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Beste Garnwerders, 

 

Wie met Pinksteren de voorstelling van 

Iovivat heeft bezocht kon het weten: 

soms moet je de dingen Anders doen, 

ook als ze al 30 jaar hetzelfde zijn. 

Dit jaar, net als ieder ander jaar, viert het 

dorp weer de feestweek met Garnwerd 

Grandioos, alleen een beetje anders dan 

anders. De kermis wordt gehouden op 

Parkeerplaats Zuid, en de feesttent komt 

te staan in het weiland dat daar ten 

zuiden aan grenst.  

Verder in deze Gört: reeks 

pianoconcerten in de Liudgerkerk, Heel 

jong Garnwerd Aquarelleert, informatie 

van de boekeniers en een verslag van de 

jeugdcommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Juli 

5 Moestuinmaaltijd in de Kromme Akkers 

6 Picknick op de dijk (12.00 – 17.00 uur) 

10 t/m 14 Garnwerd Grandioos 

Elke zaterdag (6-13-20-27) Pianoconcerten in de 

Liudgerkerk tussen 16 en 17 uur. 

 

Augustus 

25 Reitdieptochten 

25 Vilt en Glas in de Molen 

 

September 

7 Oud papier 

7 Openlucht bioscoop 

18 Start seizoen Klaverjassen en sjoelen 

 

Tevens elke maandag Jeu de Boules en elke 

woensdag wandelen. 
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Programma Garnwerd Grandioos 

woensdag 10 t/m zondag 14 juli 2019 

 

De voorbereidingen voor het feest 

Garnwerd Grandioos zijn begin dit jaar al 

gestart. De tentcommissie heeft veel 

werk verzet om een mooi programma te 

maken. Het is gelukt om een aantal 

nieuwe artiesten te boeken. Onderstaand 

een overzicht van het programma van 

Garnwerd Grandioos 2019. Iedereen is 

van harte welkom! Je hoeft niet in 

Garnwerd te wonen, met uitzondering 

van de dorpsmaaltijd op vrijdag 12 juli. 

Voor een aantal activiteiten kun je je nog 

aanmelden, alleen niet meer voor de 

Braggeltocht.  Deze was door de 

overweldigende belangstelling als ieder 

jaar in recordtijd volgeboekt! 

 

Woensdag 10 juli  

Garnwerd Grandioos begint al een aantal 

jaren met een optreden van de leerlingen 

van de groepen 6, 7 en 8 van de 

basisschool de Kromme Akkers. Dit jaar 

wordt de voorstelling ‘Tijd voor een 

reisje!’ gespeeld. Het verhaal speelt zich 

af op een kamp waar de kinderen een 

bijzondere vondst doen. Terug in de klas 

proberen ze erachter te komen wat ze nu 

eigenlijk gevonden hebben. Eigenwijs als 

ze zijn, wordt er natuurlijk niet gewacht 

op de deskundige van het museum, met 

interessante avonturen tot gevolg.  

Het stuk is door de kinderen zelf 

geschreven en gemaakt. Ze spelen het 

verhaal op het toneel en maken daarbij 

gebruik van verschillende filmtechnieken.  

  

Donderdag 11 juli  

Rond 15.30 uur wordt als vanouds de 

kermis geopend, en net als vorig jaar 

door clown Bogus. De kermis is er tot en 

met zondagavond. 

’s Avonds is iedereen welkom in de tent 

om te darten, te sjoelen of te 

klaverjassen. De wedstrijden beginnen 

om 20.00 uur. Opgave is alleen voor het 

darten verplicht. Je kan bellen naar 06-

12604740 of je opgeven via de site 

www.garnwerdgrandioos.nl.  

 

Vrijdag 12 juli  

Al voor het derde jaar organiseert de 

dorpsvereniging weer een 

(inbreng)dorpsmaaltijd in de feesttent. 

