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Aan weerszijden van

dorpskrant
Holwierde - Krewerd

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

Loopbaan Coaching

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

Zakelijke Coaching

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

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

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

www.jurriesmit.nl
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Beste lezers,
Wat is het al weer vroeg donker, de lampen kunnen weer aan en de gordijnen
dicht. Buiten zitten is nu wel voorbij. Zo heeft u mooi de tijd dit oktobernummer
van de dorpskrant te lezen.
In dit nummer leest u:
•
Nieuws van Dorpsbelangen
•
Nieuwkomers
•
“Paulus” vertelt
•
Foto’s van de pompoenenmarkt
•
Nieuws van vv Holwierde
•
Uit de school geklapt
•
Krewerdernieuws
•
Verslag van Petje af Hogeland

------------------------------------------donateursactie Dorpskrant
In de laatste weken van oktober komen we weer bij u langs om
het donateursgeld op te halen.
-------------------------------------------

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

Herfst
‘t Is stil in de lucht, de trekkende ganzen
Richten hun zuidvlucht in wiggevorm.
Verbrijzeld, ontblaard door den laatsten storm
Hangen de blaren in zilverglanzen.
‘t Is stil…., om van verre landen te droomen,
Of men vanzelf er zoo heen zal drijven
Aan niemand gehecht, niets dat weerstand biedt,
Maar weet wel dat men er nooit zal komen
Om voortaan op deze plek te blijven…..
Waarom op deze, op een andre niet?
Er is iets in dien vijver, die boomen,
En ‘t huis aan de heuvels dat samenhoort,
En ik ben als gast door hen aangenomen…
Nu wordt het tijd voor het laatste woord.
J. Slauerhoff uit “Al dwalend”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 30 oktober
kopij graag inleveren voor 15 oktober
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9
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9905 TD Holwierde

0596 628450

Nieuw s van dorpsbelangen

Matrix borden
B egin september hebben aan twee ingangen van het dorp matrixborden gehangen.
Dit om te meten wat de snelheid is van het verkeer dat het dorp binnenkomt. Helaas ging dit niet helemaal goed en werkte het bord aan de Hoofdweg (A ppingedam
kant) na een paar dagen niet meer. Omdat we wel graag de proef willen doen in het
dorp, worden de borden binnenkort weer opgehangen.
We vinden het goed dat dergelijke proef gedaan wordt, want we hebben een
snelheid van 30km per uur in het dorp en er wordt door meerdere dorpsbewoners
geconstateerd dat er ontzettend hard gereden wordt, vooral het dorp uit.
Vergeet niet dat hier ook mede-dorpsbewoners kunnen lopen of fietsen (jong en
oud!).
D us pas je snelheid aan in het dorp en houd je aan de snelheid, zo w ordt het
voor iedereen veiliger!

Intocht Sinterklaas 2019
Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer een
bezoek brengen aan Holwierde!
Op zaterdag 30 november komt hij om ca. 13:00 uur
door het dorp vanaf Hoofdweg Noord met muzikale ondersteuning. Om ca. 14:00 uur worden Sinterklaas en de Pieten
welkom geheten voor het dorpshuis “De Heekt”.

We vragen je om per kind 3
cadeautjes uit te zoeken
(voor het geval bepaalde
cadeautjes niet voorradig
zijn) op de website van www.
lobbes.nl of www.intertoys.nl.

Feest in de Heekt
Na de intocht is natuurlijk feest in de Heekt, de planning hiervan zullen we in de dorpskrant van november plaatsen!

Het bedrag wat maximaal per
kind besteed wordt
is € 10,--!

Opgave van kinderen (woonachting in Holwierde of Nansum)
voor het Sinterklaasfeest kan d.m.v. onderstaand strookje.

Hopelijk allemaal tot ziens op
30 november!

Wij vragen van u een eigen bijdrage van €5,- per kind voor
de onkosten. U kunt deze bijdrage + opgave strookje
voor 25 oktober, brengen bij:
Marion Smit - de Rippert 28 Holwierde of
Susanne Wildeboer – Hoofdweg 6 Holwierde.

Groeten,
Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
Niet of te laat opgegeven kinderen kunnen van de Sint
helaas geen cadeautje ontvangen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavestrook Sinterklaasfeest 2019
Naam

Jongen/Meisje

Artikelnummer

Omschrijving

Leeftijd

Groep

Telefoonnummer

Prijs

Lobbes / Intertoys
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Oprichter van V oltigevereniging de E emsrakkers viert 90e verjaardag!
Oprichter van V oltigevereniging de E emsrakkers, de heer Mulder heeft afgelopen zaterdag zijn 9 0e verjaardag gevierd op de
manege in Holwierde. Dit in het bijzijn van zijn vrouw en familieleden.
V oor Dhr. Mulder was een surprise party georganiseerd ter ere van zijn verjaardag. Hiervoor waren oud bestuursleden, instructieleden en andere bekenden van Dhr. Mulder uitgenodigd.
a een warm welkom en de bijbehorende feli itaties was het tijd oor de koffie met wat lekkers
a de koffie werd het ge els hap getrakteerd op een demonstratie oltige door de olwassenengroep op het paard ublin en
door de mensen met een verstandelijke beperking op het paard Olmer. Dhr. Mulder heeft zich vroeger ingezet zodat ook mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid kregen om te gaan voltigeren.
B ij de volwassenengroep deden een aantal dames mee die vroeger zelf ook nog les hebben gehad van Dhr. Mulder. Dit was
een gezellig weerzien
Na de demonstratie was het tijd om nog even gezellig na te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.
F oto credit is voor R ichard D egenhart.
IJSV E R E NIGING HOLW IE R D E
D e ijsvereniging nodigt alle leden uit om op zondag 3
november te gaan schaatsen op de ijsbaan van sportpark K ardinge in Groningen.
Om 10:30 u. verzamelen bij de entree van de ijsbaan.
De ijsbaan is tot 16:00 u geopend.
V ervoer heen en terug dien je zelf te verzorgen.
K inderen uitsluitend onder begeleiding van een ouder of
verzorger. B ij de opgave van kinderen, ook de leeftijd doorgeven. B ij deelname van voldoende kinderen, overwegen wij
een schaats-clinic te organiseren.
ands hoenen ijn erpli ht muts of fietshelm be elen wij
aan.

