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Aan weerszijden van

dorpskrant
Holwierde - Krewerd

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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VAN DE REDACTIE

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.

Beste lezers,
Ondanks de vervroegde inleverdatum ontvingen wij toch voldoende kopij om dit
eindejaarsnummer van de dorpskrant te vullen. Wij hopen ook het komende jaar
weer veel “nieuws' van u allen te mogen ontvangen. Fijne Kerstdagen en een
goede jaarwisseling.
In dit nummer leest u:
•
Kerstgroeten van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
•
Uit de school geklapt
•
Boekspotnieuws
•
In “Ik vertel” een bijdrage van Jennyfer Timmermans
•
Nieuws van de ijsvereniging
•
Het Krewerdernieuws
•
In “onze adverteerders aan het woord” een bijdrage van Janine’s Hairfashion
•
“Geef de pen door” met een bijdrage van Albert en Immie de Vries
•
In “Langs het tuinpad van mijn vader” kerst- en nieuwjaarswensen uit 1948
en oude Grunneger resepten
•
Een Gronings Neijoarsverhoal van Dideldom.com
As ’t duuster wordt…
As ’t duuster wordt, schoeven
oet ’t dookende laand de schuren
heur roegwozzen ruggen
omhoog en zoo wachten ze uren.
Zoo stoan ze, dei scharen,
haalfweg onner diezege deken,
mit ronnomheer boomen,
dei moager heur aarms oetsteken.
De boomen, dei stoef op
’n kanner oet stafolle krunen
heur deuntje van stilte,
van dook en van duusternis nunen.
Van:
Oet:

Jan Boer (Rottum, 1899-1983)
Nunerkes

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 30 januari

kopij voor de 15e januari 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

4 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

Delfzĳl

Gastvrouw:
Silvia Wilken
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B OE K S POT N IE U W S
Hebt u gezi en dat...
de S interklaasboekjes nu zijn vervangen door K erst- en winterboeken?
W eet u dat...
er ri e maand een flink aantal r ningse boeken en boekjes zijn ingebracht?
Z ou u / je het leuk vinden om .....
ons groepje te komen versterken?
D at houdt in....
een in de maand klanten een k e k f e f thee aan ieden
en de boeken “verzorgen” ?
Meer info?
Bel 62 02 06 of kom eens langs op de vrijdagochtend!

Wij, de vrouwen van de BoekSpot / Koffietafel, wensen u mooie feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!

IJsvereniging Holwierde
Op het moment dat vrijwel
iedereen alweer het voorjaar
in z’n hoofd kreeg, afgelopen
winter, kwam er toch nog een
vorstperiode. Als gevolg van
de stevige oostenwind koelde
het flink af, maar dezelfde
wind zorgde er ook voor dat
de ijsbaan niet gelijkmatig
dichtvroor. In tegenstelling tot
de buurtdorpen was koning winter ons goed gezind en na
een rustige nacht waren de windwakken verdwenen, en kon
het ijs aangroeien.
Op 1 maart konden we de ijsbaan te openen.
Via onze facebookpagina werden de liefhebbers op de
hoogte gebracht. Iedereen die Holwierde inreed, werd d.m.v.
de borden “ ijsbaan geopend” medegedeeld dat er geschaatst kon worden. Omdat het voorjaarsvakantie was, kon
je (als je niet in de Alpen zat) vanaf dat moment de wintersport in Holwierde beoefenen.
Mede door de vakantie was het een drukte van belang.
Personen zonder schaatsen huurden de schaatsen van de
ijsvereniging en in de ijskeet kon je voor een vriendelijke prijs
je schaatsen laten slijpen.
Liters chocolademelk gingen er doorheen.
Het waren 4 fantastische dagen…..

Contributie
Dit jaar hebben we in de algemene ledenvergadering
besloten om de contributie te verhogen. Eigenlijk had dit al
eerder gemoeten, maar tijdens de crisis vonden wij het niet
gepast om dit door te voeren. De contributie bedraagt vanaf
deze winter €7,50 per gezin met kinderen tot 16 jaar. Vanaf
16 jaar, en voor alleengaanden is de contributie € 4,00 per
persoon.
Als er weer een 11 dorpentocht wordt georganiseerd, dan
zullen wij een van de organiserende ijsverenigingen zijn.
Wat dat precies voor Holwierde betekent staat nog niet helemaal vast, maar we gaan ons best doen om opstapplaats te
worden. Bij dit evenement verwachten we een grote opkomst, en die moet in goede banen worden geleid. Hiervoor
hebben wij een aantal vrijwilligers nodig die op het ijs, of in
het dorp worden ingezet.
Lijkt het je leuk om rond dit evenement een actieve bijdrage
te leveren?
Meld je dan op korte termijn aan bij Johan Paapst
0596-628939 of Henk Pieterman 0596-626087.
Op dit moment staat de ijsbaan alweer een tijdje onder water. Wil jij ook op de hoogte gehouden worden van de ijsdikte
en als eerste horen als de ijsbaan geopend wordt? “Like“ ons
( ijsvereniging Holwierde) dan op facebook.
Afgelopen winter hebben we gemerkt dat het ook voor de
niet-schaatsers op de ijsbaan erg gezellig kan zijn. Daarom
hopen we ook weer op jullie komst.
Maar natuurlijk wel: IJs en weder dienende.
Bestuur ijsvereniging Holwierde
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

