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

Loopbaan Coaching

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

Zakelijke Coaching

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

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

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

www.jurriesmit.nl
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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,
Wij dachten dat we deze maand moeite zouden hebben
de dorpskrant te vullen. Maar ondanks de bijzondere
tijd waarin we leven hebben we elkaar toch van alles te
melden. Veel leesplezier.
In dit nummer leest u:
•
Berichtgeving van de 4 mei commissie over 4 en 5 mei
•
Aankondiging uitgifte bevrijdingsbundel
•
Coronabericht van de huisarts
•
Hiliglo - Uit de school geklapt
•
Een nieuwe rubriek “De boer op met Martine”
•
Persbericht van de gemeente Delfzijl over afvalverwerking
•
Grunneger Proatjes .....
•
Krewerdernieuws
•
Oorlogsherinneringen van de familie Papeleur te Nansum
De vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar
ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden
maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het
neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.
Ankie (Johanna Annie) Peypers (Amsterdam, 1928)

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 3 juni
kopij graag inleveren voor 15 mei
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9
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9905 TD Holwierde

0596 628450

B eric ht va n dorp sbela ngen

75 JAAR VRIJHEID - 4 mei
Beste Dorpsgenoten
Het zal niemand ontgaan zijn dat evenementen en bijeenkomsten, i.v.m. de Corona-crisis, tot eind mei zijn verboden.
In overleg met de gemeente is het volgende besloten:
De 4 mei herdenking In Holwierde, waarbij altijd heel veel inwoners aanwezig zijn, zal NIET doorgaan.
U kunt de aangepaste landelijke herdenking via de televisie volgen.
De 4 mei commissie zal wel de kransen leggen, taptoe laten horen en 2 minuten stilte in acht nemen bij het monument. Dit
zonder publiek.
We vertrouwen er op dat u begrip heeft voor het opgelegde besluit en hopen dat de herdenking volgend jaar weer onder grote
belangstelling zal plaatsvinden.
De 4 mei Commissie

75 JAAR VRIJHEID - 5 mei
Gezien de aangescherpte maatregelen, gaat de viering van 5 mei niet door. Alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden, als je het wel doet kan je een hoge boete verwachten.
We roepen alle dorpsbewoners op om de richtlijnen van het RIVM te volgen om zo verdere verspreiding van het virus te beperken.
Een frisse neus halen mag, maar de oproep van het RIVM is om dat alleen te doen of met je gezin. Bij mooi weer kan je best
even naar buiten, maar houdt afstand, ook bijvoorbeeld in de speeltuin!
Sterkte gewenst in deze rare tijden, denk goed om jezelf, om de ouderen en kwetsbaren in het dorp.
Met vriendelijke groet, Susanne Wildeboer
Penningmeester Dorpsbelangen de Drie Maren
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C orona -nieu w s vervolg va n onze hu isa rtsp ra k tij k te Holw ierde.
Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact
heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp en als u
daar op dat moment toestemming voor geeft.
Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft?
Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te
bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

O p dit moment is er een pandemie gaande van de
Corona-virus ( Covid-19 ) .
Van belang is dat we de maatregelen van de overheid blijven
volgen. De 1,5 meter samenleving. O ok na 27 april zullen
een aantal maatregelen aangepast worden.
W ij w illen u vra gen om het volgende:
Heeft u koorts en luchtwegklachten, kom dan niet naar de
praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op.
Ter voorkoming van verspreiding van het corona virus via
de praktijk naar kwetsbare patië nten, willen wij u verzoeken
alleen naar de praktijk te komen na telefonisch overleg.
O m planbare zorg, die niet direct noodzakelijk is, goed af te
spreken, zijn er een aantal maatregelen genomen. Dit kan
betekenen dat de assistente u telefonisch meer vragen stelt.
Wij willen de spreekuren ruimer plannen, waardoor er minder
mensen tegelijk in de wachtkamer zullen zitten.

P ersoonlij k e k eu ze va stleggen
Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet
mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op
drie verschillende manieren doen.
•
U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of
•
U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of
•
U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/ toestemming

Probeer op tijd te komen, maar kom niet te vroeg om wachten in de wachtkamer te voorkomen. Bent u wel te vroeg
wacht dan bij voorkeur indien mogelijk in de auto.
Als het druk is bij de afhaal balie, probeer buiten te wachten.
We kunnen maxi maal 2 personen in de hal ontvangen.

M eer inf orma tie
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de
website volgjezorg.nl/ corona-opt.
O p volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens
heeft bekeken en/ of uw keuze voor het beschikbaar stellen
van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost
aanpassen of doorgeven.

Herha a lmedic a tie liever niet inleveren in de praktijk, maar
bel naar de praktijk,
of herhaal via de website. w w w . hu isa rtsp ra k tij k p a ta ndin. nl
Hoort u bij een kwetsbare groep, laat iemand anders uw
medicatie ophalen.
L ET O P : T oega ng tot u w medisc he gegevens door de
hu isa rtsenp ost
Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze
openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de
huisartsenpost. O f u wordt naar de spoedeisende hulp in
het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost
en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is
daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische
gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.
Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost
uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft
van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische
gegevens van deze patië nten ook worden bekeken door de
artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp.

U

k u nt ook veel inf orma tie vinden op
https: / / www.thuisarts.nl/ nieuw-coronavirus
https: / / www.pharos.nl/ corona-virus

Alvast heel erg bedankt!
N a mens het tea m va n hu isa rtsp ra k tij k Holw ierde
D r. S vati Patandin
apotheekhoudend huisarts
Anneke S ch olte
verpleegkundig speci alist
acu te en ouderenzorg, werkzaam
op dinsdag en vrijdag
F ennie B azuin
apothekers assistente
Aroena R aghoenandan
doktersassistente
R omy Jansema
stagiaire doktersassistente
M iranda W ever
apothekers assistente
I neke F likkema
PO H - G G Z (praktijkondersteuner
geestelijke gezondheid
T onnie R oggeveld
praktijkmanager
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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

