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Coaching
mogelijkheden in
Coaching mogelijkheden
Regio
Holwierde
in Regio
Holwierde
• Persoonlijke Coaching
Persoonlijke
• LoopbaanCoaching
Coaching
• Zakelijke Coaching

Loopbaan Coaching

Ben je geïnteresseerd?
Neem voor een vrijblijvende
afspraak contact op met
Sandra Tinge

Zakelijke Coaching

Ben je geïnteresseerd, naam voor
een vrijblijvende afspraak
contact
Hoofdweg
28
op met Sandra Tinge 9905 PC Holwierde
T 06 125 93 159

Hoofdweg 28, 9905 PC Holwierde,
tel. 06 125 93 159
sandra@santikicoaching.nl
www.santikicoaching.nl / sandra@santikicoaching.nl
www.santikicoaching.nl
w.santikicoaching.nl
Gecertificeerd
Coach
/ NLP Practioner
/ Systemisch
Werk
Gecertificeerd
Coach / NLP
Practioner
/ WIYS Facilitator
/ Systemisch
Werk

• Onderhoud
• APK
• Reparatie
• In- en Verkoop
• Wasboxen / Carwash
Hoofdweg 65, 9905 PB Holwierde
Tel. 0596-591957
www.autobedrijfvdzwaag.nl
openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur,
zaterdag 08.30 – 12.00 uur

www.jurriesmit.nl
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Beste lezers,
Wat is het ‘s avonds al weer vroeg donker.
Enkele weken geleden waren de lantaarnpalen in Holwierde uitgevallen. Toen
was het wel erg donker, bijna spookachtig op straat. Overal werden deze weken
Halloween spooktochten georganiseerd, ook in Holwierde.
In dit nummer leest u:
•
Nieuws van Dorpsbelangen “De Drie Maren”
•
Uit de school geklapt over het project “Petje af”, een oproep voor Bags to
school en oude wol gevraagd
•
Geef de pen door met een bijdrage van Sander en Siska
•
In “Langs het tuinpad van mijn vader” oude foto’s
•
Paulus vertelt over “Haarfst”
IN NEWTONS BOOMGAARD
Ik wacht tot de appel niet ver
van de boom valt of de zwaarte
ontstijgt. De appel is rood
en hardstelig; hij hecht aan
zijn tak, zwelt welbehaaglijk.
Ik heb tijd zat. De appel
weet niet dat de zwaarte
kracht, wet is, dat de tak
zijn dracht moe wordt.
Het is herfst: appeltijd.

Het inleveren van kopij:
Wie?
Iedereen kan kopij inleveren voor
onze krant, ook de kinderen. Het kan
wel eens voorkomen, dat bepaalde
bijdragen iets worden ingekort. Maar
we staan er voor in, dat de strekking
hetzelfde blijft. Om misverstanden te
voorkomen:
De inhoud van het artikel blijft voor
verantwoording van de schrijver, dat
wil zeggen dat wij het als redactie niet
eens hoeven te zijn met de schrijver.

De appel doet of ik ver
van de boom of lucht ben
voor hem. De appel bloost
van opwinding. Zou hij
vallen? Wordt het dit keer
zweven?
uit: ‘Kromzang’, 2015.
van: Stefaan van den Bremt

Wanneer?
De sluitingsdatum voor het inleveren
van kopij is altijd de 15e van de
maand. Deze datum wordt ook in het
redactiebericht vermeld.
Wilt u zich a.u.b. houden aan deze
datum, zodat de dorpskrant rond de
1e van de maand bij u in de bus ligt.
Waar kopij inleveren:
e-mail:
weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl
of Nansumerweg 42/ Hoofdweg 14
Kosten?
Teerkatje/kort bericht e.d.
€3,00
Kleine advertenties
€5,00
Neem voor overige
advertentietarieven contact op met:
Reinier van der Roest, tel. 620435

Bankrelatie Rabobank Delfzijl
Rekeningnummer
NL53 RABO 0328 7033 89
t.n.v. Stichting dorpskrant
Holwierde-Krewerd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 28 november
kopij voor 15 november inleveren!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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• Meinardi aardbeien
• Tony Chocolonely chocolade
• Rineke Dijkinga uit Sellingen
• Zechsal Magnesium zouten uit Veendam
• Paardemelkproducten uit Wirdum

• Losse kruidenthee uit Westeremden
• Vers groente en fruit, groentetassen
• Groot assortiment Kleinste Soepfabriek
• Vegan, lokale honing, Duits brood

WEBSHOP: via WWW.EKOPLAZA.NL
Openingstĳden:
woensdag t/m zate
zaterdag: 11.00-17.00 uur

Natuurvoedingswinkel

Oude Schans 17
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Delfzĳl

Gastvrouw:
Silvia Wilken

Sint Maarten 2018

Intocht Sinterklaas 2018

Omdat Sint Maarten dit jaar op zondag valt, is door Dorpsbelangen besloten dat er op zaterdag 10 november Sint
Maarten gelopen mag worden in Holwierde.
Wij wensen iedereen veel plezier!

Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn pieten weer een
bezoek brengen aan Holwierde!

Kip kap kogel,
Sunter Meerten vogel.
Vlogt over diek,
Vlogt over daam.
Komt n schip mit appels aan.
Mit zoeren, mit zuiten.
k Kin ze nait meer
muiten
Geef mie n appel of n
peer,
Kom van t haile joar
nait weer.
Oet: Stemmen van
Groninger Dijken,
Aafke Steenhuis

Op zaterdag 24 november komt hij om ca. 13:00 uur door het
dorp vanaf Hoofdweg Noord met muzikale ondersteuning.
Om ca. 14:00 uur worden Sinterklaas en de pieten welkom
geheten voor het dorpshuis “De Heekt”.
Route intocht
Hoofdweg (ter hoogte van voorm. chr. basisschool) –
Hoofdweg – Bansumerweg – de Rippert – Bansumerweg
– Nansumerweg – Juffertoren – de Schelp – Uiteinderweg –
Pastorielaan – Nansumerweg – Hoofdweg – Dorpshuis ‘De
Heekt’.
Feest in de Heekt
Alle kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 3 kunnen vanaf 14:15
uur tot ongeveer 15:00 uur Sinterklaas een handje geven,
een vraag stellen of misschien willen ze wel een mooie
tekening geven. De pieten willen natuurlijk ook samen met
de kinderen zingen. Van 15:00 – 16:00 uur zullen de pieten
samen met de kinderen van groep 4 t/m 8 spelletjes spelen.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd en natuurlijk
krijgen alle kinderen (die zijn opgegeven) een cadeautje van
Sinterklaas!

Opgave voor Sinterklaasfeest

Opgave van kinderen (woonachting in Holwierde of Nansum) voor het Sinterklaasfeest kan d.m.v. onderstaand strookje.
Wij vragen van u een eigen bijdrage van €5,- per kind voor de onkosten.
U kunt deze bijdrage + opgave strookje voor 12 november, brengen bij:
Marion Smit - de Rippert 28 Holwierde of Susanne Wildeboer – Hoofdweg 6 Holwierde.
Niet of te laat opgegeven kinderen kunnen van de Sint helaas geen cadeautje ontvangen.
Hopelijk allemaal tot ziens op 24 november!
Groeten,
Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”

Opgavestrook Sinterklaasfeest 2018
Naam
Jongen/Meisje Leeftijd Groep Telefoonnummer

Hobby’s / interesses*:
*we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 5
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K leurplaat voor groep 1, 2 en 3 .
N eem de kleurplaat mee naar het Sinterklaasfeest op 24 november
en misschien win je wel een mooie prijs!
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 7

Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

Tankstation
Holwierde

LPG bepaalde tijden
maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 08.00 - 12.00 uur
Tot ziens
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Rick Dieters

Greetje ten Hove
E-mail: greet107@hotmail.com
Tel. 06 - 13584575
0596 - 858888

V E U R ME K OA R
De werkgroep is zeer verheugd door alle positieve reacties en vele aanmeldingen.
Geweldig!! Hartverwarmend om te zien wat een ieder bereid is voor de ander te willen doen.
De werkgroep kan hiermee aan de slag.
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BoekSpot en Koffietafel in de Superrr

1. Waldemar was een zwemmer. Nog niet eens vijftien jaar
oud, en nu al zwom hij met gemak twintig kilometer langs
verlaten plantages en drukke steigers, vanaf Domburg helemaal naar het grote huis van zijn moeder aan de Waterkant.

