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Coaching mogelijkheden
in Regio Holwierde

Persoonlijke Coaching

Loopbaan Coaching

Zakelijke Coaching

Ben je geïnteresseerd, naam voor
een vrijblijvende afspraak contact 
op met Sandra Tinge

Hoofdweg 28, 9905 PC Holwierde, tel. 06 125 93 159
www.santikicoaching.nl / sandra@santikicoaching.nl

Gecertificeerd Coach / NLP Practioner / Systemisch Werk

Coaching mogelijkheden in 
Regio Holwierde

• Persoonlijke Coaching
           • Loopbaan Coaching
                    • Zakelijke Coaching

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

• Persoonlijke Coaching
           • Loopbaan Coaching
                    • Zakelijke Coaching

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

Gecertificeerd Coach / NLP Practioner / WIYS Facilitator / Systemisch Werk

Hoofdweg 28 Hoofdweg 28 
9905 PC Holwierde 9905 PC Holwierde 
T  06 125 93 159T  06 125 93 159

sandra@santikicoaching.nlsandra@santikicoaching.nl
www.santikicoaching.nlw.santikicoaching.nl

• 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
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COLOFON

BESTUUR:
voorzitter: 
Reinier van der Roest 
(contacten adverteerders)
Uiteinderweg 4, 
9905 RG Holwierde, tel. 620435
penningmeester:
Eltje Bos 
W. van den Bosstraat 15 
9901 GS Appingedam, tel. 626932
secretaris: 
Rudi Gerritsen
Juffertoren 47
9905 RH Holwierde, tel. 629206
Henk Smit
(abonnementen)
Het Vliet 58
9905 TK Holwierde, tel. 625644
Foktje Oosterhuis
(opmaak en verzorging rubrieken)
Nansumerweg 42 
9905 RC Holwierde, tel. 628065
Bauk Booijen 
(opmaak)
Hoofdweg 14
9905 PC Holwierde, tel.680690

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.

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

VAN DE REDACTIE

Beste lezers,
Als dit nummer bij u in de brievenbus valt is de herfstvakantie al weer voorbij en 
moet u de klok op wintertijd zetten. Dan is het nog vroeger donker. Het wordt weer 
tijd voor stevige maaltijdsoep en stamppot. Met een mooi boek of een leuk 
tv-programma komen we de komende tijd ook wel weer door.

In dit nummer leest u:
• Nieuws van Dorpsbelangen over de Sinterklaasviering
• Nieuwkomers  
• AED op Nansum
• “Paulus” vertelt
• Verslag met foto’s van de Schietvereniging
• Nieuws van vv Holwierde
• Uit de school geklapt
• Krewerdernieuws
• In “Langs het tuinpad van mijn vader” een tocht over en langs de Eems

NOVEMBER

Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht, 
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals ze gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd:
Altijd november, altijd regen,
altijd dit lege hart, altijd.

J.C. Bloem,  1887 - 1966
uit: Het verlangen 1921

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 27 november

kopij graag inleveren voor 15 november 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet, de redactie
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9     9905 TD Holwierde     0596 628450  
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Z aterdag 3 0 november komt 
Sinterklaas met de pieten 
om ca. 13 :00 uur door het 
dorp vanaf Hoofdweg N oord 
onder begeleiding van een 
muziekkorps! Om ca. 14:00 
uur worden Sinterklaas en de 
pieten welkom geheten voor 
het dorpshuis “De Heekt”. 

R ou te intocht
Hoofdweg (ter hoogte van voorm. chr. basisschool) –   
Hoofdweg –  B ansumerweg –   de R ippert –  B ansumerweg 
–  N ansumerweg –  Ju ffertoren –   de Schelp –  U iteinderweg –  
P astorielaan –  N ansumerweg –  Hoofdweg –   Dorpshuis ‘ De 
Heekt’ . 

Nieuws van dorpsbelangen
Intocht Sinterklaas 2019

Feest in de Heekt
Alle kinderen kunnen vanaf 14:15 uur tot maximaal 16:00 uur 
Sinterklaas een handje geven, een vraag stellen of mis-
schien willen ze wel een mooie tekening geven. De pieten 
willen natuurlijk ook samen met de kinderen zingen. Voor 
drinken en wat lekkers wordt gezorgd en natuurlijk krijgen 
alle kinderen (die zijn opgegeven) een cadeautje van Sinter-
klaas!

Op dit moment weten we nog niet hoeveel kinderen er uitein-
delijk mee doen met het sinterklaasfeest. Als we een grote 
groep hebben dan wordt het gesplitst in twee groepen, zodat 
Sinterklaas ieder kindje genoeg tijd en aandacht kan geven! 
We houden de ouders op de hoogte via een berichtje (dus 
zorg dat er een telefoonnummer op het aanmeldstrookje 
staat!). Het aanmeldstrookje staat ook op onze facebookpa-
gina: https://www.facebook.com/DorpsbelangenDeDrieMaren

Tot 30 november! 
Groeten, bestuur van St. Dorpsbelangen “De Drie Maren”
Niet of te laat opgegeven kinderen kunnen van de Sint he-
laas geen cadeautje ontvangen.
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Neem	de	kleurplaat	mee	naar	het	Sinterklaasfeest	op	30	november	en	misschien	win	je	wel	een	
mooie	prijs!	

	

Naam:		 Leeftijd:	
	

N aam:

L eeftijd:
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Tankstation 
Holwierde

LPG bepaalde tijden
maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur 

zaterdag 08.00 - 12.00 uur

Tot ziens

Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

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

Rick Dieters
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A E D  op  N ansu m
T oen er door enkele buurtgenoten van N ansum werd aange-
klopt bij het Dorpsbudget voor een vergoeding voor een aan 
te schaffen AE D, bleek dat er geen geld meer over was voor 
dit project. 

E r waren deze avond te veel andere aanvragen en daardoor 
was de subsidie pot (gekregen van de gemeente Delfzijl) zo 
leeg. 

Op N ansum hadden ze dus het nakijken! 
Daarom de koppen bij elkaar gestoken en vonden we het te 
belangrijk om een AE D aan te schaffen. B innen  een week 
was het bedrag wat er nodig was voor een AE D bij elkaar. 
De AE D bij “De Heekt” bleek te ver weg voor de N ansumers 
en zagen zij er de noodzaak van in om er é é n voor de buurt 
aan te schaffen! 

Deze AE D heeft intussen een plek 
gekregen en is voor alle N ansumers 
goed bereikbaar! Dit was te zien op 
de introductie avond, welke werd 
gehouden op zaterdag 2 1 septem-
ber jl., aan de Dijkweg 4 bij de F am. 
K uiper waar de AE D nu ook hangt. 

I ntussen hadden zich ook 10 gegadigden aangemeld voor de 
te volgen training/cursus. 
Deze werd op maandagavond 2 3  sept. op een professionele 
wijze gegeven door dhr. K erkhof van Save A L ive. Alle cursis-
ten zijn deze avond geslaagd. 
Voor het onderhoud van de AE D de komende 5 jaar rekenen 
we alsnog op een gift van het Dorpsbudget.
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...op de parkeerplaats 
van de Superrr.

Iedere Iedere Iedere Iedere Iedere Iedere Iedere donderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdag ininin
(in de even weken) (in de even weken) 
donderdag

(in de even weken) 
donderdagdonderdag

(in de even weken) 
donderdag

(in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) 
Holwierde van 

11.00 tot 14.00 uur...
...op de parkeerplaats 

van de Superrr.
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A llerzi elen 2019 -  G edenken op  de b eg raaf p laats v an B ieru m
Z ondag  3  nov em b er,  v an 18 . 00 tot 20. 00 u u r
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.

Wij nodigen u uit om op zondag 3  november tussen 18 .00 en 
2 0.00 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 uitge-
strooid.

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. 

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. 
N et 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 gedachte-
nis-beeldje.

Gedenken is belangrijk. Het is meer dan alleen herinneren. 
B ij herinneren breng je jezelf opnieuw iets te binnen. Geden-
ken 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 N U . N iet in de laatste plaats voor de verwer-
king 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 B ierum

Op 11 oktober zijn wij van Veur Mekoar en Anja Afman, 
dorpsondersteuner zorgzame dorpen, aangeschoven aan de 
koffietafel in de Superrr.

Het was een gezellige ochtend en een aantal dorpsbewo-
ners hebben kennis gemaakt met Anja Afman. We hebben 
gesproken over situaties in het dagelijks leven en wie daar 
misschien steun/hulp bij willen hebben. 
I emand van Veur Mekoar e/o Anja Afman kan dan samen 
met u naar een oplossing zoeken. 

Het is de bedoeling dat we eens per 2  á  3  weken op een 
ochtend dit gaan voortzetten in de Superrr, zodat er op deze 
manier ook vragen gesteld kunnen worden.
G ra a g  tot zi ens  na mens  V eu r M ek oa r en A nj a  A f ma n.

K ennism aking  m et A nj a A f m an
dorp sondersteu ner zo rg za m e dorp en
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BLACK FRIDAY EVENT 
 
Hét event voor te gekke aanbiedingen bij beautysalon Eemsdelta. 
 
Op deze avond presenteren wij graag aan u ons nieuwe team en daarnaast onze nieuwste  
producten én behandelingen. Met onze vaste producten Medex en Footlogix hebben wij grootste 
aanbiedingen die u niet wilt missen.  
 
We houden je hierover graag op de hoogte door aankomende weken op onze social media berichten 
te plaatsen. Blijf ons daarom volgen én zorg ervoor dat jij niet de enige bent die ons volgt.  
 
Een avond die je niet wil missen! 
Laat je aan ons weten of je komt? Dan zorgen wij dat er een goodiebag voor je klaar staat. 
 
