplein met 
hun ouders samen om onder leiding van 
de paashaas naar het Pierenbadje te 
gaan. Er waren bij het Pierenbadje 150 
gekleurde eieren verstopt. De eieren 
waren gekookt en geverfd door Saskia. 
De kinderen werden verdeeld in twee 
groepen: Groep A waren de kinderen van 
de groepen 1,2,3 van de school en 
jonger, groep B waren de kinderen van 
de groepen 4 t/m 8 van de school. 
 



Bij elke groep waren er drie eieren 
voorzien van de cijfers 1,2,3 en deze 
waren voor een prijs. Ook de kinderen 
van de groepen A en B die de meeste 
eieren hadden gevonden kregen een 
prijs, in totaal 8 prijzen. Alle prijzen zijn 
uitgedeeld! Het weer was prachtig en de 
kinderen konden naar hartenlust aan het 
eieren zoeken. Na afloop kreeg elk 
kind nog een zogenaamd “verassingsei”. 
Om 15.00 uur werden zowel alle 
kinderen als volwassenen verwacht bij de 
schuur van Peter Nooren voor het neuten 
schaiten. Peters was net voorzien van 
een nieuwe prachtige betonnen vloer en 
dat was prachtig voor het neuten 
schaiten. Er waren vier banen uitgezet, 
een baan voor de volwassenen, een baan 
voor de oudere jeugd en twee banen 
voor de schoolgaande kinderen. Bij de 
volwassenen en de oudere jeugd werd 
gegooid naar noten en bij de kinderen 
ging het om chocolade eieren. Bij de 
volwassenen ging het om geld en 
bij de oudere jeugd ging het om het 
gooien. 

 
Rob Timmer hield een en ander, zoals 
vanouds, schriftelijk bij. Alle banen waren 
prima bezet door deelnemers. Verder 
hadden Peter Nooren en Johan Keizer 
nog een luchtkussen buiten geplaatst en 
hier werd dan ook gretig gebruik 

gemaakt door de kinderen. Peter had 
heerlijke gevulde eieren gemaakt en er 
was kaas en worst van de 
dorpsvereniging, verder verkocht John 
Nooren drankjes in de kantine. Genoeg 
voor de inwendige mens. Om 17.00 werd 
het evenement afgesloten en kon men 
terugzien op een met zon overgoten 
prachtige tweede paasdag. 
 
 
Duo Vilt en Glas in De Meeuw 
Net als in 2018 zullen Koos Bladt en 
Anneke Meijer hun kunst en creaties 
exposeren in de molen De Meeuw, met 
toestemming van de molenstichting. De 
eerstvolgende data staan in deze Gört op 
de agenda en zijn te vinden op de site 
garnwerd.eu. 
 
 
Pianoconcerten in de Liudgerkerk 
Op een zaterdagmiddagen in juni en juli 
vinden van tussen 16.00 en 17.00 uur 
weer pianoconcerten plaats in de kerk in 
Garnwerd. Iedere zaterdag is er weer een 
andere combinatie van pianist en solist. 
29 juni: Arian van der Mark (piano) 
6 juli: Albert Viersen (piano) Tjalling 
Nijboer (cello) 
13 juli: Kor van Dijk (piano) Klaas Dijkstra 
(trompet) 
20 juli: Kor van Dijk (piano) Ellen Palmen 
(klassieke zang) en Josefien Dijkstra (pop 
zang) 
27 juli: Hans Beek (piano) Erika Stolk 
(dwarsfluit) 
 
 
 
 
 
 



Moestuinmaaltijden 
Begin het weekend samen met je 
dorpsgenoten, bij een gezond 3-gangen 
diner even bijpraten. Op vrijdag 7 juni en 
vrijdag 5 juli zijn er twee dorpsmaaltijden 
in de Kromme Akkers. 
Na jarenlang actief betrokken te zijn 
geweest bij de school is Annemiek van 
der Meijden inmiddels kok bij een sociaal 
buurtrestaurant in Groningen. Een 
maaltijd verzorgen op school geeft haar 
een kans om deze twee activiteiten te 
combineren. 
’s Middags wordt er met een aantal 
leerlingen van de Kromme Akkers een 
deel van de maaltijd bereid met 
ingrediënten uit de moestuin van school. 
Na schooltijd wordt de rest van maaltijd 
bereid met verse ingrediënten. Wil je 
hiermee helpen? Graag! Ook tijdens en 
na de maaltijd kan Annemiek een paar 
extra handen goed gebruiken. Iedereen is 
welkom om mee te eten. Het is wel 
noodzakelijk om je hiervoor aan te 
melden. Er kan rekening gehouden 
worden met alle diëten, maar geef dit op 
tijd door! Dit kan per mail tot de dag voor 
de maaltijd (6 juni / 4 juli). 
 