Vanaf 18.00 uur ben je als inwoner van 

Garnwerd van harte welkom. Maak iets 

wat je lekker vindt en laat dat je 

dorpsgenoten proeven. Of doe makkelijk 

en koop iets kant en klaars en neem dat 

mee. Een lekker voorgerecht, een salade, 

een hartige taart, een ovenschotel, een 

heerlijk zoet toetje, alles is welkom. 

Opgave van te voren is niet nodig.  

De dorpsvereniging zorgt voor twee 

soorten soep, stokbrood en smeersels.  

De inwoners wordt gevraagd om naast 

het inbrengen van eten een eigen bord, 

soepkom en bestek mee heen en terug te 

nemen. Dan hoeven er geen 

wegwerpspullen gekocht te worden en is 

er geen afwas.  



 
 

De tentkwis was vorig jaar een groot 

succes. De variëteit aan vragen en de 

energieke presentatoren maakten het tot 

een bijzonder geslaagde avond. Daarom 

dit jaar vanaf 20.00 uur de tweede editie 

van de Grote Garnwerd Grandioos 

Tentkwis.  

Denk je dat jij en je teamgenoten 

beschikken over de nodige algemene 

kennis en alles weten van film, muziek, 

Garnwerd Grandioos, BN’ers enz. enz. Of 

lijkt het jullie gewoon leuk om in 

teamverband mee te doen en een avond 

lol te hebben….geef je dan op! Een team 

bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 

mensen. Je kan je aanmelden per team 

door te mailen naar: 

tentkwis2019@hotmail.com.  

Welk team gaat de winnaars van vorig 

jaar, het team Miss United 1, verslaan? 

 

Zaterdag 13 juli 

Vanaf 11 uur is er een brunch voor de 

kinderen in de basisschoolleeftijd. In de 

feesttent staan de tafels vol met heerlijke 

broodjes, zoete en hartige lekkernijen en 

fruit. Wil je graag mee eten, dan kan je je 

aanmelden via linda@adnooren.nl.  

 

’s Middags is er als vanouds de braderie, 

die dit jaar een uur eerder begint, 

namelijk om 12.00 uur. De eindtijd blijft 

17.00 uur. De braderiecommissie had de 

ambitie om het aantal kramen van vorig 

jaar, circa 60, te overtreffen. En dat is 

gelukt! Er zijn circa 70 kramen en het 

aanbod is erg gevarieerd: sieraden, 

tupperware, snoepgoed, kazen, 

speelgoed, sjaals, haakbenodigdheden, 

tassen, vele soorten kleding en een rijk 

assortiment aan foodware. De 

Garnwerder Free Bikers  bieden als 

vanouds voor een zacht prijs ritjes aan op 

een trike of een motor met zijspan. De 

opbrengst is bestemd voor de Stichting 

Oxalis Deppei 4 Kids, een stichting met 

als doel om kinderen die door ziekte, 

misbruik of mishandeling beschadigd zijn 

weer een lach op hun gezicht te geven.  

 

En dit jaar komt circus Santelli uit 

Groningen naar de braderie! Met circa 15 

artiesten wordt via een parade met 

onder anderen steltlopers, acrobaten en 

jongleurs en met prachtige muziek een 

klassieke circussfeer neergezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. “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 beloofd een prachtige avond te 

worden.  

 
Zondag 14 juli 

Alweer de 9e editie van de Braggeltocht. 

Het maximum aantal deelnemers van 

1000 was op de dag dat je je kon 

inschrijven al bereikt. Als je niet mee 

kunt doen, is het ook erg leuk om te 

komen kijken. De tocht start om 14.30 

uur. Tijdens de tocht is er volop muziek. 

Er is een dweilorkest en er zijn maar liefst 

drie dj’s.  Dj Guus draait bij de tussenstop 

waar alle lopers een drankje krijgen en dj 

John staat bij de grote kraan om het 

wachten te verzachten. Tenslotte is er

aan het eind van het parcours een trailer, 

waar Kimberly en dj Kees optreden.  

Garnwerd Grandioos wordt vanaf 20.00 

uur 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. 

 

 
 



Open huis bij Beautysalon Anita 

Op 12 april werd in Alinghuizen 

Beautysalon Anita op feestelijke wijze 

geopend door Ingrid Bernsen van Medex. 