Graag zien we je op vrijdag 29 november van 19:00 uur tot 21:00 uur. Tot dan!  
Beauty groet, Team Beautysalon Eemsdelta 
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT

R E M IN D E R :  vanaf maandag 2 8  oktober start de actie van B ag2 school. Dit is een actie waarbij op school kleding, schoeisel 
en knuffels  ingezameld worden die een 2 e leven krijgen. Graag inleveren in dichtgebonden zakken die op school uitgedeeld 
worden of in een vuilniszak. Op school wordt een plek vrijgemaakt waar u de zakken neer kunt zetten. Op 2 1 november zullen 
de zakken opgehaald worden.  A L L E  IN  T E  Z A M E L E N  SP U L L E N  Z IJ N  B E D O E L D  V O O R  HE R G E B R U IK .

  

B ezo ek G roning er m u seu m
Op maandag 14 oktober hebben de groepen 1 t/m 4 de tentoonstelling P resence van Daan R oosegaarde in het Groninger mu-
seum bezocht. Het maakte het extra bijzonder omdat we met de trein naar Groningen gingen! Voor veel kinderen een enorme 
belevenis! Hierbij een kleine impressie wat we allemaal gedaan en gezien hebben.

N ieu w s u it g roep - 8

Hallo mijn naam is dannick woltman en wij hebben een voorlees wedstrijd gehouden op school onze meester tim albeda heeft  
vier kinderen uitgekozen en we hebben een week voor gelezen voor kinderen en toen de week voorbij was waren de punten 
op eteld en aren een ei e en ik i na e en eli k  du  in en e een finale ouden en daar erd ik oorlee  ka pioen en 
ik hoop dat meer kinderen hier door meer gaan lezen veel lees plezier laat me weten wat jou favorite boek is groeten dannick 
woltman.

W at m ag  niet ing eza m eld w orden?
• Vuile of natte kleding
• Gescheurde of beschadigde kleding
• E nkele schoenen
• Afgeknipt materiaal
• Matten
• T apijten (ook geen vliegende)
• K ussens
• Dekbedden
• Snuisterijen
• B edrijfskleding
• I ndustrië le gordijnen / 

industrieel beddengoed

W at m ag  ing eza m eld w orden?
• Goede kwaliteit tweedehands kleding
• L akens
• Dekens
• Gordijnen
• K nuffelbeestenK nuffelbeestenK nuf
• Schoenen (per paar)
• R iemen/ceintuurs
• Handtassen
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• Timmerwerk
• Kozijnen (hout/kunststof)
• Glaszetten
• Badkamers/wc’s
• Aardbevingsschades

Hoofdweg 40
9905PD Holwierde

Tel. 06-27861131

 www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl 

Partytenten
Funfood

Opblaaspoppen
Rodeloper

Springkussens
Stormbanen

Ballondecoratie
Zeskamp

PartytentenSpringkussens

06 - 45 09 22 07
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• Timmerwerk
• Kozijnen (hout/kunststof)
• Glaszetten
• Badkamers/wc’s
• Aardbevingsschades

Hoofdweg 40
9905PD Holwierde

Tel. 06-27861131

 www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl 

Partytenten
Funfood

Opblaaspoppen
Rodeloper

Springkussens
Stormbanen

Ballondecoratie
Zeskamp

06 - 45 09 22 07

De afgelopen periode zijn een aantal vrijwilligers druk bezig 
geweest met het vervangen van de houten vloer in de zaal 
van de ijskeet. Dat was ook wel nodig, want we zakten er 
bijna doorheen. Dankzij een bijdrage uit het dorpsbudget 
hebben we dit project kunnen uitvoeren. E r ligt nu een ge-
weldig mooie, strakke houten vloer in de keet. We kunnen nu 
zelfs wel danslessen gaan organiseren. 
Alhoewel……,   misschien is het beter dat we ons beperken 
tot het bevorderen van de ijspret.

De komende periode kunt u de factuur van de contributie 
verwachten. 
De contributie bedraagt per huishouding met kinderen tot 16 
jaar €  7 ,50  per jaar. Gezinsleden die de 16-jarige leeftijd be-
reiken, betalen een contributie van €  4,00 per jaar en worden 
geacht zich zelf aan te melden bij de penningmeester. 

L eden die hun lidmaatschap willen beë indigen, of “nieuwe 
gezichten” die zich willen aanmelden als lid, kunnen dit voor 
1 december melden aan onze penningmeester:  
Je t Vermeulen   B ierumerweg 6 
059 6-68 2 2 3 2  braggel@ gmail.com

Vanaf nu kunnen inwoners uit het aardbevingsgebied weer 
plannen indienen bij L oket L eefbaarheid. Het gaat om ge-
zamenlijke plannen uit dorpen, wijken of straten. P er project 
kan maximaal €  10.000,- aangevraagd worden. 
L oket L eefbaarheid is onder gebracht bij Groninger Dorpen. 

Het N ationaal P rogramma Groningen stelt hiervoor de ko-
mende tien jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Siem Ja nsen, 
directeur N ationaal P rogramma Groningen: “Het gaat om 
plannen van inwoners die bijdragen aan prettig wonen in hun 
straat of dorp. We helpen graag om deze initiatieven verder 
te brengen.” 

P lannen v an inw oners 
Het L oket L eefbaarheid ondersteunt plannen van inwoners 
in de gemeenten Appingedam, L oppersum, Delfzijl, Midden- 
Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeen-
te Winsum, de voormalige gemeente T en B oer en het deel 
van Meerstad dat tot 2 017  hoorde bij de voormalige gemeen-
te Slochteren. 

Heb je vragen of begeleiding nodig bij het opstellen van een 
subsidieaanvraag, neem contact op met L oket L eefbaarheid: 
• Mail: info@ loketleefbaarheid.nl 
• T elefoon: (050) 3 05 02  11 

B eoordeling scom m issie 
E en beoordelingscommissie, bestaande uit een medewerker 
van de provincie Groningen en vier inwoners uit het gebied, 
beoordeelt de aanvragen. E r wordt maandelijks vergaderd. 
De deadline voor indienen van de aanvragen is elke 1e 
maandag van de maand. 

M eer inf orm atie?  K ij k dan op  w w w . loketleef b aarheid. nl.  

Heb  j ij  een g oed idee v oor j e dorp ?  

Het L oket L eef b aarheid ondersteu nt ( w eer)
g ez am enlij ke p lannen v an inw oners met een 
maximale bijdrage van 10. 000 eu ro.  

Voor criteria, gebiedsafbakening en meer: 
w w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nlw w w . loketleef b aarheid. nl
E ven overleggen?  05 0 -  3 0 5 0 211

Het L oket is onderdeel van het N ationaal P rogramma Groningen 
en wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen i.s.m. SN N .

GR
ON

IN
GE

N loket
Leefbaarheid

B innenkort gaat de pomp weer aan en wordt de ijsbaan on-
der water gezet. Dan zijn wij er weer helemaal klaar voor. Wil 
je op de hoogte gehouden worden van de actuele ijsdikte, en 
direct weten dat de ijsbaan geopend wordt?  
L ike ons ( ijsvereniging Holwierde) dan op F acebook.
Wij hopen op een mooie schaatswinter met niet veel sneeuw. 
Ju llie ook?  T ot ziens op de ijsbaan van K ardinge, of:  ijs en 
weder dienende op onze eigen ijsbaan.

B estuur ijsvereniging Holwierde

IJ SV E R E N IG IN G  HO L W IE R D E

J A A R V E R G A D E R IN G
Op dinsdag 12  november 2 0:00 uur, vindt de jaarlijkse 

ledenvergadering plaats in de ijskeet aan de 
K rewerderweg nr 14A.

Hiervoor zijn alle leden uitgenodigd. K om ook eens langs. 
Het is er altijd erg gezellig.

L oket L eef b aarheid v an start
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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               delfzijl@autohuis-delfzijl.nl
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Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36  
Holwierde
Tel. 0596 624370

Pumpkin is ook te volgen via facebook of instagram

www.pumpkinbywebe@gmail.com

   timS amliW
tel. 06 188 249 71

  92 gewdfooH
9905 PA Holwierde

Openingstijden:
Donderdag  9.30 - 17.30
Vrijdag         9.30 - 17.30
Zaterdag     9.30 - 17.00

• bloemen

• decoratie

• bruids- en rouwwerk

• workshops

• pompoenen 

   (najaar)

Voor bestellingen buiten de openingstijden kunt u altijd bellen.

PumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkin



Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 19
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D E  E E M SM O N D IN G

N og even doorzetten, dan  kunnen we onze blik weer verruimen. Dan mogen we weer op de dijk en kunnen we bij mooi helder 
weer genieten van de aanblik van de E ems. Vanaf de dijk kunnen we over het water dan ook weer de “overkant” zien, de Duitse 
kust van Ost-F riesland. I n deze bijdrage maken we een tocht door een deel van Oost-F riesland en door een deel aan onze kant 
van de E ems.

De E ems is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems 
aan het noordoosten van N ederland grenst. Z ij loopt door de deelstaten N oordrijn-Westfalen en N edersaksen (E emsland). Z ij 
ontspringt in de Senne (bij het T eutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van B ielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de 
N oordzee. I n de Waddenzee loopt de hoofdarm van de E ems over het wad als Westereems tussen de eilanden R ottumeroog 
en B orkum door. Het zeegat aan de andere zijde tussen B orkum en het eiland Ju ist heet Oostereems. De Dollard is niet het 
estuarium van de E ems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de E ems. De 
E ems is 3 7 1 kilometer lang, waarvan 2 3 8  kilometer bevaarbaar is.  (wikipedia)

K aart v an de E em sm ondingK aart v an de E em sm onding
m et de hav ens:m et de hav ens:  Delfzijl (D), F armsumerhaven (F ), 
Oosterhornhaven (O), E emshaven (E e) en de haven van Oosterhornhaven (O), E emshaven (E e) en de haven van 
E mden (E m).E mden (E m).

