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Algemene ledenvergadering

AGENDA

Nieuwsbrief van de 

 Dorpsvereniging Garnwerd 

    en omstreken

Van de redactie

Beste lezer, 
De tijd vliegt. Nog een paar weken en dan 
is het jaar voorbij. Sinterklaas is terug naar 
Spanje. Veel mensen kijken uit naar de ge-
zelligheid van Kerstmis en Oud & Nieuw. 
In veel huizen staat een mooi versierde en 
verlichte kerstboom en buiten zijn lichtjes 
opgehangen. 

De oproep in de vorige editie om lid te wor-
den van de dorpsvereniging heeft succes 
gehad. Er zijn nieuwe leden. De ambitie 
van het bestuur is groot. Ze willen graag 
dat iedereen in Garnwerd en de buitenge-
bieden lid is. Dus als u geen lid bent, wilt u 
dat dan alsnog doen. Stuur een mail naar: 
ledendorpsvereniging@garnwerd.eu. Voor 

Deadline inleveren kopij Gört nr. 111 
VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
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5 euro per jaar houden we samen ons dorp 
bruisend! 

In deze laatste Gört van het jaar leest u weer 
een update van de Omgevingscommissie. 
Henriët praat u via haar vaste rubriek ‘Van de 
bestuurstafel’ bij over waar het bestuur de 
afgelopen tijd mee bezig was. Nel Terpstra 
heeft met haar beren Afghaanse kinderen 
blij gemaakt. Marian bezocht atelier BelaG-
laso voor de rubriek ‘In de schijnwerper’ en 
sprak met Koos Bladt. Hij maakt prachtige 
woondecoraties van glas. Ook de Boekeniers 
ontbreken niet. Deze keer een verhaal over 
de koren in Garnwerd. Wist u dat er in ons 
dorp al een zanggezelschap in 1805 was? 

In het weekend voor de kerstdagen is er 
veel in ons dorp te doen. Zo organiseert de 
jeugdactiviteiten-commissie een laatste 
activiteit op vrijdag 16 december. In het 
nieuwe jaar gaat de commissie de jeugd 

vast weer verrassen met tal van activitei-
ten. Zaterdagavond 17 december is het 
Risk-toernooi en zondag 18 december wordt 
u uitgenodigd voor de Christmas Sing-In.

De eerste activiteit in het nieuwe jaar is 
gepland. U wordt uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsvisite op zaterdag 14 januari bij 
Garnwerd aan Zee. En noteert u ook alvast 
vrijdag 10 maart. Dan is de algemene leden-
vergadering bij Hammingh. 

Tenslotte wensen we u gezellige kerstda-
gen en een gelukkig nieuwjaar. 

Veel leesplezier en tot de volgende Gört in 
het nieuwe jaar. 

De redactie 
Marjolein Huisman 
Marian Kielema
Henriët Stenveld

Straat- en rioleringswerkzaamheden
Zoals iedereen zeker gemerkt heeft vinden 
er nogal wat werkzaamheden plaats in de 
straten. De Rakenstraat en Hunzeweg zijn 
weer redelijk begaanbaar, maar nu liggen 
de Blecourt- en Krassumerstraat open. De 
Krassumerstraat hoeft gelukkig geen nieu-
we riolering. Het geeft nogal wat overlast, 
parkeerproblemen en een smerige boel. 
Soms kun je je huis zelfs niet uit. Weekbla-
den worden niet bezorgd. Gelukkig nog wel 
de post, maar soms laten de pakjesbestel-
lers verstek gaan.We hebben als dorpsver-
eniging contact met Wietze Westra van de 

gemeente. En naar aanleiding van de klach-
ten zijn de afspraken opgefrist.Bij proble-
men met de containers of boodschappen 
kunnen we geholpen worden. De uitvoerder 
Wilco Hoekstra is altijd bereikbaar op tel.
nr. 06 21 45 97 76. Ook kan geappt worden 
of direct contact opgenomen worden met 
de mensen die ter plekke bezig zijn. Helaas 
is verlichting op de parkeerplaats logistiek 
niet mogelijk.Het eind is in zicht. Voor de 
kerst willen ze alles klaar hebben. Dus nog 
even doorbijten! Het nieuwe jaar begint 
dan met mooie bestrating en een goede 
riolering.
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Wetenswaardigheden en anekdotes uit de 
historie van Garnwerd
Deze keer het verslag van de vele koren die 
in Garnwerd bestaan hebben en nog steeds 
bestaan.