Verspreid over de dag kwamen zo’n 100 

mensen langs om het nieuwe 

bedrijfspand dat voorheen op het Aanleg 

gevestigd was te bekijken.  

 

 
 
 

Pianoconcerten in de Liudgerkerk 

In juli vinden op de zaterdag weer een 

aantal pianoconcerten plaats in de 

Liudgerkerk, van vier tot vijf uur ’s 

middags. De toegang is gratis. Het is voor 

de eerste maal dat het tijdens de 

Garnwerder zomerconcerten om 

pianobespelingen gaat. Daarvoor kon 

men jaren lang genieten van concerten 

op het bekende Van Dam-orgel. Hein 

Zeevalking zorgde jaar in, jaar uit voor de 

invulling van de speelroosters. Hierbij 

nam hij ook vaak zelf één van die 

bespelingen op zich.  

Orgelconcerten zitten er deze zomer niet 

in. Dat komt doordat het orgel niet in een 

goede staat is en moet worden 

opgeknapt. Maar het zou toch te gek zijn 

als er tijdens deze zomer geen concerten 

konden worden gegeven in de 

Liudgerkerk, die zo'n mooie akoestiek 

heeft. U kunt in juli komen genieten van 

de volgende uitvoeringen: 

Op 6 juli spelen Albert Viersen en Tjalling 

Nijboer (cello) een concert met werken 

van klassieke componisten. De volgende 

zaterdag, 13 juli wordt Kor van Dijk 

vergezeld door Klaas Dijkstra op trompet. 

Ze spelen een mix van easy listening, 

blues, ragtime en jazz. Op 20 juli 

begeleidt Kor van Dijk de zangeressen 

Ellen Palmen en Josefien Dijkstra die 

verschillende klassieke en moderne 

liederen zingen, onder meer van Adele. 

De concertmaand eindigt op 27 juli met 

Hans van Beek op piano en Erika Stolk op 

dwarsfluit die werken van klassieke en 

hedendaagse componisten spelen. 

 

 

Workshop aquarellen 

De kinderen van groep 5 van OBS de 

Kromme Akkers in Garnwerd hebben 

twee middagen aquarel-les gehad van 

'overbuurman' Arie Jekel. Garnwerd 

heeft een traditie van 

landschapsschilderen. Ooit zaten de 

Ploeg-schilders regelmatig op de dijk bij 

café Hammingh om het Reitdiep, het 

silhouet van Garnwerd of het weidse 

landschap rondom het dorp in beeld te 

brengen. Nog steeds inspireert onze 

omgeving menig (amateur)kunstschilder.  

“Aquarellen is ten onrechte een 

ondergewaardeerde techniek in 

Nederland" aldus Arie Jekel. Hij wilde 

daarom graag de leerlingen met 

aquarellen in aanraking brengen. Er was 



volop enthousiasme bij deze kinderen. 

Hopelijk groeit er rondom Garnwerd 

weer een nieuwe generatie 

landschapsschilder op! 

 
 

Bericht van de Boekeniers 

In 1985 is men op initiatief van de 

Streekhistorische vereniging begonnen 

met het fotograferen van alle woningen 

met hun bewoners in Garnwerd. 

Deze foto’s zijn al een paar keer te 

bezichtigen geweest o.a. tijdens de 

Garnwerd reünie in de doorrit en in de 

kerk. De foto’s zijn in bezit gekomen van 

de Boekeniers Garnwerd. Ze zijn vanaf nu 

voor een breed publiek toegankelijk. 

 

Door de tomeloze inzet van Fokko 

Leutscher en de kennis van Johannes de 

Bruyne is het gelukt om alles thuis achter 

uw eigen computer te bekijken. 

 

Via de site 

www.boekeniersgarnwerd.nl/huizenkaart/ 

komt u op de plattegrond van Garnwerd 

en door op het huisnummer te klikken 

ziet u de foto’s die beschikbaar zijn. 