D e w aternam en zi j n:D e w aternam en zi j n: I  =  E ms (Duitsland), I I  =  Dollard, I I I  =  
E ems, I V =  Dukegat, V =  R andzelgat, E ems, I V =  Dukegat, V =  R andzelgat, 
VI  =  Oude Westereems VI I  =  Westereems I I X  =  Huibertgat. VI  =  Oude Westereems VI I  =  Westereems I I X  =  Huibertgat. 

v u u rtorens en“k ap en”:v u u rtorens en“k ap en”:  1. K aap E ngelsmanplaat 2  en 3 . 
Vuurtorens Schiermonnikoog N oordertoren en Z uidertoren 4. Vuurtorens Schiermonnikoog N oordertoren en Z uidertoren 4. 
K aap K obbeduinen (Schiermonnikoog) 5. K aap Willemsduin K aap K obbeduinen (Schiermonnikoog) 5. K aap Willemsduin 
(Schiermonnikoog) 6. K aap R ottumeroog 7  en 8 . Vuurtorens (Schiermonnikoog) 6. K aap R ottumeroog 7  en 8 . Vuurtorens 
B orkum noord en zuid. 9  en 10 Vuurtorens van Ju ist en B orkum noord en zuid. 9  en 10 Vuurtorens van Ju ist en 
N orderney . N orderney . 

f oto links:  (4 op de kaart) K aap  K ob b edu inen is een houten kaap op Schiermonnikoog en dient zoals ook de andere kapen op 
de kaart als dagmerk voor de scheepvaart.
f oto rechts:  (niet op de kaart) De N oordkaap :  Het beeld van cortenstaal (ca. 2 ,5 meter hoog) staat op de dijk ten noorden van 
U ithuizermeeden aan de noordzijde van de E mmapolder. Het kunstwerk  ‘ De Hemelpoort’  genaamd, is gemaakt door kunste-
naar R ené  de B oer uit het Groningse U sq uert. Vanaf de dijk heeft u prachtig zicht over het water en de uitgestrekte natuur.
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Het antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Waar nu 
water langs onze kust stroomt, waren eerder vaak over-
stroomde gronden. E r waren geen dijken en er was geen 
bewoning.
Omstreeks het begin van onze jaartelling kwamen de 
R omeinen via de noordzee de E ems op gevaren, voor hun 
verovering van N oord Germanië  (nu Duitsland). Z e troffen tot 
hun verbijstering een desolaat waddenlandschap aan. I n hun 
geschriften wordt het eiland B orkum voor het eerst genoemd. 
Z e noemden het eiland B urchana. 
Drusus veroverde in 9  v.C hr. (B oveneiland –  B orkum) en 
noemde de rivier Amasius, hetgeen “Schone Jo ngeling” 
betekent.
De R omeinen kwamen met hun zeil/roei schepen ook naar 
de inham de L auwers om troepen aan land te zetten. 
Aan de E ems in de omgeving van F armsum, heette hun 
bruggehoofd Amasia.
Her en der was in die tijd op wierden al bewoning. Dijken 
waren er nog niet. E lders duurde de R omeinse overheersing 
enkele eeuwen. Z oniet langs de noordelijke kusten. 
Daar was niet veel te overheersen. 

T ussen  de jaren 8 00 en 1000 beheersten de Vikingen het 
gebied. Z e voeren met hun schepen de E ems op voor hun 
rooftochten. 

De komst van C hristelijke zendelingen uit E ngeland bracht 
later grote veranderingen. E r kwamen kloosters in deze 
omgeving. Omstreeks het jaar 1000 werd begonnen met het 
aanleggen van dijken. 

Ja ren daarna “ontwaakten”  de kuststroken. De scheepvaart 
ontwikkelde zich.
Aan het belangrijke riviertje De F ivel (F ivela), met een brede 
uitmonding in de wadden, was het klooster B loemhof in 
Wittewierum gesticht en het dorp Westeremden was destijds 
een zeehaven. N a verloop van tijd kon het binnenwater niet 
meer weg. Het gebied heet daar nog steeds Het Hoogeland. 

Men zocht verder oostwaarts. 
Omstreeks 13 00 was de Delf gereed. T en behoeve van de 
ontwatering en om op zee te komen, waren er in de aange-
legde zeedijk drie zijlen geplaatst. 
De omringende dorpen, hamrikken, wensten een veilig 
centrum in het gunstig gelegen Den Dam. (Appingedam)
Den Dam werd een echte vesting met grachten en vier 
poorten en de internationale scheepvaart ontwikkelde zich 
opvallend goed.

Maar de stad Groningen, de eeuwige concurrent van de Om-
melanden, bevocht de Damsters en wist in 153 6 te bevorde-
ren dat de vesting Appingedam werd gesloopt en een open 
plaats werd. L angzaam maar zeker verdween de glorie maar 
het duurde nog lange tijd alvorens het intussen ontstane 
kleine Delfzijl de taak van de scheepvaart op de E ems kon 
overnemen.

B ovenstaande is een sam envatting van een b ew aard 
krantenknipsel uit H et Nieuw sb lad van de E em sm ond. E en 
overzi cht in vogelvlucht van de geschiedenis van de E em s.

C A M P E N  -  Wanneer we bij N ansum of U iteinde op de dijk 
staan zien we bij helder weer aan de overkant van de E ems 
de rode vuurtoren van C ampen.
C ampen is een plaats in de Duitse deelstaat N edersaksen in 
de gemeente K rummhö rn, gelegen in de L andkreis Aurich in 
Oost-F riesland. De plaats telt ca 47 5 inwoners. 
Hoewel C ampen maar een klein dorp is heeft het toch twee 
kerken: de oude hervormde dorpskerk uit de dertiende eeuw 
en een gereformeerde kerk uit 19 05. 

B ij het dorp staat ook de vuurtoren van C ampen. Deze is in 
18 8 9  gebouwd en is sinds 18 9 1 in gebruik en sindsdien gidst 
zijn licht de schepen veilig voorbij B orkum de E ems op. 
Hij is 63 ,3  meter hoog en is daarmee de hoogste vuurtoren 
van Duitsland. De C ampener vuurtoren is gemaakt van een 
staalconstructie. 
Z ijn constructie is dezelfde als die van de P arijse E iffeltoren 
en was indertijd eveneens een architectonische noviteit met 
zijn vakwerkcontructie bestaande uit geklonken staalelemen-
ten.

HO E  L A N G  W O R D T  D E  E E M S A L  B E V A R E N ?

---------------------------------------------------------------

E M D E N  -  Wanneer we de Oost-F riese kustlijn verder naar 
links volgen komen we in E mden uit. Als de E ems kon praten 
zou ze ons veel over de historie van deze stad kunnen 
vertellen. 
E mden ontstond rond 8 00 als een handelsnederzetting 
(Amuthon) op een wierde aan de E ems en werd in de 12 e 
eeuw de hoofdstad van het Oost-F riese graafschap E emsgo. 
Aan het einde van de 16e eeuw kende E mden een periode Aan het einde van de 16e eeuw kende E mden een periode 
van grote bloei. Door de Spaanse blokkade van Vlaamse en 
B rabantse havens bij het begin van de Z uid-N ederlandse 
opstand werd E mden de belangrijkste overslaghaven aan de 
N oordzee. 

----------------------------------------------------

U it Vlaanderen en B rabant kwamen duizenden protestantse 
vluchtelingen naar de sinds 1544 protestantse stad om de 
vervolgingen door de Hertog van Alva te ontlopen. I n deze 
periode raakte het overwegend calvinistische E mden in con-
i t et de lut er e ra en an o t rie land. et teun 

van de N ederlanders wist E mden de facto een vrije rijksstad 
te worden onder protectie van de N ederlandse R epubliek. 
Het B rabants werd de voertaal van de handel en het burger-
lijke bestuur. 
Aan de dominante positie van de haven van E mden kwam 
een einde toen de loop van de rivier de E ems onverwachts 
veranderde.
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De semi-onafhankelijke status van E mden duurde voort tot 
17 44, toen Oost-F riesland, inclusief E mden, werd gean-
nexeerd door P ruisen. 

I n 18 06 werd E mden N ederlands, nadat Oost-F riesland was 
toegevoegd aan het K oninkrijk Holland, dat in 18 10 in zijn 
geheel bij F rankrijk werd gevoegd.

I n 18 13  werd de stad heroverd door het leger van P ruisen 
om in 18 15 bij het K oninkrijk Hannover te worden gevoegd. 
I n 18 66 keerde het terug bij P ruisen, een van de voorlopers 
van het huidige Duitsland. 

I n 19 44 werd E mden, dat als belangrijke haven- en industrie-
stad van grote waarde was voor de Duitse oorlogsindustrie, 
zwaar gebombardeerd door Amerikaanse vliegtuigen. B ijna 
8 0%  van de stad werd verwoest, waaronder de historische 
binnenstad. N a de T weede Wereldoorlog is E mden her-
bouwd en verder gegroeid tot een middelgrote industrie- en 
havenstad, vooral bekend van de VW-fabriek.

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Ja arlijks kent ze een overslag van ongeveer 6,7 5 miljoen 
ton (2 008 ). De belangrijkste goederen zijn voertuigen, hout 
en windenergie-installaties. I n het geval van voertuigen is 
E mden na B remerhaven en Z eebrugge de derde haven van 
E uropa. 
Vanaf onze dijk kunnen we vaak de grote autoschepen zien 
varen.

------------------------------------------------------

E m ssp errw erk
De E emskering werd tussen 19 9 8  en 2 002  gebouwd op de lagere E ems bij Ditzum, tussen de dorpjes Gandersum op de noor-
doever en N endorp op de zuidoever. De totale kosten van de aanleg bedroegen 2 2 4 miljoen euro. 
Het verbetert de bescherming van de kust en maakt het afdammen van de E ems tijdens de overdracht van de grote cruisesche-
pen van de Meye r Werft in P apenburg mogelijk. 