Garnwerd heeft altijd gezongen!
In Garnwerd werd en wordt veel in koren 
gezongen. Denk bijvoorbeeld aan de roem-
ruchte Sjanters, die een paar jaar geleden 
werden opgeheven. En een kerkkoor was 
er ook jarenlang. In de jaren zestig van de 
vorige eeuw was er het Kerkkoor Garnwerd, 
dat was verbonden met de toneelvereni-
ging Kunst na de Arbeid. De leden speelden 
ook toneel. Eens per jaar werd opgetreden 
in café Luth. Er was ook een jeugdafdeling.  
En vandaag de dag zingt het Lichtekoor 

nog steeds de sterren van de hemel!
Maar wie heeft ooit gehoord van het zang-
gezelschap dat op 6 januari 1805 werd op-
gericht? Volgens meester Mulder telde 
het in 1828 59 leden. Weliswaar zaten daar 
mensen bij uit Oostum, maar ook bij de 

Sjanters waren zangers uit andere dorpen, 
evenals bij het Lichtekoor. 
In 1855 vierde het gezelschap het vijftigja-
rig jubileum. Twee kranten maken er ge-
wag van. De Groninger Courant (12-01-1855) 
geeft weliswaar geen reportage van de 
feestelijke bijeenkomst op 6 januari 1855, 
maar spreekt wel haar bewondering uit 
voor het feit dat het gezelschap “al dien tijd 
stand heeft gehouden, zonder ooit verbro-
ken geweest te zijn, eene omstandigheid, 
in onze provincie misschien eenig in hare 
soort”. De Provinciale Drentsche en Asser 
Courant (10-01-1855) noemt het 50 jarig be-
staan “een zeldzaam voorregt” en spreekt 
uit nog een wens: “Mogt het tegenwoordige 
en toekomende geslacht zoo voortgaan op 
den ingeslagen weg, opdat dit laatste nog 
eens het eeuwfeest deze vereniging viere”. 
Dat zou in 1905 hebben moeten plaatsvin-
den, maar ik heb daarvan geen melding 
gevonden. De naam van het genootschap 
wordt niet genoemd; had het een naam?
Overigens, meester Hutting droeg zeker 
het zijne bij aan het muziekleven in Garn-
werd. Van Swinderen roemt hem in 1815 
(dus 10 jaar na de oprichting van het zang-
gezelschap) omdat hij “iedere dag twee 
uren buiten zijne gewoone schooltijden aan 
26 leerlingen voor niet (dus gratis) onder-
wijs in de muzijk geeft”. Hutting beschikte 
over een dwarsfluit en klavier In 1816 ont-
ving hij voor zijn verdienste een “vereerend 
getuigschrift” (16 april 1816).
Het zanggezelschap moet wel kwaliteit 
hebben gehad, want een optreden in 1852 
haalde de pagina’s van een tijdschrift met 
een lange naam dat in 1851 was opgericht 
te Utrecht: Astrea. Maandschrift voor 

Kerkkoor Garnwerd, waarschijnlijk plm 1965
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Schoone Kunst, Wetenschap en Lette-
ren. In de tweede jaargang vinden we een  
recensie van een optreden van het Garn-
werder Zanggezelschap (het heeft waar-
schijnlijk geen naam gehad want in geen 
enkele publicatie wordt een naam ge-
noemd). Die “recensie” is te mooi om niet 
in zijn geheel aan te halen. “Den 11. April 
gaf het Zanggezelschap te Garnwerd (in 
Groningen) in het kerkgebouw aldaar een 
concert, ten voordeele der armen, onder 
leiding van de onderwijzer M. F. Venema. de 
doelmatig gekozen zangstukken en koralen 
werden fiksch uitgevoerd en met smaak 
voorgedragen. De zang werd door gepast 
orgelspel afgewisseld. Het verdient opmer-
king dat dit Gezelschap reeds sedert 1805 
onafgebroken bestaat”.

