
Voorwoord

Beste Garnwerders,

“Willen jullie meer of minder maatregelen? 
Minder! Dan gaan we dat regelen.”
Was het maar zo eenvoudig. In een decem-
bermaand dat het soms extra nodig is om 
even bij elkaar te komen, een ander mens 
te zien en elkaar een hart onder de riem 
te steken vallen veel sociale activiteiten 
noodgedwongen weg. Het blijft belangrijk 
om oog te houden voor de mensen die door 
verlies, ziekte of eenzaamheid deze dagen 
moeilijk doorkomen.
Gelukkig blijft de molen draaien, het orgel 
spelen en blijven de jeu-de-boulers weer 
en wind trotseren. Gedreven door de win-
terkou zijn in veel tuinen alweer mussen, 
vinken, puttertjes en roodborstjes gesig-
naleerd. En ook de hardloopclub is gewoon 
iedere koude vroege zondagochtend pre-
sent op het parkeerterrein.

Als eindejaarswens voor u allen enkele 
woorden uit het bekende lied van Ramses 
Shaffy: We zullen doorgaan, met het zweet 
op ons gezicht, om alleen door te gaan, in 
een loopgraaf zonder licht. We zullen door-
gaan, we zullen doorgaan, we zullen door-
gaan. Tot we samen zijn.
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GÖRT

Zaterdagen ophalen oud papier 2022:
5 maart / 4 juni / 3 september / 3 december

31 dec: Kloksmeren gaat NIET door
1 jan: Nieuwjaarsduik gaat WEL door
22 jan: Nieuwjaarsvisite gaat NIET door 
11 mrt: Algemene Leden vergadering

AGENDA

Nieuwsbrief van de 

 Dorpsvereniging Garnwerd 

    en omstreken

Oliebollenactie IJsvereniging Reitdiep
Ook dit jaar gaan we weer bij de deuren 
langs voor onze jaarlijkse oliebollenactie. 
We komen tussen 6 en 26 december bij 
u aan de deur. Telefonisch bestellen kan 
ook: Helmut van der Ploeg: 0594-621561 of 
Miente Viersen: 0594-621916.
Of via email: m.viersen@kpnplanet.nl. 
1 zak oliebollen (10 stuks): € 6,25
1 zak krentenbollen (8 stuks): € 6,25
1 zak appelflappen (5 stuks): € 6,25
Gebakken door: Bakkerij Leistra in Ezinge

Deze Gört is gesponsord door:
Cécile en Albert Morselt.
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Dringende Oproep Bestuur DV Garnwerd

Help ons uit de brand om ons dorp levendig 
en bijzonder te houden! 

Per maart 2022 vertrekken er meerde-
re bestuursleden uit het huidige bestuur, 
waaronder de secretaris en een aantal al-
gemene bestuursleden. Zonder voltallig 
bestuur om onze belangen te behartigen 
valt er veel weg, waar niemand wel bij vaart. 
Welke dorpsgenoten willen hun schouders 
er mede onder zetten en komen op korte 
termijn ons bestuur versterken?

Garnwerd staat bekend als een zeer leven-
dig dorp met vele commissies die onder het 
bestuur vallen, veel dorpsbewoners voelen 
zich betrokken en dragen hun steentje bij 

aan de leefbaarheid en gezelligheid van het 
dorp. 
Het bestuur van de Dorpsvereniging is het 
aanspreekpunt voor de gemeente, advi-
seert over verbeteringen en vernieuwingen 
en daarnaast worden er vele leuke dorps-
activiteiten georganiseerd. We vergaderen 
ongeveer 8x per jaar.
Schroom niet om je aan te melden of meer 
informatie op te vragen over de inhoud van 
de taken. Het is mogelijk en wenselijk om 
mee te lopen om vertrouwd te raken met 
de gang van zaken binnen het bestuur.