De BoekSpot is in oktober weer onder
handen genomen: Veel boeken zijn
vervangen door nieuw ingebrachte
exe mplaren. We kregen o.a. een hele
stapel kinderboeken binnen, waarvoor
dank!

2. E en zacht gehuil vulde de operatiekamer. Penny Staalhorst, met haar hoofd achter het groene scherm, hoorde het
wel, maar het duurde even voor het tot haar doordrong dat
dit haar kind was.

Op 2 november kunt u ons ook
treffen tijdens het Open Huis van de B rede W erkgroep
Holwierde in de Superrr ( 15 : 00- 18: 00 uur) .

3 . Peter van Opperdoes schoof zijn stoel wat dichter bij het
raam en keek uit over de besneeuwde brug tussen de Brouwersgracht en de Prinsengracht.

We vinden het wel leuk om ter gelegenheid daarvan onze
regelmatige boekenleners een puzzeltje voor te leggen:

Als u het al geraden heeft, meld het ons dan op vrijdagmiddag 2 november (en laat de betreffende boeken alstublieft
nog even staan in de boekenkast om anderen ook een kans
te geven).
T e moeilijk? W e willen die middag best een paar
hints geven ☺ !
T ot ziens in de Superrr!

P U Z Z E L
Hiernaast volgen van 3 boeken uit de B oekSpotK ast de
eerste zinnen. W eet u van welke boeken?
Onder de goede raders verloten we een prijsje.

T E A M / B U U RT SC HIE T E N

sv HOL W IE RD E

Vrijdagavond 1 2 oktob er j.l. heb b en we onze jaarlijkse avond voor de b uurten en verenigingen gehouden.
E r was een geweldige opkomst van ongeveer 8 0 personen. W at er voor zorgde dat het een hele gezellige avond werd.
E en dergelijke opkomst heb b en we in jaren niet gehad.
I edereen die hieraan meegewerkt heeft wordt ontzettend b edankt.
D e uitslag is als volgt:
1e De Rippert 2
3 e 7 x7 vv Holwierde
5 e Hoofdweg West
7 e Niks en Minder
9 e Minder en Niks
11e Motorclub

9 2.8
89
84.2
81
7 7 .4
7 2.2

Hoogste Heer
Hoogste D ame
Hoogste J eugd

L ammert F olkersma
Greetje ten Hove
F rank T elkamp

pnt. 2e
pnt. 4e
pnt. 6 e
pnt. 8e
pnt. 10e
pnt. 12e

De Rippert 3
K eilhoes 1
E GB Mannenkoor
Nansum
De Rippert 1
K eilhoes 2

9 1.6
85.4
84
7 7 .6
7 6.8
7 2

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

100 pnt.
102 pnt.
7 2 pnt.

Deze worden uitgereikt aan niet leden.
Als u het deze avond naar uw zin heeft gehad kom dan eens op een
donderdagavond langs.
Namens het bestuur, schuttersvereniging, nogmaals bedankt.

HOLWIERDE
S.V.

OP ROE P V OE D SE L B A N K A C T IE
W OE N SD A G 7 N OV E MB E R 2018
Jaarlijks op dankdag, wordt ’s avonds voor de dienst een inzameling gehouden van voedsel en verzorgingsproducten ten bate
van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl.
I eder jaar zijn wij weer trots op de hoeveelheid goederen die na de dienst in de auto van de voedselbank geladen kunnen
worden.
G raag doen we een beroep op ons dorp om ook dit jaar te doneren voor de voedselbank!
Je kunt de voedselbank blij maken met:
• Groente, fruit en aardappelen
• L evensmiddelen die volgens de warenwet nog goed consumeerbaar zijn (bijv. appelmoes, fruitconserven, houdbare melk);
• Waspoeder en overige schoonmaakmiddelen;
• Persoonlijke verzorgingsproducten die voor iedereen bruikbaar zijn, zoals shampoo en tandpasta.
D e goederen kunnen worden ingeleverd op woensdag 7 november vanaf 18. 3 0 uur
in de hal of op de stoep van de Irenekerk, Hereweg 27 te B ierum.
Om 20. 3 0 uur zal het worden opgehaald.
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
W eekendschool P etje af:
Het is zover, de weekendschool is van start gegaan.
Samen is begonnen aan een groot avontuur!
E r is al gestart met 13 leerlingen en er is nog ruimte voor 3
leerlingen.
E en P etje af-jaar b estaat uit zeven b lokken van vier
weken.
H eb jij altijd al willen weten hoe de b randweer een b rand
b lust? Of wil je juist weten wat een advocaat allemaal
doet in de rechtb ank? B en je nieuwsgierig welke mensen in een ziekenhuis werken? Of heb je altijd al eens
een tv-studio van b innen willen zien? W at voor b eroepen
zijn er allemaal b etrokken b ij een voetb alstadion?
B ij P etje af H ogeland ga jij de wereld ontdekken!
Dit jaar zal bestaan uit de volgende lesdagen van 11.00 uur
tot 16.00 uur
B lok 1: 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober
dit blok is af gesloten.
B lok 2: 4 november,11 november,18 november ,
25 november
B lok 3 : 13 januari, 20 januari, 27 januari ,3 februari
B lok 4: 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart
B lok 5 : 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april
B lok 6 : 5 mei, 12 mei, 19 mei, 26 mei
B lok 7 : 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni
D e eerste zondag is een theoriedag. Op deze zondag
maak je kennis met mensen van verschillende beroepen.
Deze mensen leren je van alles over hun beroep. Dit zijn
gastdocenten die de eerste zondag in de klas komen om een
les te geven. De brandweerman, dokter of directeur vertelt
iets over zijn beroep. Daarna ga je met opdrachten aan de
gang.
D e tweede zondag is een doe-dag en ga je op bezoek op
het werk van de gastdocent. Je gaat dus misschien wel branden blussen of oefenen met verbanden leggen. Je mag de
gastdocent niet alleen alles vragen over zijn beroep, je gaat
ook zijn beroep uitoefenen!
E lke derde zondag, dus 18 november, 27 januari ,17 maart,
14 april, 19 mei en 16 juni, is er om drie uur een volwassene uit je netwerk verplicht welkom. Dit kan dus je ouders/
verzorger zijn maar ook je buurvrouw, opa, oom of kennis.
I n dit uur gaan jullie als groep presenteren wat jullie geleerd
hebben. Na de presentatie ga jij met je meegenomen ‘netwerk’ weer naar huis.

