
Van de redactie

Beste lezer, 
Na twee jaar is er weer een Garnwerd Gran-
dioos-editie van de Gört. Het tweede week-
end van juli is het groot feest in ons dorp. 
Verheugt u zich er ook zo op?
Deze editie staat bijna helemaal in het  
teken van Garnwerd Grandioos. Zo leest 
u het uitgebreide programma van dag tot 
dag. Veel activiteiten kent u van voorgaan-
de jaren, zoals de tentquiz, de braderie en 
natuurlijk de kermis. U kunt mee met een 
ballonvaart en met goed weer vliegen in 
een trike-vliegtuigje. Voor de kinderen is  
er een muziekbingo. En er is muziek, veel 
muziek. Kortom de tentcommissie heeft 
erg zijn best gedaan om er een geweldig 
feest te maken, vijf dagen lang. Eén van  
de leden van de tentcommissie, Marco  
Kramer, staat ‘In de schijnwerper’. 
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Weet u hoe Garnwerd aan zijn naam komt? 
Wilbert van Meerwijk is op zoek gegaan en 
het heeft onder andere te maken met een 
grafsteen met een zonnerad onder de kerk-
toren. Natuurlijk is er de rubriek ‘Van de be-
stuurstafel’, waarin het bestuur vertelt van 
haar activiteiten. De nieuwe schoolleider 
van de Kromme Akkers, Mark Miedema, 
stelt zich voor en hij doet een oproep aan 
u. En de ‘Wist u datjes’ zijn terug. Heeft u 

een leuk Wist u datje mailt u deze dan aan 
gort@garnwerd.eu.

We wensen u veel leesplezier. En natuurlijk 
een geweldig Garnwerd Grandioos!

De redactie,
Marjolein Huisman 
Marian Kielema
Henriët Stenveld

Van de Jeugdactiviteiten Commissie

Vrijdag 26 augustus (laatste vrijdag van de 
zomervakantie): Film
15.00 – 17.00 uur: film voor de jeugd (advies-
leeftijd 6 jaar)
20.00 – 22.30 uur: film voor inwoners van 
Garnwerd en/of leden van de dorpsvereni-
ging. 
Aansluitend nog even gezellig nazitten. 
In de vorige Gört stond dat e.e.a. plaats zou 
vinden in de tent van de ZomerJazzFiet-
stour. Het plaatsen van deze tent gaat he-
laas niet door. Toch willen we wel graag de 
filmmiddag/-avond door laten gaan. Neem 
zelf een stoel/kussen/ligbed/kruk en iets te 
drinken mee.

Wist u dat ….?
•  dit jaar clown Bogus de kermis op 
 dondermiddag niet opent. 
•  er dit jaar natuurlijk vrijkaartjes voor de  
 kermis zijn voor de kinderen. 
•  het moeilijk kiezen was bij de bier- 
 proef-avond voor Garnwerd Grandioos.
•  er meer bier besteld is dan ooit voor  
 Garnwerd Grandioos.
•  Kor en Ria bijna vergeten waren dat  
 ze moesten sjoelen en een dienst  
 consumptiebonnen op hetzelfde tijdstip  
 wilden draaien. 
•  Peter Nooren ook vegetarische 
 bitterballen eet.
•  er eettentjes bij de tent zijn voor de 
 stevige trek van elke feestganger. 
•  er in de hele tentcomissie maar 1 iemand  
 uit Garnwerd komt. 
•  we benieuwd zijn wat u van Garnwerd  
 Grandioos vond. 
•  we graag horen of u de Braggeltocht ook  
 weer zo’n groot succes vond. 
•  de redactie benieuwd is wat u van deze  
 speciale Garnwerd Grandioos-editie van  
 de Gört vindt. 
Mail uw reactie en tips: gort@garnwerd.eu
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In de schijnwerper

Tekst: Marian Kielema

Marco Kramer
Tentcommissie Garnwerd Grandioos

Als begin dit jaar duidelijk wordt dat na twee 
zomers het dorpsfeest Garnwerd Grandioos 
er dan eindelijk weer komt, is Marco Kramer 
dolblij. Hoewel het ook wennen is om na  
corona als tentcommissie de organisatie 
op te pakken. Natuurlijk is er een draaiboek, 
maar toch. Marco en Garnwerd Grandioos 
zijn al sinds jaren met elkaar verbonden. 
Daarom de hoogste tijd om Marco in de 
schijnwerper te zetten.