Terugblik intocht Sinterklaas en Pieten 

Op een winterse en zonnige zaterdag 
kwamen Sinterklaas en zes pieten op hun 
prachtig versierde binnenvaartschip Garn-
werd binnen varen. Het tochtje over het 
Reitdiep was weer een hoogtepunt van zijn 
drukke programma in Nederland vertel-
de Sinterklaas alle aanwezigen. “Het voelt 
als thuiskomen hier”. Met muziek van De 

Eendracht en zangers van het Lichtenkoor 
zongen jong en oud mee met een aantal 
Sinterklaasklassiekers. De jongste kinde-
ren uit Ezinge, Feerwerd en Garnwerd had-
den op vrijdagmiddag hun schoentje gezet 
bij café Hammingh. Twee pieten snelden 
zich naar binnen om de 38 schoentjes en 
laarsjes te vullen. Samen met Sinterklaas 
mochten de kinderen hun schoentje weer 
ophalen. Met vele tekeningen en verlang-
lijstjes op zak, stond het gezelschap nog 
heel wat te wachten. In alle drie dorpen 
waren namelijk speurtochten uitgezet. Sa-
men met de kinderen uit de dorpen hebben 
Sinterklaas en zijn Pieten de hele middag 
gespeurd naar letters die verstopt waren 
in Sinterklaastafereeltjes in raamkozijnen 
van dorpsbewoners. Ze vonden heel wat 
letters en ontmoeten heel veel kinderen in 
alle dorpen. Een wel heel speciaal bezoek 
was aan café de Brug in Ezinge waar een 
bewoonster haar 101ste verjaardag vierde. 
Sinterklaas dacht dat hij nóg ouder was, 
maar zeker wist hij het ook niet... Met heel 
wat kilometers in de benen namen Sin-
terklaas en de Pieten aan het eind van de 
middag weer afscheid van de bewoners  
van Feerwerd, Garnwerd en Ezinge. Mét de 
belofte om volgende jaar weer te komen.
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Van de Bestuurstafel

Zo snel na de vorige editie is er nog niet 
heel veel nieuws onder de zon wat nog niet 
was aangekondigd in de vorige Gört. 
Op 10 november was er in de school een 
inloopavond voor de dorpsbewoners over 
de plannen voor een dorpslokaal en aan-
pak van entree Zuid. De inloopavond was 
een groot succes. Er werden nog veel idee-
en aangedragen. In januari volgt nog een 
avond voor de politiek om de plannen te 
bespreken. 

Tijdens Sint-Maarten had het bestuur van 
de dorpsvereniging een kraampje opge-
tuigd waar kinderen een beker warme cho-
colademelk en een broodje knakworst kon-
den halen. Tevens werd hun lampion op de 
foto gezet door Miente Viersen om mee te 
dingen naar een prijsje in de lampionwed-
strijd. De kraam werd druk bezocht en er 
werd lekker gesmuld. Uiteindelijk was Lie-
ke de winnaar van de wedstrijd. 

Jeroen, Margreet en Henriët hebben een 
overleg gehad met bedrijven en boeren 
van de Oostumerweg over de geplande 
wegversmalling in de Hunzeweg. Hierbij 

was ook een medewerker van de gemeen-
te Westerkwartier aanwezig. Het was 
jammer dat de gemeente de bedrijven en 
boeren van de Oostumerweg niet had uit-
genodigd voor de informatieavond over de 
werkzaamheden aan de Hunzeweg. Dan 
had hun input meegenomen kunnen wor-
den in de plannen. Hier werd excuus voor 
aangeboden. We zijn tot het compromis 
gekomen dat de molgoot tussen de molen 
en de wegversmalling met 3 stenen wordt 
verbreed zodat ook groot materieel erlangs 
kan, als er auto’s bij het Woaterbörgje staan 
geparkeerd. De bomen worden opgesnoeid 
tot 4 meter. We gaan met enige regelmaat 
evalueren over de situatie. We hebben be-
sloten dat de bedrijven/boeren aansluiten 
bij volgende overleggen over de verkeerssi-
tuatie en parkeerproblematiek in Garnwerd 
zodat we de zaken van alle kanten goed 
kunnen belichten. 