T u lp en op de stoep . . . . . . . . . . . . . . .
Maandagavond 6 april de bel gaat,wie zou dat kunnen zijn?
In deze tijd verwacht je geen visite en bekenden komen achterom.
Vol verwachting naar de voordeur en wat schetst mijn verbazing,
niemand staat er maar van de weg af wordt geroepen een bloemetje, en ja op de stoep ligt een bos tulpen ik roep nog bedankt
hoor super. Maar ik ben wel benieuwd van wie of die zouden
zijn.
Dus kijk ik op het kaartje en blijkt het van stichting Dorpsbelangen te zijn De Drie Maren.
Wat een geweldig initiatief, kijk dat doet mij nu weer zo goed en
ben ik blij dat ik in Holwierde woon in zo’ n hechte gemeenschap.
Nogmaals heel erg bedankt voor de bloemen super ze hebben
een mooi plaatsje gekregen en elke keer ben ik weer blij wanneer ik er naar kijk.
Jo pie O osting Hoofdweg 3 1 Holwierde.
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Elke donderdag
in Spijk
11.00 tot 14.00 uur...
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K ent u Va n S ma a k nog niet?
W ij bezo rgen a l j a ren ( h) eerlij k e ma a ltij den bij u in de bu u rt.
Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig en vitaal in
uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, waar u geniet
van verse en gezonde maaltijden. O nze warme maaltijden
worden elke dag bij u thuis bezorgd. U kunt meteen aan
tafel.
Wilt u liever zelf bepalen hoe laat u aan tafel gaat, kies dan
voor een koelverse maaltijd. Deze worden 3 keer per week
bij u bezorgd. U geniet van een volledige maaltijd, 7 dagen
per week, 3 6 5 dagen per jaar!
Wij vinden het belangrijk dat u aangeeft wat en wanneer
u wilt ontvangen. Wilt u liever een aantal keer per week of
tijdelijk van onze service gebruik maken? Geen probleem.
Va n S ma a k is sp ec ia list in dië ten en c onsistenties.
Volgt u een speciaal dieet? Wij voorzien in uw dieetwensen,
zoals glutenvrij, lactosevrij en zoutarm. Naast de veelvoorkomend dië ten bezorgen wij ook gemalen en vloeibare
maaltijden. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk.
U ontvangt van ons een persoonlijke menukaart met daarop
de maaltijden die passen binnen uw dieetwensen.

Z iet de bezorger iets anders dan hij gewend is? Dan wordt er
via onze klantenservice contact gezocht met de contactpersoon die bij ons bekend is.
Een hele geruststelling voor degene die voor u zorgt.
Ju ist tijdens deze periode zien wij dat klanten zich aanmelden omdat zij liever de boodschappen niet meer zelf willen
doen.
Wilt u proeven dat onze maaltijden zo lekker zijn als wij
zeggen?

B el dan onze kl antens ervic e op tel ef oonnu mmer 0 8 8 5 1 1 5 4 0 0 of s tu u r een mail naar inf o@ vans maak. nl . W ij
zo rg en ervoor dat er eenmal ig een g ratis p roef maal tijd
b ij u b ezo rg d wordt.

(zie advertentie op pagina 24 )

Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg belangrijk. Wij
maken graag een praatje met onze klanten. O nze bezorgers
hebben oog voor de klant.
U

g eniet van een vol l edig e maal tijd
7 dag en p er week,
3 6 5 dag en p er jaar!
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BEAUTY SALON EEMSDELTA
Weet u dat:

U altijd GRATIS een huidanalyse kan doen?
U altijd GRATIS een voetanalyse kan doen?
U altijd vrijblijvend mag langskomen voor advies?
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief?
U Voor meer informatie altijd mag bellen, mailen of appen?
U altijd welkom bent bij team Beautysalon Eemsdelta.
Graag tot ziens in Beautysalon Eemsdelta!
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Hallo,
Dat er ten tijde van het Corona virus creatieve ideeen ontstaan blijkt maar weer.
In het dorp Holwierde woont een prachtige groep mensen die elkaar helpen.
Z o is er een berentocht goed georganiseerd door de ouders, een tekenactie voor ouderen opgezet en ook een Paasactie komt
van de grond.
Vanuit het team Hiliglo is besloten om op virtuele schoolreis naar het Rijksmuseum te gaan.
Ju f Ankie heeft er een vragenlijst bij gemaakt.
Deze vragenlijst vond het rijksmuseum zo leuk, zodat deze is geplaatst op de site. Z ie de link in de bijlage.
Blijf allemaal gezond!
Vriendelijke groet,
Hilde K ruijskamp.

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

O p sc hoolreis in q u a ra nta ine
In deze bizarre tijden zijn de kinderen van groep 5 t/ m 8 van
obs Hiliglo toch op schoolreis geweest. Nou ja, virtueel dan.

Een a a nta l rea c ties op rij :
•
Het leek me eerst niks, maar later vond ik het toch heel

Bij het pakket van de 3 e week onderwijs op afstand is een
ext ra verrassing toegevoegd: een rolletje snoep en een uitnodiging om mee te gaan op schoolreis naar het
Rijksmuseum!

•

In je hoofd heel even weg uit de gekke situatie waar we
in zitten en even iets anders doen dan de gewone lessen,
werkbladen en Gyn zy .
Het plan is opgevat om bij de site van het Rijksmuseum een
speurtocht te maken. O p deze site zijn namelijk verschillende
topstukken uit de collectie te bekijken.
Middels in- en uitzoomen zijn verschillende werken heel
goed te bekijken. Met daarnaast de bijbehorende audio-fragmenten kom je er heel veel over te weten.
Vanuit de kinderen ( é n ouders) , kwamen veel positieve
reacties

•

•

•

•

leuk.
Ik heb het samen met de jongens gedaan, wat interessant zeg, ze vonden het heel leuk.
We waren nog nooit in het Rijksmuseum geweest, maar
nu wel! O ntzettend leerzaam en leuk.
Ik vond het schoolreisje veel te kort duren, dit wil ik wel
vaker!
Precies wat mijn dochter even nodig had in deze gekke
tijd, ze is helemaal enthousiast.
De rondleiding is bij het Rijksmuseum ook goed ontvangen
en staat op de site van het Rijksmuseum! Via onderstaande
link kunnen alle collega’ s van Marenland hem gebruiken.
Neem hem gerust over en laat ook jullie kinderen op schoolreis gaan! Heel veel plezier ermee.
https: / / www.rijksmuseum.nl/ nl/ families-onderwijs-of-groepen/
online-rijksmuseum-voor-onderwijs
Namens team obs Hiliglo Holwierde,
Ankie Stamkot.
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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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grunneger proatjes
I n dez e ru b riek p l aats en wij maandel ijks een G roning er verhaal of g edic ht of een interes s ant “G ru nneg er”
onderwerp . O nders taand verhaal , g es c hreven door H inderk B eenes komt van de s ite van Didel dom.

N obelp riesw innoa r en zi en sj ef eu r
zoal en begon zien inlaiden met te zeggen dat ze toch zo
bliede en trots wazzen beruimde Nobelprieswinnoar hier te
hebben en, ook nog, dat ze grode belangstellen haarn veur
zien onderzuik.
t Vuil perfester ja hailemoal nait tegen zoas zien sjefeur t
verhoal huil. Z elfs ain humoristiese opmaken, dai perfesser
aaltied mokte, weur nou ook deur sjefeur mokt en haile zoal
bulderde van t lachen.