Van Facebook tot Tentcommissie
Al jaren is het in Garnwerd het twee-
de weekend van juli groot feest. Marco  
genoot daar al vanaf jonge leeftijd van. Hij 
was vooral nieuwsgierig naar wat er achter 
de schermen gebeurde. Zo stond hij altijd 
te kijken hoe de kermis werd opgebouwd. 
Natuurlijk draaide hij ook vele rondjes in 
de zweefmolen en was hij te vinden in de 
feesttent. Toen zijn vader in de tentcom-
missie kwam, vroeg hij Marco of hij een 
Facebook-pagina wilde maken. ‘Natuurlijk 
wilde ik dat doen’, vertelt Marco. Hij was 
toen een jaar of 12. De toiletten schoonma-
ken in de vroege ochtend was de volgende 
vraag van de tentcommissie. ‘Ook dat vond 
ik prima’, vervolgt Marco zijn verhaal met 
een lach. 
En nu, circa negen jaar later, is Marco nog 

steeds actief betrokken bij Garnwerd Gran-
dioos en de Braggeltocht, nu als lid van de 
tentcommissie. 

Barrooster en ticketsysteem 
Braggeltocht 
Het was wennen om al het werk voor  
Garnwerd Grandioos en de Braggeltocht 
op te pakken na twee jaar stilte door coro-
na. En toen overleed Ekke-Jan Terpstra zo 
plotseling. Marco: ‘Dat was een hele schok. 
Het voelt alsof we incompleet zijn en Ekke 
zo weer binnen komt lopen. Het was moei-
lijk om de draad op te pakken.’ 
Marco is de afgelopen weken druk bezig 
geweest om het barrooster te maken. Een 
hele klus, omdat er veel diensten met ver-
schillende taken te verdelen zijn. ‘Sommige 
mensen hebben een voorkeur en dat maakt 
het soms lastig’, zegt Marco, ‘ik heb het 
rooster nu klaar, en volgens mij heb ik met 
ieders wensen rekening gehouden.’ 
Het feest is in de loop van de jaren groter 
geworden, dus er zijn meer mensen nodig 
om te helpen. Gelukkig zijn er veel mensen 
die dat ontzettend leuk vinden. Marco: ‘En 
ook nieuwe inwoners hebben mij gebeld. 
Zij weten niet wat ze kunnen verwachten, 
maar zijn erg nieuwsgierig.’ 

Een andere klus waar Marco veel plezier 
aan beleeft, is het ontwikkelen van een tic-
ketsysteem, samen met Jurrien de Waaij, 
de website-beheerder. Er komt een nieuw 
systeem om je aan te melden voor de Brag-
geltocht. Marco: ‘Heel leuk om te doen en 
een ticketsysteem heeft veel voordelen. 
Als deelnemer hoef je niet meer in de rij 
te staan voor de inschrijving en als organi-
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satie hebben we beter zicht op de deelne-
mers.’ 

Garnwerd Grandioos & Braggeltocht 
En zijn er verrassingen te vertellen over 
het programma van Garnwerd Grandioos? 
‘Jazeker’, laat Marco weten, ‘op de Holland-
se avond zijn niet eerder zoveel artiesten 
geweest. Dus laat je verrassen en kom op 
zondagavond naar de Hollandse avond!’

En de Braggeltocht? 
Marco: ‘Er is een nieuw parcours dat begint 
bij de feesttent. En er zijn nieuwe hinder-
nissen. Dus ook voor de deelnemers die al 
vaker hebben meegedaan, is er veel nieuw.’ 

Ook nu Marco in Winsum woont, blijft hij 
zeker nog jaren actief voor Garnwerd Gran-
dioos en de Braggeltocht. Hij wil er gewoon 
bij zijn, net als iedereen toch?!