B ag 2School
29 - 10- 2018 t/ m 12- 11- 2018:

Doet u weer mee met Bag2school?
U kunt uw oude kleding bij school inleveren in deze periode.
Ook schoenen, dekens, lakens, kussenslopen etc .zijn van
harte welkom.
Alles graag in dichtgeknoopte vuilniszakken. Het betreft een
goed doel waarbij de school een kleine financiële bijdrage
ontvangt van 30 cent per ingezamelde kilo.
T eam obs Hiliglo.
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E lke vierde zondag is een
vrije keuze dag. We gaan met
elkaar op een culturele excu rsie; dat kan naar de dierentuin,
musea, kunstenaar, musical
etc., de meeste stemmen
gelden.
Soms gaan we hiervoor ver of
lang op reis en dan worden er
twee dagen aan elkaar gekoppeld en vervalt dus een andere
petje af zondag.
Voor de komende blokken staan de data vast; echter het zal
voorkomen dat er een zondag is die langer dan 5 uur duurt,
waardoor een zondag komt te vervallen.
Buiten deze datums zal het lesprogramma niet gaan.
D us noteer ze alvast op de kalender!
23 juni is de diploma uitreiking. Hiervoor gaan we gezamenlijk een feestprogramma maken. Deze datum is dus ook
belangrijk om alvast met je netwerk te delen.
Bij Petje af Hogeland vinden wij het belangrijk dat ieder
kind op zoek kan gaan naar zijn of haar eigen talenten en
mogelijkheden door het aanbieden van diverse nieuwe (leer)
ervaringen.
W ij gaan:
•
bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen en
hieraan een bijdrage leveren door de wereld van
kinderen te vergroten
•
hun kennis te verbreden en verdiepen
•
de mogelijkheden voor elk (Petje Af) kind
verbeteren
•
werken aan een positief zelfbeeld.
Onze formule (ver)kent talent, ontwikkelt basisvaardigheden,
beperkt schooluitval, opent deuren, creë ert nieuwe ontmoetingen en inspireert (jonge) mensen. We willen de kinderen
leren verantwoording te nemen voor hun eigen leven om zodoende een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij
.
V olg ons op via de site www. petjeaf. nl/ hogeland of op
facebook!
Wij, team petje af Hogeland, kijken erg uit naar dit schooljaar
en we zijn erg benieuwd welke beroepen en avonturen we
samen met jullie gaan beleven.
Vriendelijke groet, Namens team Petje af Hogeland
G einteresseerd? N eem contact op met:
Marleen L innenkoper en Martin K nol
Marleen. linnenkoper@ petjeaf. nl

geef de pen door

Hallo allemaal,
Wij zijn Sander F opma en Siska Schlukebir. Sinds november
2017 wonen wij op Juffertoren 20.
Voordat wij hier kwamen wonen, woonden we allebei nog
thuis bij onze ouders. Samen leek Holwierde ons een gezellig en knus dorp om in te wonen. Ook waren we hier al een
beetje bekend, omdat Siska voetbalt bij de Dames 1 van VV
Holwierde.
Nadat we wat rond hadden gekeken, zagen we dit huis. I n
eerste instantie vonden we dat er teveel moest gebeuren,
en keken we verder. T och bleef dit huis in ons achterhoofd,
omdat er wel iets moois van te maken is. We besloten de
uitdaging aan te gaan.
Al met al hebben we een dik halfjaar geklust in en om het
huis en hebben we de tuin groots aangepakt.
Met de tuin zijn we begonnen. Hier heeft veel tijd in gezeten,
omdat de tuin helemaal vol stond met bomen en struiken.
Ook hebben we besloten om een garage bij het huis aan te
bouwen. Uiteindelijk hebben we er een mooie grote tuin aan
over gehouden! Hierna zijn we binnen in huis begonnen. Ook
hier moest het een en ander gebeuren. Z o hebben we onder
andere de keuken veranderd, de badkamer groter gemaakt
en verder was het veel schilder- en stucwerk.

Siska komt uit Godlinze. Z ij zit momenteel in haar laatste
jaar van de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool
Groningen. Na de opleiding zou zij graag aan het werk willen. I n haar vrije tijd doet ze aan voetbal bij VV Holwierde en
spreekt ze graag af met vriendinnen.
We zijn blij dat wij hier zijn komen wonen. Het is een erg leuk
dorp en we wonen hier met veel plezier!

Sander komt uit Appingedam. Hij werkt bij Wijnne Barends
in de E emshaven als terminal manager. I n zijn vrije tijd gaat
Sander vaak naar de sportschool of doet dingen om en rond
het huis.
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•
•
•
•
•

Timmerwerk
Kozijnen (hout/kunststof)
Hoofdweg 40
Glaszetten
9905PD Holwierde
Badkamers/wc’s
Tel. 06-27861131
Aardbevingsschades

Springkussens
Stormbanen
Ballondecoratie
Zeskamp

Partytenten
Funfood
Opblaaspoppen
Rodeloper

www.pmballondecoratie.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl

06 - 45 09 22 07 / 06 - 42 63 47 19
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Stut- en- Steun
Stut-en-Steun is een onafhankelijk bewonerssteunpunt voor
iedereen die schadelijke gevolgen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen.
Stut-en-Steun is in 2016 opgericht door de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad.

Stut-en-Steun biedt
professionele hulp
en ondersteuning in
de processe rondom
aardbevingsschade.

D e medewerkers van Stut- en- Steun brengen ieder hun
eigen ex pertise mee:
Maatschappelijk werk, juridische achtergrond, bouwkunde,
kennis van hyp otheken/ verzekeringen en ervaringsdeskundigen. Op deze manier zijn we breed inzetbaar.

Ook kunt u bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld:
•
versterken of sloop/herbouw van uw woning
•
aankoop/verkoop van een woning met een lopende
schademelding
•
informatie over diverse regelingen
Stut-en-Steun is gevestigd aan de Spoorbaan 1 in Appingedam.
U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken, maar u kunt
ook langskomen tijdens ons inloopspreekuur( maandag van
14.00-16.00 uur) of een afspraak maken voor een ander
tijdstip.
De afspraak is bij ons op kantoor, maar als het nodig is komen we ook bij u thuis.
Onze dienstverlening is onafhankelijk en gratis.
Bezoek onze website voor meer informatie, u bent van harte
welkom!

W e krijgen uiteenlopende vragen van bewoners, zoals:
•
We hebben nieuwe schade ontdekt, waar kunnen we dit
melden?
•
We zijn het niet eens met het schaderapport, kunnen
jullie ons helpen met een Z ienswijze?
•
Onze woning wordt versterkt, er komt zoveel op ons af,
willen jullie meedenken?
•
Binnenkort komt de Arbiter bodembeweging voor een
schouw/ zitting langs, kunnen jullie ons ondersteunen?
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen

AUTOHUIS
H. J. BOUWSEMA B.V.

Delfzijl, Rondeboslaan 4
Tel. 0596-612907

Veendam, v. Stolbergweg 40
Tel. 0598-615712

VOLVO-dealer voor N.O.-Groningen

www.autohuis-bouwsema.nl
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delfzijl@autohuis-delfzijl.nl

puzzel
De puzzel van de vorige keer
bleek wel een lastige te zijn.
Hiernaast de oplossing.

Stand:

Voor deze maand hebben we
een paspuzzel.

Tj. Buitenwerf
A. Jansema
H. Pieterman
J. Poli
K. Zuidema
H. Stoppels
A. Bronsema-Poort
C. Leeuw
M. v. Streun

Veel puzzelplezier!!

+10
+5
+10
+10
+9
+8
+5

totaal
20 pnt
13 pnt
20 pnt
20 pnt
19 pnt
10 pnt
18 pnt
9 pnt
5 pnt

Paspuzzel

Een paspuzzel kunt u vergelijken met een legpuzzel. Bij een legpuzzel past u de stukjes in elkaar en bij een
paspuzzel past u de woorden in elkaar. Onderstaande woorden kunt u op twee manieren in het diagram
invullen, zowel horizontaal als verticaal.
3
ace
aju
bob
dar
dra
dun
era
nou
oog
ora
pee
rob
sol
sos
vat
4
aard
ante
dans
eelt
eens

a

j

erna
leed
nasi
rund
sein
slib
tour
urne
5
aards
agent
bedel
essen
etage
eterij
extra
inleg
jeugd
leken
lenig
match
nijgen

pegel
ritme
sante
tweed
6
aslade
ingooi
leeman
neigen
olijven
oorbel
pedant
rolbed
spatje
talent
waskan
7
enerlei
filmpje
fineren
gladuit

Icootje
niesbui
prnter
dasiste
slijptol
tetanus
8
aalsmeer
diabetes
erkennen
eromheen
herbouwd
identiek
inktlint
torretje
9
steenpuin
tuinstoel

u
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Loonbedrijf
Doornekamp
Holwierde
Adv.
Sikkema

Voor al uw graafwerk
afgraven van tuinen
graven van funderingen
aanleggen van opritten
afvoeren van overtollige grond
leveren zand/grond
aanleggen drainage

tel. 06 55 16 87 31

Huberts
Nazorgadvies
Iedere dinsdag
in
Holwierde van
11.00 tot 14.00 uur...
...op de parkeerplaats
van de Superrr.