De maaltijd start om 18 uur en kost 7 
euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar 3 
euro. Reserveren of aanmelden als 
vrijwilliger (dan eet je natuurlijk gratis 
mee) per mail onder vermelding van je 
naam en datum waarop je wil komen 
eten: ookannemiek@gmail.com 
 
Open repetities “Görtepop” 
Sinds een paar maanden is Garnwerd een 
koor rijker: Görtepop. 
Een 4 stemmig popkoor van mannen en 
vrouwen uit Garnwerd en omgeving 

onder de bezielende en humoristische 
leiding van dirigente Ianthe. 
We zingen allerlei bekende en minder 
bekende popsongs. Inmiddels zijn er een 
kleine 20 mannen en vrouwen die 
meezingen, maar we kunnen nog meer 
stemmen gebruiken! Dus heb je ook zin 
om met plezier te zingen? 
Kom dan naar de Open Repetities op 
vrijdagavond 24 mei, 7 juni en 21 juni. 
We beginnen om 20.00 uur in het 
ijsbaangebouwtje met het opwarmen 
van de stemmen om daarna 4 stemmig 
aan de slag te gaan. Na de pauze zingen 
we samen allerlei swingende en bekende 
liedjes en na afloop is er gelegenheid om 
een drankje te doen. 
Wil je eerst meer weten over Görtepop? 
Neem dan contact op met één van de 
bestuursleden: Christine Strijker 
(christinestrijker@ziggo.nl of 06 4894 
4924), Annemieke Slootmaker 
(a.dijkink@gmail.com of 06 4615 6552), 
Hilde Coehoorn-Dijk 
(hildedijk@yahoo.com of 06 4600 6577). 
 
Beachvolleybal 
Ook dit jaar organiseert Garnwerd aan 
Zee weer een beachvolleybaltoernooi. 
Zaterdag 29 juni 2019, 13.30 – 18.00 uur 
 
Een team dient minimaal uit 3 personen 
te bestaan, in het veld moet dan 
minimaal 1 dame en 1 heer staan. 
Leeftijd is vanaf 15 jaar. 
Opgave voor 23 juni 2019 bij: 
Corrie van Dijken-Maatjes: 
financien@garnwerdaanzee.nl of 
Miente Viersen: m.viersen@kpnplanet.nl 



Varen over het Reitdiep 
Op de meest winterse dag van dit 
voorjaar stapten zo’n 35 Garnwerders en 
oud-Garnwerders aan boord van de 
Middelsee voor een rondvaart. De tocht 
voerde over het Reitdiep naar  
Aduarderzijl en via het Aduarderdiep en 
het Van Starkenborghkanaal weer over 
het Reitdiep terug naar Garnwerd. 

 
De stemming zat er al meteen goed in, 
met koffie, thee en zelfgebakken lekkers. 
Pieter van Dijk vertelde onderweg over 
de historie van de waterwegen en van 
verschillende plekken langs de route. 
Tussendoor was er accordeonmuziek met 
zang van Piet Bijma. De tocht duurde zo’n 
2,5 uur. Gelukkig was er van alles aan 
boord om de inwendige mens te 
versterken. De meeste varensgasten 
schoven daarna aan bij Garnwerd aan 
Zee voor een lekker stamppotbuffet en 
velen bleven tot in de late uurtjes om te 
kletsen en een glaasje te drinken. ‘Een 
ouderwets gezellige avond’, vond een 
van de bezoekers. 

 
 

De boottocht werd georganiseerd door 
de werkgroep ouderen, maar alle 
Garnwerders mochten mee 
(net zoals alle activiteiten van de 
werkgroep open staan voor iedereen). 
Erg leuk dat er ook jongere 
dorpsgenoten aan boord waren! De 
boottocht was mede mogelijk door een 
subsidie van de dorpsvereniging. 
Zie ook het leuke filmpje op 
garnwerd.eu! 
 
 
Als Garnwerder was je iets bijzonders 
Al jong was Lambertus Postma blij dat hij 
een Garnwerder was. Dat blijkt uit 
onderstaand artikel dat hij in 2000 
schreef voor de Universiteitskrant. 
 