Even voorstellen: 
Mark Miedema, nieuwe schoolleider van 
OBS Kromme Akkers

Wat leuk dat ik mij via deze weg mag voor-
stellen. Mijn naam is Mark Miedema en 
sinds begin mei ben ik schoolleider van de 
Kromme Akkers. Ik ben 35 jaar en woon in 

Groningen stad. Wie mij een paar maanden 
geleden had gevraagd of ik op zoek was 
naar een nieuwe baan, had een duidelijke 
‘nee’ als antwoord gekregen. Waarom dan 
toch een overstap?
 
Bij de vacature had de Kromme Akkers een 
video gemaakt. Van deze video spatte de 
gemeenschapszin en het plezier af. Wat ik 
toen dacht te zien, zie ik nu ook in de prak-
tijk. Maar dan niet alleen op de school! De 
cultuur in het dorp is niet anders. De school 
is er voor het dorp, maar het dorp is er ook 
voor de school. Dit zie ik terug in alle hulp 
vanuit de omgeving, van moestuinonder-
houd tot creatieve circuits. Een ander mooi 
voorbeeld is de tent van Garnwerd Gran-
dioos. Ontzettend fijn dat wij ook dit jaar 
onze musical hier mogen opvoeren. Uiter-
aard is het hele dorp van harte welkom op 
woensdag 6 juli!
 
Laat ik de ruimte in de Gört ook gebrui-
ken voor een oproep. We merken dat het 
steeds moeilijker wordt om ouders te vin-
den voor de tussenschoolse opvang, ook 
wel overblijf genoemd, en dat er tegelijk 



5

meer gebruik van wordt gemaakt. Mocht 
u beschikbaar zijn tussen 12-13 uur op een 
doordeweekse dag (behalve de woensdag) 
en zin hebben om met een gezellige club 
kinderen te lunchen en te spelen horen wij 
graag van u! Ook bij de eerder genoemde 
creatieve circuits op vrijdag zijn we altijd 
opzoek naar mensen die hun talenten wil-
len delen. Twijfelt u of het wel iets voor u 
is? Kom gerust een keertje meedoen, zowel 
bij een creatief circuit op vrijdagmiddag als 
de overblijf.
 
Nog een leuk nieuwtje: we werken keihard 

om na de zomervakantie een 0-12 opvang 
te openen. Dit doen wij in samenwerking 
met KindH en Waddenkind, twee organisa-
ties die in de regio al langer actief zijn. Hebt 
u behoefte aan kinderopvang, neem dan 
contact op met de school of haal een in-
schrijfformulier op. Bent u nog niet bekend 
met de school, we leiden u graag rond.
 
Ik kijk ernaar uit om de komende jaren  
samen met een bevlogen team en betrok-
ken omgeving verder te bouwen aan de 
Kromme Akkers!
Mark - m.miedema@lauwerseneems.nl
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Na twee zomers is het dan eindelijk weer 
feest in Garnwerd. Garnwerd Grandioos gaat 
door! De voorbereidingen voor het dorps-
feest zijn begin dit jaar al gestart. De tent-
commissie heeft veel werk verzet om een 
mooi programma te maken. Iedereen is van 
harte welkom is. Voor een aantal activiteiten 
is aanmelden vooraf verplicht. Welke activi-
teiten dat zijn en hoe u zich kan aanmelden, 
leest u in het programma. 
Er kan tussentijds iets wijzigen in het  
programma, de meest actuele informatie  
is te vinden op www.garnwerdgrandioos.nl. 

WOENSDAG 6 JULI 
19.30 uur  |  Musical 

Garnwerd Grandioos begint al een aantal 
jaren met een musical van de leerlingen van 
de basisschool de Kromme Akkers. Dit jaar 
is het de musical De tent op zijn kop over 
de Spaanse camping van Carlos Olé en zijn 

vrouw Marloes. De zaken gaan niet zo goed, 
totdat een bus vol vakantiegangers een 
klapband krijgt pal voor de camping. De bus 
is op weg naar het resort van Carlos’ broer. 
Dat brengt Carlos op een idee, dat zijn cam-
ping kan redden. Bent u ook al nieuwsgierig 
hoe het afloopt met de camping? Kom dan  
kijken naar de musical! Iedereen is van  
harte welkom in de feesttent. 

DONDERDAG 7 JULI 
15.30 uur  |  Kermis
De kermis wordt geopend door clown Joepie.