Vanaf het laatste kwart van de 2 0e eeuw ontwikkelde Ditzum 
zich meer tot een toeristendorp. 
De torenspits uit 18 46 op de 13 e-eeuwse, nu hervormde 
kerk, heeft de vorm van een vuurtoren. 
E en andere bezienswaardigheid is de aan de haven gelegen 
Siel (Duits voor zijl), een van de laatste nog werkende oude 
spuisluizen van Oost-F riesland.
Doordat vaste oeververbindingen met de overkant van de 
E ems ontbreken, worden Ditzum en het buurdorp P ogum in 
de Oost-F riese streektaal het ‘ E ndje van de Welt’  genoemd. 
E r wordt vanuit Ditzum een veerbootverbinding onderhouden 
met P etkum bij E mden. 

D IT Z U M  -  ligt in de gemeente Je mgum in de L andkreis L eer, 
dat tot het R eiderland behoort. Het ligt op een ‘ Warft’  en is 
ongeveer in de 8 e eeuw aan de E emsmonding ontstaan. 

Ditzum heeft een lange geschiedenis als vissersdorp. I n 
de haven is van oudsher een scheepswerf gevestigd, waar 
houten schepen worden gebouwd. 

B ij afgaand tij zien we regelmatig een Ditzumerkotter op gar-
nalen vissen ter hoogte van de pieren tussen Hoogwatum en 
Delfzijl. foto: de D it 9  vist op de E em s  

Ook zijn er in het zomerseizoen bootdiensten naar B orkum 
en Delfzijl. 
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A rb eiders b ezi g m et de aanleg van de spilsluis ( 1 8 7 5 )

E en spannend vlonderpad tussen hoog riet voert naar de 
K iekkaaste b ij Nieuw e Statenzi jl. D it is de enige b uitendijk-
se vogelkijkhut van Nederland m et een goed zi cht op de 
slikvelden van de D ollard. E en goede plek om  honderden 
b onte strandlopers te zi en,  of andere op het slik foerageren-
de vogels.

N ieu w e Statenzi j l -  anuit it u  fiet  e lan  de di k ri -
ting de N ederlandse grens bij N ieuwe Statenzijl.

N ieuwe Statenzijl is ontstaan toen tussen 18 62  en 18 64 de 
R eiderwolderpolder werd ingedijkt. Het gehucht ligt op 150 
meter afstand van de grens met Duitsland. Vanaf de dijk kun 
je kijken tot aan de havens van E mden en Delfzijl. 

I n 17 07  besloot de toenmalige R aad van State in deze regio, 
om militair-strategische redenen, een sluis aan te laten 
leggen en zo ontstond Oude Statenzijl, een buurtschap in de 
huidige gemeente Oldambt. 

Als gevolg van de voortschrijdende inpolderingen van het 
N oord-Groninger land werd er in 18 7 6, iets noordelijker, een 
nieuwe spuisluis gebouwd, bij N ieuwe Statenzijl.
Deze werd in 19 07  uitgebreid met een schutsluis ten behoe-
ve van de kleine binnenvaart die zich daar bezighield met het 
transport van aardappelen en bieten. T egenwoordig wordt de 
schutsluis alleen gebruikt door de recreatievaart. 

N a de watersnood van 19 53 . I n 19 57  werd de Deltawet 
aangenomen. T wee nieuwe sluizen werden gebouwd op het 
terrein tussen de twee oude sluizen. I n 19 8 8  begon men met 
de werkzaamheden en in juni 19 9 0 waren de sluizen gereed. 
De dijken werden op deltahoogte gebracht en begin 19 9 1 
was het werk gereed.

-------------------------------------------------------
Vanaf N ieuwe Statenzijl volgen we de kustlijn van de Dollard en komen zo in T ermunten en T ermunterzijl terecht. 

T erm u nterzi j l -  I n 1601 werd de sluis T er Munter Z ijl in werking gesteld en in 17 2 5 vernieuwd. Het resultaat van de vernieuwing 
was onder andere de bekende B oog van Z iel met daarboven op de prachtige zandstenen borstwering. T ot aan de sluis liep het 
T ermunterzijldiep, welke aan het einde van 18 e eeuw een belangrijke rol in de Veenkoloniale zeevaart speelde. Schepen uit 
Veendam, Wildervank, de P ekela’ s en Hoogezand-Sappemeer kozen of voor Statenzijl of voor T ermunterzijl om buitengaats te 
gaan. R ondom de zijl vestigden zich allerlei bedrijfjes en winkels. De scheepvaart kwam in het midden van de 19 e eeuw tot een 
hoogtepunt. Ja arlijks passeerden gemiddelden 3 50 tot 400 schepen de sluis. De meeste van die schepen voeren op Duitsland, 
E ngeland, Scandinavië  of de B altische Staten. 
N a 19 00 liep de zeevaart sterk terug. I n dezelfde tijd breidde de visserij zich uit. Ook in T ermunten en T ermunterzijl woonde een 
groep vissers. Z e visten op garnaal, ansjovis, bot, haring en spiering. De eerste vissersschepen waren open boten met é é n 
mast. Aan de mast werd het net voortgetrokken. L ater werd er ook gevist met twee netten (‘ korren’ ), aan beide zijden van het 
schip é é n. I n de jaren vijftig den zestig kwam Delfzijl opzetten. Veel vissers kozen voor een regelmatig leven in de industrie. E en 
aantal schippers bleef doorvaren maar in 2 001 vertrok de laatste zeevisser uit de haven van T ermunterzijl.

De reis over en langs de E ems 
verliep dit keer van het Oostfriese 
C ampen in een halve cirkel naar 
rechts. Volgende maand gaan we 
linksom langs de E ems.

informatie voor deze verhalen 
komt van wikipedia, verhalen van 
Groningen, fotoarchief R ijkswa-
terstaat, het boek Het lied van de 
E ems van Aafke Steenhuis, oude 
krantenknipsels en eigen foto’ s. 
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puzzel Stand:
    totaal
Tj. Buitenwerf  +10 20 pnt 
A. Jansema  +10 20 pnt 
H. Pieterman  +10 20 pnt
H. Stoppels  +10 20 pnt
A. Bronsema-Poort +10 20 pnt
B. Bos-Vinke  +10 20 pnt
M. Mulder   10 pnt
Fam. Oldenhuis  10 pnt
J. Bloemen  +10 20 pnt
H. Meijboom  +10 10 pnt
E. Bakker-Vos  +10 10 pnt
J. Folkersma  +10 10 pnt

Horizo ntaal 
1 E uropese vrouw 9 bangerik 17  rechtsterm 18  herkauwer 20 zedenleer 22 geldgebrek 
23  pissebed 25  handelszaak 26  slimheid 27  insectenlarve 28  stekelig dier 3 0 levenslucht 
3 1 beperkt 3 2 biseksueel 3 3  bijdrage 3 6  kenteken van het K oninklijk Huis 3 8  bruto 
nationaal product 3 9 overblijfsel bij verbranding 4 2 met ingang van 4 3  spotnaam van 
een N oord-Amerikaan 4 6  zonder verpakkingsgewicht 4 8  transportmiddel 5 0 gelaatskleur 5 2 binnen plaatsvindend 5 5  oogvocht afscheiden 5 8  
ook 5 9 blijven hangen 6 0 met verpakkingsgewicht 6 1 smeersel 6 2 rond stukje 65 notitie boekje 6 7  extra onderwijs 6 9 reusachtig 7 2 vuurpijl 7 5  
naar beneden 7 8  jaartelling 7 9 psych isch letsel 8 1 Sociaal  E conomische R aad 8 3  rivier in Siberië  8 4  zelfzuchtige vrouw 8 7  gewicht (afk.) 8 8  
zendgemachtigde 90 oorlogsgod 92 melodie 94  een moment 96  het binnenste 97  plant 99 beschuldiger 102 kleding maat 103  tekeergaan 105  
wenden 106  sierlijk handschermpje 107  fraaie steen 108  wankel 

V erticaal 
1 vrouwelijk roofdier 2 opening van de mouw 3  jonge tak 4  afslagplaats bij golf 5  internetprotocol &  passiva op een balans 7  genezen 8  slot 
9 pose 10 pakken 11 onvast op de benen 12 tot en met 13  tuin 14  zangstuk 15  zomervrucht 16  bij elkaar 17  substantie uit de walvisbaard 19 
materiaal voor dakbedekking 21 kan voor waswater 23  bazige vrouw 24  zich bevindend in 27  dunne deegwaar 29 computernetwerk (afk.) 
3 2 wel 3 4  body mass index 3 5  eventueel (afk.) 3 7  bedrijf van een toneelstuk 4 0 in het geheim 4 1 vleesgerecht 4 4  hobbyi st 4 5  verlaten 4 7  
feestmaaltje 4 8  teer 4 9 stijf van ledematen 5 1 rangtelwoord 5 3  de heer 5 4  in orde 5 6  deel van het lichaam 5 7  kloosterlinge 6 3  N oorse stad 6 4  
grote aap 6 6  verdovend middel 6 7  hard vulkanisch gesteente 6 8  rots aan de R ijn 7 0 nieuw 7 1 vlug 
7 3  vogel 7 4  pro eer e e et parfu  7 6  kloosteroverste 7 7  vergiffenis 7 9 bovendien 8 0 samenwerkingsverband van omroepen 8 2 een keer 8 5  
stijl 8 6  in strijd met 8 9 muziekinstrument 91 stichting ideë le reclame 93  uitgesloten aansprakelijkheid 95  daar 96  vis 98  roem 100 vaatwerk 101 
promovendus 102 werkplaats 104  vervoersonderneming 106  verzekeringsvorm

K ru isw oordp u zze l

De oplossing van de vorige keer was Stefanuskerk.
Wij wensen iedereen weer veel succes met de nieuwe 
puzzel.

V eel p u z ze lp lez ier! !
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Allemaal van harte gefeliciteerd!

