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www.jurriesmit.nl

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,

Dit is alweer het laatste nummer vóór de zomer, al duurt nog even voordat de 
schoolvakanties beginnen. Halverwege juni horen de examenkandidaten of ze 
geslaagd zijn of dat ze nog een “her” moeten maken. Spannende tijden. Hopelijk 
is het gelukt, zodat iedereen van een mooie zomer kan genieten.

In dit nummer leest u:
• Nieuws van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
• Het Krewerdernieuws
• Verslag van de 6-Dorpentocht
• “Uit de school geklapt”
• Nieuws van De Brede Werkgroep
• Onze adverteerder aan het woord is deze keer Energie Zuinig 2.0
• Oproep voor vrijwilligers Knoll’ntoen
• Paulus vertelt ……..
• Langs het tuinpad met 2 oude foto’s
• Opknapbeurt van De Schelp

Eind mei

Vol in blad de tuin in late lenterouw,
Struiken van hun eerstgeboren tooisel moe

rollen elkaar de druppels toe van leunende regen
die eensklaps ophoudt, boven boomkruinen blijft wegen,

fronst, zich glad strijkt drijvend dreigend dagenlang,
striemt, zich werpt op wat niet hunkert, niet verlangt,

vluchtend in wat verzadigd zit als schapen die
met de ogen dicht toekijken, langzaam denken,
overwegen knop te zetten, wikken, reeds een 

bloem op steel bezitten, waarin een gouden hommel 
hangt.

Vol in blad de tuin in late lenterouw.

Chr. J. van Geel 1917-1974

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 4 september

kopij graag inleveren voor 15 augustus of in overleg i.v.m. de vakantie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet, de redactie
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WEBSHOP: via WWW.EKOPLAZA.NL

Openingstĳden: 
woensdag t/m zaterdag: 11.00-17.00 uur

• 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

Natuurvoedingswinkel    Oude Schans 17    Delfzĳl Gastvrouw:
Silvia Wilken
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Nieuw bestuurslid! 
We hebben een nieuw bestuurslid bij het Dorpsbelangen: 
Sebastiaan Lenting. Sebastiaan woont samen met zijn vrouw 
en twee jonge kinderen aan de Rippert. We zijn er erg blij 
mee dat we weer iemand erbij hebben in het bestuur!  

Donateursbijdrage
In juni valt de brief over de donateursbijdrage weer bij u / je 
op de mat! We hopen dat we ook dit jaar weer uw / je bijdra-
ge mogen ontvangen! 

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

Bushaltes Holwierde 
Op zondag 15 december 2019 start de nieuwe dienstregeling 
voor het busvervoer in Groningen en Drenthe. Dorpsbelan-
gen heeft het de nieuwe ontwerp dienstregeling ontvangen 
van het OV bureau Groningen Drenthe. Deze is ook te vin-
den op de website van het OV bureau https://www.ovbureau.
nl/actueel/2019/voorgenomen/.

Er dient een (betere) busverbinding te komen tussen Delfzijl 
en de Eemshaven, voor ons dorp betekent het dat lijn 45 en 
61 gaan veranderen. Dit houdt onder andere in dat de bus 
naar Appingedam via Delfzijl gaat rijden. Om een snelle-
re verbinding te kunnen realiseren tussen Delfzijl en de 
Eemshaven, is het voorstel om de bushalte te verplaatsen 
naar de Hogelandsterweg. 

Aan de veranderingen in de routes kunnen we vrij weinig  
doen, omdat het OV bureau er voor moet zorgen dat alle 
passagiers een goede aansluiting hebben op de treinen. 
Waar we wel wat tegen willen / kunnen doen is het verplaat-
sen van de haltes naar de Hogelandsterweg! 

Haltes in het dorp behouden
Op Facebook hebben we een poll gehouden en bijna ie-
dereen (96%) die gereageerd heeft, wil dat de haltes in het 
dorp blijven! Dit gezien de veiligheid van de passagiers van 
de bus en de andere weggebruikers. Om bij de halte aan 
de Hogelandsterweg te komen (overkant) moet je gebruik 
maken van het tunneltje, maar als je op tijd staat dan gebruik 
je het tunneltje niet, maar steek je rechtstreeks de weg over. 
Over een 80km weg is dat geen gewenste situatie! Daar-
naast moet iedereen over de Uiteinderweg naar de haltes 
toe, maar hier is geen stoep. Kortom het verplaatsen naar de 
Hogelandsterweg vinden wij zeker geen goed idee! 

Zienswijze indienen
We hebben inmiddels overleg gehad met onze gebiedsre-
gisseur en met de wethouder en we gaan een zienswijze 
indienen tegen de ontwerp dienstregeling. 

Mocht je nu ook een inhoudelijke reactie willen geven, 
dan kan dat tot 14 juni 2019 schriftelijk per post 
Postbus 189, 9400 AD Assen 
of per e-mail:  info@ovbureau.nl

Nieuws van dorpsbelangen
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Een deel van het dorpsbudget is dit jaar ingezet om het mo-
nument aan de Gedempte Haven op te knappen. Een drietal 
mannen is een aantal dagen fanatiek bezig geweest om het 
er netjes uit te laten zien tijdens de herdenking op 4 mei. 

De rozenperken werden leeg gehaald, nieuwe borders 
werden aangelegd en gevuld met steentjes, het pad werd 
opnieuw gelegd, het monument geschrobd en nieuwe bloem-
bakken werden geplaatst. Dit alles met grote precisie van de 
heren Swijghuizen, Folkersma en T uik. 

We willen deze mannen dan ook bedanken voor hun werk, 
het is een mooi en plechtig geheel geworden!  

4 mei commissie, Stichting dorpsbelangen “ De Drie M aren.”

BoekSpot en Koffietafel Superrr
In de maand juni gaan we de inhoud van de boeken-
kasten weer verversen, want de zomervakantie komt 
eraan en we hopen dat er dan naar ieders smaak  
weer flink wat mooie boeken te kiezen zijn. 
Afgelopen maand zijn er in de kast voor de 8-12-jarigen ook 
veel “ nieuwe”  boeken bijgekomen, afgeschreven door de 
bibliotheek. 
Tot juli is er uiteraard nog elke vrijdagochtend aan de koffie-
tafel een kop koffie of thee te halen en gelegenheid om even 
bij te praten met wie er dan ook zit.
In juli en augustus nemen de koffiedames vakantie, maar de 
B oekSpot blijf natuurlijk altijd staan waar hij staat! De geleen-
de boeken kunnen gewoon terug in het zwarte krat;  als we 
tijd hebben ruimen we die weer op in de kasten.
We wensen iedereen alvast een mooie zomer toe!

Augusta, T hea, Rudi

O pknappen herdenkplaats
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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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In de vroege ochtend werd hoopvol naar buiten gekeken.
De 1 stuurt een foto met de zon erop, een ander een foto  
met hagel op een auto.
M aar we denken allemaal hetzelfde van de organisatie, 
P OSIT IEF, wij gaan ervoor!
En dat was de dag, P OSIT IEF. Klein en groot, oud en jong 
genieten 
Wandelaars melden zich om 10.00 uur bij de startplaatsen 
en beginnen positief aan de wandeling.