 
 

19.15 uur  |  Spelletjesavond 
Iedereen die van darten, klaverjassen of 
sjoelen houdt, is welkom in de tent. Met 
een inleg van slechts € 5,- maak je kans 
op mooie prijzen. Opgave is alleen voor het 
darten verplicht. Je kan bellen naar Derk 
Maatjes, telefoonnummer 06-12604740. Of 
je opgeven via de site www.garnwerdgran-
dioos.nl. 

Programma Garnwerd Grandioos 2022
WOENSDAG 6 JULI T/M ZONDAG 10 JULI



7

Je kan je vanaf 19.15 uur komen inschrijven. 
De wedstrijden beginnen om 20.00 uur. 

VRIJDAG 8 JULI 
19.00 uur  |  Muziekbingo 
Voor de jeugd is er een muziekbingo met de 
vertrouwde gezichten van de jeugdactivi-
teiten-commissie: Linda achter de Bingo-
molen, Arie bij de muziek en Miente als 
spreekstalmeester. Iedereen is welkom. 
Je hoeft je niet aan te melden. 
Er zijn speciale 
bingokaarten 
gemaakt voor 
deze avond. 
De getallen 
staan kriskras 
op de kaart, 
dus geen B 8 
of N 35. Ook 
staan er na-
men van een 
artiest en/of titel van een lied-
je op. Zodra je een getal, artiest of  
titel van een liedje hoort, kras je dit aan op 
je bingokaart. Kortom, gewoon bingo maar 
net even anders. 

20.15 uur  |  3e editie Garnwerder Tentquiz
Denk je dat jij en je teamgenoten voldoen-
de algemene kennis hebben en alles weten 
van film, muziek, BN’ers enz. enz. Of wil je 
gewoon een gezellige avond met veel lol en 
plezier? Geef je dan vooral op! 
Elk team kan zich aanmelden via tent-
quiz2022@hotmail.com. Een team bestaat 
uit minimaal 3 en maximaal 8 personen. Het 
team dat zich het mooiste heeft uitgedost, 
kan bonuspunten verdienen in de quiz. Dus 
bedenk als team een thema en trek daarbij 
je mooiste outfits aan voor extra punten!

ZATERDAG 9 JULI
12.00 uur  |  Braderie
Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur is er als van-
ouds de braderie in de straten van Garn-
werd. 
De nieuwe braderiecommissie is enthousi-
ast aan de slag gegaan om voor een brade-
rie met een gevarieerd aanbod te zorgen. 
En dat is gelukt! Er zijn circa 60 standhou-
ders. Het is een mix van kramen die er al 
jaren zijn en een groot aantal nieuwe kra-
men. Het aanbod is erg gevarieerd: kleding, 
speelgoed, haakartikelen, bloemen, woon-
accessoires, dierbenodigdheden, antiek 
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en brocante, tapparfum, leuke gadgets,  
verzorgingsproducten en een rijk assorti-
ment aan foodware. 

En er is nog meer te beleven op de braderie. 
Zo is er een accordeonorkest, waarin de 
moeder van één van de commissiedames 
speelt, en dat doen zij geheel vrijblijvend. 
Wat fantastisch is! Er is een kleedjesmarkt 
voor de kinderen van de basisschool de 
Kromme Akkers op het schoolplein. Wel 
graag je van te voren aanmelden via brade-
riegarnwerd@gmail.com. 

En geen braderie zonder de Garnwerder 
Free Bikers. De Free Bikers bieden ritjes 
aan op een trike of een motor met zijspan 
voor het goede doel. 

Meer vertier op de braderie is welkom, 
vooral voor de kinderen. Als u een idee 
heeft, laat het ons weten. Stuur een mail 
aan braderiegarnwerd@gmail.com. 

Via de facebookpagina Braderie Garnwerd 
zijn de laatste nieuwtjes en de acties te vol-
gen. Dus: ‘like’ de pagina. 

19.00 uur  |  Ballonvaart en Ultralight vliegen
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 
zijn € 145,- per persoon. Meer informatie 
over de ballonvaart en/of het aanmelden, 
bel met Peter Nooren, telnr. 06 - 53360078.
Voor het meevliegen in een trike-vlieg-
tuigje kan je je op de avond zelf opgeven. 
De kosten zijn € 55. Bij een te harde wind 
wordt er niet gevlogen. 