D insdag 12 november w ordt om 20:00 u de jaarlijkse
algemene ledenvergadering gehouden.
Dan kunnen we nog even napraten over “ het eerste ijs ” van
komende winter.
Noteer ook deze datum in je agenda.
V eel schaatsplezier
B estuur ijsvereniging Holwierde

De entree wordt betaald door de ijsvereniging.
Dit schaatsuitje is mogelijk gemaakt door de donatie van
de CLUB, die we vorig jaar hebben mogen ontvangen.
Opgave voor 28 oktober per mail naar
wilmakuiper19 81@ gmail.com
l.van.schaick@ kpnplanet.nl
Of facebookijsvereniging Holwierde
Of telefonisch bij Wilma Smit-K uiper 059 6-626054
Schaatsen kun je ter plaatse huren. Hiervoor is legitimatie
verplicht.
V oor prijzen en nadere info verwijzen wij naar de website van
K ardinge.
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 7

Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

Tankstation
Holwierde

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

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

pompoenenmarkt 2019
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Om de week staan wij op
(in de onevenweken)

donderdag in

Holwierde
Holwie
rde van
uur...
11.00 tot 14.00 uu
uur
r...
r...
...op de parkeerplaats
van de Superrr.
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R ed levens met uw

AE D

- HartslagNu

D e gemeente D elfzijl steunt het reanimatie- oproepsysteem HartslagNu. D it is een landelijk netw erk van vrijw illigers die
kunnen reanimeren, ook w el burgerhulpverleners genaamd.
B ij een 112 melding van een hartstilstand roept HartslagNu burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op om
de eerste acute hulp te verlenen totdat de ambulance er is. D it kan levens redden.

B ew onersbrief
B este buurtbew oner,
E lke dag overlijden 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Jo ng, oud, man, vrouw, het kan
iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers
bevindt zich in en rond het huis. Daarom zet de gemeente
Delfzijl zich in om van onze gemeente een 6-minutenzone
te maken. Z o kunnen meer levens worden gered. E n u kunt
meedoen!

Oproep AE D aanmelden
Onderw erp: R ed levens met uw

AE D

B este heer/mevrouw ,
E lke dag overlijden 35 mensen in Nederland aan een
hartstilstand. B ij een hartstilstand is snel reanimeren van
levensbelang. De aanwezigheid van een A E D kan daarbij
het verschil maken tussen leven en dood. I n uw pand is een
A E D beschikbaar. Door die A E D te registeren kan hij worden
ingezet bij hartstilstanden in de omgeving. Z o kunnen er nog
meer levens worden gered!
Hoe w erkt het?
A ls iemand in uw buurt 112 belt bij een hartstilstand, wordt
het oproepsysteem HartslagNu ingeschakeld. V rijwillige
burgerhulpverleners krijgen een bericht op hun mobiele telefoon om naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren. A ls
uw A E D geregistreerd staat bij het oproepsysteem, kunnen
ij uw
ophalen om het sla htoffer te redden a a oop
wordt de A E D weer veilig teruggebracht.
Maatschappelijke verantw oordelijkheid
U kunt uw A E D heel eenvoudig aanmelden bij het oproepsysteem via www.hartslagnu.nl/ aed. Het beschikbaar
stellen van uw A E D is een waardevolle vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. U draagt direct bij aan het
redden van levens in de omgeving van uw pand.
B eschikbaarheid AE D
B ij het aanmelden van uw A E D kunt u aangeven op welke
tijden deze inzetbaar is. E en A E D in een buitenkast is 24 uur
per dag te bereiken. Maar ook als de A E D binnen hangt, kan
deze worden ingezet in de uren dat het gebouw open is.
Meld nu aan

W at is een 6 - Minutenzone?
E en 6-Minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat
iemand bij een hartstilstand binnen 6 minuten de juiste hulp
krijgt:
•
112 wordt gebeld
•
Reanimatie wordt gestart
•
E r wordt een A E D ingezet
Om te zorgen dat dit in de gemeente Delfzijl zo snel mogelijk
gebeurt, is er een landelijk oproepsysteem dat ook in onze
gemeente actief is. A ls er een hartstilstand wordt gemeld
bij 112, ontvangen mensen die kunnen reanimeren en in de
buurt van het slachtoffer zijn, een bericht op hun telefoon.
Hier zien zij het adres van het slachtoffer of een adres waar
ze een A E D kunnen halen en begeven zich zo snel mogelijk
naar dat adres.
Dit zijn burgerhulpverleners en zijn vaak eerder dan de ambulance en reanimeren tot het ambulancepersoneel arriveert.
W at u kunt doen:
•
A ls u getuige bent van een hartstilstand, bel dan direct
112. Weet dat u binnen een paar minuten hulp krijgt van
opgeroepen burgerhulpverleners uit de buurt.
•
K unt u reanimeren? Meld u dan aan als burgerhulpverlener. Z o kunt u worden opgeroepen bij een hartstilstand in uw buurt en kunt u het verschil maken voor het
slachtoffer of de naasten. Ga naar www.hartslagnu.nl/
burgerhulpverlening
•
B ent of kent u iemand met een A E D? Z org dat deze
wordt aangemeld bij het oproepsysteem. Dan kan de
A E D worden ingezet bij reanimaties in de buurt.
•
Ga naar www.hartslagnu.nl/ A E D
Wilt u helpen maar kunt u nog niet reanimeren? Meld u aan
voor een reanimatiecursus in de buurt.
Ga naar www.hartslagnu.nl voor informatie en aanmelden.

Word ook onderdeel dit levensreddende netwerk!
Ga naar www.hartslagnu.nl/ aed,
meld uw A E D vandaag nog aan en red mensenlevens.
B ij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Levensreddend netw erk
Hoe meer burgerhulpverleners er zijn aangemeld bij HartslagNu, hoe beter het oproepsysteem werkt. Z o kunnen
levens worden gered. K om voor uw buurt in actie en meld u
aan!