N ieuwjaarsbijeenkomst B roeze n in teken van ‘ mit mekoar’
Op za terdagavond 5 januari 2019
vindt voor de zevende keer de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst nait zoezen moar Broezen plaats.
S tichting Horeca Molenbergplein en de gemeente Delfzijl
organiseren voor de zevende keer dit feest gezamenlijk voor
alle inwoners en ondernemers uit de gemeente.
Saam orig eid staat entraal
Vanaf 19 .15 uur zijn alle inwoners en ondernemers uit de
gemeente welkom in T heater & C ongrescentrum de Molener in elfzi l aar indt m
r de f i le tart an
de nieuwjaarsbijeenkomst plaats met onder andere de toeraak an r emee ter erard e kema en een treden
an de r nin e zan er r in de rie
Ook krijgen groepen inwoners hier een podium om aandacht
te vragen voor bewonersinitiatieven. Al met al een ‘ Broezen’
waarbij ‘ mit mekoar’ (saamhorigheid) centraal staat.

Aansluitend kunnen de bezoekers van Broezen in de deelnemende lokaliteiten aan Plein
Molenberg de avond feestelijk
voorzetten.
Slenter apkes van vergeten groenten
In verschillende lokaliteiten aan Plein Molenberg zijn optredens van artiesten. Horeca-ondernemers serveren gratis
‘ slenter hapkes’ van vergeten groenten.
De molen Adam is ook open voor publiek.
De toegang tot de optredens en molen is gratis.
et programma duurt tot 22 0 uur
Daarna houdt een aantal ondernemers de deuren open met
een aanvullend programma.
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 9

“Anita”
Uw sp ec ial ist in
pe r m ane nt e mak e - u p
www.schoonheidssalon-anita.nl
Nansumerweg 6 - Holwierde - Tel: 680815
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Ik ben Jennyfer Timmermans. Ik ben 11 jaar oud
en ik woon nu al op Dijkweg 9 in Nansum
met mijn vader Gert en mijn moeder Hetty en met
mijn zusje Jenny en met katje Laila.
Ik zit op school Hiligo in groep 8 bij meester Tim.
Ik speel voetbal bij vv “Holwierde” en ik train 2 x in
de week bij Jurrie Smit en Bob de Vries.
Mijn beste vrienden op school zijn Bouke, Mathy,
Sterre, Noa en Jasmijn (maar zij is verhuis naar
Assen)
Ik speel graag buiten en in huis zit op mijn i-pad.
Ik geef de pen door aan Bouke Smit
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Voor hem en haar
Met en eventueel zonder afspraak

December aanbieding

Knippen € 15.00
Kinderen knippen t/m 12 jaar €

12.50

Hoofdweg 18
9905 PC Holwierde
06 306 148 92
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G eef de pen door
Wij zijn Albert en Immie de Vries en wonen sinds 2 3 maart
aan de R ippert 2 5a.

een n ekenden an
l ierde, ant l ert i e ren
en getogen in de Pastorie van K rewerd. Immie komt uit
F armsum en wij zijn samen in 19 8 2 naar de Pastorielaan in
Holwierde verhuisd. In 19 9 0 hebben wij de Pastorie in K rewerd gekocht; de plek waar Albert is geboren. Een prachtig
lek e met een m ie t in aar i iteindeli k
ne aren
hebben gehad samen met de kinderen Harm Peter, Wietze
en Lisanne.
Het terugkeren naar Holwierde was geen stap in het onbekende. Ja renlang gingen de kinderen naar de obs Hiliglo,
de jongens hebben van jongs af aan gevoetbald bij V.V.
Holwierde (waar Wietze zoals velen wel weten nog steeds
zeer actief is) en verder speelt Albert graag een potje poker
in de kroeg ‘ t K eilhoes. Holwierde is dus zeker een als een
warm bad voor ons!
Het inruilen van de Pastorie voor ons nieuwe stulpje hier aan
de R ippert heeft ervoor gezorgd dat wij meer tijd gekregen
hebben voor andere dingen. Z o is Albert sinds kort lid van
het Baaiermer mannenkoor en genieten wij ontzettend van
de sociale activiteiten in het dorp. We hopen dat we nog vele
jaren mogen genieten van deze mooie plek.
We wensen jullie fijne feestdagen en een goed uiteinde!
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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.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl

06 - 45 09 22 07
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F lessenac tie K inderspeelweek - woensdag 2 januari

Op woensdag 2 januari komt de leiding van de K inderspeelweek weer bij u langs
om lege statiegeldflessen en bierkratten op te halen!
i he en
r deze dat m ek zen mdat i h en dat le e fle en en kratten,
die u na K erstmis en Oud& N ieuw heeft, voor ons wilt bewaren.
U kunt ons vanaf 18: 30 verwac hten.
et geld dat wij verdienen aan deze a tie zal ijdragen aan Kinderspeelweek 2019
Wij hopen natuurlijk dat u hier weer massaal aan meewerkt!
Alvast hartelijk dank
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 15

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 winterpuzzel was blijkbaar
erg lastig.
Deze keer hebben we een
cryp togram.
Wij wensen iedereen weer
veel succes!