22.00 uur  |  Coverband Lead 
Dit jaar is de feestband Lead geboekt. Je 
kan zo de tent binnenlopen en genieten, de 
entree is gratis. Deze coverband bestaat 
uit vijf heren en een dame en heeft maar 
één doel: Feest! 

Wanneer deze band het podium betreedt, 
is er geen houden meer aan. Je hoort de 
ene hit na de andere en stil staan is niet 
meer mogelijk. Dus dat beloofd een prach-
tige avond te worden. 
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ZONDAG 10 JULI

12.30 uur  |  Braggeltocht 
Alweer de 10e editie van de Braggeltocht. 
Het maximum aantal deelnemers is 1000. 
Binnen een paar dagen waren alle kaarten 
verkocht. Er is een nieuw parcours en er 
zijn nieuwe hindernissen. Voor de deelne-
mers die al vaker mee hebben gedaan is 
het dus net zo nieuw als voor de nieuwe 
braggelaars. Als je niet meer mee kunt (of 
wilt) doen, is het erg leuk om te komen kij-
ken. Tijdens de tocht zorgt onder andere 
een dweilorkest voor de nodige sfeer. 
De tocht start om 14.30 uur.

20.00 uur  |  Hollandse muziekavond
Garnwerd Grandioos wordt afgesloten met 
een vrolijke Hollandse muziekavond met 
veel verschillende artiesten. Iedereen is 
van harte welkom, de entree is gratis. 
Er treden twee oude bekenden op, Marco 
de Hollander en Orlando Uitenwerf. Orlan-
do was er de laatste editie in 2019 ook. Hij 
wordt ook Zwarte Jannes genoemd, een 
volkszanger, die geïnspireerd wordt door 
zijn Drentse voorbeeld. Marco de Hollander 
trad in 2018 al eens op. Met een mix van ei-
gen hits en de grootste Hollandse meezin-
gers zet Marco het publiek op zijn kop. Me-
lissa Smilda is voor het eerst bij Garnwerd 
Grandioos. Ze is van jongs af aan al dol op 
het Hollandse repertoire. Na een optreden 
op een Piratenfeest in Peize had Melissa 
de smaak te pakken en volgden vele optre-
dens. Ben jij ook zo benieuwd naar Melissa? 
En dit jaar is Henk Wijngaard er. Wie kent 
hem niet met zijn grote hit ‘Met de vlam in 
de pijp’. 

Om 24.00 uur zit Garnwerd Grandioos 2022 
er dan op. 

Van de bestuurstafel

Deze Gört is snel na de vorige, dus je denkt 
misschien, vast weinig nieuws. Niets is 
minder waar, het bestuur gaat met volle 
kracht vooruit. 

We hebben leuk nieuws. Er zijn twee nieu-
we leden voor de Omgevingscommissie: 
Ginus de Jong en Maarten Groeneveld.  
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We zijn hier erg blij mee en wensen beide 
heren veel succes. 

Als je het ook leuk vindt om lid te worden 
van de Omgevingscommissie en mee wil 
denken over het dorp, meld je dan aan. 
Ook voor de Energiecommissie kunnen 
we nieuwe leden gebruiken, omdat er veel 
gaande is in energieland. Je kan je aanmel-
den via secretarisDVGarnwerd@outlook.
com.

De gemeente Westerkwartier heeft een in-
loopavond gehouden over de trillingen aan 
de Hunzeweg en de riolering in het deel van 
Garnwerd van de molen tot de school. De 
avond is redelijk bezocht en er zijn kritische 
vragen gesteld. Over het algemeen zijn de 
plannen positief ontvangen. De plannen 
zijn vervangen en relinen (= een herstelme-
thode) van het riool, omdat deze op diverse 
plaatsen in slechte staat verkeert. Volgens 
de gemeente ligt het voor de hand om op 
enkele plaatsen een regenwaterriool aan 
te leggen. Daarbij worden de bestaande 
vuilwaterhuisaansluitingen tot net over de 
erfgrens vervangen en wordt er een nieu-
we regenwateraansluiting aangeboden, 
zodat het regenwater en grondwater (via 
bijv. een drainage systeem) apart afge-
voerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat het 
risico op wateroverlast bij hevige regenval 
wordt verminderd en dat er minder schoon 
water naar de waterzuivering wordt afge-
voerd. Voor het volledig afkoppelen van de 
regenwaterafvoeren van woningen stelt de 
gemeente voor de eigenaren van de wo-
ningen die de regenwateraansluiting krij-
gen een maximale subsidie van € 400,- in 

het vooruitzicht. De betreffende eigena-
ren ontvangen hierover informatie. De ge-
meente verwacht dat de uitvoering dit jaar 
gerealiseerd wordt. 