Sinterklaas kwam op een prachtige zon-
nige herfstdag in Garnwerd aan. Er waren 
veel kinderen, ouders en grootouders op de 
been. Dit keer verliep de ontvangst iets an-
ders dan anders en werd de sint gevraagd 
of hij mee wilde doen met een speurtocht 
in Garnwerd, Feerwerd en in Ezinge. De sint 
vond dat een goed plan. Samen gingen ze 
op pad. De speurtochten waren in alle dor-
pen een groot succes. 

Het bestuur is druk bezig met de voorbe-
reidingen voor het kerst meezingconcert in 
de kerk. Zie de flyer die u in de bus of via 
de mail heeft gehad. We hopen op een gro-
te opkomst. Dus graag tot ziens op zondag 
18 december om 12.30 uur. U bent zeker op 
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De beren van Nel Terpstra 
Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel we-
ten, ook door het televisieoptreden van Nel 
Terpstra in ‘Expeditie Grunnen’, maakt Nel 
knuffelberen. Die waren tot voor kort te be-
wonderen in de vensterbank van Nel aan de 
Hunzeweg-kant. 

Nel was in de oorlog als klein meisje  
van Utrecht naar Feerwerd gekomen. De 
hartelijke ontvangst en de spullen die ze 
kreeg maakten dat ze zich welkom voel-
de. Dat gevoel wil ze ook graag geven aan 
de kinderen die uit onveilige situaties naar 
Nederland komen. 

De eerste serie beren die klaar is, gaat mee 
naar een school in Afrika waar een Neder-
landse les geeft. De kinderen zijn er erg blij 
mee. 

Nel gaat door en heeft al snel weer een tas 
vol beren klaar. Ze belt de dames van Noa-
berhulp of zij mee willen denken over een 
goede bestemming. Helaas zijn de dames 
op vakantie. Dus belt Nel Henriët Stenveld, 
de secretaris van de dorpsvereniging, met 

tijd thuis voor de finale van het WK voetbal. 

Rest ons nog iedereen een gezellige kerst 
te wensen en een goede jaarwisseling. 
We zien jullie graag weer op onze nieuw-
jaarsreceptie op 14 januari 2023 om 20.00 
uur bij Garnwerd aan Zee. 

Namens het bestuur, 
Henriët Stenveld
Secretaris dorpsvereniging Garnwerd e.o.
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dezelfde vraag. In eerste instantie is het 
idee om de beren naar het aanmeldcen-
trum in Ter Apel te brengen, maar dat komt 
niet echt van de grond. Op Noord Nieuws 
wordt op dat moment aangekondigd dat 
de Afghanen die opgevangen worden in de 
Willem Lodewijk kazerne in Zoutkamp naar 
Winsum verhuizen. Hier ziet Henriët kan-
sen. Na een telefoontje met de gemeente 
Het Hogeland wordt duidelijk dat de verhui-
zing niet 1 oktober wordt maar november. 
Uiteindelijk verhuizen de Afghaanse fami-
lies 15 november. De dames van de Noaber-

hulp bedenken samen met Henriët het idee 
dat het mooi zou zijn als Nel zelf de beren 
aan de kinderen geeft. Ze heeft namelijk 
gevraagd of ze foto’s kan krijgen als haar 
beren aan de kinderen worden gegeven. Er 
zelf bij zijn, kan natuurlijk niet op tegen een 
foto. Dus gaat Evelien Jellema op 25 no-
vember samen met Nel naar Winsum, waar 
Nel de beren aan de Afghaanse kinderen 
geeft. Het wordt voor zowel de kinderen als 
Nel een gezellige middag. De kinderen zijn 
erg blij met de beren. En er zijn natuurlijk 
ook foto’s gemaakt. 

Koos Bladt
Glaskunstenaar

Koos Bladt woont al 25 jaar met veel plezier 
aan de Hunzeweg. En sinds vijf jaar heeft hij 
een atelier en winkeltje bij zijn huis, waar hij 
woondecoraties van glas maakt, tentoon-
stelt en verkoopt, zoals schalen, lampen  
en objecten voor in de tuin. Zijn atelier heet 
BelaGlaso, en dat betekent mooi glas. 