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

1

+10
+10
+10
+10
+10

totaal
40 pnt
23 pnt
40 pnt
40 pnt
19 pnt
10 pnt
38 pnt
9 pnt
15 pnt

2

OPL OS S IN G W IN T E R PU Z Z E L
Maanlicht
naam – niet zwaar is licht
R egenbui
neger - bui is opwelling
Onweer
niet even is on (even) – nogmaals is weer
ladde e en
ladder i een leer
traten i
e en
S tille nacht
stille is geheim agent – donker is nacht
S trooizout
strooien zonder n – hartig is zout
Valpartij
hinderlaag is val – feest is partij
Doorlopers
bloed is rood = door – hazenpoten heten lopers
Prikslee
steek is prik - ik lees = slee (door elkaar)
Wanten
zeef is een wan – een vistuig is een net = ten
Het tienletterig woord : N A CHT V OR S T
3

6

4

5

7
8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

Horizontaal
6
Zo veel plezier hebt u niet in Engeland (5)
7
Aan zo’n gezicht herkent men een kwajongen (7)
9
P, R en Q. (11)
11 Die controleur beziet de maat (12)
13 Die niet direct sober en niet evenwichtig (12)
16 Op 11 november wordt ‘t Hart heilig verklaard (4, 7)
19 Hierin heeft de meester ook plichten (7)
20 Hij consument zo te horen wat voorgeschreven is (15)

Hulp
Horizontaal 9: ..O...T.ES
Horizontaal 11: .E.E.O.N....
Horizontaal 13: ..G.L...A.I.
Horizontaal 16: ..N...A.T.N
Verticaal
1
Aanduiding van een aanstelling (9)
2
Die tocht is nog een hele klus (4)
3
Met deze verhoging bent u niet thuis (6)
4
Zeer droeving aan de Adriatische Zee (8)
5
Sluw paard (3)
8
In theorie is het nogal taai (6)
10 Veel lawaai schoppen op hoog niveau (9)
12 Controle met de ogen dicht (8)
14 Schotse drank de warm en koid is? (6)
15 De pomp bevindt xich ook op dee planeet (4)
17 Zo’n figuur is wel erg doorzichtig (4)
18 Slaapplaats in de tuin (3)
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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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Kerstnachtdienst
24 december 2018

Stefanuskerk Holwierde

Voorganger
Organist
M.m.v.

: Ds. Gerard Knol
: Wouter Schep
: het Fluitensemble Unda Maris
o.l.v. Hermien Aartsen

Aanvang 21.30 uuur
Samenzang vanaf 21.15 u.
Vanaf 21.00 u. warme chocolademelk en glühwein

U bent van harte welkom!
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 19

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
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G runneger resepten.
V an D ideldom.c om

K niepertjes

W at mout der in:
Aanderhaalf kan wotter, twijenhaalf ons bloum, ain aai, 12 5
gram botter, 2 ons sukker, n haalve theelepel knail.
W at mout je hebben:
n Woafeliezer. n Z eef.
Hou mout je t doun:
Moak t wotter waarm, nait koken.
lö s de sukker in t wotter op.
loat de botter in t sukkerwoater smelten.
klop t aai lö s.
dou de bloum deur de zeef.
R eur t aai, de knail, en t sukkermengsel deur nkander netzolaank dat je n mooi glad deeg kriegen.
Loat boudel n nacht stoan mit n douk der overhé n, kiek oet
veur kat en hond.
A anderdoags:
Moak t woafeliezer goud hait. woafeliezer goud invetten.
moak koegeltjes zo groot as n dikke knikker van t deeg.
leg n koegeltje deeg in t midden van t woafeliezer.
woafeliezer stief dichtdrukken.
ain tot twij menuten wachten.
woafeliezer open, kniepertje omdraaien.
dit doun je net zolaank tot kniepertje goud
goar en mooi van kleur is.
hoal t kniepertje der veurzichteg oet en
leg t vot.

B oerenjonges
W at mout der in:
Vaaier onze rezienen, twijenhaalf onze
suker, n kwart onze piepknail, n kan
brandewien.
Hou mout je t doun:
R ezienen ofwasken mit laauw wotter
(anders schrikken ze zuk dood).
Dou de rezienen in n pot en gait der
zoveul wotter op dat ze net koppie onder
goan.
Loat boudel zo eerst n etmoal stoan te
waiken.
Z et pot op t vuur en breng boudel kaalmaan aan de kook.
As t kookt vot van t vuur ofhoalen en stoadegaan ofkoulen
loaten.
rie n e kflezze an z at t i kan en ait inh ld an de
pot derin, dou de suker en t piepknail der biein en gait den
de brandewien der op.
et e kflezze
d f l ten
nd
ter tee en l at h m
doar teminsten twij moand stoan, aalgedureg boudel n moal
omreuren.

E uliekouken:
Veur vaaier man (minder as t dikke eters binnen).
W at mout der in:
n Pond bloum, n puutje dreugde gè st, n tuutaai, n haalf kan
koumelk, twij teelepels zolt, n onze rezienen, n onze krì nten,
dri eetle el enm akte ek ade, n a el
Hou mout je t doun:
Loat rezienen en krì nten even wellen in n komme mit laauw
wotter.
Loat ze den goud oetlekken.