Week 51, 52 en 1 gesloten
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
I n verschillende jaren “ Op rit deu r Holwier” , langs de Hoofdweg, of Provincialeweg zoals de weg nog lang werd genoemd.
Hieronder Hoofdweg- Damsterweg 19 47 . 1e woning rechts gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School door archtect B.K .
Dertien uit L osdorp, bewoond door fam. R. E lema. Daarnaast woonde B. ter Borg, 3e woning meester Renkema en als laatste
de dokterswoning met achtereenvolgens de huisartsen Z uidhof, Veerman, Muilwijck en Wiegers.

Hervormde pastorie circa 19 19 .
Bewoond door ds. Joh. Willem
Hannema. E en echte ‘deftige’
dominee, altijd gekleed in een
stijlvol pak, getooid met een
garibaldi (bepaald typ e hoed)
en voorzien van een sierlijke
wandelstok wanneer hij in het
dorp zijn bezoeken bracht.
Men had veel eerbied en waardering voor deze dominee.
L inks café ‘t Oude Rechthuis’,
doorrit en winkel van Harmanni,
later van Barteld Doornbos.

Pastorie circa 19 40 met sierlijk bruggetje en slingertuin met statige bomen. Bewoond door ds. M. A. Visser en familie.
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Molen “de Hoop” van zagerij Bleeker met balkgat (circa 19 30). I n het balkgat worden pas gekapte boomstammen gewaterd.
Daarna worden ze gedroogd voordat ze gezaagd worden tot planken. K ort na de oorlog is de molen door brand verwoest.
Op deze plek is nu het woongebied met de naam Balkgat.

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 21

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Begin 19 00 werd de weg met behulp van
grote machines aangepakt.

Boven:
Aanleg Provinciale weg zuidzijde 19 54.
Voor de kinderen destijds een mooi
speelterrein.
L inks: De net aangelegde Provinciale
weg en de Gedempte Haven circa 19 55
met Hotel De Boer, Schoenenwinkel
Westerdijk, Rijwielhandel Huisman en
op de hoek smederij Gorter. Vroeger
waren er drie smederijen in het dorp.
T egenover de smederij de kroeg.
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

De etalages van schoenenwinkel Westerdijk, (aan de Hoofdweg naast “hotel de Boer”) Generaties lang was dit een familiebedrijf. Naast de verkoop van schoenen, tassen etc. maakte en repareerde men ook dekzeilen voor de boeren uit de
omgeving.

Hoofdweg (naast garage Bouwsema) circa 19 35. Dubbele woning met links de kruidenierszaak van de fam. Bosscher en rechts
de woning van de fam. Scheper. V.l.n.r. mej. I . Z ijlstra, dhr. A.Meerman, dhr. L alkens, dhr. en mw. Bosscher met dochter T itia,
adoptiedochter Annie met ouders dhr. en mw. Scheper. Rechts naast de woning een pad (nu verdwenen) naar het huisje van
schoenmaker Vrieling met zijn huishoudster T ruda.
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“november 2018”

N ieuws uit K rewerd

	
  

E x periment K rewerd.
Het E xp eriment K rewerd is in een belangrijke fase aangekomen: om in aanmerking te komen voor subsidies is een
rechtsvorm nodig. Op 1 november aanstaande komen bewoners bij elkaar om, onder leiding van Jan K leine, te praten
over de mogelijkheden daartoe.
Vertegenwoordigers van andere coö peraties in de omgeving
komen vertellen wat zij in hun dorp doen met hun coö peratie:
zorg, energie, dorpsvisie etc.
Sinterklaasviering
Op 1 december zal Sinterklaas en zijn Pieten K redo bezoeken. Alle kinderen met hun ouders zijn dan welkom.
Opgave bij K ornelia Haverland.
K erstviering K rewerd.
Op zondag 23 december, K erstavond, is weer de traditionele
kerstviering in de Mariakerk.
F rits Postma organiseert deze viering.
I edereen die een bijdrage wil leveren aan deze dienst wordt
van harte uitgenodigd zich bij F rits te melden zodat deze
viering weer een viering wordt van K rewerders voor K rewerders.
E uwe Z ijlstra zal ons weer vergezellen, verblijden, met zijn
befaamde orgelspel.
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W ilt u een b ericht, verhaal, anekdote of een gedicht
plaatsen op de ‘ nieuwspagina Krewerd’ in de H eekt?
Stuur dan een mail voor de 1 5 de van de maand met
naam naar dorpsb elangenkrewerd@ gmail.com
V erbouw K redo
De verbouw van K redo is grotendeels afgerond: we hebben
een prachtig mooi gebouw dat toekomstbestendig is en klaar
staat voor allerlei (bewoners-)activiteiten.
Dick is bezig om geluidsisolerende (dempende) plafondplaten te kopen en aan te brengen op het plafond. Dat verbetert
de verstaanbaarheid in de zaal.
Verder zijn we met de aannemer in gesprek over de afronding van andere restpunten:
De afwerking van de tuindeuren…
Daarna zal het terras in de tuin worden verbeterd.
D e kinderen in K rewerd.
De kinderen van K rewerd komen regelmatig bij elkaar en
bespreken dan allerlei zaken die hun bezighouden.
Afgelopen zaterdag 20 oktober is gepraat met mw. Moghadam van de Stichting Vrolijkheid. Deze stichting brengt vrolijkheid bij minderjarige asielzoekers die in de diverse AZ C ’s
wonen: muziek, tekenen, schilderen, dansen en/of koken.
Z e heeft verteld over het leven van die kinderen die in de
AZ C ’s wonen.
Afgesproken is dat de kinderen van K rewerd ook op bezoek
zullen gaan in het AZ C in Delfzijl om te kijken of ze wat kunnen betekenen voor elkaar.

D e data voor de ‘ Start het weekend’ borrels zijn:
- 23 november en 21 december -

A llerzielen 2018

G edenken op de begraafplaats van B ierum

zondag 4 november, van 18. 00 tot 20. 00 uur

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het verlies van
een dierbare. Dood en leven zijn onafscheidelijk.
Het brengt voor jong en oud rouw met zich mee. Het is
belangrijk daarbij stil te staan. Je merkt dat je de geliefde
persoon kwijt bent, maar nog steeds in je mee draagt. E r
is verdriet en gemis. E r is ook dankbaarheid over het leven
dat je met elkaar hebt gedeeld. Soms zijn er ook gevoelige
zaken die tijdens het leven niet zijn uitgepraat en opgelost.

E r zijn gedichten, er wordt muziek gemaakt, namen kunnen
worden gezongen. E r is alle ruimte om mensen te ontmoeten
die hetzelfde hebben ondergaan.

W ij nodigen u uit om op zondag 4 november tussen
18. 00 en 20. 00 uur naar de begraafplaats van B ierum te
komen.
Wij bieden u de gelegenheid om uw dierbare(n) te gedenken
op een manier die bij u past. I edereen die dit wil doen, is van
harte welkom, ongeacht waar uw dierbare begraven ligt of
waar hij/zij is gecremeerd, haar/zijn as is bijgezet of uitgestrooid.

G edenken is belangrijk.
Het is meer dan alleen herinneren.
Bij herinneren breng je jezelf opnieuw iets te binnen. Gedenken vormt een veel actiever en dieper proces waarbij iets of
iemand in je voortleeft. Je betrekt de persoon of de zaak bij
jouw leven van NU.