Der was ais n perfester dai - veur hom overwachts - Nobelpries kreeg. Hai was der wel bliede met, mor t veraanderde
zien leven wel hail slim. Hai weur nou ja veul voaker uutneudigt om ain lezen over over zien onderzuik te hollen, nait
allinnig in binnenlaand moar ook veul in boetenlaand.
Nou haar hai slim de pest aan vlaigmesienen; van Eelde
kwammen leste tied meer en meer van dai lawaaibakken
hom snachts uut sloap hoalen. Doarom haar hai besloten
gain pode meer in zo’ n ding te zetten.
O m noar dai lezings te goan haar hai doarom ain auto met
sjefeur aanschaft; geld zat nou, dus woarom nait.
Hai gung sikkom elke weke op pad, noar F rankriek, Itoalie,
Duutslaand, Engelaand en zo en, tussendeur, ook noar
ploatsen in Nederland. Sjefeur ree hom en, op achterbaanke,
rippetaaierde hai haadop zien verhoal.

O p t lest was der gelegenhaid om vraogen te stellen. Moar
ook dat gaf gain perbleem: aalmoalten zelfde vraogen as
ze op vief, zes aandere ploatsen ook aal steld haarn, dus
sjefeur woz overaal antwoord op te geven.
Moar hailemoal aan t ende ston der ain jong studentje op,
zo’ n jong ventje met n stoalen brillegie, dai eerst vruig of hai
ook wat vroagen mog en dou van waal stak.
Perfester achter in
zoal luusterde en
schrok: dat was
ain stoere vroage,
dat haar nog
gain aine eerder
vroagd.
Sjefeur achter
lesnoar woz
netuurlik nait hou
hai dizze vroage
beantwoorden
mos.

Moar, as joe wel
begriepen, dat
was ja wel mooi
veur drai, vaar
weke, moar dou
begon t hom wel
ain beetje de keel
uut te hangen.
O p zo’ n ritje noar
ain of aandere
universiteit bekloagde hai zich
tegen zien sjefeur.

Moar hai vertrok
gain spier van zien
gezicht en zee:
‘ Nou, ie kennen
wel zain dat t leste
vroage is. Waant
wat is dit nou
ainglieks veur n
vroage, dat wait
toch elk en aine.

Dai zee dat hai
dat hail goud
begriepen kon,
want t was ja toch
aaltied moar dat
zulfde verhoaltje,
staarker nog,
sjefeur haar t nou
zo voak heurt, dat
hai t ondertussen
ook sikkom uut
kop kende en lezen ook wel hoalen kon.
Dou perfester doar n tiedje over noadocht haar, begon hom
dat wel wat te lieken en hai zee dat perfester dat wel ais
uutperberen wol.
Sjefeur vond t goud, dus op n parkeerploatse ruilden ze heur
goud om:
perfester kreeg sjefeurspedde en jassie, en sjefeur strikke en
jassie van perfester.

Ik denk dat zelfs
mien sjefeur achter in zoal dizze vroage wel beantwoorden
ken’ .
En inderdoad, perfester achter in zoal ston op, gaf n uutvorig
antwoord.

L ezenzoal was hailendaal vol. Gelukkeg was perfester der
nooit eerder west, dus veurzitter keek nait vrumd op en nam
verklaide sjefeur onmiddellek met, zette hom op n stoule
noast lesnoar, zette as sjefeur verklaide perfester achter in
©

Z oal von dou ook dat t wel ain makkeleke vroage was, dat
zelfs dei sjefeur t aanwoord wus. Z ie keken wat gramnietig
noar studentje en klapten noa ofloop extra haad veur Nobelprieswinnoar.

Hinderk Beenes
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen

Francis

Hair & Nails
Kapsalon en Nagelstyliste

Uiteinderweg 7D
Holwierde

Hét adres voor
Knippen
Permanenten
Opsteken, Vlechten
en tevens voor

Acryl/gel-nagels
Gellak voor handen en voeten
Kennismakingskorting:
Februari, maart en april

15% korting

op de eerste behandeling

Meer informatie, advies of afspraak: 06 153 759 05
...of mail naar noldenhairdesign@gmail.com

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

Eerste volledig online editie va n N ightHu nt
De j a c ht op j ong gita a rta lent ga a t gew oon door
G roningen - Drenthe
In tegenstelling tot vele andere activiteiten, gaat de Gronings-Drentse jacht op jonge gitaartalent NightHunt deze zomer wé l
door. De ‘ zoektocht naar ongekend gitaartalent’ vindt voor het eerst volledig online plaats. Deelnemers van de NightHunt O nline
Edition strijden om een prachtige hoofdprijs: een akoestische Eastman gitaar.
Vanwege de coronacrisis vindt deze vierde editie van de
talentenjacht voor jeugdige gitaristen plaats op het wereldwijde web. De eerste drie edities werden nog live gehouden in
Veendam.
“ We hebben er lang over nagedacht en hebben gelukkig een
opzet gevonden die het mogelijk maken dat de NightHunt
kan doorgaan” , vertelt Albert Boddema van L EO Music &
Audio in Stadskanaal. Hij organiseer de gitaartalentenjacht
samen met stichting Bogdike die de hoofdprijs beschikbaar
stelt.
“ We hopen dat de online editie eenmalig is en dat we volgend jaar weer gewoon voor publiek kunnen spelen. Maar dit
leek ons voor nu een uitstekend alternatief.”
Hoof dp rij s: een gita a r
De winnaar van deze talentenjacht wint niet alleen voor
zichzelf een splinternieuwe Eastman-gitaar. O m de muziekeducatie te steunen stelt L EO Music & Audio ook een
gitaar beschikbaar voor de muziekdocent of -school van de
winnaar.
“ Wij vinden het ontzettend belangrijk dat jeugdig muzikaal
talent zich blijft ontwikkelen” , zegt Boddema. “ Ju ist nu je vanwege de ‘ intelligente lockdown’ vele andere activiteiten niet
kunt ondernemen, is het een uitgelezen kans om je gitaar
( vaker) op te pakken.
Dit willen wij stimuleren met de NightHunt O nline Edition.”
Hoe doe j e mee?
Wie mee wil doen, mag niet ouder zijn dan 20 jaar en moet
uit Groningen of Drenthe komen.
Gitaristen doen mee door van het spelen van hun favoriete
taarnu
er een l pje te aken en te uploaden op
w w w . nighthu nt. nl.
Boddema: “ Het mag een cover zijn of een eigen nummer,
met akoestische gitaar of elektrisch. Z olang het enthousiasme van de gitarist er maar vanaf straalt.” Het nummer mag
solo, met een backing-track of met een band opgenomen
worden.
n dat laatste eval oet op de l du del jk te en jn dat
de bandleden anderhalve meter afstand van elkaar houden
tijdens het spelen. Via een stemsyst eem op de website
wordt de uiteindelijke winnaar van een akoestische Eastman
gitaar gekozen.