Voor aanmelden of voor meer info mail naar: 
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com 
of loop langs bij de secretaris of bel haar: 
Ineke Blankenspoor, Burgemeester Brou-
werstraat 36, 06-27 451 091

Van de jeugdactiviteiten commissie
Woensdag 29 december 2021
Online pubquiz!
Tijdstip: 19.30 uur
Opgeven vóór maandag 28 december, 
12.00 uur bij Miente via: m.viersen@kpnpla-
net.nl. Geef hierbij ook even de naam van je 
team op. Je ontvangt uiterlijk 6 uur voor de 
uitzending een mail met: een link voor de 
uitzending op youtube en een link voor het 
antwoordformulier. Maak je team niet te 
groot (2 of 3 personen) (bijv. samen met je 
broertje(s) en/of zusje(s). Doelgroep: vanaf 
9 jaar. Maar ben je wat jonger, dan zou je 
met hulp van ….. ook mee kunnen doen.Op 
je beeldscherm kun je 2 vensters tegelijk 
zien. Open beide ‘linkjes’ en zorg dat je aan 
de ene kant youtube hebt en daarnaast het 

antwoordformulier. Je kunt natuurlijk ook 
meerdere apparaten gebruiken. Heb je nog 
vragen? Kom even langs of stuur ze via de 
mail. 

Zaterdag 15 januari 2022
Nieuwjaarsvisite (met Bingo en Pubquiz)
Tijdstip: 19.00 - 21.30 uur
Leeftijd: 9 - 17 jaar
Locatie: OBS Kromme Akkers
 
Zaterdag 5 maart 2022
Carnavalsdisco
Tijdstip: 19.00 - 20.00 uur
Leeftijd: t/m 7 jaar
Tijdstip: 20.30 - 22.00 uur
Leeftijd: 8 - 17 jaar
Locatie: OBS Kromme Akkers
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Hulp gezocht voor het project 
‘De Kleuterbus’
In 2015 hebben wij u al eens om hulp ge-
vraagd voor het project ‘De Kleuterbus’. 
Maar door het overlijden van onze mede-
boekenier en initiatiefnemer Lambertus 
Postma en de coronacrisis is dit op de 
plank blijven liggen.

We hebben de draad weer opgepakt en zijn 
bezig met een artikel en een korte docu-
mentaire over het reilen en zeilen van de 
kleuterbus die jaren geleden de kleuters 
uit de voormalige gemeente Ezinge naar de 
kleuterschool in Ezinge bracht. Dit was op-
gezet en werd onderhouden enkel en alleen 
door vrijwilligers. 
Bent u een van die vrijwilligers of kleuters 
en heeft u nog materiaal in de vorm van 

artikelen en/of foto’s, dan zouden wij daar 
graag gebruik van maken. Ook zijn wij van 
plan om diverse toenmalige vrijwilligers 
en kleuters te gaan interviewen. Wie nog 
materiaal of iets te vertellen heeft (anek-
dotes en zo) kan contact opnemen via:  
boekeniersgarnwerd@gmail.com

Ook zouden wij uw hulp willen vragen naar 
de zoektocht van de personen op de foto’s 
die u op de website van de Boekeniers kunt 
vinden: https://www.boekeniersgarnwerd.
nl/fotoarchief/de-kleuterbus/. 

U kunt reageren door een mail te sturen 
naar boekeniersgarnwerd@gmail.com. 
Noteer eerst het cijfer en dan de naam van 
de persoon, bijvoorbeeld: 1 Helmut van der 
Ploeg. Alvast bedankt.

Creatieve middag 
De Kromme Akkers heeft op vrijdagmiddag 
creatief circuit. Er zijn verschillende groe-
pen. Groep 5,6,7,8 worden dan ingedeeld 
in verschillende groepen en doen allemaal 
met een andere docent wat anders. Dat 
houdt in dat we leuke dingen doen zoals: 
knuffels ontwerper en naaien, stoomma-
chine bouwen, druktechniek, papier maken 
en aquarellen. Deze laatste 2 leggen we 
verder uit hier onder. 

Papier maken 
Je maakt heel veel pulp. Pulp is: heel veel 
kleine stukjes papier met water dat pulp 
doe je op een stuk zeef even groot als pa-
pier. Dan doe je pulp op die zeef en drukt 
dan uit met een dunne doek waar het uit 

gedrukte pulp op blijft plakken. Dan hang je 
die te drogen en als het droog is dan haal 
je de opgedroogde pulp ervan af en is het 
papier. 