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
S chil de appel, boor t klokhoes der oet en hoal hom over n
grovve raspe.
Dou de bloum in n komme en ruirer de gè st der deur.
Moak in t midden n koeltje en breek hier de tuutaai in.
Moak de melk haandwaarm en gait t in t koeltje.
Dou t zolt der bie.
Begun in t midden mit kloppen (mag ook mit mikser) en
waark noar de boetenkaant tou,
S chep de rezienen, krì nten, sekoade en raspde appel deur t
beslag.
Deurgoan tot je n mooi glad beslag hebben.
Dou n schone slovve teedouk over de komme.
Z et komme op n waarm stee (bie kaggel).
L oat t beslag op zi en minst n uur rieze n, t wordt zo wat n
moal zo veul
Moak de eulie zo hait dat damp er ò f slagt.
Mit twij, in eulie dompelde, lepels (ijsschepke kin ook)
ballechies van t beslag moaken en in de haite eulie glieden
loaten.
As euliekouken zuch nait vanzulf keren den mout je ze noa
drij menuten even helpen, loat ze den aan aander kaant nog
twij menuten bakken.
Hoal de euliekouken mit n schoemspoan oet paan en loat ze
oetlekken op kraant (keukenpampier mag ook).
Dou der wat poedersukker bie. Lekker man!

N ij-joarsrollec hies
W at mout der in:
150 gram zulfriezend bakmeel, 150
gram bloum, 2 50 gram widde basterd
suker, 12 5 gram botter, twij hounderaaier, n klain beetje zolt (even tussen
vingers), beetje vannillesuker.
Hou mout je t doun:
R eur de suker, vanillesuker en aaier
deur n kander hé n.
Den de botter der deurhé n en denk der
om dat der gain kloeten in kommen.
Doarnoa de bloum en de bakmeel deur
n ander hé n zeven.
Dit dou je in n komme en den beetje
bie beetje de bottermassa der deurhé n
kneden, dit dou je net zo laank tot je n mooie deegmassa
overholn.
Den dek je t deeg ò f met n stok aluminiumfolie ofzo en zet
dat den minstens n haile dag in de koelkaaste om tot rust te
komen.
A s je aan t bakken tou binnen din mout je t deeg nog even
weer smui kniepen, den mok je der n rol van en snieden der
plakjes van twij centimeter of.
N ou komt t luu, krieg joen olderwetse kniepertjestaang en vet
hom in, moak hom hait op t stel, dou der n plakje van t deeg
in en kniep hom goud dicht din weer op t stel leggen en in
omenbie n minuut aan baide kanten mooi broen bakken.
N ou pak je de stoale van n holten lepel en draai dat waarme
kniepertje der om tou, braan joen vingers nait hò r.
R ollechie van de holten lepel ofschoeven en ofkoulen loaten.
As leste nog even n tip: zogauw ze kold binnen mout je ze
votstoppen veur de kinder, want aans hebben ie mit old en
nij nog gain nij-joarsrollechies op toavel.
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CL U B

houdt op te bestaan

U itnodiging voor ‘ oud’ c lubleiding
voor de allerlaatste c lubavond! ! !
C lub bestaat al heeeel lang, maar gaat nu helaas stoppen.
Ooit is club begonnen als activiteit van de jeugdraad van de
kerk. T ieners vanaf 11 jaar/ groep 8 konden deelnemen aan
knutsel-, spelletjes-, thema-, drama- en hike- avonden. Ook
waren er jaarlijks uitjes naar bijv. een zwembad, Ju mp-X L,
Waddenfun enz.
Wij als leiding stoppen om diverse priv redenen met
club. O pv olging hebben wij helaas niet kunnen v inden.
T ot en met de allerlaatste clubavond van de ongeveer
10/ 14/ 16 jaar leiding zijn, hebben wij hiervan genoten.
Om die reden organiseren wij op dinsdag 22 januari a.s.in
de Heekt van 19 .3 0 – 2 1.00 uur een gezellige allerlaatste
clubavond voor iedereen die club heeft gegeven en het leuk
vindt om herinneringen op te halen.
Wij willen graag uiterlijk op 10 januari a s weten wie er
komen
e kunt je via app/telefoon 0 10 9 99 aanmelden ij
R ia.

De opbrengst van het oud papier van ons dorp ging al die
jaren naar clubactiviteiten en de basisschool.
Een mooi initiatief dat blijft bestaan. Voortaan gaat de opbrengst naar de speeltuin en de basisschool.
r eten en raa t t zien ,
De clubleiding R ia, Ineke en S andrina

S portc lub Holwierde - sportuur voor jonge kinderen
Er is vanuit het dorp Holwierde veel vraag naar een sportuur voor jonge kinderen. N a inventarisatie heeft het bestuur van de
S portclub Holwierde besloten op 2 sport- en spel groepen te willen opzetten van 2 jaar tot en met groep 4.
L eiding gevraagd
Daarom is het bestuur nu op zoek naar een leidster of leider om dit te willen geven. Je hoeft geen gediplomeerde leidster/ leider
te zijn. Het gaat dus om 2 uur per week.
Heb je belangstelling om sport- en spel te geven aan jonge kinderen, neem dan contact op met:
Petra Z uidema of S ilvia R ijnders 0651065046
Met vriendelijke groeten, sport c lub holwierde.
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Voor hem en haar
gevestigd aan de Hoofdweg 18 te Holwierde
Janine is geen onbekende in het kappersvak
in 2006 vestigde zei haar kapsalon in Stadskanaal waar zei haar in 12 jaar een mooi en
bloeiend bedrijf heeft opgebouwd maar in 2013
leerde zei Martijn kennen en gingen ze samen
wonen in Holwierde al hadden ze het er wel
eens samen over om de kapsalon aan huis te
maken de tijd verstreek en samen kreeg ze
met Martijn een zoontje genoemd Fynn al snel
hadden ze het er nu toch over om de knoop
door te hakken en verkocht Janine het bedrijf
in januari er volgde een afscheid voor de klanten maar vanaf 1 december is de kapsalon
geopend op afspraak en eventueel zonder afspraak aan de Hoofdweg 18 te Holwierde een
nieuwe stap iedereen is welkom jong en oud.
Wilt u een afspraak maken bel 0630614892

foto's: Luuk Schuring Fotografie

Groeten Janine
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“december 2019”