Met hartelijke groet, Gemeente Delfzijl

Hartelijke groeten, Gemeente Delfzijl
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Met trots kan ik u melden dat voortaan Salon R.E.O. verder zal gaan onder de naam:

BEAUTY SALON EEMSDELTA
Er is een totaal nieuwe website gecreëerd en u kunt een kijkje nemen onder
www.beautysaloneemsdelta.nl . Op de nieuwe website staan de nieuwe behandelingen en kunt u
lezen wat ze inhouden. Tevens zal ik de behandelingen toelichten bij de afspraak en u kunt gerust de
brochure meenemen die voor u klaarligt. Niet alleen is onze huisstijl aangepast, ook aan de
buitenkant van de salon zult u het nieuwe logo kunnen aanschouwen en hebben we een parkeerbord
geplaatst.
Hopelijk kan ik u voorzien van 1 van de heerlijke nieuwe behandelingen die ik te bieden heb.
Graag tot ziens in Beautysalon Eemsdelta. Face, Feet, Waxspecialist Marijke
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Groninger landschap op Hiliglo
“ W oW een echte b ever” .
Michel van Roon nam opgezette dieren mee naar de O.B .S
Hiliglo
Deze dieren had hij mee:
B ever,zeehond,hertje,eekhorn,das,egel,steenmarter,mol,vleermuis,rat,muis, otter en nog meer hij kwam ons uitleggen
over het Groninger landschap en een festival.
Je kon daar broodjes bakken zeehonden kijken waterdieren
vangen met een netje en er was een vogeltoren en daar kon
je vogels spotten, uilenballen uitpluizen en je kon een klipje
met zeehonden maken en met een huifkar van de parkeerplaats naar het festival.
Hij deed ook een q uiz met ons op school wij hadden de
meeste balletjes en wonnen. We hadden allemaal een dier
gekozen en daar moesten we een dierenpaspoort over
maken. E r is maar é é n van onze klas naar het festival daar
geweest best jammer want de meeste
wouden wel maar konden niet.
A lles was wel gratis op het festival wel
een aanrader.
Groetjes,
Sven (groep 7 ) & Sterre (groep 8)

E n verder op OB S
Hiliglo
K inderpostzegels 2019
V anaf woensdag 25 september
kunt u weer kinderen aan de deur
verwachten die met de kinderpostzegelactie meedoen. Z ij komen u
voor verschillende goede doelen
kinderpostzegels en andere artikelen verkopen. B estellen kan vanaf
nu ook via een app op de kinderen
hun telefoon of gewoon via het
bestelformulier.

Gezond Scoren
Gezond Scoren is een gezondheidsproject voor basisschoolkinderen uit groep vijf tot en
met acht.
Het is een zes weken durend project wat wordt afgesloten met een gezonheidsq uiz. I edere
week staat in het teken van een gezondheidsthema, aangeleverd door de GGD.
T er introductie op ieder gezondheidsthema heeft F C Groningen een video opgenomen die
aan het begin van de week in de klas kan worden vertoond. I n iedere video fungeert een
speler van F C Groningen als rolmodel voor de kinderen. Docenten kunnen naar eigen invulling het thema van die week laten terugkomen in het bestaande lesprogramma. Daarnaast
worden kinderen gestimuleerd om buiten schooltijd ook bezig te gaan met hun gezondheid.
Dit kan gaan om beweging of nadenken over wat ze eten/ drinken.
Het einddoel van het project Gezond Scoren is om kinderen van 8 t/ m 12 en hun ouders
bewust te mken en daadwerkelijk aan te zetten tot een gezonde leefstijl.
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 13

•
•
•
•
•

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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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
K leding inzamelen voor B ag 2 School
B ag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene
kijk op de maatschappij.
Z e verzamelen kleding van scholen en kinderdagverblijven in
Nederland en V laanderen en keren per kilo een bedrag uit.
B ag 2 School wil de afvalberg niet nó g hoger maken en deze
wijze van werken is een prima middel om van niet meer gebruikte kleding af te komen en om scholen, peuterspeelzalen
en verenigingen te laten sparen voor dat extraatje.

Onze school doet ook dit jaar weer mee met de actie.
Na de herfstvakantie, in de week van 28 oktober, zullen de
zakken op school uitgedeeld gaan worden.
Mocht u nu al in de herfstvakantie zin hebben om de kasten
uit te mesten, kan het natuurlijk ook in een gewone vuilniszak ingeleverd worden.
Op 21 november worden de zakken op school opgehaald.
Graag dus voor 20 november inleveren.
A lvast bedankt!

Nanoek
V eel mensen in ons dorp leven al jaren al jaren mee met
ons gezin vanwege de stofwisselingsziekte van onze jongste dochter Nanoek.
Op verschillende manieren. Persoonlijk en/ of bij onze
acties voor T eam Nanoek.
V orig jaar augustus zijn we voor het laatst met ons gezin
op vakantie geweest. We hebben echt genoten van wat er
toen nog lukte.
V anaf oktober ging het een stuk slechter.
Z e kon steeds minder.
Op 17 juni 2019 is Nanoek bij ons thuis overleden.
We missen haar enorm maar houden vast aan haar ongeloo ijk sterke wil om altijd maar weer te hebben genoten
van de gekste en kleinste dingen.
Gecondoleerd vinden wij niet passen.
Z e is geslaagd.
Geslaagd voor het op haar manier genieten van de mensen, dieren, het lekkers, de natuur om haar heen.
A ltijd lief, knuffelig en een grote doorzetter.
B edankt dorpsgenoten voor jullie lieve woorden door de
jaren heen, maar vooral ook van de laatste tijd.
De vele kaarten, de donaties en app-jes doen ons goed.
Je roen, Sandrina, Jo eke en Natasja Schaafsma.
T eam-Nanoek.
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen

AUTOHUIS
H. J. BOUWSEMA B.V.