Wie zijn er jarig in... 
             ...november?3  Fau v e
14	 Sofie
17
      
17
      

 J esse
      

 J esse
      
20  L eon 
24   M em p his
29  D anië l 

12 oktob er w as Sy enna j arig .
A lsnog  g ef eliciteerd!
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Wilt u een bericht, verhaal, anekdote of een gedicht plaat-
sen op de ‘ nieuwspagina K rewerd’  in de Heekt?  Stuur 
dan een mail voor de 15de van de maand met naam naar 
dorpsbelangenkrewerd@ gmail.com

nov em b er 2019nov em b er 2019

B este dorp sg enoten,

O chtendop enstelling :
I nmiddels hebben we de 1e  en 2 e ochtendopenstelling 
a ter de ru  en et li kt u e ol  et a  eel fi n o  
dorpsbewoners te kunnen verwelkomen die we al heel lang 
niet meer gezien hebben;  ontzettend gezellig! 
             
E r kan gezellig gekletst worden onder het genot van een 
ak e t ee of koffie  er kan een oek of ti d rift ele en 

worden, een spelletje biljart gespeeld worden of er kunnen 
andere initiatieven ontplooid worden. De vraag kwam vanuit 
het dorp en bij voldoende animo, kunnen we dit ook blijven 
doen.  Dus blijf vooral gezellig komen, erg belangrijk dit soort 
initiatieven!

B oekenkast K redo;
E r ligt een vraag om de inhoud van de boekenkast in K redo 
te moderniseren. Als er mensen zijn die nog leuke boeken/
tijdschriften willen schenken, dan zijn deze van harte wel-
kom. We kunnen deze dan aanvullen om zo nieuw aanbod te 
creë ren.  We hebben nog geen boeken mogen ontvangen tot 
nu toe, maar leuke boeken of tijdschriften kunnen doorlo-
pend gebracht worden.

D orp scoö p eratie;                                                                                                                                      
Donderdag 7  november. Het is echt van belang dat je als 
coö peratie-lid op deze bijeenkomst komt, omdat er over het 
bestuur en over de aanpak van het experiment K rewerd ge-
stemd gaat worden. Mocht je toch echt niet kunnen komen, 
machtig dan een ander coö peratie-lid om voor jou te stem-
men. E n denk aan ons motto;  Veur mekoar, deur mekoar….  
Met zijn allen de schouders eronder.

Start het w eekendb orrel;
Je  kunt je aanmelden om een bardienst te draaien tijdens 
de borrel, zodat ook de mensen die actief helpen, eens als 
bewoner aan tafel kunnen zitten en mee genieten.

Graag willen we hierbij R iet danken, die K redo door het jaar 
een re el ati  pontaan op e eurd eeft et reatie e 

bloemige creaties. 
Ook dank aan Hans en K ornelia, die een prachtige grote 
plantenbak geschonken hebben, die nu mooi op het pleintje 
voor K redo staat te stralen en de teveel in het oog springen-
de glasbak een beetje maskeert. 

N am ens de b ew oners v an K rew erd dank v oor j u llie 
b ij drag e om  er v oor j u llie dorp sb ew oners iets m oois v an 

te m aken!

We hebben er zin in en zien er naar uit om het gezellig te 
maken in K redo met elkaar de komende herfst- en winter-
maanden!

Met een vriendelijke groet van het  bestuur van Dorpsbelan-
gen.

Stand v an za ken b eg raaf p laats K rew erd 
Z oals eerder aangegeven, is in april 2 019  het nieuwe interim 
bestuur van de begraafplaats aangetreden. 
Om met het slechte nieuws te beginnen: de begraafplaats 
ziet er (nog) niet uit zoals ook wij graag zouden zien. 
We zijn hier wel druk mee bezig en hebben zicht op een 
betere situatie. 
We hebben goede hoop dat deze winter de begraafplaats 
weer op orde gebracht wordt. 
Ook willen we, na overleg met de wethouders R ijzebol en 
Menninga, aansluiting gaan zoeken bij de GB B . Dat is de 
gezamenlijke stichting die alle begraafplaatsen van de voor-
malige gemeente B ierum vertegenwoordigt. 
Door ons hierbij aan te sluiten, verwachten we het structurele 
onderhoud van de begraafplaats vanaf 2 02 0 beter te kunnen 
regelen. Verder is er een jaar uitstel (tot april 2 02 1) verleend 
door de provincie Groningen voor de herplantplicht van de 
eerder gekapte essen. 
E r is inmiddels door de leden een plan goedgekeurd om 
hieraan te voldoen. Heeft u vragen of opmerkingen over de 
begraafplaats, neem gerust contact met ons hierover op. 

F rits P ostema, voorzitter
B ert B erends, penningmeester     
Vincent N oordhoek, secretaris

A G E N D A
Start het w eekend –  b orrel;   L et op;  zoals tijdens de jaar-
vergadering besloten is, starten vanaf nu om 18 u. Dit i.v.m. 
met alle mensen die werkzaam zijn en er ook graag bij willen 
zijn. Soep, patat en snacks zullen gewoon verkrijgbaar zijn.                                                                                                                                            
           D ata :   22 nov em b er,  20 decem b er.   
  
O chtendop enstelling :                                                                                                                              
B ij voldoende enthousiasme, worden voor de maand novem-
ber weer nieuwe data bepaald.

K etelkoken:  2  november.

Sinterklaas:
Z aterdag 3 0 november wordt 
er weer Sinterklaas gevierd 
in K redo. 
I edereen is welkom, kinderen 
en kleinkinderen! We maken 
er weer een gezellige boel 
van! B ijzonderheden volgen 
nog.

Voor het aanmelden van 
andere ideeë n, anekdotes, mooie K rewerder foto’ s of het 
aanbieden van je hulp bij de activiteiten, kun je een mail 
sturen naar:  dorpsbelangen@ krewerd.nl  of spreek ons 
persoonlijk aan. 
Met een groet van T om, Dick, Aaltje, Je tty en Guus.
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Prijs-
nummer Prijs

Aantal  
prijzen Gevallen op

1e prijs € 15.000,- 1 0528455

2e prijs € 10.000,- 1 0483190

3e prijs € 2.500,- 1 0055470

4e prijs € 2.500,- 1 0712403

5e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 1 0935380

6e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 1 0410553

7e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 1 0706754

8e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 1 0612639

9e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 1 0688701

10e prijs € 1.000,- 1 0166063

11e prijs Smart TV t.w.v. € 445,- 1 0209571

12e prijs Smart TV t.w.v. € 445,- 1 0599966

13e prijs € 445,- 1 0594210

14e prijs € 445,- 1 0683617

15e prijs € 445,- 1 0320653

16e prijs € 445,- 1 0720596

17e prijs iPad Air t.w.v. € 400,- 1 0871555

18e prijs iPad Air t.w.v. € 400,- 1 0851084

19e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 1 1066089

20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 1 0455511

21e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 1 0547760

22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90 1 0345404

23e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90 1 1024441

24e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,- 1 0110238

25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,- 1 0886420

26e prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,- 15 86471 (5 eindcijfers)

27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) t.w.v. € 50,- 15 94243 (5 eindcijfers)

28e prijs Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,- 15 93500 (5 eindcijfers)

29e prijs VVV bon van € 75,- 15 81949 (5 eindcijfers)

30e prijs VVV bon van € 75,- 15 60756 (5 eindcijfers)

31e prijs Geldbedrag van € 50,- 150 5306 (4 eindcijfers)

32e prijs Geldbedrag van € 50,- 150 9969 (4 eindcijfers)

33e prijs Geldbedrag van € 50,- 150 8396 (4 eindcijfers)

34e prijs Geldbedrag van € 15,- 1500 925 (3 eindcijfers)

35e prijs Geldbedrag van € 15,- 1500 705 (3 eindcijfers)

36e prijs Geldbedrag van € 15,- 1500 153 (3 eindcijfers)

5 extra jubileumprijzen Aantal prijzen Gevallen op

Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,- 1 0568259

iPhone XS t.w.v. € 1.200,- 1 0976228

Weekendje weg t.w.v. € 350,- 1 0938094

Weekendje weg t.w.v. € 350,- 1 0494443

Weekendje weg t.w.v. € 350,- 1 0305532

Loterijvergunning verleend door de 
Kansspel autoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

1X

1X

3X

Matrabike
tegoedbon

t.w.v.  
€ 1.500,-

Geldprijzen

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. 

Datum trekking maandag 7 oktober 2019 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2019

Kansspelbelasting is voor rekening 
van de Zonnebloem. Het recht op 
prijs vervalt een jaar na de trekking. 
Prijzen worden alleen uitgekeerd 
indien u het winnende lot volledig 
invult en stuurt naar NSOF, t.a.v. 
Zonnebloemloterij, Postbus 440, 
5000 AK in Tilburg. Maak altijd een 
kopie voor uw eigen administratie.
Voor de prijzen 1 t/m 25 en de 5 
jubileumprijzen geldt dat ze uniek 
zijn en worden toegekend aan win-
nende lotnummers waarvan alle 7 
cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 
36 worden toegekend aan de loten 
waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct 
zijn. Dat betekent dat deze prijzen 
voor meerdere loten kunnen gelden.
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T eam  /  B u u rtschieten 2019
Vrijdagavond  4 oktober ’ 19  hebben ons jaarlijks buurtschieten gehouden.
De opkomst was geweldig n.l. 8 5 personen en hebben er met elkaar een hele gezellige avond van gemaakt.
Het gemiddelde is berekend, over de punten, van de 5 hoogste schutters.