 

Ook via de website Garnwerd.eu kunt u 

via stichtingen doorlinken naar 

boekeniers Garnwerd. 

 

Toen Johannes in 1985 met zijn ouders 

op de foto kwam kon hij niet vermoeden 

dat hij nu via de huizensite : BB str 8 foto 

4 wereldberoemd is in Garnwerd en 

wijde omgeving. 

 

Het is de bedoeling dat wij in de 

toekomst doorgaan met het maken van 

foto’s omdat nu al de grote historische 

waarde naar voren komt. 

Namens de Boekeniers, Pieter van Dijk 

 

Van de Jeugdactiviteiten commissie 

Komende activiteiten: 

Zaterdagmiddag 24 augustus: 

(bal)spelletjes middag (7 t/m 17 jaar) 

Voetbalveldje Garnwerd 

 

Zaterdag 7 september: openlucht 

bioscoop 

18.30 uur: film voor de jeugd t/m groep 8 

20.45 uur: film voor alle Garnwerders en 

leden van de dorpsvereniging 

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 12 oktober: lasergamen (8 t/m 

17 jaar) 

Voor verdere informatie: facebook, flyers 

en de website 

http://garnwerd.eu/jeugdactiviteiten/ 



Gehouden activiteiten: 

Zaterdag 18 mei: Oud Hollandse 

spelletjes (t/m 7 jaar) op het 

voetbalveldje. 

Rond 14.00 uur stonden 3 deelnemers 

klaar om te beginnen aan deze activiteit. 

Na wat bellen, sms-en en appen kwam er 

meer jeugd opdraven (ook ouder dan 7 

jaar) om mee te doen. Alle deelnemers 

kregen een kaart waarop alle spelletjes 

stonden die gedaan moesten worden. 

(o.a. vlaggetjesrace, kogelstoten, 

labyrint, zaklopen, ezeltje prik, 

doelschieten, blikgooien, sjoelen) 

Na het afronden van een spel werd in het 

desbetreffende vakje een sticker geplakt 

of werd het aantal punten opgeschreven. 

In de pauze kreeg iedere deelnemer een 

ijsje en was er voor de begeleiders een 

kop koffie. Dit werd aangeboden door de 

“nieuwe” eigenaar van ’t Woaterbörgje. 

Christine en Meike: bedankt voor jullie 

hulp en begeleiding van deze geslaagde 

middag. 

 

Zaterdag 22 juni: Levend stratego bij de 

Allersmaborg 

Rond 19.00 vertrokken 18 deelnemers 

vanaf het voetbalveldje naar de 

Allersmaborg. Van de beheerster van de 

Allersmaborg, Juus Hooge, mochten we 

gebruik maken van de boomgaard en van 

de toiletten. 

Na aankomst werd het spel uitgelegd en 

werden er 2 groepen gemaakt, het rode 

team en het blauwe team. De bedoeling 

van het spel is de vlag van de 

tegenstander te veroveren. Iedere 

deelnemer krijgt een kaartje met daarop 

een willekeurige rang uit het leger. Na 

het aantikken van je tegenstander moet 

je je kaartje laten zien. De hoogste in 

rang wint dit gevecht. De verliezer levert 

zijn kaartje in bij de spelleiding en krijgt 

weer een nieuw kaartje. 

Er werden meerdere rondes gespeeld en 

rond 21.15 kwam er een eind aan deze 

geweldig leuke avond.  

De activiteiten worden mede mogelijk 

gemaakt door het Oranje Fonds. 

 

Wistudat… 
… sinusmaaien zijn intrede heeft gedaan 
in Garnwerd? 
… er onlangs een grote bonte specht met 
jong gesignaleerd is rondom de Kromme 
Akkers? 
… er in de volgende Gört een nieuwe 
rubriek wordt geïntroduceerd? 
… de verschijningsdatum van Gört 95 
eind september is? 
… Thomasvaer en Pieternel nu 
gedurende hun zomerverblijf al zitten te 
broeden op hun optreden van volgend 
jaar? 
 
 

Deze Gört wordt gesponsord door 

 



 