Delfzijl, Rondeboslaan 4
Tel. 0596-612907

Veendam, v. Stolbergweg 40
Tel. 0598-615712

VOLVO-dealer voor N.O.-Groningen

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

R egenboogviering in V riescheloo

N a W inschoten in 2 0 1 7 en S cheemda in 2 0 1 8 za l
de R egenboogviering dit jaar p laatsvinden in V riescheloo.
Z ondag 13 oktober om 16 .00 uur is iedereen van harte
welkom in het Witte K erkje aan de Dorpsstraat 119 in V riescheloo om gezamenlijk te vieren dat ieder mens zichzelf
mag zijn. Deze regenboogviering heeft een meer religieus
karakter dan in voorgaande jaren.
Z ij staat in het teken van de behoefte aan acceptatie en
waardering van diversiteit in kerk en samenleving.
O nder het motto “K en je mij? … wie ken je dan? ”
wordt met liederen en betekenisvolle teksten stil gestaan
bij de situatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen
(L HB T I ).
a a oop is er een ge amenlijke maaltijd
Organisatie
De organisatie is in handen van de L HB T I -Werkgroep
Geloof & L evensbeschouwing Westerwolde en Oldambt,
bestaande uit: dominee Wolf Jö hlinger, Willemijn A hlers
(GenderSupport), Marjet B os, (humanistisch raadsvrouw
en Roze 50plus Oldambt), A nnemarie van der K evie, Deborah F ontijn, Margrietha Wolfs en F enneke Groenbroek
(pastor).

Op I nternationale C oming-Outdag wordt overal ter wereld
aandacht gevraagd voor de positie van L HB T I -ers.
E en kort overzicht van wat er verder in de Regenboogweek
te doen is:
Z aterdag 5 oktober, 20.30 uur: L HB T I -feest “Out & Proud
voor jong en oud!” in de HarbourC lub, Havenkade-West 3,
Winschoten.
D insdag 8 oktober, 20.00 uur: F ilm “C armen & L ola” (2018).
Regie: A rantxa E chevarria in C ultuurhuis De K linker, Mr. D.U
Stikkerlaan 251, Winschoten.
V rijdag 11 oktober: I nternationale C oming-Outdag
8.30 uur het hijsen van de Regenboogvlag aan het gemeentehuis in de L angestraat in Winschoten door burgemeester
C ora-Y fke Sikkema.
8.40 uur het hijsen van de Regenboogvlag aan het gemeentehuis in Wedde door burgemeester Ja ap V elema.
A ctuele inf ormatie over activiteiten in de R egenboogweek: www.roze 5 0 p lusoldambt.nl, www.f acebook.com/
roze 5 0 p lusoldambt en roze 5 0 p lusoldambt@ x s4 all.nl tel.
0 5 9 7 4 2 1 2 8 1 .
V ia dit mailadres of tel.nr. zijn voor 8 euro regenboogvlaggen te verkrijgen.

V oor meer informatie kunt u contact opnemen met
Fenneke Groenbroek, fm.groenbroek@ gmail.com tel.
0597 54 14 8 1.
De R egenboogviering vormt de af sluiting van meerdere activiteiten in de regio O ldambt/ W esterwolde
gedurende de R egenboogweek ( 5 - 1 3 oktober) .
A ctiviteiten, die worden georganiseerd om aandacht te
vragen voor de positie van L HB T I .
A anleiding is I nternationale C oming-Outdag op 11 oktober. C oming-Outdag verwijst naar het moment waarop
L HB T I -ers “uit de kast” komen en zichzelf als lesbisch,
homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel
aan hun omgeving bekend maken. V oor velen was en is
dit ook vandaag de dag nog niet vanzelfsprekend, maar
beladen met angst om niet geaccepteerd en buitengesloten te worden.
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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
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Hoe vaak lopen we jaarlijks door de waterpoort in Delfzijl? De straten in of naar buiten naar de haven. Op werkdagen, maar ook
voor velen tijdens Pinksterfeesten, Havendagen, tijdens het uitgaan in de weekenden.
I n C roissanterie Het Waterpoortje in de Waterstraat kun je onder het genot van een heerlijk broodje en een kopje cappuchino
genieten van de vele foto’ s en afbeeldingen van de Waterpoort en terug gaan in de tijd..............

Schilderij door onb ekende schilder.
H et haventerrein rond 1 8 7 0 b ij de G rote W aterpoort. D e vestingw al is b eplant m et b om en. V ooraan loopt een vrouw
“ turfb rug” . L inks naast de W aterpoort staat het vishutje, het dom ein van de visschrijver.
afbeelding en tekst uit: Delfzijl Schetsen uit de F ranse T ijd (17 9 5 - 1814 )van Ja ap B ottema

over de

B ij de W aterpoort,

Situatieschets van de visaflag destijds:

een sam envatting uit het b oekje “ E en w andeling door de
vesting van D elfzi jl, anno 1 8 5 0 van H ans B eukem a.

Op het ogenblik is het hoog water en bij het plankpad voor
de Waterpoort liggen een paar Z outkamper vissersschepen.
E r worden een paar korven vol schol en schelvis naar het
houten huisje gedragen, dat direct naast de poort staat.
Rond het zgn. vishuisje staat een hek van palen.
V ier visvrouwen nemen de korven aan. Z e doen wat schelvis en schol in platte korven en die zetten ze op een bankje
vlak voor het huisje. E en kleine menigte staat ongeduldig te
wachten tot de afslag gaat beginnen. De afslager komt en
gaat het huisje binnen, het brede raam wordt omhooggeschoven. Het boek is opengeslagen en hij vraagt aan een
van de visvrouwen: K laar T rien? ” “Ja ,” roept T rien, “begin
maar”.
Hij roept tien… negen… acht…. zeven… zes.
I edereen wacht gespannen af totdat de afslager vijf roept.
Nu beginnen ze allemaal te zwaaien en te schreeuwen en
roepen ze allemaal “Mient” (mijn).T rien schreeuwt het hardst
en de afslager geeft haar de vis. T rien is de koopster. Niet
iedereen was het hier mee eens maar tegen de uitspraak is
geen beroep mogelijk.
T rien pakte haar vis en ging Delfzijl binnen om de vis aan de
man te brengen.
Z o ging de afslag door tot de schepen leeg waren. De meeste aanwezigen bemachtigden zo een zootje vis welke in een
netje of in een zakdoek gewikkeld werd meegenomen.