E r gebeurt die avond van alles. De begraafplaats is verlicht
met honderden lichtjes, fakkels, olielampen en vuurkorven.
E r is ruimte om gewoon in stilte rond te lopen of ergens te
gaan zitten, wat te drinken of, als je dat zou willen.gewoon je
verhaal kwijt te kunnen.

Net als andere jaren besteden wij ook aandacht aan hen die
een te vroeggeboren kindje of anderszins hun kind te vroeg
hebben verloren. Dat doen wij bij het speciaal daarvoor
ontworpen gedachtenis-beeldje.

Niet in de laatste plaats voor de verwerking van verleden,
gemis en verdriet van nu is gedenken erg belangrijk.
Voortleven en loslaten gaan bij gedenken hand in hand.
U bent van harte welkom! Werkgroep Allerzielen Bierum
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Wie zijn er jarig in...
...november?
3 Fauve
6 L ucas
13 D aniq ue
Sofie
17 J esse

19 W ietse
20 L eon
24 Memphis
29 D aniel

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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N ieuws van K unsthuis Oal E er in G odlinze
B oekpresentatie
We ronden dit lustrumjaar af met de boekpresentatie en
lezing over permacultuur en het voedselbos. I nteressant voor
tuinliefhebbers die hun wat grotere tuin meer onderhoudsvrij
willen maken en er toch plezier van willen hebben door te
kunnen eten uit de tuin.

beeldhouwen: Op de:dinsdagavond is nog 1 plek vrij en op
de donderdagochtend zijn meerdere plekken vrij.
schilderwerkplaats: de woensdagavond heeft nog plek voor
1 schilder.
Heb je interesse: neem dan gerust contact op voor meer
informatie; info@ kunsthuisoaleer.nl of 06 – 25 23 0314

T heatergroep Hollands G lorie speelt
A ardgasten
locatietheater dat put uit de geschiedenis van de
gaswinning en je daar in razend tempo doorheen trekt
trekt.

I n de nieuwe voorstelling Aardgasten verbindt theatergroep
Hollands Glorie de geschiedenis van de Groningse gaswinning met een surreë el huwelijksfeestje.
E en voorstelling over machtsverhoudingen, vertrouwen, twijfels, verschillende belangen en de vraag: hoe nu verder?
De vondst van de Groninger gasbel in de jaren zestig leidde
tot euforie. Het gas moest zo snel mogelijk de grond uit, heel
Nederland werd enthousiast aangesloten op het aardgas
en het geld stroomde binnen. Nu kennen we de keerzijde
van deze gebeurtenis: aardbevingen en bodemdalingen. De
gaswinning is niet voor iedereen een feestje geweest. Had
men dat destijds al kunnen voorzien? E n hoe werkt die wetenschap door bij mensen die vandaag de dag beslissingen
moeten nemen?
Met de voorstelling Aardgasten brengt T heatergroep Hollands Glorie het hoofdstuk / thema De Gasbel (nummer 49 )
uit de C anon van Nederland op een theatrale en humoristische manier tot leven. De premiè re was op 4 oktober in
K olham, een betekenisvolle dag en plek. I n K olham werd in
19 59 op het terrein van boer Boon de grootste gasbel gevonden. Op 4 oktober 19 62 vond een belangrijk K amerdebat
over de gaswinning plaats.
T entoonstelling D e ontdekking van de G roninger gasbel
Met de voorstelling reist ook de exp ositie ‘De ontdekking van
de Groninger gasbel’ mee. De exp ositie is samengesteld
door de Verhalen van Groningen en vertelt over de gaswinning in de jaren zestig. De exp ositie kan zowel vooraf als na
a oo an de oors elling worden bekeken

Doorlopend is er een exp ositie met werk van beeldhouwers
uit de groepen en eigen werk. K om gerust eens aan [ een
telefoontje vooraf is altijd handig] !
In voorbereiding; foto- ex positie / installatie permacultuur
A genda [ gewijzigd]
25 november 2018:

Boekpresentatie en lezing over
permacultuur en het voedselbos
D oorlopend:
Beeldhouwwerkplaats / Schilder
werkplaats
A d hoc:
Workshops [ ook op locatie] /
Vergaderruimte te huur
Hartelijke groet, Jan Boerema, www.kunsthuisoaleer.nl
Hoort en zegt ’t voort…. .