V oormalig winnaar L uuk D oddema in act ie op het podium
tijdens een vorige N ightH unt (f oto stich ting B ogdike).
G ita a rdoc enten
De organisatie van de online NightHunt wil contact leggen
tussen docenten en jonge gitaristen. “ Als ( lokale) muziekwinkel vinden we het belangrijk om muziek maken onder
jongeren te stimuleren.
We willen laten zien dat er ook tijdens deze coronacrisis genoeg opties zijn om samen muziek te maken en dat gitaarles
gewoon mogelijk is” , licht Boddema toe.
Daarom worden gitaardocenten uitgenodigd om op
w w w . nighthu nt. nl l pjes te uploaden aar n j hun avoriete gitaarnummer spelen of bijvoorbeeld een korte tip of
trick uitleggen:
“ Denk bijvoorbeeld aan hoe je je gitaar het best kan opnemen met je telefoon, hoe je thuis het best kan blijven oefenen of hoe je die ene bekende riff of solo moet spelen.
et doel van de l pjes van de taardo enten s o deelnemers aan de NightHunt over de lijn trekken om mee te
doen o o een beter l pje te aken

De winnaar van de N ig htH u nt O nl ine E dition wordt b ekendg emaakt op 1 9 ju ni
W ie mee wil doen, kan zi jn of haar op name tot 1 ju ni ins tu ren via www. nig hthu nt. nl .
Daar zi jn ook de voorwaarden te vinden.
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Pumpkin

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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• bloemen

• workshops

• decoratie

• pompoenen

• bruids- en rouwwerk
Openingstijden:
Donderdag 9.30 - 17.30
Vrijdag
9.30 - 17.30
Zaterdag
9.30 - 17.00

(najaar)
Wilma Smit
tel. 06 188 249 71
Hoofdweg 29
9905 PA Holwierde

Voor bestellingen buiten de openingstijden kunt u altijd bellen.

Pumpkin is ook te volgen via facebook of instagram
www.pumpkinbywebe@gmail.com

Aa nk ondiging bevrij dingsbu ndel dorp sk ra nt
T er gelegenheid va n 75 j a a r Vrij heid hebben w ij een bu ndel sa mengesteld met verha len va n oorlogsherinneringen va n
inw oners w elk e gedu rende de a f gelop en j a ren in de dorp sk ra nt zi j n gep u blic eerd.
Deze bu ndel ontva ngt u in de “b evrij dingsw eek ” in u w brievenbu s .

Opdat we
niet vergeten
De bevrijding van Holwierde verteld door ooggetuigen
U i tg a v e v a n ‘ Aan weer szijden van de H eekt ’
te r g e l e g e n h eid van 75 jaar Vr ijh eid
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

De la a tste oorlogsda gen
va n de f a milie P a p eleu r op N a nsu m
De f amil ie P ap el eu r had een b oerderij op N ans u m, Dijkweg 1 7 ( waar nu dhr. T hoonen woont) . O p a met 3 zo ons en een
s c hoondoc hter. De jong s te zo on, onze vader F reerk P ap el eu r woonde op de b oerderij op nu mmer 1 3 ( waar nu de f am.
B ou man woont) met onze moeder H ennie P ap el eu r- Dijkema, zo on H enk van 3 jaar en doc hter J annie, nog een b ab y .

b oerderij Dijkweg 1 7
O mdat de oorlogshandelingen naderden en de boerderij op
nummer 17 vlakbij de Batterij stond, achtte men het beter om
met z’ n allen op de boerderij op nummer 13 te gaan wonen.
Daar waren ook al enige tijd militairen ingekwartierd. Er
waren jonge mannen bij, die hun vrouwen en kinderen erg
misten. Z e vroegen wel eens aan moeder Hennie Papeleur
of ze baby Ja nnie mochten vasthouden en haar een schone
luier om mochten doen.
Het oorlogsgeweld nam steeds meer toe. Uit veiligheidsoverwegingen werd moeder Hennie Papeleur met de 2 kinderen
naar Marsum gestuurd, waar haar ouders Ja n en Ja ntje
Dijkema op een boerderij woonden.
Maar ook daar werd de situatie bedreigend. Soms vielen
er bommen en granaten in de omgeving. Men moest dan
maken dat men in de schuilkelder kwam.
Voor baby Ja nnie werd een houten kistje getimmerd, want
als het gevaarlijk werd konden ze dat kistje op een boerenwagen zetten.
O ok kwam er een bejaard echtpaar Sinnema schuilen.
Het kistje van Ja nnie werd naar achteren gezet, zodat het
echtpaar bij de deur kon zitten. Een granaatscherf sloeg in,
mevrouw Sinnema werd levensbedreigend gewond en is
overleden.
De schrik zat er goed in. Men vatte het plan om te gaan
vluchten, samen met de familie Schipper uit Appingedam
naar familie van de familie Schipper in Noorddijk. Met z’ n
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allen op de ets
kinderwagen
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ass eve banden en de bab
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O pa Papeleur met zijn zonen Nicolaas, Hindrik, F rederik
en F reerk bleven op de boerderij in Nansum. F rederik was
getrouwd met Gartje Sol. O ok zij en haar zuster Corry Sol
bleven op Nansum.
De sfeer werd vanaf donderdag 19 april steeds grimmiger.
De Duitse Batterij begon aan de gevechten deel te nemen.
Het werd gevaarlijk en men werd bang. Eerst gebeurde er
nog niet veel.
Vrijdags ging men maar gewoon aan het werk met de werkzaamheden op het land. ’ s Z aterdags brandde de boerderij
af van de familie Elema op Hoogwatum.
Men hoorde van de slachtoffers. Het werd bittere ernst.
In allerijl werden er nog wat veiligheidsmaatregelen genomen als het dichtspijkeren van ramen, het verbeteren van de
schuilkelders etc.
O p zondag 22 april sloegen de eerste granaten in en werden
er enkele huizen vernield. Gelukkig geen slachtoffers.
Vanaf die tijd werden dag en nacht grotendeels in de schuilkelders/ schuilplaatsen doorgebracht door de strijd tussen de
Duitsers en de Canadezen.
’ s Maandagsavonds zag men een spoor van brandende
boerderijen.
Dinsdags zag men een regen van inslaande granaten op
Holwierde.