Mijn vroegste ervaring met chauvinisme 
dateert uit mijn jeugdjaren. Ik ben 
geboren en opgegroeid in Garnwerd, een 
dorpje in Noord-West-Groningen en van 
oudsher een rode enclave in een 
overigens christelijke gemeente. Dat mag 
tegenwoordig ridicuul lijken, maar het 
was in de vijftiger en zestiger jaren een 
punt van belang. Wij, de dorpsjeugd, 
waren ons daar van jongs af aan van 
bewust en we waren er best trots op. 
Als Garnwerder was je iets bijzonders, wij 
waren op zondag echt vrij, wij gingen er 
op voorhand van uit dat we op de 
jaarlijkse sportdag de twee andere 
scholen in de gemeente op punten 
zouden verslaan (en deden dat meestal 
ook) en wij hadden de mooiste waterweg 
van Groningen (het Reidiep) als 
speelterrein vlak voor de deur, waar de 
twee andere dorpen (Feerwerd en 
Ezinge) het moesten doen met een 
onaanzienlijk stinkend trekvaartje. 
Garnwerders leerden zichzelf zwemmen 



en ze zwommen dan ook anders dan 
anderen (door badmeesters vaak 
vertwijfeld de ‘Reitdiepslag’ genoemd) en 
als we zwommen probeerden we de 
passerende schippers het leven zo zuur 
mogelijk te maken. 
Al deze dingen maakten dat je er reuze 
trots op te kunnen zeggen dat je een 
Garnwerder was. Onnodig te zeggen dat 
geen enkel ander dorp in Groningen ook 
maar in de schaduw van Garnwerd 
kon staan. Om nog maar te zwijgen van 
de stad zelf, waarvan de bewoners als a-
socialen en praatjesmakers te boek 
stonden. 
Nog heden ten dage kan ik een licht 
gevoel van walging niet onderdrukken als 
in mijn paspoort als geboorteplaats 
‘Ezinge’ (want zo heette de gemeente nu 
eenmaal) en niet ‘Garnwerd’ zie staan. 
Dat superieure gevoel is dus nooit 
helemaal verdwenen en ik schaam me er 
niet voor. En mocht u de komende zomer 
toevallig op een van uw fietstochtjes in 
Garnwerd geraken en dan vanaf het 
terras bij Hammingh over het Reitdiep 
uitkijken, dan zult u zien dat schaamte 
ook misplaatst zou zijn. Garnwerd is 
namelijk echt het mooiste dorp van heel 
Groningen!  
 
 

 
 
 

Museumuitstapje 
Op woensdagmiddag 5 juni organiseert 
de werkgroep ouderen een uitstapje naar 
Museum Wierdenland in Ezinge. Ook 
dichtbij is veel interessants te zien! 
Vertrek 14.15 uur bij de molen. 

 
In het museum wordt de geschiedenis 
verteld van het terpen- en 
wierdengebied, waarbij de opgraving in 
Ezinge door professor Van Giffen een 
belangrijke rol speelt. Er zijn vondsten 
van deze opgraving te zien, waaronder 
het bekende paardengraf. Een gids zal 
ons rondleiden, daarbij is een wandeling 
naar de kerk op de wierde van Ezinge 
inbegrepen. 
In het museum is dan ook een  
interessante expositie over ‘tells’ in Syrië. 
Dit zijn, net als onze wierden, kunstmatig 
opgeworpen woonheuvels. In hoeverre 
zijn ze vergelijkbaar met onze wierden? 
 
Er zijn een aantal opgegraven 
voorwerpen te zien uit de tells, onder 
meer afkomstig uit het verwoeste 
museum in Raqqa. 
 



Kinderen uit AZC’s in Delfzijl en Sint 
Annaparochie hebben hun ‘droomhuis’ 
geschilderd. Hun kunstwerkjes zijn, 
voorzien van ontroerende verhaaltjes, 
ook in het museum te zien. 
Na de rondleiding is er koffie/thee met 
koek in het museumcafé. Tegen 17.00 
uur zijn we weer terug in Garnwerd. 
Opgave bij: Pieter van Dijk, 
Krassumerstraat 13, 9893 PH Garnwerd, 
mail: pieter@toesman.nl, 
tel. 0594-621426 of 06-557752 
De entree voor het museum is € 5,00 per 
persoon (museumjaarkaart gratis). De 
rondleiding en de koffie/thee met koek 
worden u door de werkgroep ouderen 
aangeboden. We rijden met auto’s. Wilt 
u bij de opgave aangeven of u mee wilt 
rijden, of chauffeur wilt zijn met 
eigen auto? Ook bij dit uitstapje geldt: 
jong en oud kunnen mee! 
 