E erste Grunneger B aaiermer Mannenkoor
Speciaal voor deze voorstelling ontwikkelde het E erste
Grunneger B aaiermer Mannenkoor nieuwe liederen en
oefende zij oude nummers
waarin ze hun liefde en
verb ondenheid met het
aardb evingsgeb ied, het
noordoosten van de provincie Groningen, b ezingen.
H et 2 5 -koppige mannenkoor treed live op tijdens
de volgende voorstelling:
2 novemb er in ‘ t Z andt. H et
koor b estaat ruim 2 5 jaar en zingt zowel eigen teksten
als b estaand repertoire van E de Staal, B ert H adders en
anderen o.l.v. dirigent W ieb e de B oer.
Speeldata najaar
De voorstelling speelt nog t/m 3 november elke woensdag
t/m zaterdagavond. Voor de volledige speellijst gaat u naar
www.tghg.nl.
Over theatergroep Hollands G lorie
Stichting Hollands Glorie is in 2013 opgericht en blaast
onderbelichte onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis
op een verrassende en absurdistische manier nieuw leven
in is orische ei en worden bew s aange ld e fic ie
om onderwerpen op een theatrale manier te belichten en
nieuwe urgentie te geven.
K ijk voor meer informatie en de kaartverkoop op de website van stichting Hollands G lorie: http: / / www. tghg. nl
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PAULUS VERTELT
Haarfst?
Het is 11 oktober en aiglieks wol ik ’n stukje schrieven over
’t begun van de haarfst 2018, moar ik zit achter ’t hoes in
hemd in de zunne te schrieven.
oa als ik o de fie s s a en ik rie hier de older in ssen Neiwol en Midwol, din zai ik natuurlijk ook wel dat de
landerijen aalweer leeg en zwaart bennen (op wat baiten en
eerappels noa), moar achter ’t hoes is ’t nog volop zummer
en de berichten bennen zo, dat ’t ook nog ’n poar doage zo
deurgait.
Nou, van mie mag ‘t!
Moar woar blift de tied!
‘k Heb ’t gevuil da’k mien toenmeubels nog moar net boeten zet heb, en
nou kinnen ze over ’n poar week aal
weer noar binnen. As vrouger oldere
minsken het er weer over hadden dat
tied zo vlug ging, docht ik: ‘Woar hebben ze ’t toch wel over? ” I k begreep
doar geen snars van: tied ging mie
aaltied veul te langzoam, want ik wol
volwassen worden. Nou ‘k zulf ook tot
de olderen heur wait ‘k wel beter.
‘k Wol nog even terugkommen op
mien veurige vertelsel, dei in hoofdzoak over ’t voetballen
gait.
Z oas ie waiten is voetballen noa aal dei joaren toch aaltied
nog ’n beetje mien stokpeerdje (zingen ook), en ik vind da
‘k er ook wel ’n beetje verstand van heb (in elks geval nait
minder as aal dei aandern, dei d’r ook verstand van hebben),
en mien mainen geef ik ook regelmoatig te kennen. Dat dei
mainen hier en doar wat ofwiekt van de grote groep ( om het
moar even netjes te zeggen) is degenen dei mie wat beter
kinnen natuurlijk al laank opvalen. Moar goud, doar zit ik nait
mit: dizze mainen het zuk in de loop van de joaren vö rmd en
ik zai nog aaltied gain aanlaiden om doar aans over te goan
denken.
Deur dit “aigenzinnig” gedrag bin ik destieds ook overstapt
van Maidhoezen noar Holwier. D’r bennen ook minsken dai
beweren dat dat te moaken het mit de eerappels van A.W.
moar dat is kwoadsprekerij.
I n augustus was ik bie ’n bekerwedstried. De tegenstander
van “mien” club was ’n club woar ik vrouger ook aal speuld
heb en de supporters doarvan kin ik netuurlijk apmoal en
doar ging ik bie stoan (joa, ’n beetje oetdoagen is mie ook
nait vrumd heur). Op ’n gegeven moment gait de bale over
d’ziedlien (wel 20 cm).
De supporters van de tegenstander ruipen: “Hé scheids, dei
bale was d’r nait oet.” Din denk ik: “Bennen dit nou fanatieke,
blinde clubsupporters of bennen ze echt blind? ” E ven loater
schoot “mien” club op doel, de bale ging ongeveer ’n haalf
meter over, moar ik ruip: “Scheids, de bale was d’r toch in.”
T oun keken dei luu mie aan mit ’n blik van meelieden en ik
zag ze denken: “Nou is dei ô l K erbof heulemoal gek worden.”
I n ’n landelijk dagblad las ik ’n zetje leden ’n ingezonden
stukje over voetballen en dat begunt zo: “I k kin d’r amper nog
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maandelijks wordt h et G roninger ve rh aal door
onze “ ve rteller” A altjo K erbof ve rzorgd.
noar kieken, terwiel ik toch altied voetballaifhebber was.”
Je willen de wedstried toch winnen omdat je de beste bennen in ’t voetballen en nait in het mislaiden van de scheidsrechter.
Wat boetendes nog nooit lukt is. E n din het feit dat bie ’n vrije
trap of ’n corner deur het getrek en gedruk en aal dei andere
irrietoaties het gemiddeld ain minuut duurt, veurdat zo’n vrije
trap nomen worden kin. L et wel: gemiddeld!
Wie kriegen aal meer speulers dei het veul beter waiten as
Jan mit de kö rte achternoam, dei scheidsrechter is.
Din ligt de oplö ssen toch veur de hand: loat dei klo....jo gewoon weg, dei kundige speulers kinnen doar best zunder, dei
redden zuk onner mekoar wel.
Misschain is allain ’n videoscheidsrechter wel genog.
Moar.... d’r binnen speulers en ook hail veul supporters dei
op ’n ofstand van 3 km veul beter zain kinnen as dei camera’s. L euf mie moar, is echt zo.
Beste lezers, hier lusten de honden gain brood van en as dizze
ontwikkeling zo deur gait, din blift
er van dizze mooie sport gain
in er hail
Gelukkig zai ‘k ook aandere
veschiensels, positieve zulfs.
Als ie ’t Z iggo-pakket hebben, din
kin je ook Podium T V ontvangen
en op zoaterdagmiddag wordt
doar aaltied ’n voetbalwedstried
oetzonden en maistied is dat ’n
wedstried van Harkemase Boys en ik kin mie ’t verbeelden,
moar volgens mie doun dei speulers nait mit aan dat onneuzel gedrag woar ik het aal de haile tied over heb: ze draaien
zuk om, lopen weg en nemen heur positie in. Misschain
overwicht van de laiding?
Moar nou eerst even genog over ’t voetballen: ik kom doar in
de toukomst vast en zeker nog wel ’n keer op terug.
’n Z etje leden sprak ain van ’t koor mie aan over mien vertelsels. “Dat bennen mooie verhoaltjes dei doe aaltied schrifst,
en dat Grunnings zö chts dat apmoal op? “
I k zee: “Bedankt veur dien mooie reactie en dat Grunnings
dat proat ik aal vanô f ’t moment dat ik proaten leerd heb
(zeg moar 19 39 ). Dat was hail gewoon, elkenain dee dat en
Nederlands was ’n vrumde toal en doar kwam nog bie, as je
op ’n dö rp Nederlands pruiten, din haren ie “verbeeldens”.
T oun ik kind was, luipen d’r bie ons ook nog gounend rond
woarvan wie dochten dat dei ’n sproakgebrek haren, moar
dat bleken Duutse soldoaten te wezen.
I n de Winschoter C ourant dei d’r in mien jeugd nog was,
stonden ook aaltied mooie verhoalen in ’t Grunnings (feuilletons) en dei las ik ook en zo is bie lutjenaan de laifde veur
(streek-)toalen ontstoan. E n het Grunnings wat ik schrief
is aiglieks ‘n ratjetoe van vrouger en tegenwoordig en van
verschillende streken van onze provincie. Het liekt nog het
maist op dat van E de Stoal. F ré Schreiber zol zien neus d’r
misschain veur optrekken, moar dat kin mie niks schelen, het
is mien toal: ik kin mie d’r in oetdrukken en ie kinnen ’t lezen.
T ot aandermoal!
Paulus
P .S. As je nait dailen kinnen,
kin je ook nait vermenigvuldigen

Ontmoetingsgroep 5 5 +

A FD E L IN G B IE RU M HOL W IE RD E E N
OMST RE K E N

D onderdag 1 november houden we een veiling van onze
eigen ingebrachte spullen., aanvang 14.30 uur in de Heekt.
D onderdag 6 december spelen we het Sint Nicolaas
spel,om 14.30 uur in de Heekt.
Namens de vrijwilligers, K orry Star.

“A

RT ROSE ” door dhr. J . A . N ijboer
Dokter Nijboer is sportarts en hij zal vertellen over artrose of
zoals het in de volksmond wel wordt genoemd:
gewrichtsslijtage, een pijnlijke, veel voorkomende aandoening.
Wat is het, hoe voelt het en in welke gewrichten kan artrose
voorkomen? E n wat helpt?
E en onderwerp die veel vrouwen zal aanspreken!
D atum:
L ocatie:

N IE RST IC HT IN G

Spreker:
A anvang:

dinsdag 20 november 2018
Gebouw “de Heekt a.d. Hoofdweg in
Holwierde
dhr. J.A. Nijboer, sportarts te T en Boer
19 .45 u.

I edereen is van harte welkom!

Oproep Hiliglo

De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting van 16 t/m 22 september heeft in Holwierde en K rewerd € 558,01 opgebracht.
Hiervoor hartelijk bedankt.
Alle collectanten bedankt voor jullie inzet.
Namens de nierstichting, Aly Veenkamp

De kinderen van basisschool Hiliglo
zijn dol op knutselen.
We zouden heel blij zijn met wol.
Heeft u nog restjes liggen?
Dan zouden wij ze graag willen
hebben.
Vriendelijke groeten van de
leerlingen van OBS Hiliglo

J A A RV E RG A D E RIN G
IJ SV E RE N IG IN G HOL W IE RD E
Maandag 12 november 2018
A anvang: 20. 00 uur

•

•

A G E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7 .
8.

N D A :
Opening.
Notulen vorige vergadering.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag kascommissie.
Benoeming nieuwe kascommissie.
Pauze.
Bestuursverkiezing:
Mevrouw G.I . Wiersema aftredend en niet herkiesbaar.
Mevrouw G. Oosterhuis aftredend en niet herkiesbaar.

E ventuele kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot een half uur voor aanvang van de vergadering.
9 .I ngekomen stukken/mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
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SALON R.E.O.

Rust En Ontspanning door uw pedicure en schoonheidsspecialiste Marijke

Weet u dat u bij Salon R.E.O.
· GRATIS een huidanalyse kan doen?
· GRATIS een voetanalyse kan doen?
· Altijd vrijblijvend langs mag komen voor advies?
· Zich aan kunt melden voor de Nieuwsbrief?
· Voor meer informatie altijd mag bellen, mailen of appen?
· Altijd welkom bent !
Maandag: 08:30 uur – 22:00 uur
Dinsdag: 18:00 uur – 22:00 uur
Zaterdag: 09:00 uur – 17:00 uur
Salon R.E.O. is ook te volgen op:
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Marijke Stam - Tel. 06 -22133239
Dijkweg 3, 9905 TD in Nansum
www.salonreo.nl – info@salonreo.nl
Facebook - Instagram

Voetbalvereniging
"Holwierde"
Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

P rogrammablad
Met ingang van seizoen 2018/2019 zijn de programmablaadjes bij thuiswedstrijden aangepast en is de entreeprijs
bepaald op € 3,- inclusief programmablad. L eden, donateurs, partners en overige gezinsleden (inwonend) kunnen,
indien gewenst het programmablad voor € 1,- kopen.