N ieuws uit K rewerd

	
  

W ilt u een bericht, v erhaal, anekdote of een gedicht
plaatsen op de nieuwspagina Krewerd in de eekt
Stuur dan een mail voor de 1 de van de maand met
naam naar dorps elangenkrewerd gmail om

K erstviering K rewerd.
Op zondag 2 3 december 2 0.00 uur, K erstavond, is weer de
traditionele kerstviering in de Mariakerk.
De kinderen van K rewerd organiseren, samen met o.a. F rits
Postma, deze viering.
De kerk is, uiteraard, weer versierd in kerstsfeer.
Ook Euwe Z ijlstra zal ons weer vergezellen, verblijden, met
zijn befaamde orgelspel.
S interklaasviering
S interklaas en zijn Pieten zijn op bezoek geweest in K redo.
Het was op zaterdagmiddag1 december toen hij langs kwam.
De kinderen uit K rewerd en hun ouders en opa’s en oma’s
waren om Hem te ontvangen. Het was weer een ouderwets
ezelli e midda
rnelia, an , f ena en i k
rden
bedankt voor de organisatie.

E x periment K rewerd.
Bewoners van K rewerd hebben een verbond gesloten op
6 dec jl. We hebben een document getekend waarin we
afspreken dat we zij aan zij gaan staan in de strijd om de
versterkingsoperatie, samen op trekken om deze operatie tot
een zo goed mogelijk einde te zullen brengen.
We gaan nu verder met de vorming van een dorpscoö peratie
waarin allerlei initiatieven kunnen worden georganiseerd:
energie, zorg, versterking etc.
e he en de te n an de emeente elfzi l ekre en
samen kijken we naar de ontwikkeling van een project op
gebied van energie.
---------------------------------------------------------

D e ‘ S tart het weekend’ borrel:
2 1 december -

vanaf 17.00 uur is K redo dan geopend.
Iedereen is dan weer van harte welkom .

OPR OE P A A N A L L E K R E W E R D E R S
E N OU D -K R E W E R D E R S
Klim eens in de pen
Voor een anekdote of verhaal over vroeger.
W eet u ze missc hien?
Heeft u nog leuke foto’ s van K rewerd?
Is er nog nieuws uit K rewerd dat u wilt delen? .....
Meld het bij de redactie zodat wij ook voor de K rewerders
weer aantrekkelijke pagina’s kunnen maken.
De krant is ten slotte voor beide dorpen
“aan weerszijden van de Heekt” bedoeld.
Email:
weerszi jdenvandeheekt@ zi ggo.nl of
dorps elangenkrewerd gmail om
postadres: N ansumerweg 42 , 9 9 05 R C
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Holwierde

Mariakerk K rewerd
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Wie zijn er jarig in...
...januari?
4

10
20
20

F elien
A nniek Hannah
Jenny
Jenny fer

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
S interklaas op Hiliglo
Op vijf december was het weer zover. De S int bracht ook de
kinderen van OBS Hiliglo een bezoek. Ook zijn we te weten
gekomen waar al onze vermiste leesboeken waren gebleven….
Elke dag misten we er wel é é ntje, maar het bleek dat Piet ze
had meegenomen. Elke avond heeft hij tot laat zitten lezen
waardoor hij erg moe was toen hij bij ons aankwam.
el kki had de ak e iet de eken
emerkt en
werden ze keurig op 5 december bij ons terug bezorgd door
Post N L.
S int en Piet hebben de klassen nog bezocht en wat cadeautjes achtergelaten. Het was een erg gezellige en geslaagde
dag.

Carrousel en T ec hnic s 4 u
Elke vrijdag hebben we op school “het carrousel” . Dit betekent dat alle kinderen met verschillende projecten bezig zijn
waaronder: tekenen, spelletjes, text ielbewerking, handvaardigheid en techniek.
Dit doen we met gemengde klassen zodat iedereen elkaar
kan helpen. Als het te lastig wordt schieten de oudere kinderen te hulp. T ijdens deze carrousel uren worden we geholpen
door een aantal ouders en oma’s die de activiteiten begeleiden.
Op deze manier komen de creatieve en technische vakken
beter tot hun recht.
Daarnaast is groep 7/ 8 naar het evenement “T echnics4u” geweest. Hier konden ze ervaren wat er allemaal te beleven is
binnen de technische sector. Ook hebben ze zelf de handen
uit de mouwen gestoken en hebben ze een echt werkende
“ja-knikker” gebouwd.