Uiteenzetting van de begrenzing van de toenmalige haven:
V anaf het B oomshoofd bij de haveningang is een dijk van
“vlinten” (keien) tot aan de zeedijk bij F armsum gelegd.
Daarna vormt de zeedijk met daarin de beide sluizen een
begrenzing en vervolgens de wal vanaf de F armsumerpoort,
langs de Waterpoort, tot en met de stenen beer aan het einde van de Z oute Gracht: daartussen ligt de haven.
B ij laag water kwamen de schepen in de haven van Delfzijl
tot aan hun kiel droog te liggen in de slik. I n een priel, uitgesleten door de uitwatering van de sluizen bleef dan alleen
nog water staan.
B ij normale waterstanden blijven het stenen pad aan de
havenzijde van de wal en de plankpaden droog.
B ij een dikke noordwesten wind wordt het water soms zo
hoog opgestuwd dat het tegen de bovenkant van de wallen
komt te staan. Dan sluit men de Waterpoort en verderop
het K lein Poortje en worden er wagens vol mest tegenaan
gebracht..
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W aterpoort D elfzijl
I n het Delfzijl van vandaag is ten opzichte van vroegere
jaren heel wat veranderd. Grote delen van het oude centrum
zijn verdwenen en wie in jaren Delfzijl niet heeft bezocht en
er nu komt, heeft moeite om zich de vroegere toestand te
herinneren. E en houvast is er in elk geval gebleven en wel
in de vorm van de oude Waterpoort. I ets wat de Delzijlsters
en vele anderen zeker niet graag zouden willen missen. ‘ t I s
deze waterpoort, die in de geschiedenis van Delfzijl vaak een
belangrijke rol heeft gespeeld. A ls waterkering heeft deze
oude poort Delfzijl meer dan eens voor een overstroming
bewaard. A l heeft het er wel eens geknepen.

E r waren allerlei plannen gemaakt. De zeer bekwame krijgsbouwkundige Pacciolo zou de bouw ontwerpen en uitvoeren.
T erwijl de B isschop Ja n K nijff uit Groningen werd ontboden
om de bouwgrond te zegenen. De Groningers wisten A lva
echter van zijn plan af te brengen.
I n 159 1 kwamen nieuwe plannen tot een forse uitbreiding
van Delfzijl te sprake. Groningen was op dat moment in
opstand tegen de Staten. Het was Prins Maurits die Delfzijl
nam. De Staten gingen er toen aan denken het plan van A lva
over te nemen om zodoende Delfzijl een sterke vesting te
kunnen maken.
Op hun beurt probeerden de Groningers nu Delfzijl te gaan
vernietigen. Naijver dreef hen tot dit voornemen.

Wanneer men in de geschiedenis van Delfzijl duikt, dan komt
men tal van interessante dingen tegen.
A an de mond van de Oude Delf bouwde men in de 15e eeuw
ter bescherming van de voor de afwatering van F ivelgo zo
belangrijke zijlen of sluizen een blokhuis.
A lva (een
(
Spaanse generaal en landvoogd van de Nederlanden aan het b egin van de T achtigjarige O orlog) achtte dit
punt bij de E ems van een zo grote strategische betekenis dat
hij na een slag bij Je mmingen besloot hier een meer uitgebreide vesting aan te leggen. Dit zou hem in staat stellen de
E ems te sluiten en op die manier de koophandel van E mden
ernstige schade te berokkenen.

I n 159 3 toen het water met een zeer sterke ijsvloer was
bedekt, trok een klein legerkorps in de richting van Delfzijl.
B egunstigd door het nachtelijke duister wist men de havenplaats ongemerkt tot heel dichtbij te naderen.
Op een in de haven liggend oorlogsschip was men echter
bijzonder waakzaam. Men kreeg in de gaten wat de vijand
wilde doen. Men richtte de vuurmonden op het ijs dat met
een aantal goedgemikte schoten werd verbrijzeld. Daarna
werden de lopen van de zestien kanonnen op de aanrukkende vijand gericht. Met het gevolg dat de aanvallers ijlings op
de vlucht sloegen.

Hij had daar zijn reden voor. E mden had immers die Nederlanders die om hun geloof gevlucht waren een veilige
schuilplaats binnen haar muren verschaft.

“ Z ij voerden w el 3 5 sleden b eladen m et doden en gew onden
m ee, terw ijl ze ze ven doden achter lieten” . A ldus valt er in de
kronieken te leze n.
V oorgaande G rote W aterpoort.
D e G rote W aterpoort w erd
geb ouw d ter vervanging van de
voorgaande w aterpoort uit 1 7 1 5 .
T ijdens het b eleg van D elfzi jl
( 1 8 1 3 - 1 8 1 4 ) w as de poort gesloten. Na het b eleg kw am en de
E ngelse m ariniers door de G rote
W aterpoort de vestingstad b innen.
D e huidige G rote W aterpoort van
D elfzi jl uit 1 8 3 3 ligt in de dijk aan
het einde van de H avenstraat.