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
G ij ze ling
De Duitse soldaten kozen het hazenpad. Men dacht dat de
Canadezen er aankwamen, maar het waren nieuwe Duitsers
die hun Hoofdkwartier inrichten in het woonhuis van de familie Smit, waar nu fam. Pardijs woont.
’ s Middags om 2 uur werden 6 mannen van de families Elema en L ubbers en hun evacué s van L utjeburen enkele uren
op de boerderij van Smit vastgehouden, maar werden ook
weer vrijgelaten. ‘ s Middags om 4 uur werden alle mannen
van Nansum, tussen de 15 en 6 0 jaar, in gijzeling vastgezet
op de boerderij van Smit. Soms mochten ze een poosje
naar hun huis om hun vee te verzorgen. O m de beurt voor
de helft. De andere helft werd met de dood bedreigd, als de
anderen niet weer terugkwamen.
Z oals we in het begin al vertelden, op onze boerderij was
inkwartiering van de Duitsers.
Daar werden ook de plannen en vorderingen door de Duitsers besproken. O p de boerderij waren alleen O pa Papeleur
met zijn schoondochter Gartje en haar zus Corry Sol.
Corry Sol had een opleiding voor lerares gedaan en verstond
redelijk goed Duits. Wat kwam dat goed van pas! Z odoende
waren ze goed op de hoogte over de stand van zaken betreffende het front.
Z e waren de laatste dagen en nachten veelal in de schuur
tussen de stropakken als bescherming voor de kogels en
scherven van de granaten.

Men kwam deze laatste dagen niet meer uit de kleren. Er
werd op afstand steeds geschoten.
O p 29 april werd de aanval van de Canadezen goed ingezet.
Z e kwamen vanaf Bierum, langs de dijk naar Nansum. In het
veld lagen overal landmijnen. De Batterij werd ingenomen.
De naast Nansum gelegen boerderij, O ldenbosch, werd ook
ingenomen. De Duitse soldaten die onze boerderij bezet
hielden, werden bang dat de boerderij kapotgeschoten zou
worden. Z e zagen wel dat er geen houden meer aan was en
ze besloten tot overgave.
Gartje Sol werd gesommeerd om, met een lange stok met
een wit laken eraan bevestigd, het weiland in te lopen
richting O ldenbosch waar de Canadezen waren, om aan
te geven dat de Duitsers in de boerderij van Papeleur zich
wilden overgeven.
Alles ging niet zonder slag of stoot.
Een groep fanatieke Duitsers die zich in de moestuin en
boomgaard hadden verschanst, boden verzet. Er werd man
tegen man gevochten.
Gartje en Corry zagen, verstopt achter de vensterbank en
blinden in de kamer, dat er verschillende soldaten werden
doodgeschoten. Z e vluchtten in paniek naar de schuilplaats
in de schuur. Een totale heksenketel om de boerderij. Met
angst en beven. Hoe overleven we dit?

b oerderij Dijkweg 1 3
Er kwamen Canadese tanks, achter de boerderij opgesteld,
die Borkum gingen bestoken.
Vanaf Borkum kwamen nog steeds bommen en granaten om
de Canadezen te treffen.
O ok op de boerderij van Smit beleefde men angstige uren.
Hoe was het met de vrouw en kinderen? Z aten ze veilig in
hun schuilplaatsen? Dan vallen er granaten op de schuilkelder bij de boerderij van Smit. Pieter Rutgers en Ja n Tuil
kwamen om.
O ok mevrouw Westrup werd dodelijk getroffen.
De 3 8 gegijzelde personen bij boer Smit werden vrij, toen de
Duitsers naar Delfzijl vluchtten.

Het huis van Egbert Tuinier werd onherstelbaar beschadigd
en hij zelf ernstig gewond.
Hij is later in het ziekenhuis overleden.
Het ouderlijk huis, de boerderij op nummer 17 , werd ook
behoorlijk beschadigd.
Niemand van onze familie raakte gewond. Wel maakte deze
oorlog een enorme impact. Er werd regelmatig over gesproken. O p zondagavond, de vaste visite avond, kwamen de
verhalen los.
O ud-Nansumers,
Henk, Ja nnie en Ja n Papeleur
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Wie zijn er jarig in...
11
17
24
27

Elian
Suus
Britt
Raiko

...mei?

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Af va l sc heiden
G emeente Del f zi jl hou dt vas t aan af val s c heiden amb ities tijdens c oronac ris is
De gemeente Delfzijl zit volop in de voorbereiding om de
‘ Van Afval Naar Grondstof’ ( VANG) doelstellingen te halen.
Delfzijl wil een gemeente zijn die minder afval produceert,
dus haar afval beter scheidt en restproducten hergebruikt of
gaat recycl en.
De productie van restafval was 16 5 kg per persoon per jaar,
dit moet volgens de VANG-doelstelling 10 0 kg per persoon
zijn.
Z oek en na a r j u iste momenten, vormen en middelen
Wethouder Ja n Menninga: “ O m de VANG-doelstellingen
te halen, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen van
onze inwoners. Immers, we kunnen het niet alleen.
In verband met de coronacrisis is het ‘ Samen met onze inwoners’ daadwerkelijk vorm geven, vooral een zoeken naar de
juiste momenten, vormen en middelen. Hierdoor schuift de
planning voor het uitzetten van voorzieningen die de afvalinzameling verbeteren op in de tijd.”

Met deze tas krijgen inwoners de mogelijkheid om boeken,
( kleine) elektrische apparaten, speelgoed en text iel in te
zamelen en aan te bieden.
Het plaatsen van GF T-containers bij hoogbouw en de
uitreiking van het gratis gerecycl ed gft-keukenemmertje zijn
voorzieningen die hierop volgen.
Begin november worden de grijze en groene containers bij
de laagbouw vervangen.
De huidige grijze container krijgt dan een nieuw leven als
papier container.
S a men ha len w e a lles eru it
Naast het samenwerken met inwoners start de gemeente
met afvalverwerker O mrin de campagne:
‘ V an A f val N aar G ronds tof - S amen hal en we al l es eru it’ .
Z odat inwoners weten wanneer de invoering van de voorzieningen plaatsvindt en dat zij voor, tijdens en na de invoering
ervan voldoende informatie hebben over de juiste manier
van afval scheiden.

Introdu c tie a f va lvoorzi eningen - B ES T -ta s
De introductie van de BEST-tas die in april gepland stond, is
nu door de huidige omstandigheden rond de zomer.
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W erkzaamheden aan het hekwerk bij de dubbele dijk bij H oog W atum. E r is daar een mooi watergebied ontstaan.
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P U Z Z EL

Stand:

De oplossing van vorige keer was K rewerdermaar.
Voor deze keer hebben we een zweedse puzzel.

Veel p u ze

lp lezi er!