De uitslagen zijn:
 1e   de T oppers ( R ippert)   9 5.4 ptn.
 2 e   K eilhoes (de kroeg)       9 2 .8  ptn.
 3 e   050 ? ? ?    8 7 .6 ptn.
 4e   7 x7  (voetballers)   8 6.4 ptn.
 5e   B aaimer Mannenkoor 1 8 4.8  ptn.
 6e   MT C -H (motorclub)   8 0.4 ptn.
 7 e   I k mot schiet’ n (oudere jeugd) 7 8 .4 ptn.
 8 e   K iloknallers (voetballers) 7 8     ptn.
 9 e   R ippert 2 4 (F am.R ichters) 7 6.6 ptn.
10e  N ansum    7 5.2  ptn.
11e  De aangeschoten plofkip  ? ? 7 4.4ptn.
12 e  De R ipperdina’ s (dames R ippert) 7 2 .4 ptn.
13 e De Schuimers (Smit/Swijghuizen) 7 0.8  ptn.
14e B aaimer Mannenkoor 2 65.4 ptn.

Hoogste schutter Heren:    B ob de Vries (7 x7 )               104 ptn.
Hoogste schutter Dames:  C eline B oer (De Schuimers) 9 4 ptn.

I edereen wordt heel hartelijk bedankt voor het slagen van deze avond,
T ot volgend jaar in oktober 2 02 0 of op een donderdagavond waar u kunt oefenen.T ot volgend jaar in oktober 2 02 0 of op een donderdagavond waar u kunt oefenen.T

Sp ort-  en sp elav ond sv  Holw ierde
Z aterdagavond 12  oktober ’ 19  hebben de leden met hun 
partners een gezellige avond met leuke spellen gehad. 
De rode draad waren foto’ s van huizen, in Holwierde, met de 
vraag: wie woonde hier en wat voor bedrijf / winkel hadden 
deze bewoners.
E en heerlijk en goed verzorgd koud en warm buffet, van de 
F am. C ramer.  

De winnaars van de spellen zijn:
Dames: 1e Gr.C ock, 2 e A.Swijghuizen, 3 e L .T elkamp.
Heren:   1e H.P ieterman, 2 e A.C ock,3 e M.C ramer.

B estuur sv Holwierde

	

S.V. HOLWIERDE
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 m aandelijks w ordt het G roninger verhaal door
 onze  “ verteller”   A altjo K erb of verzo rgd.PAULUS VERTELT

Gusteroavend, 10 oktober (weer gain jackpot), wos ik nog 
nait woarover ik dit keer ais wat opmaggeln mos, ik har nog 
gain letter op papier!
I k har T V ook aan, want er was ja voetballen op, teminzen ‘ n 
spelletje van 2 2  man en ‘ n bale.
As ik noar voetballen kiek (en ook noar aandere sporten), 
din mout dat al hail spannend 
wezen, as ik doar 9 0 minuten 
noar kieken kin, zunder da’ k 
doarnoast aanswat dou: ik heb 
‘ n puzzel. L egpuzzel ligt hier 
aaltied op toavel, (allain wezen 
het ook zien veurdailen) of ik 
zet ‘ t geluud oet en luuster 
noar ‘ n stukje meziek.

Gusteroavend was din zo’ n 
oavend: nait om aan te zain en 
din ook nog in de 7 5e minuut 
op achterstand kommen.
Dou kreeg ik inspiroatie veur mien stukje, moar het wer nog 
eel ooier at de tand eftreft te in en  en dou ik o oo-

pem nacht op bè rre ging, heb ik dit mitnomen en dou ik d’ r 
vanmö rgen oetkwam, was ‘ t verhoaltje zo’ n beetje kloar (in  
mien kop teminzen).

E n het is nou prima weer om het op te schrieven: het is 13  
groaden en ‘ t woater vaalt mit bakken tou lucht oet: buur-
vraauw is ‘ n dairenlaifhebber, dij gait er nog eevm mit ‘ t 
hondje oet.
 I k bin ook ‘ n  dairenlaifhebber en doarom heb ik gainent.
Dij wedstried van guster dee mie denken aan dij club woar 
ik aan ‘ t ende ‘ 50, begun ‘ 60 speulde, dou nog 1e klas GVB . 
Dij jongens dochten dat ze in de leste 10 minuten van de 
allerleste wedstried degradoatsie veurkommen konden, dou 
wollen ze d’ r nog eevm veur lö s.
Mien mainen is: as je degradoatie veurkommen willen, be-
gun je doar in de eerste minuut van de allereerste wedstried 
mit.

K iek en zo ging dat ons N ederlands elftal ook.
E lk in ain en zeker R onald K oeman wait, dat ‘ t elftal van 
N oord-I erland ‘ n middelmoatig elftal is van middelmoatige 
profs, moar jongens dij 9 0 minuten laang veur 12 0%  bikkeln 
kinnen.
Moar K oeman hold vast aan zien aigen ideeë n en stuurt 
dezulfde jongens het veld in as altied: wat hebben we mooi 
tikkie-takkievoetbal zain rond het strafschopgebeid van de 
N oord-I eren, moar gain  kansen.
De N oord-I eren goan ‘ n poar keer noar veuren en peunen d’ r 
eevm ain in.
Was dit nait te veurkommen west, har dat N ederlands elftal 
deur ‘ n aandere organisoatie op dat moment al nait laang op 
‘ n vaailege veursprong stoan mouten?
I k zeg: Jo  zeker, moar doar mout je veur kaizen, in ieder 
geval nait mit mooi voetbal zoas tegen de Duutsers. De beuk 
d’ r in!

Mit echte vleugelspeulers en snel opkommende vleugelver-
dedigers (of backs, zoas wie vrouger zeeden) en ‘ n ollerwet-

se midveur.
E n  mit zo’ n speulwieze hadden wie ook in de eerste 10 
minuten 2  doelpunten moaken kind
Dat is weer laagen natuurlijk: P aulus is weer aan ‘ t woord en 
kroamt er moar wat oet.
E n K oeman zal d’ r ook wel nait wakker van liggen.
I n elk geval, as dizze P aulus ooit nog ais voetbaltrainer wor-
den was, din was hai wel ‘ n aparte verschienen worden, mit 
aparte opvattens.

N ait mooi mit de grode 
massa mitlopen, moar 
‘ n aigen stijl ontwikke-
len.
Ain van mien grode 
veurbeelden zol F oppe 
de Hoan west wezen.

E n zoaterdag kiek ik 
bie de amateuroets-
loagen en wat zai ik?  
P recies: Holwierde –  
HF C ’ 15   6 –  1.

K iek, zowat lees ik nou geern, want ik bin toch ook nog altied 
‘ n klaain beetje ‘ n Holwierder.
I k heb ze deur omstandigheden zulf nog nait zain, moar van 
mien woarnemer in Holwier heurde ik dat het goud liekt en 
het kin allain nog moar beter worden.
Aankommend veurjoar kampioentje?

N ou en zundagoavend ging ik d’ r ais eevm goud veur zitten 
om te kieken wat K oeman bedocht har.
N ou, nait veul dus, weer oervervelend voetbal, moar wie 
hadden geluk, wie kwamen op veursprong, dus het luip weer 
goud of.
L oater nog even noar Duutslaand –  E stland keken, moar ook 
hier hetzulfde beeld: wel logisch, want ook het Duuts elftal is 
de leste joaren veul technischer worden.
Mouten de “betere” landen en din tegen de “mindere” tegen-
standers mit ‘ n vechtelftal aantreden, om ze veur het doel 
weg te lokken?  Dij ‘ t wait, mag ‘ t zeggen.
N ou had ik nog ‘ n beetje schrieven wild over ‘ t gedrag van 
olders langs de lien, moar din is ‘ t aans niks as voetballen dit 
keer. Dus moar eevm nait.

Wie willen nog eevm laagen as ‘ t kin en doarom ‘ n verhoaltje 
over mien dainsttied.
Jo , da’ s al ‘ n zetje leden, moar ‘ n bult dingen blieven joe 
altied bie.
Je  konnen doar in ‘ t leger best wezen, veuraal mit gewone 
soldoaten, moar dij beroeps dij mag ik nait lieden hè , doar 
har ik ook aaltied roezie mit. D’ r was aine bie, dij mos mie 
aaltied hebben.
Hai zee ‘ n keer tegen mie: :”Ji j bent zo stom en dom, jij weet 
helemaal niks.”
I k zee: “N ee hè , doe waist wel veul, doe loze dainstklopper, 
nou din vertel doe mie moar ais eevm wat de overainkomst 
is tussen zo’ n sergeant as doe en zo’ n olderwetse lam-
peglas.”
Hai weer: “I k zou het niet weten.” I k zee: “N ou, ze kinnen 
baaident barsten.” 

Moi!                                                                              P aulus.

P . S.  L u u ster ook ais noar de stilte.

M oi,
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Herf ststoof p otj e m et b okb ier,  
stoof v lees,  w ortel en p ru im en
I ngredië nten voor 4 personen:
    500 gram riblappen (of sucadelappen)
    1 grote ui
     teent e  kno ook
    1 blikje tomatenpuree
    1 el mosterd
    2  laurierblaadjes
    4 kruidnagels
     e e ok ier of ander donker ier
    500 gram winterpeen
    2 00 gram gedroogde pruimen (of abrikozen of een combi         
    natie van beide)

Snipper de ui en ak de kno ook fi n. Sni d et lee  in 
blokjes.
Verhit een beetje olie in een braadpan. B ak hierin de ui aan 
tot de e e int te lan en. oe  dan et lee  de kno ook  tot de e e int te lan en. oe  dan et lee  de kno ook  tot de e e int te lan en. 
laurierblaadjes en kruidnagels toe. B ak het vlees rondom 
bruin aan. Voeg vervolgens ook de tomatenpuree, mosterd 
en het bier toe.

 N aast de boerderij van B art B os
 (Dijkweg 2 5 nabij de gaslocatie) is een veld met   
 veldbloemen ingezaaid.
 Z olang ze nog niet zijn omgeploegd mag je er 
 bloemen van plukken en kun je er een mooi boeket 
 van maken zoals op de foto hieronder.