V oorsc hoolse opvang en B S O.
Z oals jullie allemaal weten zijn we druk bezig om de
school om te toveren naar een kindcentrum met allerlei faciliteiten.
D e peuterspeelza al is intussen 4 dagdelen open.
Een enkele ouder hoor ik vragen of er voorschoolse
opvang is en BS O.
Wanneer u bereid bent om dat af te gaan nemen, meld
u dat alstublieft aan mij als directeur, zodat ik over kan
gaan om dit te realiseren.
We zouden het namelijk jammer vinden dat kinderen
die in het dorp wonen de keuze maken voor een
andere school vanwege het feit dat er geen voorschoolse opvang of BS O is.

mdat dit de laatste uit de s ool geklapt van dit jaar is
willen wij als team iliglo jullie alvast een fijne kerst wensen
en een mooi en gezond 2019!

G raag een mail bij interesse naar:
obshiliglo@ marenland.org
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N eijoarsmö rn
De Here zegene u en behoede U ... t leutje jong keek tussen
ooghoartjes noar domie. Hail eem! t Mog joa nait om ogen
hailemoal open te doun. Moar dit was joa moar n schietgebedje en kerk ging joa zowat oet. Domie har arms omhoog
en wuifde n beetje... net als Je zus op de wolken in de kinderbiebel. Dat was t mooiste ploatje in Biebel...
S traks gaauw noar hoes tou. Der kwam n bult viside, want
Moeke zee dat dei haile emmer mit euliebollen op mos.
Verdikke, Ja nsje, zien nichtje, zol ook wel kommen. Mos e
weer “Pabbe en Moeke” speulen en den gaf zai hom n smok,
zomoar op de mond... harrejakkes, vies heur! Moar grode
minsen deden dat altied as ze traauwd waren, zee Ja nsje.
Doar kregen ze kiender van.
Hai wos nou al dat e nait traauwen ging, net als pastoor van
de roomse kerke. Z ien Opa mit de sik har hom verteld dat
pastoor gain kinder wol hebben omdat dei hom van t waark
oafhoalden.
Hai har ook n Opa zunder sik. Dei
was veurig jaor dood goan en lag
op toafel in n haile mooie kist. Opa
zee niks meer tegen hom dou e
deur t roampje van kist gluurde.
Moar Opa har hom best zain, want
hai har zien brille nog op. Hai keek
kwoad, net as dou e nog leefde.
Moeke har hom verteld dat dat
van zien kerk kwam, woar je altied
hail ernstig mossen kieken.
Hai was wel ains in dei kerk west.
De domie doar preekte twei uur en
zongen de psalms zo langzoam
dat der gain enne aan kwam. N ee,
doar kwam e nait weer. Ja nsje en
heur pa en moe gingen ook noar
dei kerk.
K areltje dee ogen nog n beetje
verder dicht. K iek nou toch ains,
domie vloog inains van preekstoul
oaf. Domie was ook joa hoast
n engel, en dei konnen ook ja
vlaigen.
Moeke har hom verteld dat der s
nachts n engeltje bie zien berre
zat. Dei bewoarde hom der veur dat e nait dood ging net als
Opa. En hai plaste ook nooit meer in berre, dat har e ook
aan dei engel te danken.
e e e doe ijn aans ijn o e u li ten
ege do ie
loog al ie eu gel ie en en de wiede ouwen an ien
waa te ju gingen o en nee as leugels an n g ode ogel s e nou oa nait o o tegen t eu gel aan na te
n ge e u ede
K areltje dee ogen langzoam open en domie zakte weer
terogge op preekstoul.
N oast Moeke laip e noar hoes. Pabbe was dioaken en mos
enten tellen
eke lai haard ant ze m
e rk f e
zeurgen. Hai kon heur zowat nait biehollen en mopperde:
loop ie moar veuroet, man, dat is ja gain doun!
28 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

Hai douwde zien vuustjes in zien jekkertje en speide op
stroat. Dat dee Opa mit sikke ook altied as e wat achter koezen har. F oei K areltje, zee Moeke, dat mag toch nait, bist ja
n grode viezerik. Den is Opa ook ja n viezerik,” zee K areltje,
“want dei dut dat ook ja altied...”
T hoes mossen ze wachten op de familie van de aandere
kerk en dat zol nog wel n poar uur duurn. Hai ging gauw nog
eem mit zien traaintje speulen, veurdat Ja nsje kwam.
el kki k am a e k al aa
th e
dei m h m
mit de rails helpen.
e t mmel ie e rde re
ar a de andere familie al
Ja nsje stoof direct op hom oaf. N ou mos e direct traain in
deuze doun want aans vernailde ze de haile boudel.
“Wie goan ‘ vader en moeder’ speuln,” zee Ja nsje boazig.
K areltje zee: “ik pas wel op om mit die te traauwen, want twei
geloven op ain kussen, doar
slept de duuvel tussen.” Dat
har e van Opa heurt.
Ja nsje keek hom verbaldereerd an. S napte natuurlik
nait woar e t over har.
K areltje en Ja nsje mochten
eerst bie olluu in veurkoamer
zitten.
Elk kregen ze n scheuteltje
euliebollen mit witte strooisuuker. Man, wat was dat
lekker!
Pabbe, oom K ees en Opa
hadden al gaauw de sigoaren
aan en even loater kon je de
rook en de stilte wel snieden.
Want wat was der te proaten
as je nait noar de zulfde kerk
gingen?
Opa zee inains, mit n beetje
n trillertje in zien stem: i
oo dat we in t neie joa
eu e ande aggen
we en want doa o t et
in t le en an iede
isten
to
oa o aan .
Oom K ees zat al t puntje van
stoul, dat zat ja hailemoal
nait goud wat ol man doar zee. Moar opa’s troanende ogen
dwongen hom tot stilte...
n Z etje loater mossen K areltje en Ja nsje in achterkoamer
speulen. S choefdeuren gingen dicht. Wat wost speulen, zee
Ja nsje, zeker weer verstoppertje.
Moar t was net of K areltje Opa nog heurde.
“N ee,” zee K areltje, “ik wol wel ains weer ‘ vader en moeder’ speulen, moar ik wil nait snoetjeknoffeln, as t dat moar
waist! ”
Herman de Jo ng van de site Dideldom.com