Tj. Buitenwerf
A. Jansema
H. Pieterman
H. Stoppels
A. Bronsema-Poort
B. Bos-Vinke
J. Folkersma
H. Meijboom
M. Mulder
Fam. Oldenhuis
J. Bloemen
E. Bakker-Vos
K. Zuidema

+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10

totaal
80 pnt
80 pnt
80 pnt
80 pnt
79 pnt
80 pnt
70 pnt
68 pnt
10 pnt
10 pnt
68 pnt
20 pnt
30 pnt
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De boer op met Martine
Deze maand s tarten we met een nieu we ru b riek. M artine L es terhu is za l maandel ijks een b ijdrag e l everen over het werk
op de b oerderij aan de U iteinderweg no. 1 1
M artine heef t rec entel ijk de b oerderij overg enomen van R eg inal d en W il l emien. De akkerb ou w is s inds 2 0 1 8 in oms c hakel ing naar b iol og is c h en de varkens zi jn al s inds 1 9 9 2 b iol og is c h. Dit b etref t een g es l oten b edrijf met 5 5 e
z u g en en
hu n nakomel ing en, in totaal zi jn dit ong eveer 6 5 0 varkens .
Maart en April, de maanden dat de lente zich aankondigt en
de natuur weer opstart na een lange tijd stilte. Heerlijk vind
ik deze maanden, dan bruist mijn energie en start ik ook op
om weer langere dagen buiten
bezig te zijn.
Vanwege het natte najaar en
winter was ik erg benieuwd hoe
dit voorjaar zou gaan verlopen, de overgang van nat naar
droog had niet groter kunnen
zijn! In 1 week is het van ‘ ah,
we kunnen nu eindelijk het land
op’ naar ‘ nou, de grond is nu
zo droog en hard dat we graag
wel een buitje zouden willen
hebben’ . De natuur blijkt een
wonderlijk iets.
Begin maart zijn we begonnen met het observeren van
de percelen die we als eerste
zouden kunnen bemesten,
ploegen en zaaien. Dit verschilt
namelijk aangezien het ene
perceel zwaarder of lichter is
dan de andere en het verschilt
ook wat voor gewas het er jaar ervoor gestaan heeft of welke
bewerking het heeft gehad.
De volgorde was bepaald; zuidelijk van de boerderij ( langs
het etspad b j het hoo holtje aan e als eerste ploe en
en daarna tarwe zaaien.

zaaien en opkomst tarwe
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Tarwe moet er als eerste in. Haver en Gerst kunnen later
gezaaid worden, maar tarwe heeft de ext ra dagen nodig
om tot een goede oogst te komen.
Nu moeten we als biologisch boer ook niet te vroeg
het land op, want dan
verliezen we het van het
onkruid. Het is altijd wikken
en wegen… en maar wachten wat het weer gaat doen.
Na het zaaien zou het
mooi zijn als er een buitje
valt ( wat nu redelijk uniek
begint te worden) , maar
ondanks dat het droog is
kiemt het!
Ik vind het zo’ n prachtig
moment dat het land langzaam aan groen begint te
worden.
Als eerst zie je een groene
gloed als de zon opkomst
of ondergaat, dan begint
m’ n hart al sneller te kloppen: het komt eraan!
De tarwe kiemt mooi, het land wordt met de dag groener! Samen met Reginald verbaas ik me dan toch weer
hoe zo’ n zaadje kan kiemen in een redelijk grof kiembed
zonder enige regen..

De boer op met Martine
Niet alleen de tarwe gaat goed, met de biologische varkens gaat het ook goed! Te goed… we
hebben teveel biggen gekregen afgelopen week.
55 biggen bij 3 zeugen.
Dit aantal kunnen ze niet aan om groot te brengen dus hebben we een doorschuifsyst eem bedacht. Z eugen met biggen van 6 weken worden
gespeend ( van elkaar gescheiden) , die zeugen
krijgen dan biggen die 3 weken oud zijn en zeugen die biggen hebben van 3 weken oud krijgen
pasgeboren biggen.
We hebben zo 15 biggen weten te redden door
2 pleegmoeders te organiseren. Het was een
heuse verhu n en de eu en aren fl nk van
slag doordat ze hun eigen biggen niet om zich
heen hadden.
Je kunt hiervoor medicijn door het voer geven om
ze rustiger te maken maar wat je ook kan doen: 2
pilsjes. En het wonderlijke: het heeft geholpen!
Het gebeurt ook wel eens dat een nieuwe moeder
de nieuwe biggen niet accepteert. Het was dus
2 dagen even spannend en we hebben vaak gekeken of de zeugen de biggen wel lieten drinken,
maar na een dikke dag hadden de zeugen hun
nieuwe biggen geaccepteerd.
Een minder leuk nieuwtje is dat een jonge zeug
plotseling is doodgegaan terwijl ze op punt van
werpen stond… Z eugen dragen 115 dagen en ze
was 117 dagen drachtig, dus het moest snel gebeuren! Helaas waren we erbij toen het gebeurde, ze hapte naar adem en viel op de grond en
het was in een paar seconden gedaan. Je voelt
je dan zo hulpeloos, we konden helemaal niets
doen.
Waarschijnlijk is het een draaiing van de darm
geweest, dit kan plotseling optreden en is niets
tegen te doen. We hebben nog geprobeerd de
zeug op te voelen en er nog biggen af te halen
maar deze waren ook al dood helaas. Z o zie je
maar, leven en dood ligt zo dicht bij elkaar op een
boerderij…
De afgelopen 4 weken was het topdrukte, op het
land en in de stal. We hebben geen moment stil
gestaan en nu komen we weer een beetje op
adem…
Tijd om wat achterstallig werk in te halen!
Volgende maand horen jullie weer van onze
avonturen.
F amil ie L es terhu is
M artine en H ans
R eg inal d en W il l emien
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W eidevogels in K rew erd - B a s en S op hia De Jong, K rew erd
vervolg op a rtik el in het a p rilnu mmer

Aa nta llen w eidevogels in N ederla nd
O ver het algemeen kan men stellen dat het niet heel goed gaat met het aantal weidevogels in Nederland.
O nder weidevogels worden vogelsoorten verstaan die in uitgestrekte
graslanden broeden. De kievit, scholekster, tureluur en met name de grutto
hebben het lastig.
Het Collectief Midden Groningen zet zich in voor het verbeteren van de
vogelstand. O m de boerenlandvogels en hun leefomgeving te beschermen
kunnen agrarië rs in het werkgebied verschillende beheerpakketten toepassen, varië rend van licht ( bijvoorbeeld uitgesteld maaien) tot zwaar ( hierbij
kunt u denken aan de aanleg van een plasdras) . Bij elk beheerpakket ontvangt de agrarië r een beheervergoeding ter compensatie.

W ij z ij n melk veebedrij f de Jong-N ieboer in
het gehu c ht N ij enk looster
met ongeveer 1 0 0 k oeien.
Wij hebben al een aantal jaren een beheerscontract met
het olle t e n ons spe eke eval hebben j naast het
etspadje tussen N jenklooster en re erd een eb ed
liggen, waarop een pakket lag van uitgesteld maaien met als
maaidatum 15 juni.
Z odat de vogels in alle rust kunnen broeden en hun kuikens
kunnen voeden. Hierdoor kunnen de kuikens opgroeien in
hoog gras waardoor ze een mooie schuilplaats hebben.