Dit jaar zijn er linksdraaiende en rechtsdraaiende routes 
zodat de wandelaars elkaar onderweg tegenkomen.
De wandelroutes gaan door het bos, langs mooie bermen en 
weilanden, onze dorpen en langs de 6 dorpshuizen.
Iedereen staat daar vol enthousiasme op de deelnemers te 
wachten, te bedienen en te genieten, een praatje met elkaar 
en even opwarmen in een Dorpshuis of zoals in B ierum, in 
de tent van C atering Vetlekker, bedankt daarvoor.   
T ijdens de tocht valt er nog een drup en is de wind hardnek-
kig, maar men geniet want de route is mooi, de contacten 
zijn gezellig en ja ook de zon komt er eens door.    
Dus sportief wandelt men de 18,4 km !

m .  uur melden zich de fietsers bij de startplaatsen. 
root en klein stapt positief op de fiets. ok hierbij  routes 

Linksdraaiend en rechtsdraaiend maar ook 1 rekening hou-
den met obstakels, dus geen obstakels .  
M uts op, handschoenen aan en je haren gaan ervan over-
eind staan, maar de doorzetters gaan even met de kam door 
hun haar, het mag de pret niet drukken en zo genieten ook 
de fietsers enorm van de routes. 

atuurlijk komen de wandelaars en fietsers in elk orpshuis, 
want het was: 

I ets b estellen en spellen.
B roodje gezond/hamburger/ham/kaas/salami/shoarma, soep, 
patat e.d. bruine bonen met spekjes en zuur en piccalilly , 
salades, poffertjes.
Overheerlijk, goed verzorgd, onze complimenten en bedankt 
makers van al het lekkers.
Ieder Dorpshuis had ook zijn eigen spel en ieder dorp had op 
het einde zijn eigen prijswinnaars . 
In B ierum had men de B aaiermer B al, nou, nou, daar werd 
heel wat over gedacht! 
M aar de enige met het goede gewicht was Jo landa B uiten-
werf  gram. Top
Er was dart gooien, aan het rad draaien, grabbelen, sjoelen 
en pittenzak gooien.

Dorpentocht 4 mei 2019
	

Prijswinnaars van de spellen zijn: 
Bierum : Dennis Velthuis en Sem Wiersema
Losdorp: Robert de Vries
Spijk: G. Olinga
Godlinze: B ella B ouwmeester en voor C or M ol een

eervolle vermelding, topper! 
Krewerd: Derk Verhaag en Willem Sol
Holwierde: Henk Oosterhuis

In het totaal hebben er 185 mensen meegedaan.
Iets minder dan vorig jaar maar het was duidelijk dat mensen 
beï nvloed zijn door de media want het zou toch een hele 
slechte dag worden maaaar…. . dat viel gelukkig mee.
Hopelijk wordt het volgend jaar een mix van vorig jaar en dit 
jaar.
Dus veel zon, bijna geen wind, geen regen en niet te warm.

O proep voor volgend jaar
Heeft u het niet gezien in onze dorpshuizen?  Hierbij onze 
oproep en de vraag om mee te denken:
Wij gaan na de zomervakantie weer aan de slag met de 
6Dorpentocht 2020.
Deze tocht willen wij uniek maken, door er een bestaan-

e  offi le route an te aken en n e er orp een 
informatie bord/ zuil te plaatsen met het verhaal/ verhalen 
van het dorp over en tijdens de oorlog/ bevrijding i.s.m. 
de verhalen van G roningen.

Wij zijn van mening dat er hier in onze dorpen veel is ge-
beurd, 7 5 jaar terug en wij willen ons inzetten om het zicht-
baar en blijvend te maken voor onze jongeren en belangstel-
lenden want men mag niet vergeten dat wij in Vrijheid leven 
maar dat er een geschiedenis aan vooraf is gegaan, dus:

V olgend jaar weer!

2 mei 2020 6  Dorpentocht

1945  - 2020

U iteraard willen we hier volgend jaar mee aan de slag.
Zijn er gebeurtenissen in een van deze dorpen 
die herinneren aan de oorlog/ bevrijding die we 

allemaal moeten weten?
W ilt u dat met ons delen en wij gaan proberen het 

volgend jaar in te passen.

ee n en er eterpunten kunt u nle eren 
Simone (B ierum), Henk Sikkema(Spijk), Louise (Godlinze),-
Guus (Krewerd),P etra(Holwierde),N yn ke (Losdorp)

6 Dorpentocht is dit jaar mogelijk gemaakt door:
Gemeente Delfzijl, B ewoners aan zet en 
T oerisme en recreatie, 
P rovincie Groningen, Eemshaven Verhuur, 
Annemieke de Ja ger, Dhr. Smit en alle vrijwilligers. 

BEDANKT ALLEMAAL en  tot VOLGEND JAAR.
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“Anita”
Uw specialist in

permanente make-up
w w w . s c h o o n h e i d s s a l o n - a n i t a . n l

Nansumerweg 6  -  Holwierde  -  Tel: 680815
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‘ n Haalf joartje leden zag ik bie ons in de Hoofdstroat 
aan ‘ n lanteernpoal in ains zo’ n bordje mit het opschrift 
WHAT SAP P …. .B uurtpreventie?
N ou heb ik van dat soort dingen as app, twitter en facebook 
apmoal gain verstand, dus vruig ik mien    
zeun wat dat te betaiken har.
“ N ou”  zegt hai “ dat is zuks wat 
as ‘ n groepsapp woar mins-
ken in dezulfde stroat of buurt 
mekoar in de goaten hollen 
kinnen en eevem ‘ n seintje ge-
ven kinnen as der onroad is.”

“ M oar as der onroad in stroat 
is, din kinnen je toch gewoon 
polietsie bellen? ’ ’
“ N ee, volgens de overhaid 
waarkt dit veul beter, men 
nuimt dit ook wel “ vrougsigna-
leren.”
“ Jo , moar as ik din wat zai, din 
kin ik zulf moatregels nemen 
en wat mag ik din aal doun? ”
“ Jo , dat is nog nait dudelk, 
doar is nog gain aindudige 
visie over ontwikkeld.”  
Ik zeg: “ N ou mooi, ik kom bie polietsie waarken, krieg ook 
‘ n pistool, moar gain instrukties woar en wanneer ik d’ r mit 
schaiten mag.”

Schienboar wordt er van oetgoan dat ik als volwassen kerel, 
dat zulf wel bepoalen kin.
Dat zugt onze overhaid ook groag, dat is modern, zoveul 
meugelk aan de mondige bevolking overloaten: burgerwaak-
zaamheid, zelfredzaamheid,  gooi –  het –  maar –  bij –  de –  
burger –  over –  de –  heg enz. worden kruusd mit orde, tucht 
en preventie en hail belangriek! –  stukken goedkoper as 
betoalde opsporingsambtenoaren.

N ou, hou mien reaktie was, dat kinnen je al wel weer roaden 
ja, want mit mien kennis van mien medeburger zag ik dat al 
weer veur mie: “ Der staait ‘ n neger op de houk, ‘ n busje mit 

ools kentaiken bie de bank, twei minsken mit fietsen stoan 
‘ n mooi zetje stil veur nummer 27 , lieken mie zigeuners.”  
Enz.
De aigen familieleden dij in dezulfde stroat wonen en se-
mi-crimineeltjes binnen, worden vanzulfsprekend nait nuimd. 
Jo  hur , het is weer zover, P aulus zugt weer oapen en beren 
op zien pad. Het kin moar zo, moar lees verder. Wat wil 
noamelk het geval?

‘ n Week of wat leden kreeg ik ‘ n stukje in handen van een 
geleerde dij ‘ n onderzuik doan het noar het verschiensel 
Whatsapp.
As ik dit stukje goud deurlees, din denk ik bie miezulf dat ik 
der weer nait zo hail ver noast zit.
Wat er in dat rapport staait, doar luzzen de honden gain 
brood van.
Ook gain wonder, want as der gain dudelke ofsproaken 
moakt worn, din mout je wat en elk vult dat op zien aigen 
menaaier in.