 
Bezorging Westerkwartier en Streekblad 
In het dorp worden deze weekbladen 
momenteel bezorgd door Harm 
Wegman. In de buitengebieden worden 
ze nog steeds niet bezorgd omdat er 
geen bezorger gevonden kan worden. 
Het bestuur van de dorpsvereniging heeft 
dit al meerdere keren aangekaart bij de 
gemeente en bij de uitgever van de 
krant. 
Overigens staan vergunningen e.d. niet 
gepubliceerd op de gemeentepagina in 
deze bladen. Je kunt je abonneren op e-
mailberichten over bouwplannen, 
informatie etc. in de buurt of de hele 
gemeente. Ga daarvoor naar 
overuwbuurt.overheid.nl en kies ‘e-
mailservice’. 
 

Verder is op een smartphone of tablet 
een app te downloaden met de naam 
Gemeente Westerkwartier waarin 
actueel nieuws uit de gemeente te 
vinden is. 
 

 
 
 
Garnwerd Grandioos 2019, 
woensdag 10 juli t/m zondag 14 juli 
De voorbereidingen voor het dorpsfeest 
Garnwerd Grandioos zijn begin dit jaar 
alweer gestart. De tentcommissie heeft 
veel werk verzet om weer een mooi en 
gevarieerd programma te maken. Het is 
gelukt om een aantal nieuwe artiesten te 
boeken. 
Onderstaand alvast een voorproefje van 
Garnwerd Grandioos 2019. Een 
uitgebreid programma per dag volgt in 
de speciale editie van de Gört begin juli. 
Garnwerd Grandioos start op 
woensdagavond 10 juli met een 
toneeluitvoering van de kinderen van de 
basisschool de Kromme Akkers in de 
feesttent. Natuurlijk wordt op 
donderdagmiddag de kermis geopend. ’s 
Avonds kan iedereen naar de tent komen 
om te darten, sjoelen of te klaverjassen. 
De tentkwis op vrijdagavond was vorig 
jaar een groot succes. De variëteit aan 
vragen, die Marleen had bedacht, en de 
energieke presentatie door Anita en 
Gerro maakten het tot een bijzonder 



geslaagde avond. Daarom is er dit jaar 
weer een tentkwis! Welk team gaat 
de winnaars van vorig jaar, het team Miss 
United 1, verslaan? 
Zaterdag 13 juli begint met een brunch 
voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd. In de feesttent staan 
de tafels vol met heerlijke broodjes, 
zoete en hartige lekkernijen en fruit. 
’s Middags is er als vanouds de braderie. 
Anita, Linda en Marian hadden als 
braderiecommissie de ambitie om het 
aantal kramen van vorig jaar, circa 60, te 
overtreffen. En dat is gelukt. Er hebben 
zich inmiddels al 65 enthousiaste 
standhouders aangemeld. Het maximum 
aantal kramen is 70. Dit jaar begint de 
braderie een uur eerder, namelijk om 
12.00 uur. Via de facebookpagina 
Braderie Garnwerd zijn de laatste 
nieuwtjes en de acties te volgen. Dus: 
‘like’ de pagina. 
Voordat het ’s avonds tijd is voor de band 
in de feesttent, kan er meegevaren 
worden met een luchtballon en gevlogen 
worden in een trike-vliegtuigje. De 
luchtballon of–ballonnen moeten 
gereserveerd worden, daarom zijn er 
deelnemers nodig. De kosten 
voor een ballonvaart zijn € 145,- per 
persoon. Meer informatie over de 
ballonvaart en/of voor het aanmelden, 
bel met Peter Nooren, telnr. 06 - 53 36 
00 78. 
Dit jaar is de feestband Moeflons 
geboekt voor de zaterdagavond. “Het dak 
moet eraf en feest zal het worden”; met 
deze insteek betreden de 
Moeflonsmannen het podium. Het 
repertoire van de band is erg gevarieerd, 
van Robbie Williams tot Wolter Kroes, 
van BoerenRock tot Volendam, smartlap, 
rock, feestkraker, hakken, top-40. Dus 