K ievit
Tevens is in het omliggende weiland kruidenrijk grasland
gezaaid. Dit is grasland wat veel verschillende kruiden bevat.
Dit groeit iets hoger als gras en trekt ook meer insecten aan
wat weer voedsel is voor de weidevogel.
Hierop ligt ook een uitgestelde maaidatum van 15 juni.
Als blijkt dat de kuikens op 15 juni nog niet kunnen vliegen
wordt het maaien langer uitgesteld. O ok is er een natuurvriendelijke oever aangelegd, zodat vogels makkelijk in en
uit de naastgelegen sloot kunnen klimmen richting de andere
percelen waarop ook aan speciaal beheer wordt gedaan
( van Ramshorst, v/ d Burg en Schep b.v.) .

Helaas bleek dat de weidevogels ons gebied ( nog) niet zo
zagen zitten en als er niet meer vogels gaan broeden zou dit
gebied niet meer in aanmerking komen als vogelgebied.

P la s-dra s gebied

Daarom is er aan een aantal boeren gevraagd om hun beheerscontracten te verzwaren om zodoende dit vogelgebied
proberen te behouden.
Hierom hebben we vorig jaar voor zwaardere pakketten gekozen en is er een plas- dras gebied aangelegd en is er een
deel met kruiden ingezaaid.
Dit is een contract waarbij er water op het land wordt gepompt tussen 15 februari en 15 juni zodat de weidevogel
zich er veilig voelt. Het is de bedoeling dat er een laagje
water staat van 5 tot 20 cm.
Er is een dijkje aangelegd en er staat een pomp bij om
het water op het land te houden. Dit was vorig jaar met de
droogte een behoorlijke uitdaging.
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G rutto

S ch olekster

boven: T ureluur, beneden: G raspieper

G elu k k ig heef t de w eidevogel ons gebied
gevonden!
Er zijn vrijwilligers die de nesten zoeken en noteren. ( dit jaar 20 20
voor het eerst met een drone) .
Er waren afgelopen jaar verschillende nesten van weidevogels in
ons gebied te vinden zoals de Graspieper, Grutto, Scholekster,
K ievit en Tureluur.
Vanaf 15 februari zijn de werkzaamheden alweer begonnen en
we zijn erg nieuwsgierig hoeveel weidevogels er dit jaar gaan
nestelen.
Hopelijk komen er nog meer weidevogels en kunnen we bij de
overheid dit gebied behouden met een nieuw contract voor 6 jaar.
Misschien als u dit voorjaar ( en hopelijk langer) over het voetpadje loopt, hoort u de vogels tjilpen en de kuikens piepen.

B as en S op hia de J ong , K rewerd

K ijk ook eens op www.collectiefmiddengroningen.nl
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L oonbedrij f
D oornekamp
Holw ierde
Adv.
Sikkema

Voor al uw graafw erk
afgraven van tuinen
graven van funderingen
aan eggen van opri en
afvoeren van overtollige grond
leveren z and/grond
aanleggen drainage

tel. 06 55 16 8 7 31
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Voetbalvereniging
"Holwierde"
Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

f oto’ s u it het arc hief

S p onsoring

Wilt u sponsor worden van VV Holwierde? Wij bieden verschillende sponsorpakketten aan. U kunt hierbij kiezen voor onder
andere bordsponsoring, shirtsponsoring, kledingsponsoring ( trainingspakken) en balsponsoring. Bij interesse of voor meer
informatie kunt u een mail sturen naar sponsoring@ vvholwierde.net.

L id w orden?

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

• Drukwerk
• Buitenreclame
• Stickers
• Flyers/folder
• Huisstĳl
• Promotie
• Relatiegeschenken
• Horeca
• Foto producten
• Kleding

info@dereclamestunter.nl
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O ntmoetingsgroep 55+

Het seizoen zit er voor ons op, we hadden ons allemaal een leuker einde van onze middagen verwacht.
Helaas het is niet anders, we hopen dat we elkaar in September weer onder normale
omstandigheden kunnen ontmoeten.
Ik w ens u a llen een mooie zo mer toe,
la ten w e elk a a r niet vergeten, na mens de vrij w illigers,
Met een vriendelijke groet. K orry Star.

BoekSpot en Koffietafel
e s hool s no steeds esloten at betekent dus dat ook de o eta el n et be o ht kan
worden en er ook geen boeken kunnen worden geleend en / of teruggebracht.
Helaas!
Z odra de school weer open is, zijn wij er uiteraard ook weer!
Anita, Augusta, Thea, Rudi

H olwierde vanaf K rewerd gezien

O

ndersteu ning bij a f ha ndeling
mij nbou w sc ha de tij dens c orona
We leven momenteel in een rare tijd waarin er veel op ons allen afkomt.
We moeten wennen aan een situatie die afwijkt van het leven dat we gewend waren.
Bewonerssteunpunt Stut-en-Steun staat echter onverminderd klaar voor mijnbouwgedupeerden.
De medewerkers werken weliswaar thuis en fysi ek afspreken, aanwezig zijn bij inspecties en het houden van inloopspreekuren
is momenteel niet mogelijk.
Veiligheid sta a t voorop en om die reden houdt Stut-en-Steun zich strikt aan de regels die zijn opgesteld door RIVM en het
kabinet.
Gelukkig kunnen bewoners via telefoon en mail gewoon ondersteuning krijgen. Z e hoeven daarom zeker niet te schromen om
ook, of juist in deze tijd contact met Stut-en-Steun op te nemen voor hulp en ondersteuning bij de afhandeling van mijnbouwschade.
W a t is S tu t-en-S teu n?
Stut-en-Steun is een onafhankelijk bewonerssteunpunt voor iedereen die schadelijke gevolgen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Stut-en-Steun bestaat bijna 4 jaar en is opgericht door de Groninger Bodem Beweging en het Groninger
Gasberaad. Stut-en-Steun biedt kosteloos ondersteuning in de processen rond schademelding, schadeafhandeling, versterken
en waardedaling. Het steunpunt helpt zowel huiseigenaren als huurders met het opstellen van een zienswijze of bezwaarschrift
of het voorbereiden van bijvoorbeeld een gesprek, inspectie of hoorzitting. Als het contact tussen gedupeerde en NAM, NCG of
TCMG vastloopt, biedt Stut-en-Steun ondersteuning om het proces weer in beweging te krijgen. Stut-en-Steun biedt haar ondersteuning kosteloos aan en is daardoor laagdrempelig voor mensen die deze steun goed kunnen gebruiken.
Stut-en-Steun Spoorbaan 1
9 9 0 1 DD Appingedam
( tijdens coronacrisis geen bezoekadres)
0 50 -21120 44
welkom@ stutensteun.nl
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mei 2 0 2 0

B este dorp sgenoten,

	
  

V oor het aanmelden van ideeë n, anekdotes, mooie K rewerder
f oto’ s of het aanbieden van je hulp bij de act iviteiten, kun je
een mail sturen naar: dorpsbelangen@ krewerd.nl of spreek
ons persoonlijk aan.