In de gemaintes woar dizze onderzuiker zien waark doan 
het, binnen der al buurten woar ze bie de eerste melding al 
boeten stoan met de knuppels in haand.
Hail veul van de gemaintes woar dit onderzuik ploats vonden 
het geven din ook aan, dat er belaid kommen mout, want 
anders gaait het faliekant mis: de bewoners doun moar wat 
zunder zuk of te vroagen of dat wel mag.
C ollectanten worden de stroat oetjagd, men gaait zuk 

bemuien mit mekoars 
levensstijl, men pebaai-
ert mekoar ‘ n loer te 
draaien enz. enz.
De onderzuiker plaait 
veur beleid, sturing 
en ‘ n landelijk debat 
veurdat het hailndal 
misgoat.
M oar zegt ook: “ Dizze 
oproup is zo verstan-
dig, dat er wel niks van 
terechtkommen zal.”

T oun ik over dit onder-
zuik begon te lezen, 
kreeg ik aal meer 
het gevuil dat ik dit 

al voaker mitmoakt har in mien roem 80 joar olle leven en 
hou dichter dat wie bie 4 maai kwamen, hou dudelker wer 
het: “ M edemensen”  dij alles in de goaten hadden, dij alles 
controleerden, dij alles van elk in ain  wozzen en dij hailtied  
blocnote een potlood bie zuk hadden.

Der wazzen zelfs gounnent bie, dij mit jachtgeweer op nek 
deur de omgeving banjeren mochten.
T oun viel bie mie het kwartje en toun wos ik ook weer 
woarom ik elk joar op 4 maai gedenk en herdenk.
Weer net zo’ n vieze kolle as verleden joar, moar indrukwek-
kende bieainkomst, zowel in de kerk as bie het monument. 
Vrijhaid geef je deur!

Z oaterdagoavend 19.00 uur nog even noar de oetsloagen 
van ‘ t voetballen keken en zain dat onze jongens der weer ‘ n 
puntje bie hebben, dus mout het nou wel kloar wezen.
Ofschoon ik gain Holwierder meer bin, vind ik het toch prach-
tig veur de club.
Alvast gefeliciteerd!

Nou nog even wat om te lagen (of nait).
‘n Peerd en ezel wazzen aan ‘t hikhakken wel het hoogst 
aanschreven stond.
Het peerd zegt: “Ik, want ik bin trots op mien verleden.” 
De ezel zegt: “Ik, want ik bin trots op mien toukomst.”. Het 
peerd: “Woarom?”  De ezel: “De techniek zal het peerd over-
bodig moaken, moar ezels zellen der hailtied blieven.”

T ot aander moand.

P aulus.

P .S.  Humor is g ewoon een g ra ppig e mena a ier om 
serieus te wezen.

Buurtapp ( Buurtpreventie)

PAULUS VERTELT
maandelijks wordt het Groninger verhaal door
onze “verteller”  Aaltjo Kerbof verzorgd.
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N I E U W  I N  H O L W I E R D E

  
Hoofdweg 18     9905 PC Holwierde    06 456 775 68

  

Voor hem en haar

N I E U W  I N  H O L W I E R D E
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Met en eventueel zonder afspraakMet en eventueel zonder afspraakMet en eventueel zonder afspraakMet en eventueel zonder afspraak

Knippen 
15,00

Kinderen knippen 
t/m 12 jaar 12,50
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Op De Schelp in Holwierde heeft een renovatie 
plaatsgevonden aan het grasveld. 
Het initiatief is begonnen door een verzoek in te 
dienen bij de Lente rondgang door Holwierde in 
het voorjaar van 2018. 
Het verzoek was om in elk geval een nieuwe 
drainage in het veld geplaatst te krijgen en een 
aantal parkeerplaatsen. 
Helaas kon het uitbreiden van de parkeerplaatsen 
geen doorgang vinden. 
M aar wel een nieuwe drainage, een “ terras”  voor 
o.a. de buurt B B Q . De aanwezige voetpaden zijn 
verbreed en voorzien van op/afritjes 

it alles is financieel mogelijk gemaakt met de 
regeling B ewoners Aan Z et en uitgevoerd door 
T ieck Infra B .V. 
De omwonenden zijn er erg tevreden mee. 

R enovatie op De S chelp

Vandaag togen wij, zoals we al jaren en jaren doen met onze 
kinderen, met de jongste een middagje naar Godlinze.  
Z oals we inmiddels allemaal wel weten, is daar namelijk een 
hele leuke speeltuin, de ‘ Knoll’ nT oen” . 
Wie in deze omgeving is er niet mee opgeroeid? !

ekker rondjes fietsen op gekke fietsjes of dikke skelters, 
met de tokkelbaan naar beneden sjeezen, een lekker ijsje 
aan de picknick tafels………………. .
In de zomer is de speeltuin iedere dag geopend en in het 
voor- en na seizoen op de woensdagmiddag en in het week-
end. We kunnen er een breed scala aan lekkers, dranken en 
snacks kopen en het is er altijd gezellig en goed verzorgd 
en dit door enkel vrijwilligers en sponsoren! Het staat altijd 
garant voor een gezellige middag!

Helaas moesten wij vandaag horen dat het helemaal niet zo 
goed gaat met de speeltuin! 
Z e hebben een groot tekort aan vrijwilligers en bestuursleden 
en hebben daardoor een groot probleem om de organisatie 
rond te krijgen, waardoor bijv. het fietsenhok of de kantine 
niet bemand kan worden en dat doet af aan de totale bele-
ving van de speeltuin.

Het kan toch niet zo zijn dat zo’ n mooi initiatief, dat in ons 
aller levens wel ergens een plekje veroverd heeft in de vele 
jaren dat de speeltuin bestaat, moet gaan verdwijnen omdat 
er niet voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden, die 
af en toe eens een middagje de verkoop, wat onderhoud, 
het fietsenhok of iets dergelijks voor zijn haar rekening wil 
nemen?  Of zitting in het bestuur wil nemen?  

S peeltuin K noll’ nT oen zoekt vrijwilligers
M ocht u er iets voor voelen om af en toe wat vrije tijd in te 
zetten om de knoll’ nT oen te bemannen of het bestuur te 
helpen, of heeft u een vraag, dan kunt u zich bij M w. Gerda 
Sterenberg melden, via onderstaand e-mail adres.
speeltuinknollntoen@ gmail.com 

Kom op, mensen. Laten we via deze weg proberen om 
stichting De Knoll’ nT oen te helpen aan nieuwe vrijwilligers en 
daarmee onze kinderen nog jaren uniek speelplezier in de 
frisse lucht te laten geven
.
Groet Guus en Eefje C laessens (Krewerd)
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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



Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 15



16 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’ 

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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puzzel
Deze maand hebben wij voor onze puzzelaars een doorloper
De laatste punten voor de zomer al weer.
Vanaf september beginnen we weer met een schone lei.
V eel succes!