Op een zondagmiddag bezoek ik Koos in zijn 
atelier en praat met hem over zijn liefde voor 
glaswerk, hoe hij werkt en wat hem inspi-
reert. 

‘Glaswerk maken is vooral precisiewerk, 
uitrekenen op welke temperatuur de oven 
moet en veel uitproberen’, begint Koos 

Bladt zijn verhaal. Zijn eerste oven kocht 
hij circa vijf jaar geleden nadat hij op een 
kunstmarkt in Haren was geweest. Hij was 
onder de indruk van twee glaskunstenaars 
die daar stonden. De werken waren prach-
tig en hun verhalen raakten hem. Een gla-
zenier in Groningen leerde hem de basis-
principes van het werken met een glasoven 
en toen ging Koos experimenteren. ‘Mijn 
werken maak ik door glas te smelten in de 
oven, de techniek heet glass fusing’, vertelt 
Koos, ‘er is veel materiaal verloren gegaan 
in het begin. Het vraagt geduld en oefening 
om de juiste temperaturen te vinden voor 
het beste resultaat.’ 
Het glaswerk is erg gevarieerd. Er is vrolijk 
gekleurd werk in allerlei kleurschakerin-
gen en vormen en strak glaswerk, dat oogt 
als gemaakt van klei. Koos: ‘Ik ben nu be-
zig met een nieuwe serie schalen in rood-
zwart kleurvarianten. Het worden strakke 
vormen.’ Hij vindt het leuk om met deze 
strakke vormen en kleuren te experimen-
teren, het vraagt om een aparte techniek.  

In de schijnwerper

Tekst: Marian Kielema



9

Bij de andere stijl wordt hij geïnspireerd 
door het licht en de lichtinval en wat het 
licht doet met het werk. Koos: ‘Af en toe 
maak ik werk in opdracht. Zo heb ik voor een 
glasbedrijf een werk gemaakt in de kleuren 
van hun logo. En samen met een klant de 
kleurschakeringen bepaald voor een ob-
ject die ik voor haar dochter en aanstaande 
schoonzoon heb gemaakt als huwelijksca-
deau. Erg leuk om te doen. Vooral omdat je 
je klanten zo blij ziet met het resultaat.’

Sinds een jaar is de oude schuur waar Koos 
werkte en zijn werk tentoonstelde en ver-
kocht uitgebreid. De voormalige schuur is 
omgetoverd in een prachtig winkeltje met 
glazen vitrines vol schalen en objecten 
in uiteenlopende kleuren en vormen. De 
nieuwe aanbouw is zijn werkplaats gewor-
den, waar nu voldoende ruimte is voor de 
oven, de werkbank en al zijn materialen. 
Het is nu zelfs mogelijk om de kinderen 
van de basisschool uit te nodigen. Koos: 
‘Met de school heb ik de afspraak dat ik 
jaarlijks een workshop geef. De kinderen 

zijn enthousiast en vinden het prachtig om 
met glas aan het werk te gaan.’ De mensen 
weten Koos te vinden. Vooral in de zomer 
is er veel aanloop van toeristen. Koos vindt 
het erg leuk dat dorpsgenoten werk van 
hem kopen. Zijn werken staan her en der in 
Garnwerd. 

Elk jaar gaat Koos naar een aantal kunst-
markten en exposeert hij op diverse plek-
ken. Hij houdt het beperkt, want het is veel 
werk. Vooral omdat glaswerk erg kwets-
baar is. Het is leuk om je werk en je varia-
tie in werk te laten zien en te verkopen. Hij 
heeft een aantal jaren terug deelgenomen 
aan een internationale glaswerkbeurs in 
Tubbergen. ‘Je ontmoet zo andere glas-
kunstenaars’, zegt Koos, ‘het is fijn om ken-
nis er ervaring met elkaar te delen, vooral 
omdat er geen opleiding in de buurt is.’ 