Nog steeds zitten wij allemaal in een spannende en onzekere tijd, waarin we met zijn allen er nog voor moeten waken, het Corona virus niet te krijgen. Gelukkig zitten wij in ons mooie kleine dorp midden in de natuur en hebben we allemaal wel de ruimte
om ook buiten te kunnen zijn en te genieten van de mooie dingen om ons heen.

O p gesc hort

Er is nu vanuit Dorsbelangen K rewerd eigenlijk niets anders te melden, dan dat alle activiteiten rondom het dorpshuis en K rewerd in ieder geval tot 1 juni opgeschort zijn.
We wensen jullie nog altijd alle gezondheid toe en mocht er iemand om hulp verlegen zitten; schroom niet om die ander te helpen of om hulp te vragen, dit kan ook via de K rewerd-app of per mail aan Dorpsbelangen. We zijn er voor elkaar, om te helpen
niet waar.
V oor het aanmel den van ideeë n, anekdotes , mooie K rewerder f oto’ s , het aanb ieden van je hu l p b ij de ac tiviteiten of
andere za ken die voor het dorp van b el ang zi jn, ku n je een mail s tu ren naar: dorp s b el ang enkrewerd@ g mail . c om of
s p reek ons p ers oonl ijk aan.

34 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

E en l entewandel ing door K rewerd
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Bouwbedrijf
Henk Slagter
Leermens

•
•
•
•

Herstel bevingsschade
Verbouw & renovatie
Dakwerken
Nieuwbouw & stallenbouw

• Onderhoud
• Restauratie
• Kleine klussen

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142
henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl
www.bouwbedrijfhenkslagter.nl
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

Lesrooster:
DINSDAG:
Iedere week: 14.00-15.00 uur:
Sport en spel met begeleider 2-4 jaar
Voor jonge basisschool leerlingen van 4-6 jaar:
15 minuten nadat de basisschool uit is op de dinsdagen dat er
géén BSA activiteit is.
DINSDAG:
19.30-20.30 uur: Volleybal dames (vanaf 16 jaar)
20.30-21.30 uur: Volleybal heren (vanaf 16 jaar)
VRIJDAG:
18.30-19.30 uur: Streetdance (7 t/m 11 jaar)
19.30-20.30 uur: Streetdance (12 jaar en ouder)
Tijdens de basisschoolvakanties vinden geen lessen
plaats.
Kom gerust een paar keer langs om proef te draaien!
Informatie over de SportClub Holwierde is te vinden op
www.sportclub-holwierde.nl

Voor bij les in Ec onomisc he-Administra tieve va k k en
( inc lu sief M & O )
op a lle nivea u s k u n j e terec ht bij :
Eltj e B os, W ieger va n den B osstra a t 1 5,
9 9 0 1 G S Ap p ingeda m.
T el. : 0 59 6 -6 2 6 9 3 2 of 0 6 -2 55453 76 .
e-ma il: e. h. bos@ p la net. nl
O ok ex a mentra ining is op a f sp ra a k mogelij k
in de volgende va k k en:
HAVO : M & O / B edrij f sec onomie
HAVO : Ec onomie
VW O : M & O / B edrij f sec onomie
VW O : Ec onomie
VM B O : Ec 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

T U L P EN

T EK O O P

1 pak € 5,0 0 - pak is 3 0 tulpen
Diverse kleur combinaties,
zie foto op bierum.net ( facebook)
O pen ma. t/ m za. 8 .3 0 -18 .0 0 uur
I.L . Wolters
Bredeweg 5, Bierum
tel 0 6 126 58 26 6

Een vernieuwde boerderijwinkel vol heerlijk fruit,
groenten, scharreleieren (10 voor € 1,75),
bio-vlees van Arkema Noordbroek &
boerenkaas van Kaasmakerij Oldambt
Asperges en aardbeien van Meinardi
Snijbloemen, een erf vol zomerbloeiers
Unieke cadeaumanden met (h)eerlijke producten
Iedere maandagmorgen bezorgen we fruit-aan-huis
in Holwierde: vraag naar de mogelijkheden
Openingstijden januari t/m juni:
Donderdag
13.00 – 18.00 uur
9.00 – 18.00 uur
Vrijdag
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag

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

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 37

Vrijwilligers oud papier:
Vrijdag 1 mei
Mathijs Venema
Anko Vischer
Vrijdag 5 juni 2020
Matthijs Smit
Rene Battjes

0596-683460
0596-629360
0612832848
0596-620842

Indien u buiten het dorp woont en oud papier heeft,
kunt u zich rechtstreeks tot de lopers wenden.
Er wordt gelopen namens de speeltuinvereniging en school

Af va l op ha a ldienst

Grof vuil: Woensdag 13 mei telefoon 20 6 3 8

Agenda Holwierde 2020
(onder voorbehoud)
juni
13
Vissen en BBQ SV Holwierde
25
L aatste keer SV Holwierde
a u gu stu s
27
Eerste keer SV holwierde
ok tober
1
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
2
Teamschieten SV Holwierde
24
Sport en spelavond SV Holwierde
november
5
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
18 / 19 / 20 Concours SV Holwierde
dec ember
3
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 u De Heekt

Inf orma tie / c onta c tgegevens Ra y on
N oord G emeente Delf zi j l
G ebiedsregisseu r N oord
Edwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 0 56 9 6 3 9 3 9 9 of 0 6 5547 7 0 8 2
Ra y onbeheerder N oord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
M eldingen op enba re ru imte: Telefonisch 14 0 59 6
( zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
B u u rta gent Jo landa Blokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 0 9 0 0 8 8 44
B u u rta gent Hans Bolt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 0 9 0 0 8 8 44

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

P reek rooster P rot. G emeente B ieru m - Holw ierde - K rew erd
Vanwege corona worden er geen vieringen gehouden, op de website van de kerk ( p knb ieru mhol wierdekrewerd. nl ) kunt u
berichten bekijken.
Elke zondagmorgen is er een viering in de Andreaskerk in Spijk om 10 .0 0 uur, deze is te beluisteren via kerkomroep.nl en dan te
zoeken naar Spijk ( Groningen) .
Deze dienst is ook te bekijken via Y ouTube ( www. y ou tu b e. c om/ p kns p ijkl os dorp ) .
Deze vieringen worden gezamenlijk gehouden met de kerken in Spijk/ L osdorp, ‘ t Z andt/ Godlinze en Bierum/ Holwierde/ K rewerd.
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Wilt u meer weten over de
hypotheekmarkt of het eventueel
omzetten van uw huidige hypotheek?
Heeft u een huis gekocht en wilt u een
nieuwe hypotheek afsluiten?

!
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o
V

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.poortenwoltjer.nl

Het
eerste
gesprek is
kosteloos

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!
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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