Stand:
    totaal
Tj. Buitenwerf  +10 89 pnt 
A. Jansema  +10 81 pnt 
H. Pieterman  +10 90 pnt
J. Poli    78 pnt
K. Zuidema   19 pnt
H. Stoppels  +10 30 pnt
A. Bronsema-Poort +10 87 pnt
C. Leeuw     9 pnt
M. v. Streun  +10 53 pnt
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HORIZONTAAL
1 eivormig; bebouwing; zuidwest; gij; luchtig 
weefsel 2 kerel; uitstekend!; over; onder an dere; 
besef 3 peulvrucht; wind richting; heide meertje; 
torenuurwerk 4 ambtsgewaad; Ge deputeerde 
Staten; huisdier; vogel; boom; ke gelvormig 5 ba-
bybroekje; fakkel; erfelijkheidsdrager; thema (En-
gels) 6 zangspel; holte in de schedel; etage; keu-
rig; lagere detail school 7 onzes inziens; te koop 
aangeboden; hevig; grootvader; naar beneden; 
overblijfsel 8 plaats; hondenras;aantal bij elkaar 
behoren de voorwerpen; afdeling (afk.); bedompt; 
gebarenspel 9 neon; bedorven; ritmische bewe-
ging; diepe snijwond; kamergenoot in mil. dienst 
10 onderzoeker in opleiding (afk.); praterij; oproer 
11 snelle voortgang; lekkernij; verkeerd; uitroep 
van afkeer; per dag; muurholte 12 ten laatste; 
millimeter; blauwwit metaal; voegwoord; wadjang; 
niet even; en omstreken; voorzetsel 13 step; geen 
enkel mens; Duitse misdaadserie 14 lage rivier-
stand; bouwland; en volgende; vluchtige stof; 
hartverscheurend 15 boosaardig geterg; over-
maat; motorraces; met welk doel 16 in loco;vlek-
kenwater; vreemde munt; Algemene Nederlandse 
Onderwijzersvereniging (afk.); uitroep van pijn; 
sierplant 17 en dergelijke; zuster; een zekere; iets 
onontbeerlijks; rivier in Rusland; Rijksuniversiteit 
Limburg (afk.); heldendicht 18 bestaande uit drie 
delen; bron; aangaande 19 van dezelfde mening; 
kunst matige inseminatie; één en ander (afk.); 
uit bouw; lage temperatuur 20 centigram; schrijf-
ster met een goede stijl; iemand die de kwaliteit 
van een ijsbaan keurt 21 kloosteroverste; klos; 
roest; ellende 22 het rechte pad (Chinees); vijf 
(in samenst.); frequentiemodulatie; afstammeling; 
Rijksmuseum voor Oudheden (afk.) 23 eenheid 
van elektrische weerstand; periodieke autokeu-

ring; veilig, zeker; knusjes 24 vrucht; gegoten voorwerp; toestand van rust 25 trekking; iemand die zich onthoudt van zinnelijke 
genoegens; in volle lengte 26 tijdperk; water in Friesland; kunstleer; deel van een trap; voertuig; majeur 27 reglement; hervatting 
van werkzaamhe den; okerachtige aardverf 28 bewoner van Saksen; stemming; verbrandingsrest; pruilend neerhangende lip.

VERTICAAL 
1 portaal; heimwee; tien (in samenst.); met blote borsten 2 op grote afstand; Open Uni versiteit; onmeetbaar getal; gesteente; 
paraplu (pop.); opstootje; werpanker; uitroep van afkeer; slagader 3 wielrijdersorganisatie; een weinig; voorstelling in de slaap; 
gevoelszin tuig; vuistslag; opdracht 4 administratietroe pen; zwarte stof; boksterm; in orde; grote kop; vonnis; boom; een beetje 
5 lager beroepson derwijs; gretigheid; desktop publishing; kleine kip; lastig 6 ondernemingsraad; Olympische Spelen (afk.); ge-
sloten; sine dubio; verbond; plaats in Engeland; uitroep van verrassing; lokkende blik; kilogram; dof van geest 7 reis document; 
deel van een dag; noot;toespraak; dat is; uitroep ter aansporing; bedrijf van een toneelstuk 8 sociale verzekeringen; toon bank; 
verlegenheid; plaats in Zwitserland; Chinese vermicelli; in gevecht; vlaktemaat 9 toverheks; groente; peil; opening; hoge mili tair 
10 wees gegroet; pas; kip (Maleis); aan gaande; pers. voornaamwoord; voormalig; ho ningdrank; vulkaan op Sicilië 11 aan de lin-
kerkant; jachtexpeditie; grootmoeder; kans spel; schrijfvloeistof; delfstof 12 notitieboekje; koelkast; nationale dans; opgeworpen 
aardhoogte 13 kwaadheid;snelheid; plaats in Duitsland; onbespreekbaar; mij; grote overvloed; bewerkte dierenhuid 14 gespon-
nen draad; reukorgaan; bamboebeer; klein hulpeloos kind; belemmering; gehoorzaal; biljartstok 15 bouwland; inwendig orgaan; 
gulden; onderhuidse vetlaag; vuilnisbelt; steen; arbeidstijdverkorting; Indisch gerecht 16 Ja pans bordspel; karaat; straat (afk.); 
dof; schraal; bevlieging; paard; uitblinker; kuur 17 bovenste halswervel; vlakke dakpan; driekroon; klein kind; mannetjeshond; 
duinvallei 18 assistent in opleiding; per uur; dominee; gering; november (afk.); beneden; het zuiden van Frankrijk; eenkleurig 19 
geslacht; telkens; regelmatig afwisselende beweging; ruimtelijk (in samenst.); geschop.

O plossing vorige maand:Programmeren.
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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

Iedere dinsdagdinsdagdinsdagdinsdagdinsdagdinsdagdinsdagdinsdag in  in dinsdag in dinsdagdinsdag in dinsdag
Holwierde van 

11.00 tot 14.00 uur...

...op de parkeerplaats 
van de Superrr.
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J an van der Velde onderzoc h t in 2 018 de mogelijkh eden 
om zonder aardgas  te kunnen verwarmen. 

Uit gesprekken met geïnteresseerden werd duidelijk dat 
oude gedachten een verandering in de weg stonden. 
Stroomverbruik was altijd uit den boze, omdat je bang 
was voor kernenergie. De intrede van radiatorverwarming 
was goedkoop, omdat de aardgas tot onze beschikking 
hadden. Dat een radiator lucht verwarmt en 
luchtstroming (incl. stof verplaatsing) het huis verwarmt 
is eigenlijk zeer indirect en slecht energie-rendement.

Er zijn nu goede alternatieven. Je kunt energie besparen, 
gebruiken of opwekken waarmee je de investeringen in 
2 tot 7 jaar al terugverdient. Je investering zal de waarde 
van het huis blijvend verhogen en subsidies helpen bij de 
te nemen maatregelen.

Een huis all-electric maken of biomassaverwarming 
kopen zijn de grootste stappen. Je kunt al eenvoudiger 
beginnen met directe zoneverwarming op basis 
van infrarood stralingswarmte. Op het gebied van 
warmtepompsystemen zijn ook goede oplossingen om 
vloerverwarming te kunnen behouden.

Biomassaketel van 5 kW tot 500 kW

Concept all-electric

Biomassaketel van 5 kW tot 500 kW

E nergie Z uinig 2 .0
O plos s ingen voor energie gebruik

eve g  aan e ipper   e ol ier e

B ent u nieuws gierig en wilt u meer weten?  
Neem contact op en vraag om een vrijblijvende energiescan met advies.

Bel 06 23605714 of stuur een e-mail: info@ez20.nl
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Dag van de Bouw 2019 –  O mmelanderdiek –  Delfzijl 15  juni
Op zaterdag 15 juni openen we de deu-
ren van ons informatiecentrum aan de 
N oordersingel 1 en het bouwterrein.
Kom langs voor een bustour over het 
bouwterrein met toelichting door onze 
medewerkers, een nieuwe virtuele 
excu rsie in het informatiecentrum  en nog veel meer leuke 
activiteiten voor jong en oud. 