dat belooft een prachtige avond te 
worden. 
Op zondagmiddag 14 juli is het natuurlijk 
tijd voor de Braggeltocht. Ook dit jaar 
kunnen er 1000 deelnemers mee doen. 
Houd goed in de gaten wanneer de 
inschrijving start, want het gaat altijd erg 
snel. 
Zondagavond wordt Garnwerd Grandioos 
afgesloten met een heerlijke 
muziekavond met vier verschillende 
optredens. De zangers René Becker en 
Zwarte Jannes zijn nieuw. René Becker 
heeft al een aantal hits op zijn naam 
staan, waaronder ‘Jij bent een 
wonder’, ‘Eén en al Gezelligheid’ en ‘Als 
een Komeet’. Zijn repertoire bestaat 
voornamelijk uit eigen Nederlandstalige 
liedjes. Orlando Uitenwerf is Zwarte 
Jannes, een volkszanger, die geïnspireerd 
wordt door zijn Drentse voorbeeld. 
Natuurlijk ontbreekt zangeres Kimberly 
niet. Zij is inmiddels een bekende. Met 
haar veelzijdige repertoire, eigen 
nummers en medleys, maakt ze er altijd 
een groot feest van. Helaas kunnen dit 
jaar Theo Driessen en Manon Prins 
Garnwerd Grandioos niet afsluiten. 
De tentcommissie verwacht dat de band 
Twee Bier zonder Baco een goede 
vervanger is. De broers Marc en Hans 
Groenland vormen samen Twee Bier 
zonder Baco. Ze weten het 
publiek altijd goed in beweging te krijgen 
met hun vrolijke meezingliedjes. 



Rederijkerskamer IOVIVAT uit Garnwerd 
speelt “ANDERS” 
Op donderdag 6 juni gaat de IOVIVAT 
voorstelling “ANDERS” in première. Er is 
1 schrijver, hij schrijft 7 scenes. En er zijn 
spelers, veel spelers. En er is publiek. 
Althans, dat hopen we. Maar kijken we 
naar schijn of werkelijkheid? Zien we 
personages of acteurs? Gaat het over 
toen of over nu...?  
 
Zo’n 35 jaar geleden speelde IOVIVAT dit 
stuk voor het eerst. Toen vernieuwend, 
met een regisseur van buiten, op een 
andere manier gespeeld. Vernieuwing 
alom. 
Nu speelt Iovivat van vrijdag 6 tot en met 
maandag 10 juni in het kerkje van 
Oostum hetzelfde stuk. Onder regie van 
Renate van den Broek, Hesther le Grand 
en Gerro Dijk. Weer anders...heel anders. 
 

De voorstelling wordt gespeeld op 6, 7, 8, 
9 en 10 juni in het Kerkje van Oostum.  
Kaarten kunt u kopen via 
www.iovivat.info. 
 
 
Bridgecursus 
In het najaar 2019 zal er bij voldoende 
belangstelling een bridgecursus voor 
beginners worden verzorgd voor een 
aantal dorpen in het Westerkwartier. 
  
Bridge is een kaartspel, waarbij er veel 
sociale contacten ontstaan. En het volgen 
van een cursus kan voor jong en oud. 
  
In de bijlage staat een kort persbericht 
(zowel in pdf als Word-format) 
We zouden het op prijs stellen indien dit 
persbericht op de site van 
Dorpsvereniging wordt geplaatst en via 
Gört bewoners van Garnwerd en 
omgeving wordt doorgegeven. 
  
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Klaas Bruinsma in  
Zuidhorn: 0594 505 760 of 06 294 201 50 
 
 

Contributie 2019 
Komende maand, in juni komt één van 
onze bestuursleden bij u langs om de 
contributie over 2019 te innen. Nu al 
weer vraagt u zich misschien af? Ja, in de 
afgelopen ALV is besloten om de 
contributie te innen in juni in plaats van 
oktober. Het goede nieuws is dat de 
contributie is verlaagd naar € 5,-- per 
huishouden. 

 
 
 
 



Wistudat... 
… de gemeente Het Hogeland tot 1 
januari de rommel van het 
Westerkwartier blijft opruimen in 
Garnwerd? 
… chocola in een kinderhand geen lang 
leven beschoren is? 
… in Garnwerd een creatieve 
ondernemer een ‘alleshouderij’ is 
begonnen? 
… de stad voorlopig nog een brug te ver 
blijft? 
… de Free Bikers sinds kort actief zijn in 
uitvaartbranche? 
… onlangs in de Blécourtstraat een 
eigentijdse versie van het kerstverhaal is 
opgevoerd? 
… Garnwerd verloren heeft van 
Benidorm? 
… een vlag hijsen aan een moderne 
vlaggenmast onoverkomelijke problemen 
kan opleveren? 
… 35 het nieuwe 37 is? 
…Sonja de schoonmaak van haar 
interieur vrijwel geheel gerobotiseerd 
heeft? 
… Annemiek blijkbaar een synoniem is 
van lekker eten? 
… er stemmen opgaan om het Eurovisie 
Songfestival 2020 in de Doorrit te 
houden, en de presentatie in handen te 
geven van de burgem… Oh wacht laat 
maar. 
 

Deze Gört wordt gesponsord door 

Helmut van der Ploeg 

En 

Gerrit van Esveld 

 
 
 
 

PUZZELS ZONDER PRIJZEN 
 

  



 
 