En nu, slechts vijf jaar later, is hij gevraagd 
om volgend voorjaar deel te nemen aan een 
expositie in een beeldentuin in Dalfsen sa-
men met professionele glaskunstenaars. 
Koos: ‘Ik zie me zelf als een goede amateur 
en dat ik mijn werken nu samen met pro-
fessionals tentoonstel vind ik een hele eer. 
Daar ben ik trots op.’ Hij is gevraagd om vijf 
tot tien werken te leveren voor de beelden-
tuin die gedurende enkele maanden wordt 
ingericht met glaswerken. Er is dus werk 
aan de winkel, want er moet ook voldoende 
materiaal zijn voor zijn eigen tuin. 

Het atelier BelaGlaso is de komende maan-
den gesloten. Begin maart 2023 gaan de 
deuren weer open en bent u van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen.
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Omgevingscommissie
Hierbij een update vanuit de Omgevings-
commissie (OC). 

Overleg gebiedsraad
Op 15 november heeft de OC een kennis-
makingsgesprek gehad met Janet Poste-
ma en Henk Zuidhof van de Gebiedsraad 
Middag-Humsterland, commissie leef-
baarheid. In veel dorpen spelen dezelfde 
problemen die invloed hebben op de leef-
baarheid. Bijvoorbeeld: te hard rijden, par-
keerproblemen, missende dorpsvoorzie-
ningen, etc. De commissie leefbaarheid wil 
de dorpen die dezelfde problemen ervaren 
met elkaar verbinden. Dit biedt kansen om 
van elkaar te leren of samen op te trekken. 
Medio januari organiseert de commis-
sie leefbaarheid van de Gebiedsraad een 
bijeenkomst voor alle dorpen in het Mid-
dag-Humsterland. 

Herinrichting P-Zuid, begraafplaats en 
plannen Dorpshuiskamer 
Het was gezellig druk tijdens de oploop 
op 10 november in de school. Hier konden 
de concept plannen voor de herinrichting 
worden ingezien en kon men nog feedback 
geven. Medio januari vindt er een bijeen-
komst plaats voor provincie en gemeente 
om de plannen te bespreken.

Enquête verkeersveiligheid
Heel fijn dat velen van jullie de enquête 
hebben ingevuld. De uitkomsten werden 
en worden meegenomen in de gesprek-
ken met o.a. de gemeente. Op garnwerd.eu 
staan alle uitkomsten. Hier een aantal: Uit 
de enquête blijkt dat 80% van de geënquê-

teerden zich lopend verkeersonveilig voelt 
en op de fiets meer dan 60%. Verkeers-
drukte, agressief verkeersgedrag, snelheid 
waarmee wordt gereden en veel groot ver-
keer blijken volgens de enquête de belang-
rijkste oorzaken. 

Overleg met de gemeente over 
verkeersituatie 
Op 16 november heeft de OC met de ge-
meente gesproken over de verkeerssitua-
tie in Garnwerd met focus op de Hunzeweg 
Oost-West. Een complete herinrichting 
van de Hunzeweg Oost-West zit de komen-
de jaren beslist niet in de planning van de 
gemeente Westerkwartier. Dit is voorlo-
pig echt te duur en bovendien in verband 
met de breedte van de straatsituatie een 
heel moeilijke zaak. Er worden binnen af-
zienbare tijd nog wel enige verbeteringen 
aangebracht aan de Hunzeweg oost-west. 
De belangrijkste is het opknappen van het 
voetpad. Op de hoek Krassumerstraat, 
richting bushalte wordt een opritje voor 
bijvoorbeeld rolstoelen of wandelwagens 
aangebracht, op diverse plekken komen 
paaltjes tussen rijweg en trottoir om de 
scheiding duidelijker aan te geven. Bij de 
huisnummers 29-31 wordt het voetpad op-
gehoogd en ook voorzien van palen. Dit ver-
groot daar de veiligheid voor voetgangers 
en kan snelheid-reducerend werken door 
een kleine versmalling van de rijbaan. Het 
beschadigde straateilandje bij de ingang 
van het dorp vanaf Feerwerd wordt opge-
knapt. Daarnaast is afgesproken dat de OC 
wordt betrokken bij de evaluatie van het 
project “vervanging en aanleg riool en ver-
harding-2022”.
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Nieuwjaarsvisite 2023
Het bestuur van dorpsvereniging Garnwerd 
en omstreken wil alle inwoners van Garn-
werd en omstreken van harte uitnodigen 
op de jaarlijkse nieuwjaarsvisite op zater-
dag 14 januari 2023 bij Garnwerd aan Zee 
om 19.30 uur. De avond begint met de be-
kendmaking van de Görtvreter van het jaar 
2021-2022 en daarna nemen Thomasvaer 
en Pieternel op ludieke wijze het afgelopen 
jaar met ons door. Na een korte pauze vindt 
de pub quiz plaats, welk team wint er deze 
keer? En uiteraard is er uitgebreid tijd om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. 
We hopen veel dorpelingen te mogen ver-
welkomen.