T oen Groningen zich daarna aan de Staten overgaf, liet men
het plan Delfzijl te vergroten weer varen. Delfzijl bezat toen
reeds inke erdedigingswerken n
had de graaf an
Oost F riesland reeds voor een goede versterking gezorgd. I n
1568 waren ze door toedoen van A lva nog eens uitgebreid
en later nog eens opnieuw.
I n 159 1 waren de wallen zeer hoog en breed geworden.
Hierin bevonden zich vier bolwerken en een plm. 110 voet
brede gracht. Menno van C oehoorn (naar hem werd later
een der singels genoemd) zorgde er als vestingbouwkundige
voor, dat in 169 6 Delfzijl een nieuwe gordel van bouwwerken
kreeg.
I n 187 6 werden de wallen en vestingwerken geslecht en het
garnizoen werd opgeheven.
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Door deze ontmanteling is Delfzijl veel groter en q ua oppervlakte uitgebreider geworden.
E en sterke dijk beschermde de inwoners tegen het soms
woelige water van de E ems. I n die dijken bevonden zich
poorten, toeganggevend tot de haven en de haventerreinen.
De voornaamste is wel de Waterpoort, die bij hoog water kon
worden gesloten. Men deed dit door binnen- en buitendeuren. I n het sterke muurwerk bevinden zich sleuven, waar in
tijden van storm en vooral bij hoog water zware posten ingeschoven worden. I n vroegere jaren pleegde men de tussenruimte dan met mest aan te vullen om toch nog doorsijpelend
water te kunnen tegenhouden.
I n 17 17 bewees de Waterpoort haar grote waarde, toen een
zeer bekend geworden kerstvloed een dreigende toestand
veroorzaakte. Met man en macht wist men de poort toen
te behouden. Het water was op enkele plaatsen toch nog
binnengekomen. I n de kerk stond plm. acht voet water, terwijl
enkele graven waren opengespoeld. B ij deze vloed liet een
Delfzijlster het leven.
I n 1825 dreigde er opnieuw gevaar voor deze poort. Op 3
februari van dat jaar ontstond bij een zware storm een zeer
hoge waterstand. De noodklok werd geluid, terwijl de alarmtrom werd geroerd. T evens werden ten teken dat de toestand
zeer kritiek was, schoten afgevuurd. ‘ s A vonds omstreeks
tien uur dreigde de Waterpoort onder het geweld te bezwijken.De uit voorzorg aangebrachtte stutten sprongen aan
stukken. Men verving ze spoedig door zware balken. Men
kon de Waterpoort op deze wijze behouden.

I n januari 187 7 dreigde er opnieuw gevaar.
Door het spannen van zeilen en leggen van keistenenwerd een doorbraak voorkomen. I n F armsum kwamen er
door de storm tal van schepen op de dijk vast te zitten.
I n 189 8, op de dag van het K roningsfeest, stond het
woeste water opnieuw tegen de Waterpoort.
Duitse gasten die het feest zouden bijwonen hebben
verstek laten gaan.
Z e konden eenvoudig niet naar Delfzijl komen.
I n 19 01 kon de opzichter van de provinciale waterstaat
nog juist de poort sluiten, toen een stormvloed opnieuw
gevaar opleverde.
De stormvloed kwam heel onverwachts opzetten en het
gevaar kon ternauwernood worden bezworen.
Gelukkig kan men in de huidige tijd dergelijke gevaarlijke omstandigheden wat ruimer dan toen onderkennen
en de poort op tijd sluiten. ‘ t I s niet alleen uit historisch
oogpunt, dat men deze waterpoort niet graag zou willen
missen.
Z e vervult nog steeds een belangrijke funtie bij het keren
van hoog opgezweept water. Dat geeft toch wel een
veilig gevoel.
Dat deze waterpoort er nog maar lang mag staan.
Overgenomen uit een artikel uit het Nieuwsblad voor de
E emsmond 19 april 19 7 3 schrijver: Wim H. B aarschers

Om elf uur ‘ s avonds bezweken de buitendeuren.

D e W aterpoort b egin 2 0 e eeuw , m et een inkijkje in de m arktstraat. A ltijd w as er w el pub liek op en b ij de poort, w andelaars,
ouderen om een praatje te m aken, kinderen om te spelen.
L inks w as de trap, te geb ruiken als b ij storm vloed de poortdeuren w aren gesloten en hier het w ater stond.
tekst b ij de foto uit: O p zo ek naar tante F oktje van E ddy- L ex I srael
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1 9 4 0 - 1 9 6 0 E en ansichtkaart van de b innenzi jde van de W aterpoort m et de kranen van de haven op de achtergrond
Naast de G rote W aterpoort is er de K leine W aterpoort, die ook w el D e R uyt erpoort genoem d w ordt.
D e W aterpoort w erd in de jaren 1 9 7 0 gerestaureerd en is nog steeds in geb ruik als coupure. B ij een hoge vloed w ordt
de poort afgesloten door m iddel van een m etalen deur.
A an de havenzi jde is een steen m et inscriptie die de springvloed van 1 9 6 2 m arkeert. I n de nacht van 3 1 oktob er op
1 novem b er 2 0 0 6 w oedde in Noord- Nederland en D uitsland de z w aarste storm sinds 1 9 9 0 . T oen kw am het w ater veel
hoger dan in 1 9 6 2 , nl. 4 , 8 3 m b oven NA P . D e storm kreeg de naam A llerheiligenvloed van 2 0 0 6 ..

Z o ziet de omgeving van de Waterpoort er tegenwoordig uit. Op de muren van de dijk zijn afbeeldingen uit de F ranse T ijd in
Delfzijl (17 9 5 - 1814) aangebracht. V anaf de poort naar de haven is de route aangegeven door blauwe cirkels op het wegdek.
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puzzel
L euk om te zien dat er weer een aantal nieuwe puzzelaars bijgekomen
zijn.
oplossing vorige maand: Oldenklooster.
(Omdat er een cijfer was weggevallen rekenen we meerdere oplossingen
goed.)
D e eindstand van het vorige seizoen w as:
!e prijs Mw H. Pieterman 100 pnt
2e prijs Dhr T j. B uitenwerf 9 9 pnt
3e prijs Mw A . B ronsema 9 7 pnt.
A llemaal gefeliciteerd!
De nieuwe puzzel is een woordzoeker.
Wij wensen iedereen weer veel puzzelplezier!
Oplossingen kunnen via de mail (pag 3)
of in de brievenbus op Nansumerweg 42.

Stand:
Tj. Buitenwerf
A. Jansema
H. Pieterman
H. Stoppels
A. Bronsema-Poort
B. Bos-Vinke
M. Mulder
Fam. Oldenhuis
J. Bloemen

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

totaal
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt

W oordzoeker
Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen van boven naar beneden gelezen de oplossing.