Bustour over bouwterrein
Vanaf het informatiecentrum kunnen bezoekers lopen naar het bouwterrein aan de Kustweg;  vanaf daar vertrekt ook de bustour.
B ij het bouwterrein is GEEN  parkeergelegenheid, parkeren op de openbare parkeerplaatsen in Delfzijl
Bezoektijden: 10.00 tot 16 .00 uur

De bovenste foto ziet er myst erieus uit met de mistvlagen. Je  kunt nog net Lutjeburen zien.
De tweede foto is vanaf de dijkopgang bij N ansum genomen in de richting van de laan van Kleinwierum. De onderste berm 
langs de breder gegraven bermsloot wordt met een(ongeveer) halve meter aarde bedekt .
De onderste foto is bij N ansum genomen ter hoogte van de kleine bunker.  
De kranen op de dijk zijn bezig aan de zeezijde de dijk te asfalteren.
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Schoolreisje O. L. S.1967 . Van boven naar beneden en v.l.n.r.: Willem T il, M arten Groenhagen, Rinus Verdonk, Henk 
Everts, Ja cob Kool, Hillie Vos, meester Lieuwes, N ina C ock, Ja ap Westerhuis, Ietje T il, Ria de Groot, mevrouw ten 
Hove. Kees Je nsma, Ja n M ulder, Hans Z eef, Gerda B leeker, Kees P ieterman, Jo pie B os, M enno C ock, T jakko M ulder.

Vrijzinnige vrouwenvereniging in Appelscha. Voorste rij: de dames Larkens, de Haan, van B ergen, N ienhuis, de B oer, 
Stek, Lenting, Gast, van Dijken, Haan, Schepel, B os, de B oer, Kuin, B rink, N ienhuis, Kuin. Staand: de dames Elema, 
Schepel, Franke, de Jo ng, van Weerden, de M unck, T immer, Windt, M ulder, Renkema, Gorter, Kuin en dhr. de Haan 
als chauffeur.

T raditiegetrouw aan het einde van het seizoen een oude verenigingsfoto en een schoolreisje.
Deze foto’ s komen van holwierde.net

Heeft u misschien zelf nog leuke “ oude”  foto’ s?  Schoolfoto’ s uit de 80/90er jaren zijn ook leuk!  
Wij houden ons aanbevolen.
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Voor h et a a nmelden v a n ideeë n,  a nekdotes,  mooie Krewerder f oto’ s of  h et 
a a nb ieden v a n je h ulp b ij de a c tiv iteiten,  kun je een ma il sturen na a r:
dorpsb ela ng en@ krewerd.nl  of  spreek ons persoonlijk a a n. 

“juni 2019”

Beste dorpsgenoten,

Wederom een bijdrage van al het leuks dat afgelopen maand 
in ons mooie dorp Krewerd voorbij kwam;

De 6 -dorpentocht:
Op zaterdag 4 mei heeft de 2e editie van de 6-dorpentocht 
plaatsgevonden. Ondanks het matige weer en de slechte 
voorspellingen, kwamen er toch weer een hoop dappere 
strijders ten tonele die al wandelend en fietsend ons mooie 
Grunneger land bewonderen. Ons dorp was goed vertegen-
woordigd, er waren maar liefs  wandelaars en  fietsers 
uit Krewerd. Derk Verhaag is er met de hoofdprijs vandoor 
gegaan uiteindelijk. Ook in Kredo was menigeen uit het dorp 
druk en enthousiast in de weer om er iets fijns en vooral 
lekkers van te maken voor de deelnemers, want in elk deel-
nemend dorpshuis kon iets genuttigd worden, de opbrengst 
is ook voor de dorpshuizen. Het bestuur van Dorpsbelangen 
heeft het ook bij dit evenement weer enorm gewaardeerd dat 
velen kwamen helpen. Ons nieuwe motto is dan ook “ door 
elkaar, voor elkaar”  en we hopen bij de komende evenemen-
ten dan ook weer op een aantal vrijwilligers. 
Al met al was het voor alle 6 dorpen ondanks het matige 
weer, een succes. 

V olgend jaar zal op zaterdag 3  mei de 3  editie plaats-
vinden. Noteer het alvast in de agenda.  E r zal dan een 
thema aan hangen;  7 5  jaar bevrijding. W ij zijn daarom 
NAAR S T I G  O P ZO E K  naar oorlogsverhalen uit O NS  
DO R P. K ent u nog oud-inwoners of heeft u zelf verhalen 
van ouders/ familie, dan kunt u dat aan Aaltje of G uus 
kenbaar maken. 

S tekjesmarkt K rewerd 2019,
Op 11 mei vond de zesde editie van de jaarlijkse stekjes-
markt in Krewerd plaats en de opkomst was geweldig. Het 
was weer een groot succes en erg gezellig in het zonnetje!! 
Het weer zat mee, niet warm maar veel zon en droog en de 
opbrengst voor Alpe d’ HuZ es was maar liefst €  509,- . 

Een prachtig bedrag om Alpe d’ HuZ es mee te steunen. Alpe 
d’ HuZ es is een sportief evenement waarbij zoveel mogelijk 
geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en voor 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met 
kanker.

In 2014 ben ik 
begonnen om een 
stekjesmarkt in 
Krewerd te orga-
niseren, omdat ik 
in dat jaar voor het 
eerst deelnam aan 
Alpe d’ HuZ es en ik 
op zoek was naar 
manieren om spon-
sorgeld te werven. 
Ja arlijks werd er al 
een rommelmarkt 
georganiseerd en na 
overleg met Dorps-
belangen, heb ik 
me daar bij aange-
sloten. Elk jaar is er 
op de zaterdag voor M oederdag nu een stekjes- en rommel-
markt in Krewerd, en elk jaar groeit de markt.

Op 6 juni 2019 doe ik voor de vijfde keer mee aan Alpe d’ Hu-
Z es. Het geld van de stekjesmarkt gaat mee, allerlei donaties 
neem ik mee, maar voor onderzoek naar kanker is er nooit 
geld genoeg. U kunt mijn deelname aan Alpe d’ HuZ es steu-
nen door een bedrag te doneren op mijn actiepagina. Alvast 
hartelijk bedankt!
https:/ / www.opgevenisgeenoptie.nl/ fundraisers/ willy huisken

J aarvergadering Dorpsbelangen K rewerd 15  mei j.l.

Het bestuur was erg blij met de hoge opkomst. Het is altijd 
fijn, te bemerken dat mensen waarderen wat je doet.  ank 
hiervoor. Er zal nog een beknopte samenvatting betreffende 
de besproken punten, rondgebracht worden.
• Hans en Gilles hebben te kennen gegeven, na al 
die jaren te gaan stoppen met het verzorgen van het geza-
menlijke vuurwerk op nieuwjaarsnacht, voor Kredo. We zijn 
hen (en natuurlijk ook Albert de Vries die dit ook altijd mee 
verzorgd heeft, maar nu verhuisd is)  veel dank verschuldigd.  
We zijn dus op zoek naar (minimaal) 2 nieuwe vrijwilligers 
die het leuk vinden om dit op te pakken.  Ju llie kunnen je 
aanmelden bij Dorpsbelangen.
• We zijn Luuk en Vera enorm dankbaar dat zij het We zijn Luuk en Vera enorm dankbaar dat zij het We zijn Luuk en V
dorp Krewerd in de gelegenheid stellen, in nood gebruik te 
laten maken van het door hen aangeschafte AED- apparaat, 
dat zij naast hun voordeur hebben hangen. Daarom acht 
Dorpsbelangen het noodzakelijk dat de dorpsbewoner het 
apparaat ook weten te gebruiken. Daarom zal er binnenkort 
een cursus over georganiseerd worden. Wanneer hier mee 
informatie over is, zal deze met het dorp gedeeld worden. 
Ook zal bekeken worden, of het mogelijk gemaakt kan 
worden om ook op een centrale plek in het dorp, een AED 
apparaat tot onze beschikking te krijgen.