Jelle Zijlstra heeft een overleg gehad met 
een medewerker van de gemeente Wester-
kwartier, de bedrijfsleider en twee mede-
werkers van de firma Koepon en een mede-
werker van Landschapsbeheer Groningen 
over het onderhoud van ons dorpsomme-
tje. Dit omdat het contract afloopt en er nu 
gekeken moet worden wie het onderhoud 
gaat doen. De gemeente of de dorpsvereni-
ging. Koepon heeft aangegeven dit niet te 
willen doen. Alle partijen gaan de opties be-
kijken en dan komt er een vervolgoverleg.

We zijn druk geweest met de voorbereiding 
van de vrijmarkt ten bate van de Oekraï-
ners in onze regio. De inspanningen wer-
den beloond. Het was een prachtige dag. 
Mooi weer, een goede opkomst en een ge-
zellig samen zijn onder het genot van een 
drankje en iets lekkers, dat gebakken was 
door diverse dorpsbewoners. Muziek werd 
verzorgd door Vrij Jazzie. Voor een donatie 
van € 5, - speelden ze verzoeknummers. Er 
waren diverse mensen die spulletjes ver-
kochten en de opbrengst deels of geheel 
hebben gedoneerd. Uiteindelijk was de op-
brengst ruim € 1000, - . Lieve dorpsbewo-
ners, bedankt namens onze tijdelijke Oek-
raïense inwoners,  het was geweldig. 

Maandag 20 juni jl. zijn er opnames geweest 
in Garnwerd voor het programma Denkend 
aan Holland met André van Duin en Janny 
van der Heyden. Op donderdag 25 augustus 
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Hoe komt Garnwerd aan z’n naam?

Eén van de vele verhalen over de etymolo-
gie van ‘Garnwerd’ is de hypothese: Garn-
werd betekent ‘de wierde van Grano’. Maar 
wie of wat zou dan die Grano moeten we-
zen? Onder andere in de buurt van Aken ko-
men verwijzingen voor naar een Keltische 
god met de (gelatiniseerde) naam ‘Gran-
nus’. Eén van de symbolen voor die god 
zou een zonnerad of zonnesymbool zijn. 
Onder de kerktoren staat een grafsteen 
met een zonnerad, misschien van iemand 
die naar die god vernoemd was of eraan 
‘toegewijd’ was. Als in de twaalfde eeuw de  
kerstening van het Noorden tot in alle ve-
zels van het dagelijks leven doorgedrongen 
is, verwacht je een tussengeschoven be-
keerling van voor de volksverhuizing ofzo, 
die in z’n latere, heilige leven toch een hei-
dense naam heeft gehouden. Hij zou na-
tuurlijk geradbraakt kunnen zijn. Dan blijft 
dat nieuw geïnterpreteerde rad als symbool 
van die Sint Granno een mooie referentie 
aan de patroonheilige van de Garnwerder 
die onder die steen zijn weg naar de hemel 
mocht afwachten. Het kan natuurlijk ook 
wezen, dat die kerstening nog helemaal zo 
ver niet was hier in dat afgelegen Noorden 

en dat al die kerkjes maar een deel van het 
verhaal vertellen. En dat onze Grano om de 
god Grannus te eren toch maar een zonne-
rad op z’n grafsteen had besteld. Over die 
Grannus kun je bijvoorbeeld iets vinden op 
https://de.wikipedia.org/wiki/Grannus

zullen deze opnames worden uitgezonden. 

We kijken met veel plezier uit naar de  
zomer. En we wensen iedereen veel plezier 
tijdens Garnwerd Grandioos. 

Tot de volgende Gört in september. 

Namens het bestuur, 
Henriët Stenveld
Secretaris dorpsvereniging Garnwerd e.o.
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