D onateurschap
Wellicht is het interessant voor u om donateur van de vereniging te worden voor een bedrag van € 12,50 per seizoen.
U krijgt dan gratis toegang tot iedere thuiswedstrijd. Bij interesse kunt u zich hiervoor opgeven bij I neke Beeftink per
mail (beeftink68@ live.nl).

1e elftal V V Holwierde
Het eerste elftal van VV Holwierde is nog volop in de race om het kampioenschap. I n de maand mei staan er twee
thuiswedstrijden op het programma. Op zaterdag 12 mei ontvangen onze mannen vv Stedum en op zaterdag 26 mei
is SGV de tegenstander op Sportpark K atmis. Beide wedstrijden vangen aan om 14:30 uur. Hieronder volgt nog een
kort overzicht van de wedstrijden in de maand mei.
Z aterdag 27 oktober
Z aterdag 3 november
Z aterdag 17 november
Z aterdag 24 november
Z aterdag 1 december
|

|

|

|

|

Aduard 2000 – VV Holwierde
VV Holwierde – Achilles 189 4
DVC Appingedam – VV Holwierde
VV Holwierde – Glimmen
Groen Geel – VV Holwierde

| Aanvangstijd: 14:30
| Aanvangstijd: 14:30
| Aanvangstijd: 14:30
| Aanvangstijd: 14:30
| Aanvangstijd: 15:15

Wij willen u graag uitnodigen om het elftal te supporten tijdens deze wedstrijden!

N ieuwtjes melden?
I ndien mensen ideeë n hebben of stukjes willen aanleveren voor op de website of F acebook-pagina dan kan er een
mail gestuurd worden naar website@ vvholwierde.nl. De commissie hoopt op actieve bijdragen van ouders en bezoekers door bijvoorbeeld korte wedstrijdverslagen aan te leveren.
Graag tot ziens bij onze wedstrijden.
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Bouwbedrijf
Henk Slagter
Leermens

•
•
•
•

Herstel bevingsschade
Verbouw & renovatie
Dakwerken
Nieuwbouw & stallenbouw

• Onderhoud
• Restauratie
• Kleine klussen

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142
henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl
www.bouwbedrijfhenkslagter.nl
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In deze rubriek zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de veranderingen in de buurt van ‘ons’ stukje dijk

Op de bovenste foto’s is te zien dat aan de zeezijde de dijk vanaf Nansum al gedeeltelijk is geasfalteerd. Middelste foto:
De geasfalteerde dijk in omgekeerde richting vanaf Hoogwatum naar Nansum. De dijk is verhoogd en verbreed. Bovenop
ko la er een fie s ad an de aanblik en de sch in e oe en we e n allen wel e en wennen e word een ander
gezicht. Niet meer de groene dijk met schapen. Dit zal alleen aan de landzijde zo blijven.
Op de onderste foto ziet u hoe de onderberm van de dijk veel dichter bij de bunkers komt te liggen.
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Uw belastingadviseur voor:

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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Sportclub Holwierde wil graag weer starten met kindergym in de gymzaal aan de pastorielaan 3 in holwierde. De
kindergym is voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met groep vier van de basisschool.
De streefdatum om te starten is per 1 januari 2019.
Het tarief zal tussen de 10 en 15 euro per maand bedragen.
Graag inventariseren we of er genoeg animo voor is en welke dag de voorkeur zou hebben.
De tijden zijn uiteraard na schooltijd (ma-di-do na 15.15 en woe-vr na 12.30)

K IN D E RG Y M SP ORT C L U B

HOL W IE RD E

Sportclub Holwierde wil graag weer starten met kindergym in de gym zaal aan de Pastorielaan 3 in Holwierde.
Onderstaand formulier bij belangstelling graag invullen en retourneren voor 15 november bij:
De kindergym is voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met groep vier van de basisschool.
D Petra
e streefdatum
Zuidema om te starten is per 1 januari 2019 .
Het
tarief
zal52
tussen de 10 en 15 euro per maand bedragen.
De Rippert
Graag
inventariseren
9905 PW
Holwierde we of er genoeg animo voor is en welke dag de voorkeur zou hebben.
De tijden zijn uiteraard na schooltijd (ma-di-do na 15.15 en woe-vr na 12.30)
of

Onderstaand formulier bij belangstelling graag invullen en retourneren voor 15 november bij:
Silvia Rijnders
P Nansumerweg
etra Z u idema 32
Silvi a R ijnders
of
D 9905
e R ippert
5
2
N ansu merweg 3 2
RB Holwierde
9 9 0 5 P W Holwierde
9 9 0 5 R B Holwierde
Naam:
Leeftijd:

Vraag

Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

vrijdag

Voorkeurs dag 1
Voorkeurs dag 2
Voorkeurs dag 3

Ovenschotel met prei en gehakt
I ngredië nten
7 50 g voorgekookte aardappelschijfjes,
400 g rundergehakt
g fijngesneden rei
enen kno ook fijngehak
1 runderbouillontablet
inke el gara
asala o ilde kerrie oeder
200 ml slagroom, crè me fraî che, of kookroom
1 ei
150 g geraspte kaas
Plantaardige olie om in te bakken
B ereiding
Vet de ovenschaal in en verwarm de oven voor op 220
graden.
Verhit een koekenpan met wat olie en bak de prei en knoflook op middelhoog vuur, totdat de prei geslonken is, circa
5 minuten. Voeg het gehakt, garam masala en verkruimelde
bouillontablet toe en roer het gehakt met een vork rul.
Meng alles goed door en bak zachtjes verder, totdat het
gehakt gaar is.
Verdeel de helft van de aardappelschijfjes over de bodem
van de ovenschaal en verdeel het gehakt-preimengsel
eroverheen.

Dek af met de rest van de aardappelschijfjes.
K lop de room los met het ei en breng lichtjes op smaak met
zout en peper, schenk dit mengsel over de aardappels.
Bestrooi tot slot met de geraspte kaas en bak in de oven
circa 20 tot 25 minuten, of totdat de bovenkant goudbruin is.
L aat voor serveren minstens 5 minuten afkoelen.

EET SMAKELIJK
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

V oor bijles en huiswerkbegeleiding in
E conomische- A dministratieve vakken
( inclusief M& O) op alle niveaus
kun je terecht bij:
E ltje B os, W ieger van den B osstraat 15 ,
9 9 01 G S A ppingedam.
T el. : 05 9 6 - 6 26 9 3 2 of 06 - 25 5 45 3 7 6 .
e- mail: e. h. bos@ planet. nl

Lesrooster:
Dinsdag:
19.30-20.30 uur: Volleybal dames (vanaf 16 jaar)
20.30-21.30 uur: Volleybal heren (vanaf 16 jaar)
Vrijdag:
18.30-19.30 uur: Streetdance (7 t/m 11 jaar)
19.30-20.30 uur: Streetdance (12 jaar en ouder)
Tijdens de basisschoolvakanties vinden geen lessen
plaats.
Kom gerust een paar keer langs om proef te draaien!
Informatie over de SportClub Holwierde is te vinden op
www.sportclub-holwierde.nl

Ook ex amentraining is op afspraak mogelijk
in de volgende vakken:
HA V O: M& O/ B edrijfseconomie
HA V O: E conomie
V W O: M& O/ B edrijfseconomie
V W O: E conomie
V MB O: E conomie

Schuttersvereniging Holwierde

Ben jij ook geïnteresseerd in de schietsport?
Kom eens vrijblijvend langs!!
Elke donderdag vanaf 19:45 schieten wij (10m luchtgeweer)
in de manege van De Eemsrakkers in Holwierde.
De schietsport is zeer zeker niet alleen een mannensport.
Iedereen (dus ook dames en jeugd) van 14 tot 114 jaar
zijn van harte welkom!
De contributie bedraagt:
€ 8,- p.p. per maand (jeugd € 4,-)
www.facebook.com/svholwierde

K laverjassen H. C . “D

E K A RP E R”

H.C . “DE K ARPE R” te Spijk organiseert wederom voor het
nieuwe winterseizoen 2018/2019 een achttal vrije K laverjasavonden. T evens zal er een competitie opgesteld worden
over 8 avonden waarvan u 2 moet laten vallen.