Alle andere besproken punten zullen in de samenvatting 
terug te vinden zijn t.z.t. 

Bijdrage W illy  Huisken - Alpe d’ HuZes
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Zaterdag 1 juni 15 :00 tot 17 :00 uur 
C oncert ‘ Midden in de G ouden eeuw’  
Robin van Erven Dorens - viola da gamba - en P unto B awo-
no - luit en basluit - spelen wereldmuziek uit vervlogen tijden. 
Een bijzonder concert waar u de karakteristieke klankkleur 
van deze historische instrumenten in al haar facetten kunt 
ondergaan. U waant zich ‘ M idden in de Gouden eeuw’ . 
P rijs: €  10,- inclusief consumpties 
Reserveren: info@ mariakerkkrewerd.nl 

V rijdag 21 juni 20:00 uur of Zondag 23  juni 16 :00 
‘ De moeder van Menco’ , 
De historie van de M ariakerk herleeft in toneelspel en orgel-
muziek 
Kosten: : €  10,- 
Reserven:info@ mariakerkkrewerd.nl 
Z ie voor meer informatie ook: www.veuraaltied.nl 

Optioneel v oora f  a a n de v oorstelling  v a n 
v rijda g  2 1  juni: 
M iddeleeuwsmaal in de Kerk-
tuin.
V olgens recept van M enko’ s 
M oeder!   
Aanvang: 1 8 :3 0  uur 
Kosten: € 1 5 ,- p.p. 
inclusief drank  
R eserveren:
info@ mariakerkkrewerd.nl 

Agenda juni Mariakerk K rewerd 

G runneger Dainst in K rewerd 2 juni
Op zondag avond  2 juni  a.s. wordt er een Grunneger dainst  
gehouden  in de sfeervolle M ariakerk in Krewerd.

Voorganger is ds. T .J.  Oldenhuis uit C oevorden.
Organist is Wouter Schep.
De dienst begint om 19.00 u.

I edereen van harte welkom!! 

Bijzondere kerkdiensten

P inksteren 2019 Vieren we voor de 4e keer samen.
Op pinksterzondag 9 juni organiseren samenwerkende 
protestantse kerken van de regio Hogeland-Oost om 10.00 
uur met elkaar een kerkdienst in de Vredekerk te Loppersum, 
B urgermeester van de M unnikstraat 16.

Het pinksterfeest leent zich er goed voor om dit gezamenlijk 
te vieren met mensen uit verschillende plaatsen. 
Het th ema  v a n de dienst is: 
“ W a t zijn de g oede v ruc h ten”.
Voorgangers in deze dienst zijn ds. M arco Roepers van de 
Gereformeerde wijkgemeente Loppersum en ds. Gerard 
Knol van B ierum/Krewerd /Holwierde.
De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist 
B ouke van der P loeg en door een muziekgroep samenge-
steld uit de verschillende kerken onder leiding van Anne 
N ijland.
Na afloop van de dienst is er nog tijd om gezellig na te pra-
ten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.
Aan deze dienst werken mee de kerken van L osdorp, S pijk, 
L oppersum, Z eerijp, L eermens,  ‘t Z andt, Godlinze, B ierum, 
Holwierde en Krewerd. 
W ees W elkom!

Zaterdag 8 juni 
Een programma van bijzondere liedjes van 
HEN RIË T T E VAN  DIJK (zang en composities) en 
ALEX  DE B RUIN  (zang, gitaar en arrangementen)

De liedjes zijn in het Engels/ N ederlands en Z uid-Afrikaans.
Soms melancholisch, soms vrolijk, altijd uit het leven gegre-
pen met persoonlijke boodschappen.
Het programma neemt je mee in bijzondere sferen en klan-
ken, warm en melodieus.

enr tte  “ Z olang als ik me kan herinneren zing ik. Er zijn 
jaren geweest, dat ik meer zong dan sprak. Z ingen deed ik 
overal, op straat, in tunnels en op de fiets.
M ijn teksten gaan over de liefde, vrijheid en respect.”

Alex  de Bruin heeft het eerste Groninger Liedjesfestival 
gewonnen.De afgelopen jaren heeft hij veel opgetreden en 
samengewerkt met diverse muzikanten. 
We trakteren U op prachtige samenzang.

Het concert vindt plaats op in de P ancratiuskerk, 
Hoofdweg 3 6 te Godlinze. Aanvang 15.00 uur. 
Kerk open om 14.3 0 uur. P rijs is: €  7 ,50 p.p.. 
In de pauze is er koffie thee te koop.

Agenda:
Midzomernacht feest;   15  juni. 
We hebben er weer zin in! N adere informatie volgt nog.  
M ensen van buiten Krewerd en oud dorpsgenoten die dit 
graag met ons mee willen komen vieren, dienen zich aan 
te melden via:  dorpsbelangen@ krewerd.nl of spreek even 
iemand aan. WIJ Z IJN  NO G S T E E DS  O P Z O E K NAAR  WIJ Z IJN  NO G S T E E DS  O P Z O E K NAAR  WIJ Z IJN  NO G S T E E DS  O P
V R IJW IL L IGE R S  DIE  HU N S T E E NT JE  WIL L E N B IJD R A-
GE N AAN HE T  V E R Z O R GE N V AN DE  AV O ND. 
Over de kosten etc. wordt nog een nieuwsbrief verstuurd.

Dorpsschouw K rewerd: 20 juni.  
Laten we wel vast allen nadenken over ideeë n op-/aan-
merkingen t.a.v. onze leefomgeving. Indien mogelijk, deze 
van tevoren kenbaar maken bij Dorpsbelangen zodat wij de 
gemeente hiervan op de hoogte kunnen stellen en zij hier 
alvast op kunnen inspelen.

S tart het weekend –  borrel: 28 juni.
Wie dan graag bardienst wil meedraaien, kan zich bij ons 
melden!

oor et aan el en an ee n  anek ote  oo e Kre-
werder foto’ s of het aanbieden van je hulp bij de activi-
teiten, kun je een mail sturen naar:
dorpsbelangen@krewerd.nl  of spreek ons persoonlijk 
aan. 
Met een groet van T om, Dick, Aaltje, J etty  en G uus.

Pinksteren 2019 in L oppersum 9 juni

C oncert Different W orlds
Pancratiuskerk G odlinze
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Allemaal van harte gefeliciteerd!

Wie zijn er jarig in de zomer?
juni 
12 T jarko
17 S helina
21 S ven

augustus
3  R oan
6  Bouke
10 Hannah
11  I rene

juli 
13  F abienne
16  I sa
28 Amy

12  Marleen
14 Marit
23  J ordin
23  T ess T ess T
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Wij zijn voor de zomer op zoek naar;

BOLLENPELLERS m/v vanaf 15 jaar.
Heb je zin om deze zomer wat bij te verdienen,
geef je dan zo snel mogelijk op om te komen bollenpellen
Zodra de bollen geoogst zijn word je gebeld,

Je kunt je gegevens doorbellen 
mobiel 06 12658266

                               0f mailen naar ilwolters@hotmail.com

I.L. Wolters
Bredeweg 5
9906 TC Bierum
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT

C arroussel
Op OB S Hiliglo werken we een aantal blokken klassendoor-
brekend in carrousselvorm.
Dit betekent dat we naast de leerkrachten een beroep doen 
op ouders, meester M arco, ext erne partijen zoals: Kansrijke 
Groningers, IVN  en digitaal schaken van C hessity . 