R ecep t

L aat de stoofpot op heel laag vuur met het deksel op de pan 
minimaal 3  uur pruttelen, tot het vlees zacht begint te worden 
en makkelijk uit elkaar valt. Houd wel in de gaten of er nog 
genoeg vocht in de stoofpot zit, voeg anders wat heet(!) 
water toe.
Snijd ondertussen de winterpeen in reepjes van ongeveer 4 
cm lang en 1 cm breed.
Voeg na ongeveer 3  uur pruttelen de winterpeen en het 
gedroogde fruit aan de stoofpot toe, eventueel met nog een 
beetje heet water. L aat nog 3 0-40 minuten pruttelen tot de 
wortels mooi zacht zijn. Verwijder het laurierblad en de kruid-
nagels. B reng eventueel nog verder op smaak met peper en 
zout.

Serveer het stoofpotje met aardappel(puree). 

E E T  SM A K E L IJ K               b ron: D ew ereldopjeb ord
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Adv.
Sikkema

Loonbedrijf 
Doornekamp   
Holwierde

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
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Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

Voetbalvereniging
"Holwierde"

V oor € 10, -  naar FC  G roning en
Als partnervereniging van F C  Groningen kunnen leden van VV Holwierde voor €  10,- naar verschillen-
de thuiswedstrijden van F C  Groningen! Deze speciale actie is geldig voor de volgende thuiswedstrij-
den: 
W edstrij d D atu m    T ij d
F C  U trecht zondag 8  december 14.3 0 uur
Vitesse zaterdag 8  februari 2 02 0 18 .3 0 uur
AZ zondag 2 2  maart 2 02 0 14.3 0 uur
Op onze website (www.vvholwierde.net) is een link te vinden waar de kaarten besteld kunnen worden. Voor iedere kaart die Op onze website (www.vvholwierde.net) is een link te vinden waar de kaarten besteld kunnen worden. Voor iedere kaart die Op onze website (www.vvholwierde.net) is een link te vinden waar de kaarten besteld kunnen worden. V
via deze link wordt gekocht krijgt VV Holwierde een bedrag uitgekeerd, dus u steunt niet alleen F C  Groningen, maar ook VV 
Holwierde bij bezoek van deze wedstrijden.

G oede seizo enstart 1e elf tal V V  Holw ierde

Het eerste elftal van VV Holwierde heeft een goede seizoenstart doogemaakt. N a een stroef begin met een gelijkspel tegen 
Grijpskerk en een zware nederlaag bij Velocitas 18 9 7  raakten de manschappen van trainer E ddy T uik op stoom en werden er 
drie competiezeges op rij geboekt tegen respectievelijk Omlandia (1-4), HF C  15 (6-1) en Aduard 2 000 (1-2 ). De ploeg bezet 
hiermee een keurige vierde plaats op de ranglijst (per 19 -10) Ook in de beker wist VV Holwierde zich door de poulefase heen 
te knokken richting de volgende ronde van het bekertoernooi. 
Voor deze volgende ronde wacht op 2 0 november een uitwedstrijd tegen derdeklasser T L C  in L eek. 

W edstrij dp rog ram m a 1e elf tal 

Z aterdag   2  november | B e Q uick 18 8 7  1 –  VV Holwierde 1 |  Aanvangstijd: 15:3 0
Z aterdag   9  november | VV Holwierde 1 –  SC  Stadspark 1 | Aanvangstijd: 14:3 0
Z aterdag 16 november | T L C  1 –  VV Holwierde 1 | Aanvangstijd: 14:3 0 (beker)
Z aterdag 2 3  november | VV Holwierde 1 –  SC  L oppersum 1 |  Aanvangstijd: 14:3 0 
Z aterdag 3 0 november | F C  Z uidlaren 1 –  VV Holwierde 1 | Aanvangstijd: 15:00

W alking  Footb all
Sinds dit seizoen is ‘ walking football’  in het leven geroepen bij VV Holwierde. Dit betreft een aangepaste vorm van voetbal 
voor 60-plussers. De spelregels kunt u vinden op www.vvholwierde.net. E r wordt iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 
e peeld. oor en na de trainin  i  de koffie er  e et. e ontri utie edraa t  euro per aand. 

Aanmelden kan via de bovenstaande website. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ja n B ulthuis (tel. 059 6-62 9 2 55).

L id w orden?
Het einde van het seizoen nadert, maar er wacht alweer een mooi nieuw seizoen voor VV Holwierde! Wilt u of uw kind hier 
deel van uitmaken?  Meld u dan aan via het aanmeldformulier op www.vvholwierde.net en dan heten wij u graag welkom! 
Heeft u vragen?  Stuur dan gerust een mail naar website@ vvholwierde.net.

V erkoop  b anketstav en ( actie V V  Holw ierde)  29 nov em b er
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• Promotie
• Relatiegeschenken
• Horeca
• Foto producten
• Kleding

• Drukwerk
• Buitenreclame
• Stickers
• Flyers/folder
• Huisstĳl

Volledig voor u verzorgt!

info@dereclamestunter.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

Het dijkverbeteringsproject loopt op z’ n einde. De dijk wordt langzamerhand weer groen. Overal, worden weer kavelschei-
 dingshekken en wildroosters geplaatst. Aan de zeezijde zijn dat  losse gekoppelde hekken, die in de winter i.v.m. de zee 
 gang en ijsvorming tijdelijk kunnen worden verwijderd. De schapen zijn in de winterperiode ook niet op de dijk.

 Op de onderste foto ziet u het punt waar de dubbele dijk begint. Dit is ongeveer een halve km. voor Hoogwatum.
 De dubbele dijk is een zgn. slaperdijk. De bestaande dijk is op dit gedeelte niet verhoogd of verstevigd. Mocht het water 
 onverhoopt een keer over de bestaande dijk heenkomen, dan kan de slaperdijk dit nog tegenhouden. Het gebied tussen  
 beide dijken zal als onderdeel van het verhogings- en verstevigingsproject zodanig worden ingericht, dat het geschikt is voor  
 zilte landbouw. De dubbele dijk loopt verder door voorbij Hoogwatum tot aan N ieuwstad.
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Nieuwkomers klimmen in de pen.....

Hallo,

Mijn naam is Ja nny Smit-Vos ik ben 7 3  jaar. I k woon sinds juli 2 019  in Holwierde.
Hiervoor heb ik 48  jaar in L osdorp gewoond.
Door de omstandigheden - woning die gesloopt wordt en het overlijden van mijn man 10 februari 2 019  -
was ik genoodzaakt om op zoek te gaan naar een andere huurwoning.
Holwierde bleek de plek.
E en prachtige woning 2  onder 1 kap dit moest het dan worden.
T erug naar de plek waar ik vroeger naar school ging en waar ik mijn jeugd heb doorgebracht.
B ijzondere herinneringen en verdrietige herinneringen.
Maar altijd koesterend in mijn hart.
Het dorp  is mij altijd blijven trekken.

erder ou ik an fiet en  tuinieren  kla er a en  en an eel e elli eid en leuke din en doen et i n kleinkinderen.
Holwierde grenst aan Delfzijl en Appingedam.

at aakt et oor i  eer aantrekkeli k o  i n fiet  te pakken en erop uit te aan.
I k geniet van de prachtige omgeving.
I k hoop hier nog vele mooie jaren te mogen beleven.

Groetjes Ja nny Smit-Vos 
Het Vliet 15
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“R ondreis N oord- K orea ov er het alledaag se lev en”   door M ev r.
B irg it G ru isen 
Mevr.Gruisen is politicoloog en maakte in 2 016 
een rondreis door N oord-K orea. Z ij gaat in op 
de achtergronden van cultuur en historie van 
dit land en duikt in het alledaagse leven van 
gewone N oord-K oreanen. T hema’ s als voeding, 
vervoer en mode zullen deel uitmaken van haar 
uitleg. 
Z ij heeft twee boeken geschreven: N oord K orea 
unframed, observaties en achtergronden een 
reisboek en een E ssayb oek ‘ De N oord-K oreaan-
se L ente: wensdroom of werkelijkheid? ’

D atu m : dinsdag 19  november 2 019
L ocatie: Gebouw “I rene” ,  Hereweg 2 5  in B ierum
Sp reekster: Mevr.B irgit Gruisen, T juchem
A anv ang : 19 .45 u.

Van harte welkom op deze informatieve avond over een land waar 
weinig over bekend is! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D onderdag  14  nov em b er 2019 
D ag  v an K u nst,  C u ltu u r en L iteratu u r
T hem a:  V erlang enT hem a:  V erlang enT hem a:  V

Dit thema is gebaseerd op het jubileumjaar van onze C hristelijke 
vrouwenbeweging.
Spreekster Jo ke Verweerd, voor velen van ons een bekende schrijf-
ster van gedichten, korte verhalen en romans, zal een lezing geven 
over Verlangen naar Verbinding.
B ekende boeken van haar zijn: T roostpleister, Stuifzand, Seizoenen 
en Vogelvlucht.

’ s Middags geeft de Architectuurhistorica Anja R eenders een lezing 
over de AMST E R DAMSE  SC HOOL .
Anja is schrijfster van het boek Startend in Amsterdam, waar deze 
bouwstijl z’ n oorsprong vindt. I n de lezing gaat ze vooral in op de 
prachtige voorbeelden hiervan in Groningen, stad en platteland. 
Onder andere de architecten E gbert R eitsma, Siebe Ja n B ouma en 
E vert van L inge ontwikkelden hier een eigen variant, die ook wel 
‘ Groninger Amsterdamse School’  wordt genoemd.

We zullen ook verrast worden door 
de muzikale omlijsting van Ja n Henk 
de Groot. Midden jaren 8 0 luisterde 
Ja n Henk bij opa en oma aandachtig 
naar E de Staal en de Stamtoavel van 
R adio N oord. N u ruim 3 0 jaar later 
hoort Ja n Henk zelf bij de top van de 
Grunneger muziek.