V E U R

ME K OA R

A F D E L IN G B IE R U M HOL W IE R D E E N
OMS T R E K E N

F ijne K erstdagen en voor het N ieuwe Jaar :
V E U L Z E E G ’N !
E n zi t het toc h wat tegen, bel V E U R
06-11803050

ME K OA R :

e telefoon wordt opgenomen door een van de leden
van de werkgroep ndien er niet wordt opgenomen,
graag uw naam en telefoonnummer inspreken op de
voi email
wordt zo snel mogelijk terugge eld
Er hebben zich meer dan 12 0 vrijwilligers aangemeld. Deze
zijn opgenomen in de vrijwilligersbank VEU R MEK OAR ,
oftewel netjes op een lijst geplaatst.
Doordat ze op deze lijst staan, vallen ze automatisch onder
de gemeentelijke verzekering als er zich onverhoopt iets
voordoet.
Omdat er zoveel mensen zich aangemeld hebben , verkleint
dit de kans dat u als vrijwilliger vaak en veel gevraagd zal
worden.
e nan i le te n,t e eze d d r de emeente, zal
rden ondergebracht bij S tichting Dorpsbelangen Holwierde.

anaf 2019 zijn we ereik
baar op werkdagen v an
00u 1 00u
ijge oegde e is tot
stand ge o en et e ul
an d
onse a te
olwie de

T e K oop

gebreide wollen sokken
alle kleuren voor jong en oud
voor dames – heren – kinderen
en ook kindersjaals

“ L even in R oemenië ”

door Janneke V os
V
Voor
deze avond zijn we uitgenodigd door Passage Appingedam
om samen te luisteren naar het
verhaal met foto’s en anekdotes
van Ja nneke Vos over het leven in
dit bijzondere land.
Ja nneke Vos zegde 11 jaar geleden haar baan bij R T V-N oord op
om samen met haar man te emireren naar
emeni , aar ze
nu woont in Oarba de Mures, een
klein dorpje, met hun IJsl andse
paarden, schapen en honden
Plaats:

AS WA-gebouw , Burg. K lauckelaan 16,
Appingedam
D atum:
woensdag 16 januari 2 019
S preekster:
mevr. Ja nneke V
Vos
A anvang:
19 .45 uur
ezamenli k ertrek anaf de eekt in
l ierde
r
a e i erda ardi , tel
----------------------------------------B L OE MS CHIK K E N
Op donderdag 2 0 december gaan we een “kerststuk” maken
o.l.v. T rijntje Dijkman
Plaats:
gebouw “Irene” in Bierum
A anvang:
09 .00 u.
K osten:
afhankelijk van het aantal deelnemers
Opgave/ info:
T rijntje Dijkman, tel. 59 2 13 8
f erda ardi , tel
Van harte welkom!

Ontmoetingsgroep 55 +
D onderdag 3 januari
N ieuwjaarsvisite in de Heekt, aanvang 14.3 0 uur
N amens de vrijwilligers wens ik u allen goede feestdagen en een tevreden en goed 2019.
K orry S tar

K unsthuis Oal E er in G odlinze wenst
je een prac htig 2019!
a een enerverend lustrumjaar
gaan we graag weer werken aan
de v olgende v ijf jaar O al E er
met als motto
ier dooft niets
Agenda
2 4 maart : Opening nieuwe exp ositie: Landschappen van de
ziel 2 4,2 5 en 2 6 mei: Beeldhouwweekend
Doorlopend: Beeldhouwwerkplaats / S childerwerkplaats
Ad hoc: Workshops [ ook op locatie] / Vergaderruimte te huur

Mevrouw F olkersma
Pastorieweg 13
K rewerd
0596 - 625783

N ieuwjaarsvisite
B uurtvereniging Past-Oet
19 januari nieuwjaarsvisite in de Heekt
aanvang 17: 00 uur
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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?
adv Salon REO
· 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:

Marijke Stam - Tel. 06 -22133239
Dijkweg 3, 9905 TD in Nansum
www.salonreo.nl – info@salonreo.nl
Facebook - Instagram

E n er g i e Z u i n i g 2.0
A d v i es en o p lo s s i n g en v o o r en er g i e g eb r u i k
E n er g i es c a n m et w a r m t eb eeld o n d er z o ek

V erkoop van:
- I nfrarood verwarmingspanelen
- Z onnepanelen/ boiler
- Hout/ palletkachel
- B iomassaketel
- Huis isolatie
- W aterontharders