A C T IE
A C T IV IT E IT E N
A I RC O
A PPA RA T UUR
B E E I NDI GE N
B E PE RK E N
B E SPA RI NG
C ONSUME NT
E V E NWI C HT
GE V A A R
GRA DE N
GRE NS
K E UZ E
ME E T B A A R
ME T E RST A ND
MI DDE L E N
MOT ORE N
OPT RE DE N
OV E N
PL A N
PUNT E N
ST A P
ST OPPE N
T E C HNOL OGI E
T E MPE RA T UUR
V E RB I E DE N
V OORZ I E NI NG
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Wie zijn er jarig in...
...oktober?
2
3
10
11
12
16
25

Ailsa
Jasper
W endy
R oan
Stemma
Jasper
K ian

26
26
28
30

Milou
Nienke
Noa
E ivin

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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oktober 2019

B este dorpsgenoten,

	
  

Ochtendopenstelling:
Z oals in de laatste nieuwsbrief al is vermeld, starten we in de
maand oktober in K redo met een ochtendopenstelling.
E r kan dan gezellig gekletst worden onder het genot van een
bakje thee of koffie er kan een boek of tijds hrift gele en
worden, een spelletje biljart gespeeld worden of er kunnen
andere initiatieven ontplooid worden.
De vraag kwam vanuit het dorp en bij voldoende animo,
kunnen we dit ook blijven doen.
K redo is in oktober geopend op de w oensdagochtenden
van 2, 16 en 30 oktober van 10 - 12u.
B oekenkast K redo:
E r ligt een vraag om de inhoud van de boekenkast in K redo
te moderniseren. A ls er mensen zijn die nog leuke boeken/
tijdschriften willen schenken, dan zijn deze van harte welkom. We kunnen deze dan aanvullen om zo nieuw aanbod te
creë ren.
High Tea avond:
Ook is een idee ontstaan om in K redo een gezellige avond te
houden in november.
Het betreft dan een theeproeverij die georganiseerd wordt
vanuit ‘ T heevrouwtje’ te Delfzijl, wellicht bij sommigen van
jullie al bekend. Z ij verzorgt de thee en er kunnen ook theeen cadeau pakketjes gekocht worden.
E en idee zou kunnen zijn dat de deelnemers uit het dorp (en
een eventuele gast) iets lekkers maken voor erbij, zodat we
een soort van High T ea hebben.
Vooraleer dit idee erder uitgewerkt gaat worden is het fijn
om te weten of er animo voor is.
Geef dit aan bij 1 van de bestuursleden of initiator, E efje
C laessens. I nfo; www.theevrouwtje.nl
K etelkoken:
I edereen is er inmiddels van op de hoogte dat er 2 november a.s. weer ketelkoken op de agenda staat. Je tty en
A altje zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers en ideeë n.
Meld je bij interesse aan bij een van hen.
AE D cursus:
Op 24 en 31 oktober om 19 .30u vindt in K redo de A E D cursus plaats e deelnemers krijgen een ertifi aat uitgereikt
Opgave dient vooraf te geschieden, max. 6 personen per
training.
B ij voldoende animo kan het aantal trainingen nog uitgebreid
worden. Geef je op bij iemand van het bestuur of zet je
naam op de intekenlijst in K redo.

Wilt u een bericht, verhaal, anekdote of een gedicht plaatsen op de ‘ nieuwspagina K rewerd’ in de Heekt? Stuur
dan een mail voor de 15de van de maand met naam naar
dorpsbelangenkrewerd@ gmail.com
Start het w eekendborrel;
We hebben al meerdere malen een oproep gedaan voor vrijwilligers om een bardienst te draaien tijdens de borrel, zodat
ook de mensen die actief helpen, eens als bewoner aan tafel
kunnen zitten en mee genieten. V oor oktober en november is
de soepmaker al bekend, top dames!!
Z oals in de jaarvergadering al is aangegeven, kunnen de
activiteiten enkel plaatsvinden als er ook deelname is en
geholpen wordt.
Z oals ons motto al zegt; V eur elkoar, deur elkoar.
We hebben er zin in en zien er naar uit om het gezellig te
maken in K redo met elkaar de komende herfst- en wintermaanden!
Met een vriendelijke groet
van het bestuur van Dorpsbelangen.

AGE ND A
Start het w eekend – borrel; L et op; zoals tijdens de jaarvergadering besloten is, starten vanaf nu om 18u. Dit i.v.m.
met alle mensen die werkzaam zijn en er ook graag bij willen
zijn. Soep, patat en snacks zullen gewoon verkrijgbaar zijn.
D ata: 25 oktober, 22 november, 20 december
Ochtendopenstelling:
K redo is in oktober extra geopend op 2, 16 en 30 oktober
van 10 - 12u.
AE D - cursus: 24 en 31 oktober om 19.30u in K redo.
L et op: max. 6 personen per avond,
dus van tevoren aanmelden.
K etelkoken: 2 november
Nog gezocht; recepten, vrijwilligers, ketels, deelnemers,
voorbereiders.
V oor het aanmelden van andere ideeë n, anekdotes, mooie
K rewerder foto’ s of het aanbieden van je hulp bij de activiteiten, kun je een mail sturen naar:
dorpsbelangen@ krewerd.nl of spreek ons persoonlijk aan.
Met een groet van T om, Dick, A altje, Je tty en Guus.

D orpscoö peratie:
Het oprichtingsbestuur van de dorpscoö peratie K rewerd is
druk bezig de eerste algemene ledenvergadering voor te
bereiden. Wellicht leuk om te weten is, dat maar liefst 9 8%
van de huishoudens in K rewerd lid geworden is! Deze saamhorigheid doet ons deugd! I n de komende weken ontvangen
jullie een uitnodiging voor deze 1e ledenvergadering.
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Petje af Hogeland
V SB

fonds steunt Petje af Hogeland met 18 .000 euro.

Het programma kent een toelatingsgesprek voor kinderen en
is verder geheel gratis.