Op de K C L -dag zal Ja n Henk zijn 
mooiste liedjes spelen, afgewisseld 
‘ mit staarke verhoalen!’

E r is weer een boekentafel. Ook Jo ke Verweerd zal haar boeken 
meenemen.

D atu m :       Donderdag 14 november 2 019
A anv ang .  uur anaf .  uur taat de koffie klaar
A f slu iting : omstreeks 15.15 uur
P laats:   Ontmoetingskerk Haren, tel.050 53 7  0115
  Sterremuurweg 4, 9 7 53 AV Haren 
K osten: in lu ief koffie t ee en lun
               €  15,00 p.p           

€  18 ,00 p.p. voor niet-leden
A anm elden: U  kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 november 

a.s. bij Gerda P ardijs en bedrag betalen bij
Marja B usz of overmaken 

  op banknr. N L 7 4R AB O 03 2 8 7 043 6

	

A FD E L IN G  B IE R U M  
-  HO L W IE R D E  E N  
O M ST R E K E N

oe S o e o fie e
Su p errr
I n de loop van november gaan wij de boe-
kenkast weer “verversen”. 
De boeken die we eruit halen gaan naar de B oekSpot in 
Woldendorp of naar K rewerd, waar nu ook een boekenkast 
staat in het Dorpshuis.
U  weet dat boeken die u gelezen hebt en waarvan u anderen 
ook wilt laten genieten, altijd kwijt kunt in het zwarte krat?  
Vrijdagsmorgens bekijken wij dan of ze meteen een plekje 
in de kast kunnen krijgen of nog even op hun beurt moeten 
wachten in het magazijn achter de winkel.
Afgelopen maand schoven op een vrijdagochtend Veur 
Mekoar en Anja Afman, ondersteuner zorgzame dorpen, aan 
i  de koffietafel. 

E lders in deze krant kunt u daar 
meer over lezen.

T ot ziens in de Superrr! 
Anita, Augusta, T hea, R udi

.S. offieti d  
elke vrijdag van half 10 tot half 12 !

O ntm oeting sg roep  5 5 +  

	

Donderdag 7  november fotoq uiz  en 
versjes uit eigen poeziealbum in de 
Heekt,aanvang 14,3 0 uur. 
Graag een jeugdfoto meenemen in 
een witte enveloppe ( niet dicht plak-
ken.) 
namens de vrijwilligers,    K orry Star 
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Bouwbedrijf
Henk Slagter

Leermens

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142

henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl
www.bouwbedrijfhenkslagter.nl

•  Onderhoud
•  Restauratie
•  Kleine klussen 

•  Herstel bevingsschade
•  Verbouw & renovatie
•  Dakwerken
•  Nieuwbouw & stallenbouw
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN 
SportClub Holwierde
Lesrooster:
DINSDAG:
Iedere week: 14.00-15.00 uur: 
Sport en spel met begeleider 2-4 jaar
Voor jonge basisschool leerlingen van 4-6 jaar: 
15 minuten nadat de basisschool uit is op de dinsdagen dat er 
géén BSA activiteit is.
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

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

Iedereen (dus ook dames en jeugd) van 14 tot 114 jaar

	  

V oor b ij les in E conom ische- A dm inistratiev e v akken
( inclu sief  M & O )

op  alle niv eau s ku n j e terecht b ij :
E ltj e B os,  W ieg er v an den B osstraat 15 ,

 9901 G S A p p ing edam .
T el. :  05 96 - 6 26 93 2 of  06 - 25 5 4 5 3 7 6 .

e- m ail:  e. h. b os@ p lanet. nl

O ok ex am entraining  is op  af sp raak m og elij k
 in de v olg ende v akken:

HA V O  :  M & O / B edrij f seconom ie
HA V O  :  E conom ie
V W O   :  M & O / B edrij f seconom ie
V W O   :  E conom ie
V M B O :  E conom ie

K lav erj assen H. C .  “D E  K A R P E R ”

 H. C .  “D E  K A R P E R ”  te Spijk organiseert 
 een vrije klav erj asav ond.

 Vrijdag 15 november

 Aanvang: 19 .45 uur in de zaal van café  C arillon te Spijk
 I nleg €  4 met voor ieder een prijs

 U  bent van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m donderdag  13.00 – 18.00 uur 

   Vrijdag             9.00 – 18.00 uur 
  Zaterdag      9.00 – 17.00 uur     
 
 

      Borgsingel 9, 9906 PZ Bierum, tel. 0596 591859 
 www.luingahof.nl           www.facebook.com/luingahof     

 

 

Elstar, Cox, Lobo, Santana, Goudreinet,  
Golden Del., Jonagold, Zoete Kroon,  

Dijkmanszoet, Seedling, hand- en stoofperen. 
Aardappelen, eieren, groenten,  

Boerenkaas, bio-vlees van Arkema 
Cadeau-pakketjes met Groninger produkten 

 
 

Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T e koop  aang eb oden:  

Hou ten w asrek/ linnenrek
telef oon:  06 - 25 0916 04  

€20, - -

N IE R ST IC HT IN G
De jaarlijkse collecte voor de N ierstichting gehouden van 
15 t/m 2 1 september, heeft in Holwierde en K rewerd 58 1,03  
euro opgebracht. 
Hiervoor hartelijk dank, en ook de collectanten bedankt voor 
jullie inzet.

N amens de N ierstichting
Aly Veenkamp
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P reekrooster P rot.  G em eente B ieru m  -  Holw ierde -  K rew erd
nov em b er
   3     9 .3 0 u.  I renekerk B ierum Ds. G. K nol H.A. 
   6  19 .3 0 u. I renekerk B ierum Ds. G. K nol  Dankdag/gemeenteavond 
 10     9 .3 0 u. Stefanuskerk Holwierde Ds.J .Hommes
 17   10.00 u. I renekerk B ierum Ds. G. K nol J eugddienst 
      .  u. renekerk ieru  . . nol aat te onda  erk. aar koffie

decem b er
   1     9 .3 0 u. I renekerk B ierum Ds. G. K nol 1e advent

Agenda Holwierde 2019/2020

November
    3  Allerzielen 2019
  Gedenken op de begraafplaats van Bierum
  van 18.00 tot 20.00 uur
    5  Neutr.vrouwengr. Lezing hospice
    7  Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
  20 t/m 22 Concours schuttersvereniging
  29  Verkoop banketstaven (VV Holwierde)
  30  Intocht Sinterklaas 13.00 uur

December
   3  Neutr.vrouwengr. Pruiverij aanv: 18.00 uur
   5  Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
 14  Kerstfeest VV Holwierde 
 19  Neutr.vrouwengr.kerstverhaal +kerststuk  
  aanv:19.30uur

2020
januari
   4  VV Holwierde Klaverjassen en pokeren

MET SPOED EEN DOKTER 
NODIG?

BEL 0900 - 9229 
‘s AVONDS ‘s NACHTS IN DE WEEKENDEN 

OP EEN FEESTDAG 
DE DOKTERSDIENSTEN GRONINGEN

Vrijwilligers oud papier:  
Vrijdag 1 november 
Willem Smit  0649922884
Pascal Wieringa  0631537771
Maandag 9 december let op maandag!! 
Virol was de vrijdag niet beschikbaar in 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. Er wordt 
gelopen namens :
de speeltuinvereniging en namens school.

A f v al op haaldienst 
Grof vuil: woensdag 6 november en 4 december.telef. 2 063 8

Inf orm atie /  contactg eg ev ens R ay on 
N oord G em eente D elf zi j l
G eb iedsreg isseu r N oord
E dwin B roekman, e.broekman@ delfzijl.nl, 
tel 0569  63 9 3 9 9  of 06 5547 7 08 2
elke 4 e v rij dag  v an de m aand,  is de Gebiedsregisseur in 
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, U iteinderweg 7 b Holwierde van 9 .3 0 u tot 12 .3 0u 

R ay onb eheerder N oord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
M elding en op enb are ru im te: T elefonisch 14 059 6
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl 
B u u rtag ent Jo landa B lokstra, 
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8 8 44
B u u rtag ent Hans B olt, 
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8 8 44
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Stadshaven 3, Appingedam 
Telefoon (0596) 62 54 50 
info@meijerendrenth.nl 

www.meijerendrenth.nl

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

www.poortenwoltjer.nl

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!

Wilt u meer weten over de 
hypotheekmarkt of het eventueel 

omzetten van uw huidige hypotheek?  
Heeft u een huis gekocht en wilt u een

nieuwe  hypotheek afsluiten?nieuwe  hypotheek afsluiten?

Voor een helder advies!

Het 
 eerste 

gesprek is 
kosteloos



HULP NODIG?	

	
	

Organiseert hulp voor Holwierders door Holwierders,  
deze is ondergebracht bij de Stichting Dorpsbelangen  

en wordt gesteund door de Brede Werkgroep. 

DE HULP IS ALTIJD KOSTELOOS! 
Gemaakte kosten rekent u af met de persoon die hulp verleent,  

dit gaat natuurlijk altijd in overleg 

VOORBEELDEN VAN HULP 
PRACTISCHE OF SOCIALE HULP  

 In geval van ziekte, boodschappen doen, de hond uitlaten,  
 tuinklusjes of een kopje thee komen drinken enz. 

VERVOER    
Bij voorbeeld naar dokter of ziekenhuis   

 Hiervoor wordt € 0,19 cent per km gerekend. 

ADMINISTRATIEVE HULP    
Bij het invullen van formulieren of evt. digitaliseren van formulieren enz. 

TECHNISCHE HULP   
Een schilderij ophangen, computerproblemen oplossen, voorwerpen   

verplaatsen, stekker repareren, naaiklusje, lamp ophangen enz. 

BEL 06 11803050 
BEREIKBAAR OP WERKDAGEN VAN 8.00 TOT 18.00 UUR 