S portieve school
Als school vinden we bewegen belangrijk.  We doen zoveel 
mogelijk mee met sportieve activiteiten dat bij kinderen past.
Afgelopen periode hebben we meegedaan aan de scho-
lierenloop, voetbaltoernooi, estafette en binnenkort aan de 
avondvierdaagse.  N aast toernooien doen we ook 2 keer 
in de week aan de daily mile mee. U ziet de leerlingen op 
dinsdag en donderdag rond school rennen om 14.00 uur. 
B ewegen is gezond, niet alleen voor de conditie maar ook 
voor het leren.

L ezen
We lezen dagelijks met de leerlingen en de leerlingen van 
de bovenbouw begeleiden de leerlingen uit groep 3  en 4. De 
leerlingen van groep 5 en 6 hebben deelgenomen aan het 
project ‘ Scoor een boek’ . Afgelopen vrijdag 17  mei is dit op 
een leuke sportieve manier afgesloten op het sportveld. Alle 
scholen die hebben deelgenomen hebben samen meer dan 
4000 boeken gelezen!

K amp en schoolreis
Ook dit jaar gaan de leerlingen weer gezellig op kamp en 
schoolreis.

G oede doel
Op 28 mei worden de zakken met kleding die iedereen heeft 
verzameld opgehaald. Voor elke kilo kleding krijgt de school 
een kleine bijdrage. 

Het tea m v a n ob s Hilig lo wenst iedereen 
prettig e v a ka ntie
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    SALON R.E.O. 
    Rust En Ontspanning door uw  pedicure en schoonheidsspecialiste Marijke 
 
      

        Weet u dat u bij Salon R.E.O. 
                                                                       
                                                                       · GRATIS een huidanalyse kan doen? 

· GRATIS een voetanalyse kan doen? 
· Altijd vrijblijvend langs mag komen voor advies? 
· Zich aan kunt melden voor de Nieuwsbrief? 
· Voor meer informatie altijd mag bellen, mailen of appen? 

                                                        · Altijd welkom bent !  
 
 
      Maandag: 08:30 uur – 22:00 uur               Marijke Stam - Tel. 06 -22133239 
       Dinsdag:   18:00 uur – 22:00 uur                           Dijkweg 3,  9905 TD in Nansum  
       Zaterdag:  09:00 uur – 17:00 uur                    www.salonreo.nl  –  info@salonreo.nl 
       Salon R.E.O. is ook te volgen op:                           Facebook   -  Instagram  

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

Gratis energiescan en hulp  bij subsidies

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  

www.ez20.nl
Tel: 06 23605714

-  I n f r a r o o d  v e r w a r m i n g s p a n e l e n
-  Z o n n e p a n e l e n / b o i l e r
-  H o u t / p a l l e t k a c h e l
-  B i o m a s s a k e t e l
-  H u i s  i s o l a t i e

D e  R i p p e r t  39
9905P T  H o l w i e r d e
e m a i l :  i n f o @ e z 20. n l

V erkoop  van:

-  W a t e r o n t h a r d e r s

adv Salon REO
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Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

Voetbalvereniging
"Holwierde"

HandhavingHandhaving
Het eerste elftal van VV Holwierde heeft zich na twee jaren achter elkaar te zijn gepromoveerd van de vijfde naar de 
derde klasse, rechtstreeks weten te handhaven in de derde klasse C . N a de derby tegen DVC  en het daaropvolgende 
gelijkspel in Glimmen stelden de manschappen van Eddy T uik het lijfsbehoud al twee speelrondes voor het einde van de 
competitie vast. Hiermee is de doelstelling die aan het begin van het seizoen was gesteld behaald. 

V oetbalkamp 2019
Op vrijdag 3 1 mei en 1 juni aanstaande staat het jaarlijkse jeugdvoetbalkamp weer op het programma. M et uiteenlo-
pende activiteiten zal de jeugd twee dagenlang worden vermaakt. Z o wordt er een barbecue georganiseerd, worden de 
voorbeeldigste spelers van het afgelopen seizoen bekendgemaakt en staan er nog verscheidene voetbalactiviteiten op 
het programma. Voor verdere info, zie www.vvholwierde.net.

T oernooien
Z oals ieder jaar worden aan het einde van het seizoen een aantal toernooien georganiseerd. Hieronder een overzicht. 
T eam Datum T ijd Locatie/C lub
JO -15 8 juni 2019 n.n.b. VV P oolster
JO -19 8 juni 2019 n.n.b. VV P oolster
Dames 3 5+ 14 juni 2019 19.3 0 N EC  Delfzijl
JO -11 15 juni 2019 09.3 0-11.3 0 M OVV
JO -13 15 juni 2019 09.3 0-12.3 0 M OVV
JO -15 15 juni 2019 13 .3 0-16.50 M OVV
JO -19 15 juni 2019 14.3 0-17 .3 0 M OVV
Dames 1 15 juni 2019 n.n.b. N EC  Delfzijl

L id worden?
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?  M eld 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.

Dames van 
V V  Holwierde 

zoeken 
versterking
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Bouwbedrijf
Henk Slagter

L eer m ens

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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In deze rubriek zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de veranderingen in de buurt van ‘ons’ stukje dijk

De werkzaamheden aan de dijk vanaf Delfzijl onze kant op maken grote vorderingen. De bovenste foto is gemaakt vanaf de 
dijkopgang bij N ansum. Op de onderste foto ziet u dat er ruimte in de “ nieuwe”  dijk is gemaakt om de vele zand- en grond-
wagens die momenteel de hele dag heen en weer rijden elkaar te kunnen laten passeren. 
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Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36  
Holwierde
Tel. 0596 624370

Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9     9905 TD Holwierde     0596 628450  
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Donderdag 2 mei heb ik de 55+  groep Holwierde bezocht in 
dorpshuis de Heekt. Het was leuk en gezellig. Ik heb verteld 
over mijn werk en over hoe de gemeente wil samenwerken 
met de bewoners. 

Een van de dames las een prachtig verhaal in het Gronings 
over een domie die een gemeentelid bezoekt en door haar 
beet wordt genomen. Veel schatergelach bij de aanwezigen. 

Edwin B oekman

O ntmoetingsgroep 5 5  +  
Bezoek van G ebiedsregisseur

L et op: info over V ishandel Perdok 
Wegens omstandigheden staat de viswagen van Vishandel 
P erdok 1x in de twee weken op donderdag van 11.00 tot 
14.00 uur op de parkeerplaats bij de Superrr.  
Er wordt afgewisseld met Spijk.  
De donderdagen in juni en juli zijn: 13  en 27  juni
11 en 25  juli
M et vriendelijke groet T iny P erdok.

Hartstichting  

De collecte die gehouden werd van 7  t/m 13  april in Holwier-
de en Krewerd heeft voor de Hartstichting €  683 ,7 2 opge-
bracht. Een super mooi bedrag . 

De collecte van de Hartstichting in Krewerd heeft ons verrast. 
De afgelopen jaren was het moeizaam voor het vinden van 
een collectant, daardoor de opbrengst weinig, vorig jaar een 
bus in het Dorpshuis en nu spontaan mevr.M oesker die toch 
bij de deuren langs ging en de collectebus van de hartstich-
ting in de loop meenam. 
We weten niet of dit voor het andere doel nadelig is geweest, 
maar voor de Hartstichting zeker niet de opbrengst was €  
13 5,40. Allen hartelijk dank hiervoor. Z o zie je maar weer 
waar een klein dorp soms toe in staat is. 
T ot volgend jaar. 
  
Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gift en 
inzet namens de Hartstichting.
M et vriendelijke groet, Greetje ten Hove en Gerda Oudman 

O ndanks de uitste-
kende sfeer ook hier 
veel onbegrip en 
boosheid over het 
plan de bushaltes in 
het dorp op te heffen 
per 2020.

( lees hierover ook op 
pagina 5 )

Op 1 juni kan iedereen een kijkje komen nemen op onze 
Z orgboerderij Oldenbosch en b& b. Deze dag staat in teken 
van kennismaken en natuurlijk een kijkdag voor mensen die 
vanuit de gemeente een indicatie hebben en het leuk vinden 
om lekker bezig te zijn op een zorgboerderij. 
Tijdens deze kennismaking serveren wij koffie met een 
koekje of thee en een borrelhapje in de middag. Alle overige 
drankjes kunt u tegen vergoeding halen in onze boerderij 
winkel en wij nemen deze dag alleen pinbetalingen aan. 

G astenlijst
Omdat er zoveel interesse is in onze toekomstplannen 
werken wij met een gastenlijst. Staat u hierop dan bent u 
van harte welkom. P arkeren kan op aanwijzing van onze 
parkeerdeskundige maar liever hebben wij dat u met de fiets 
komt omdat er beperkt parkeermogelijkheden zijn. 
“ Jo b uut Spiek”  komt in de middag leuke Groningse num-
mers zingen. ‘ sAvonds hebben wij een locale zanger 
uitgenodigd die vooral back to the 80 en 90 nummers gaat 
spelen.

M ensen die zich aanmelden voor dit evenement zullen op 
onze gastenlijst worden geplaatst. M eld u zich niet aan dan 
kunt u geweigerd worden. Heeft u zich aangemeld en komt u 
niet dan heeft u niks te vrezen.

T ot 1 juni.  G roetjes G errie en Dennis

O pen dag zorgboerderij O ldenbosch
Nansum zaterdag 1 juni ( 12.00-22.00u)
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN 
SportClub Holwierde
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

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 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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     

 

 

Fruit, aardappelen, eieren, groenten,  
boerenkaas, bio-vlees 

Aardbeien en asperges van Meinardi 
ZOMERBLOEIERS 

Gesloten van 1 juli tot in de pruimentijd 
 
 

Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V oor bijles en huiswerkbegeleiding in 
E conomische-Administratieve vakken

( inclusief M& O )  op alle niveaus 
kun je terecht bij:

E ltje Bos, W ieger van den Bosstraat 15 , 
9901 G S  Appingedam.

T el.: 05 96 -6 26 93 2 of 06 -25 5 45 3 7 6 .
e-mail: e.h.bos@planet.nl

O ok ex amentraining is op afspraak mogelijk 
in de volgende vakken:

HAV O : M& O / Bedrijfseconomie
HAV O : E conomie

V W O : M& O / Bedrijfseconomie
V W O : E conomie

V MBO : E conomie

1 9 5 0   -  2 0 1 9

Gerrit Bakker

Hartverwarmend waren alle blijken
van medeleven en vriendschap die wij hebben

ondervonden na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa

G errit Bakker
Daarvoor zijn wij u intens dankbaar.

Lien B akker-Vos
kinderen en kleinkinderen

Holwierde, mei 2019

S amen plezier, samen op reis
samen een eenheid, samen eigenwijs

samen kwaad en samen goed.
S amen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder hem, en dat doet pijn

te weten nooit meer samen te zijn.
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Preekrooster Prot. G emeente Bierum - Holwierde - K rewerd
juni
 .  u. ebastiaankerk  ierum s. . nol  offie in centrum . .

2 19.00u. M ariakerk Krewerd Ds. T .J . Oldenhuis  Grunneger Dainst
9 9.3 0 u. Vredekerk Loppersum C lusterdienst  P inksteren
16 11.00u.  Stefanuskerk Holwierde Ds. M .Langenburg M iddelstum 

 .  u. Irenekerk ierum s. . nol  lotdienst en koffie mmv 
3 0 9.3 0 u. Irenekerk B ierum M w.ds.C .G.Spijker -Engelenhoven Garrelsweer 
juli
7  9.3 0 u Irenekerk B ierum Ds. G.A. Segger Winsum  B innenlands Diaconaat
14 9.3 0u. Stefanuskerk Holwierde Ds. J .C .Schimmel Spijk  Z omervak. B HK/SL 
21 9.3 0u. Andreaskerk Spijk Ds. I. de B oer Groningen  Z omervak. B HK/SL 
28 9.3 0u. Irenekerk B ierum Ds. G. Knol  Z omervak. B HK/SL 
augustus
4  9.3 0u. Andreaskerk Spijk Ds. S.W.B ijl Groningen  Z omervak. B HK/SL 
11 9.3 0u. Stefanuskerk Holwierde Ds. G. Knol  Z omervak. B HK/SL 
18 9.3 0u. Andreaskerk Spijk M w. ds. W. Spoelstra-P ostmus, Spijk
25 9.3 0u. Irenekerk B ierum Ds. G. Knol    
september
 .  u. Irenekerk ierum s. . nol  offie . .

Agenda Holwierde 2019

juni
   3 t/m 8  Jaarlijkse collecte Epilepsiefonds 
  12  Verg.Brede Werkgroep De Heekt 19.30 u
  15  SV Vissen en BBQ
  22  MTC BBQrit vertrek 13.00 uur 

juli
  21  MTC vakantierit vertrek 13.00 uur

september
  14 en 15 Pompoenenmarkt “Pumpkin”

oktober
   4  SV Buurt- en Team schieten
  12  SV Sport- en Spelavond

november 
   20 t/m 22 SV Concours

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 7 juni 2019
Matthijs Smit  0612832848
Rene Battjes  0596-620842 
Vrijdag 5 juli 2019
Dennis Oosting  0596-622363
Ties Wit  0681157632
Vrijdag 2 augustus 2019
Willem van der Wal 0596-591165
Marten Jan Bos  0651261179
Vrijdag 6 september 2019
Wouter Kugel  0630777780
Hessel Auwema 
Indien u buiten het dorp woont en oud papier heeft,
kunt u zich rechtstreeks tot de lopers wenden.

Afval ophaaldienst 
Grof vuil:  woensdag 5 juni/10 juli/7  aug/4 sept. - 
telefoon 62063 8

I nformatie /  contactgegevens R ay on 
Noord G emeente Delfzijl
G ebiedsregisseur Noord
Edwin B roekman, e.broekman@ delfzijl.nl, 
tel 0569 63 93 99 of 06 5547 7 082
elke 4e vrijdag van de maand, is de Gebiedsregisseur in 
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, Uiteinderweg 7 b Holwierde van 9.3 0 u tot 12.3 0u 

R ay onbeheerder Noord Hans Folkers, h.folkers@ delfzijl.nl
Meldingen openbare ruimte: T elefonisch 14 0596
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl 
Buurtagent Jo landa B lokstra, 
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 0900 8844
Buurtagent Hans B olt, 
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 0900 8844
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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, loop-
tijd, 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 verzekeringsmaat-
schappijen 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) 625450
info@meijerendrenth.nl

www.meijerendrenth.nl

Voor een helder
en 100% onafhankelijk

financieel advies!
en 100% onafhankelijk

financieel advies!
en 100% onafhankelijk

M.J. Bultenastraat 6, Uithuizen
Telefoon (0595) 431455
info@poortenwoltjer.nl

www.meijerendrenth.nl

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!



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 