Christmas Sing-In op zondag 18 december
Dorpsvereniging Garnwerd presenteert 
een Christmas Sing-In met een optreden 
van Lichtekoor en een meezingconcert 
o.l.v. Miranda Bolhuis en Harry Voornhout.

Het programma is als volgt:
12.30 uur: Koffie & Kerstbrood
13.00 uur: Optreden Lichtekoor
13.30 uur: Meezingen
13.45 uur: Pauze met hapjes en o.a. Glühwein
14.30 uur: Meezingen
15.00 uur: Afsluiting kerstmiddag

Waar: Kerk Garnwerd
Consumpties en entree: vrijwillige bijdrage, 
graag contant.

Kloksmeren
Om kwart over nieuwjaar nodigt de dorps-
vereniging alle inwoners van Garnwerd en 
omstreken uit om gezamenlijk het glas te 
heffen op 2023 onder de klokkentoren van 
de Ludgerkerk.

Nieuwjaarsduik
Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om 
op 1 januari 2023 om 13.00 uur een Nieuw-
jaarsduik te organiseren. Hou FB en de site 
in de gaten. 
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Wist u dat ….?
• er in Garnwerd dit jaar twee Sinterklazen  
 zijn? Dank, Peter, voor de sponsoring van  
 de intocht.
• er door de andere Sinterklaas maar  
 liefst 130 kadootjes zijn uitgedeeld aan  
 de kinderen die hun schoentje hebben  
 gezet en de kinderen die de speurtocht  
 opgelost hadden?

Oliebollenactie ijsvereniging Reitdiep ‘22
Vanaf 6 december gaan we weer bij de deu-
ren langs om uw bestelling op te nemen/
halen. Uw bestelling wordt zaterdag 31 de-
cember vanaf 10.00 uur bij u thuisgebracht.
1 zak oliebollen (10 stuks): € 6,75
1 zak krentenbollen (8 stuks): € 6,75
1 zak appelflappen (5 stuks): € 6,75
Ook is het mogelijk om telefonisch of per 
mail te bestellen.
Helmut van der Ploeg: 06-22466183
Miente Viersen: 06-51994186 of 
m.viersen@kpnplanet.nl

Open Garnwerder RISK-toernooi 2022
Dit ‘jaarlijkse’ evenement vindt plaats op 
zaterdag 17 december.
Locatie: Garnwerd aan Zee
Aanvang: 19.45 uur
Opgeven voor 14 december via:
m.viersen@kpnplanet.nl

Jeugdactiviteiten
Vrijdag 16 december 2022:
Pubquiz
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Locatie: OBS Kromme Akkers
Opgeven is niet nodig, 
wij maken de indeling.

Zaterdag 21 januari 2023:
Nieuwjaarsvisite met (muziek)bingo
Tijd: 19.30 – 21.15 uur
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Locatie: OBS Kromme Akkers
Opgeven is niet nodig.

Kerstconcert in kerk Garnwerd
Op vrijdag 23 december brengen Mez-
zosopraan Judith Bouma en pianist Siebert 
Nix een speciaal programma met de titel 
‘Kerst komt’. Een sfeervol klassiek kerst-
concert in het mooie, romaanse kerkje van 
Garnwerd.

Op het programma staan liederen van o.a. 
Debussy, Reger, Wolf en Berio; liederen  
die allen gaan over licht, hoop en ver-
wondering. Het programma bevat verder 
prachtige pianomuziek van componisten 
als Haydn en Sisask. 

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten à 
€ 10 (kinderen t/m 16 jaar € 5) zijn online te 
koop via www.tegastingarnwerd.nl
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