	
  

N oteer in uw agenda de volgende datums!
V rijdag
16 november en 14 december
2019 :
11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april
A anvang:
19 .45 uur in de zaal café C arillon te Spijk
I nleg € 4 met voor ieder een prijs
U bent van harte welkom!
Zongerijpt fruit:
Lobo, Cox,eieren,
Fuji, Golden
Del,
Handappels,
hand-Elstar,
en stoofperen,
groenten,
Jonagold, Karmijn, Goudreinet, Zoete Kroon, Dijkmans
boerenkaas,
bio-vlees, appelsap van onze eigen oogst
Zoet, Seedling, Conference, Gieser Wildeman,
Leuke cadeautjes
voorHarkes,
binnen Kweepeer….
en buiten
Winterrietpeer,
Harm
eieren, met
groenten,
boerenkaas,
bio-vlees,
Manden
streekproducten
(v.a.
€ 7,50)
appelsap van onze eigen oogst
Zomerbloeiers!!
Leuke cadeautjes voor binnen en buiten
VOLOP
MOEDERDAG
BIJ DE LUINGAHOF
Manden
met streekproducten
(v.a. € 7,50)
Onsfruit
fruitligt
ligtook
ookininhet
hetkoelvak
koelvakvan
vanSuperrr
SuperrrHolwierde
Holwierde
Ons

uur
uur

O
peningstijden:
Openingstijden:
D i n s d at/m
g t /donderdag
m donderdag
1 3 . 0uur
0 – 17.00
Dinsdag
13.00 – 17.00
9.00
–
17.00
uur
Vrijdag
9.00 – 17.00
Vrijdag
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag
Borgsingel
9, 9906 PZ Bierum, tel. 0596
591859
Borgsingel 9, 9906 PZ www.facebook.com/luingahof
Bierum, tel. 0596 591859
www.luingahof.nl

www.luingahof.nl

www.facebook.com/luingahof
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Vrijwilligers oud papier:
Vrijdag 2 november
Willem Smit
Pascal Wieringa

0649922884
0631537771

Vrijdag 7 December
Eldert van Kammen
Sebastiaan Lenting

0620574045

Indien u buiten het dorp woont en oud papier heeft,
kunt u zich rechtstreeks tot de lopers wenden.

A fval ophaaldienst

Grof vuil: woensdag 7 november .telefoon 620638

Informatie / contactgegevens Ray on
N oord G emeente D elfzijl
G ebiedsregisseur N oord
E dwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 0569 639 39 9 of 06 5547 7 082
elke 4e vrijdag van de maand, is de Gebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, Uiteinderweg 7 b Holwierde van 9 .30 u tot 12.30u

Ray onbeheerder N oord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
Meldingen openbare ruimte: T elefonisch 14 059 6
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
B uurtagent Jolanda Blokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8844
B uurtagent Hans Bolt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8844

Agenda Holwierde 2018/2019
November
1
2
6
14/15/16
14
December
4
6
20
januari
3
8
februari
7
16
maart
5
7
april
2
4
mei
2
7

Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Open Huis Brede Werkgroep Superrr
Neutr.vrouwengr Handverzorging met Marga
Concours schuttersvereniging .
vergadering brede werkgroep
Neutr.vrouwengr. High Tea Hof van Daam
Ontmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.kerstverhaal +kerststuk
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.lezing-dia’s Rottum
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.Nieuwjaarsvisite/Flexibel
Neutr.vrouwengr.jaarvergadering +bingo
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.voorjaarsbloemstuk
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr. Uit eten.

MET SPOED EEN DOKTER NODIG?
BEL 0900 - 9229
‘s AVONDS ‘s NACHTS IN DE WEEKENDEN
OP EEN FEESTDAG
DE DOKTERSDIENSTEN GRONINGEN

P reekrooster P rot. G emeente B ierum - Holwierde - K rewerd
november
4
9 .30u.
7
19 .30 u.
11
9 .30 u.
18 .
9 .30 u.
december
2
10.00 u.

I renekerk Bierum
I renekerk Bierum
Stefanuskerk Holwierde
I renekerk Bierum
renekerk ier

Ds. G. K nol
Ds. G. K nol
Drs. H. Hoekstra E mmen
Ds. G. K nol
s
nol

T hemadienst
Dankdag/gemeenteavond

I renekerk Bierum

Ds. G. K nol

1e advent Jeugddienst
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aa s e ondag erk jaar ko fie

Voor een helder
jk
li
e
k
n
a
h
f
a
n
o
%
0
10
n
e
financieel advies!
Betrouwbaar en onafhankelijk advies
Bij Meijer & Drenth en Poort en Woltjer kunt u terecht voor
de financiering van uw woning, voor uw verzekeringen en
voor aan- en verkoop van uw woning. Wij richten ons
volledig op uw belangen, 100% onafhankelijk. Of het nu
gaat om een hypotheek, verzekering, financiële planning
of riskmanagement, ons gaat het erom de belangen van u
als cliënt zo goed mogelijk te behartigen.
Een passende hypotheek is v
voor ons een uitdaging
Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk de
grootste aankoop van uw leven. Daarom is het ook van
essentieel belang dat u hiervoor een voor u geschikte
hypotheek afsluit (of uw bestaande hypotheek omzet).
Als u een hypotheek zoekt, wilt u natuurlijk de beste.
Een die past bij uw situatie van dit moment, maar ook één
die rekening houdt met veranderende omstandigheden.
Wij onderscheiden ons in de drukke hypotheekmarkt door
W
een eigentijdse en complete aanpak. Dit betekent dat wij
de hypotheek toetsen op zaken als fiscaliteit, leeftijd, looptijd, gezinssituatie en toekomstvisie. Wij streven ernaar uw
woonlasten exact aan te laten sluiten op uw specifieke
persoonlijke situatie, nu en in de toekomst.
Kortom een advies exact op maat.

Verzekerd van een onafhankelijk en persoonlijk advies.
Meijer & Drenth en Poort en Woltjer houden zich bezig
met bemiddelen en adviseren in hypotheken en alle
particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen. Met behulp
van risicomanagement kunnen wij risico’s goed in kaart
brengen met de daarbij passende oplossingen.
Deskundigheid, intergriteit en helderheid zijn hierbij onze
sleutelwoorden. Op onze websites vindt u alle informatie
over onze kantoren en onze werkwijze.
Wij hebben aanstellingen bij diverse verzekeringsmaatschappijen zodat u altijd kunt rekenen op een eerlijk en
onafhankelijk advies.

Maak vrijblijvend een afspraak om uw
wensen en mogelijkheden te bespreken.
Wij nemen graag de tijd voor u!

Stadshaven 3, Appingedam
Telefoon (0596) 62 54 50
info@meijerendrenth.nl

M.J. Bultenastraat 6, Uithuizen
Telefoon (0595) 43 14 55
info@poortenwoltjer.nl

www.meijerendrenth.nl

www.meijerendrenth.nl

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!
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Aan weerszijden van ‘De heekt’
Heeft u iets te melden of hebt u misschien (oude) foto’s van
gebeurtenissen in of rond onze dorpen, stuur het dan naar:

weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl

De dorpskrant voor en door
alle inwoners van
Holwierde en Krewerd