D e R ippert 39
9 9 05 P T Holwierde
email: info@ ez20.nl
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Gratis energiescan en hulp bij subsidies

www. ez 20. nl
T el: 06 23605 7 14

Banketstavenactie VV Holwierde
Vrijdag 14 december vanaf 17.30 uur
Voetbalvereniging
"Holwierde"
Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733
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Bouwbedrijf
Henk Slagter
L eermens

•
•
•
•

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

nt
k niet a hten
i t
k die andel en et t ht e naar en lan de di k
Even heerlijk struinen en uitwaaien langs het water. N og even een jaartje doorbijten.
Eind 2 019 zal, wanneer alles verder volgens plan verloopt, de dijk “af” zijn. K omt aal goud! ! !
Met deze foto’s kunt u nog even de sfeer proeven zoals het was.
Volgende maand weer de voortgang van de werkzaamheden.
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Uw belastingadviseur voor:

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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Alle
medewerkers
van de
dorpskrant
wensen u
fijne feestdagen.
Eltje

Foktje
Reinier
Walter

Rudi
Bauk

Henk
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

V oor bijles en huiswerkbegeleiding in
E c onomisc he-A dministratieve vakken
( inc lusief M& O) op alle niveaus
kun je terec ht bij:
E ltje B os, W ieger van den B osstraat 15,
9901 G S A ppingedam.
T el.: 0596-626932 of 06-2554 5376.
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 edrijfsec onomie
HA V O: E c onomie
V W O: M& O/ B edrijfsec onomie
V W O: E c onomie
V MB O: E c onomie

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 R PE R ”

H.C . “DE K AR PER ” te S pijk organiseert wederom voor het
nieuwe winterseizoen 2 018 / 2 019 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!

	
  

2019:

vrijdag 11 januari, 8 februari, 8 maart
en 5 april
A anvang:
19 .45 uur in de zaal café C arillon te S pijk
Inleg € 4 met voor ieder een prijs
U bent van harte welkom!

Handappels,
hand- enfruit:
stoofperen,
Zongerijpt
3 zakkeneieren,
€ 5,00 groenten,
boerenkaas,
bio-vlees,
appelsap
van
onze
oogst
Eieren, groenten, Oldamster boerenkaas,eigen
bio-vlees,
LeukeAppelsap
cadeautjes
en buiten
vanvoor
onzebinnen
eigen oogst
Manden met streekproducten (v.a. € 7,50)
Let op: Gewijzigde openingstijden!
Zomerbloeiers!!

Wij zijn gesloten van 1 t/m 9 januari!!
VOLOP MOEDERDAG BIJ DE LUINGAHOF

Ons fruit ligt ook in het koelvak van Superrr Holwierde
Ons fruit ligt ook in het koelvak van Superrr Holwierde
Openingstijden JANUARI,
FEBRUARI, MAART:
Openingstijden:
Donderdag
13.00
18.00
Dinsdag
t/m donderdag
13.00 ––17.00
uuruur
9.00uur– 18.00
Vrijdag
9.00 – 17.00
Vrijdag
uur
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag

Borgsingel 9, 9906 PZ Bierum, tel. 0596 591859
Borgsingel 9, 9906 PZ Bierum,
tel. 0596 591859
www.luingahof.nl
www.facebook.com/luingahof
www.luingahof.nl
www.facebook.com/luingahof
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Vrijwilligers oud papier:
Vrijdag 4 januari 2019
Martijn Doornekamp
Arnold Kloosterman

06-55168731
0596-620475

Vrijdag 1 februari 2019
Robert Dekker
Tommy Verloop

0623136109
061037972

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

A fval ophaaldienst
r f

il telef

n

Informatie / c ontac tgegevens R ay on
N oord G emeente D elfzi jl
G ebiedsregisseur N oord
Edwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 0569 63 9 3 9 9 of 06 5547708 2
elke 4 e vrijdag van de maand, i de e ied re i e r in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
S uperrr, U iteinderweg 7b Holwierde van 9 .3 0 u tot 12 .3 0u

R ay 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 Jo landa Blokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8 8 44
B uurtagent Hans Bolt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8 8 44

Agenda Holwierde 2019
januari
3
8
19

Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.lezing-dia’s Rottum
past-oet nieuwjaarsvisite in de Heekt
aanvang 17:00 uur
Ledenvergadering Schuttersvereniging

22
februari
7
16
16
27
maart
5
7
30
april
2
4
mei
2
7
juni
12
15
oktober
4
12
november

Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.Nieuwjaarsvisite/Flexibel
SV Nieuwjaarsvisite en Schuttersfeest
Verg. Brede Werkgroep De Heekt 19.30 u
Neutr.vrouwengr.jaarvergadering +bingo
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Classic Night De Heekt
Neutr.vrouwengr.voorjaarsbloemstuk
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr. Uit eten.
Verg.Brede Werkgroep De Heekt 19.30 u
SV Vissen en BBQ
SV Buurt- en Team schieten
SV Sport- en Spelavond
20 t/m 22
SV Concour

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

Preekrooster Prot. G emeente B ierum - Holwierde - K rewerd
dec ember

a
3 0
januari

9 .3 0u.

renekerk ier m
tefan kerk l ierde
renekerk ier m
Irenekerk Bierum
tefan kerk l ierde
renekerk ier m
tefan kerk l ierde
renekerk ier m
renekerk ier m
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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 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
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