Aquarellen 
Je hebt verf dat doe je op je palet. Je doet 
er water bij en je maakt er een schilderij 
van. En hoe meer water je erbij doet hoe 
lichter de kleur. En als je het donkerder wil 
dan doe je er wat zwart bij.

Wil je ook een keer helpen met het Creatie-
ve Circuit op vrijdagmiddag? Meld je aan bij 
school: 
Obskrommeakkers@lauwerseneems.nl 

Twan, Bram, Kobe



GLOED – Word “Vriend van Gloed” &  
Tweede zonnedak Klein Garnwerd
GLOED wil met energie-initiatieven bijdra-
gen aan verduurzaming van Garnwerd en 
omstreken maar tegelijk ook bijdragen aan 
een betaalbare energierekening voor ieder-
een. Door zelf zonne-energie op te wekken 
zijn we in staat mee te beslissen en daar-
naast de gevolgen van de hogere energiere-
kening te beperken. In oktober is het zonne-
dak bij de familie Vellinga, Klein Garnwerd in 
bedrijf genomen. Op enkele panelen na is het 
project vol. GLOED wil echter door met nieu-
we initiatieven. Tijdens de afgelopen ALV is 
– met enkele planaanpassingen - besloten 
twee nieuwe initiatieven op te starten. 

Zonnecarport met gemeente Westerkwartier 
De opbrengst van dit project komt terecht 
bij inwoners uit de regio met een minimum 
inkomen.
In samenwerking met de gemeente  
Westerkwartier wordt er een zonnecarport 
gerealiseerd op de parkeerplaats achter 
het voormalige gemeentehuis in Zuidhorn. 
De gemeente stelt het dak van de carport 
ter beschikking. GLOED wekt er 15 jaar lang 
zonne-energie op. Jaarlijks wordt er €100,- 
per huishouden uitgekeerd. Er is plek voor 
100 deelnemende huishoudens uit Garn-
werd, Feerwerd, Aduarderzijl en uit de rest 
van de gemeente Westerkwartier.
Een deel van de opbrengst komt ten goede 
aan de coöperatie GLOED, waarmee weer 
nieuwe energie-initiatieven worden ge-
start. GLOED wil met dit project de drempel 
tot deelname verder verlagen en daarmee 

projecten toegankelijk maken voor een zo 
breed mogelijke groep inwoners. 
Om de subsidie voor dit project veilig te stel-
len moeten we begin januari 100 leden aan-
dragen die wonen binnen het postcodege-
bied 9893 of 9831. Jij kunt dit project mede 
mogelijk maken door vriend te worden van 
GLOED, dan wordt je lid van de coöperatie 
en mag je meebeslissen. “Vriend” worden 
kan al vanaf €0,01 en schept geen bijzonde-
re verplichtingen. Met jouw hulp kan dit pro-
ject in het voorjaar 2022 gerealiseerd zijn. 
Ben je enthousiast? 
Meld je dan aan als Vriend van GLOED: 
www.gloedgarnwerd.nl/vriend

Tweede zonnedak Klein Garnwerd 
De familie Vellinga heeft meer dakopper-
vlak beschikbaar gesteld, zodat we met 
nog eens 260 panelen energie kunnen op-
wekken. De aansluiting is al gerealiseerd 
en de panelen worden naar verwachting 
in het voorjaar van 2022 geplaatst. Deel-
name is mogelijk vanaf €100,-. Er zijn 340 
certificaten beschikbaar. Je wordt dan 
mede-eigenaar van de zonne-installatie en 
ontvangt jaarlijks een deel van je inleg plus 
een vaste rentevergoeding van 4,5% terug. 
De inschrijving voor dit project wordt open-
gesteld in week 50. Als we voor 14 januari 
20 deelnemers kunnen noteren gaat het 
project definitief door.
Heb je interesse? Meld je dan aan via de 
website www.gloedgarnwerd.nl/vellinga-2.

In het voorjaar van 2022 hopen we een 
feestelijke opening te kunnen organiseren!
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