Mede dankzij de 18.000 euro voor drie jaar van het V SB
fonds kunnen wij starten met een 2de Petje af Hogeland
groep. De eerste aanmeldingen zijn binnen maar er kunnen
nog kinderen solliciteren voor een plek.
Petje af is een gratis programma:
I nspiratie, ontwikkeling en kansen, dat is wat het Petje
af-programma talentvolle kinderen van 10 t/ m 14 jaar biedt!
Z o ook afgelopen jaar, waarbij de wereld van de kinderen bij
Petje af Hogeland weer een stukje groter is geworden. Z e
hebben lessen ontvangen van inspirerende gastdocenten uit
de beroepspraktijk en binnen mogen kijken bij diverse bedrijven, met het openbaar vervoer culturele uitstapjes gemaakt,
met hun coaches geë valueerd en zij hebben presentaties
gegeven over het geleerde aan hun netwerken.
Leren door te ervaren
L eren in en door de praktijk is wat het Petje af-programma
kenmerkt. E en themablok bestaat uit vier bijeenkomsten op
zondag. I n totaal zijn er zeven themablokken per jaar. De
eerste twee bijeenkomsten van het blok krijgen de kinderen
les van een gastdocent uit de beroepspraktijk. De eerste
bijeenkomst komt de gastdocent in de klas en de tweede
bijeenkomst gaan de kinderen naar de werkplek van de
gastdocent toe. Z o ervaren zij het beroep daadwerkelijk in de
praktijk.
W eekendschool Petje af Hogeland voor
talentvolle kinderen!
Daarom hebben onderwijs, ondernemers, overheid en
Stichting Petje af zich samen met de kinderen van Weekendschool Petje af Hogeland ingezet om de toekomstkansen
van deze talentvolle kinderen in regio Hogeland te vergroten.
B ij Stichting Petje af leren kinderen van 10 t/ m 14 jaar, in
zeven blokken van vier weken op zondag, 30 zondagen per
jaar alles over een bepaald beroep of sector. Daarnaast ondernemen de leerlingen activiteiten die gerelateerd zijn aan
kunst, cultuur of gezond gedrag. I nspirerende gastdocenten
verzorgen gastlessen bij de weekendschool en ontvangen de
leerlingen in hun eigen werkomgeving voor een praktijkles.
De leerlingen van Petje af doen nieuwe ervaringen en verfrissende ideeë n op, maken kennis met inspirerende rolmodellen en ontdekken hun talenten. Daarmee vormen ze een
beeld van hun eigen toekomst- en opleidingsmogelijkheden.
I edere groep wordt begeleid door professionele coaches die
de kinderen inspireren en stimuleren in hun ontwikkeling.
“A ls je ‘ Petje af’ tegen iemand zegt, ben je meer dan trots
op diegene.” Z egt Marleen L innenkoper, locatiemanager van
‘ Petje af Hogeland’ en docent voortgezet onderwijs. Marleen
heeft dit jaar als locatiemanager met verschillende coaches
en gastdocenten de leerlingen begeleid.
Het spreekt Marleen erg aan om de kinderen die meedoen
met Petje af, de leeftijdsgroep van 10 tot 14-jarigen, in contact te brengen met talentvolle professionals. Deze professionals dagen de kinderen uit om zichzelf ten volle te ontwikkelen. Gelukkig wordt er bij stichting openbaar onderwijs
Marenland hetzelfde over gedacht en is er een vruchtbare
samenwerking tot stand gekomen.
D e avonturen zijn in deze evaluatie w eergegeven in
foto’ s. D e bijbehorende verhalen zijn terug te lezen op
w w w .petjeaf.nl/hogeland.
V ia deze site kan men zich aanmelden als coach, gastdocent, sponsor of leerling.
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Dit jaar hebben de kinderen o.a. de volgende professionals
ontmoet: A ndre K uipers, K alvijn, K laas van K ruistum, de
complete redactie van RT V noord en medewerkers en sporters van F C Groningen.
D e kinderen zijn op bezoek gew eest bij- of hebben achter de schermen gekeken van:
•
RT V Noord,
•
Z app live
•
Het waterschap
•
Wildlands
•
Z eehondenchreche
•
Meubel maker Romkema
•
Z iekenhuis OZ G Scheemda
•
Gevangenis Museum
•
Doe Museum
•
B eeld en geluid Museum
•
F C Groningen
•
Rechtbank Groningen
•
Havenkwatier B lauwestad
•
Martini Plaza
•
Ondernemersbeurs
•
V T wonen beurs
•
Reuzenradbouwer L amberink
•
Hanzehogeschool
•
Z appspannend
•
Groningermuseum
•
De rijdende Popschool
•
Hortis Haren
•
Scoozy C orpus L eiden

E valueren &

Presenteren

I edere derde bijeenkomst van het blok kijken de kinderen
terug op wat zij geleerd hebben. I n groepjes verwerken zij
dit in een creatieve presentatie die zij presenteren aan hun
netwerk (ouders, familie, vrienden).
De presentatie doen ze in een steeds wisselende vorm zoals
een prezi, een PowerPoint, een rap, een kahoot of door het
maken van een Z orgrobot die echt werkt.
Doordat de kinderen hun ervaringen delen met hun gezin,
wordt het hele gezin meegenomen in de ontwikkeling van
het kind.
De kinderen hebben ook regelmatig gewerkt aan hun kind
dossier. Daarvoor hebben ze individuele talent gesprekken
gevoerd.
Deze gesprekken vinden twee keer per jaar plaats tussen
de coach, het kind en de ouders. Hierbij wordt gekeken naar
de leerdoelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling,
talentontwikkeling en basisvaardigheden.
Daarnaast krijgen kinderen door deze gesprekken inzicht in
wat zij leuk vinden, waar zij goed in zijn en hoe zij hun talenten in de toekomst kunnen inzetten. Dit geeft zelfvertrouwen
en motivatie om verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen leven.
De gastdocenten hebben lessen verzorgd in geluk, wetenschap, design, duurzaamheid, techniek, zorg, handel, sport,
het verleggen van je eigen grenzen en het vergroten van je
mogelijkheden.

Wij zijn de gastdocenten erg dankbaar en mogen ons gelukkig prijzen dat zij de huidige groep en de nieuwe groep van
aankomend schooljaar weer les willen komen geven.
Op stap!
I eder blok sluiten we af met een cultureel of gezond uitje. We
reizen met de trein naar het museum of doen een gezonde activiteit zoals het beklimmen van de klimmuur of naar
het zwemparadijs. Doordat de kinderen leren reizen met
het openbaar vervoer leren zij veel basisvaardigheden. Z e
zeggen bijvoorbeeld de buschauffeur netjes gedag en weten
precies op welke tijd zij op welk spoor moeten zijn om de
trein te halen. Door het bezoeken van verschillende plekken
- veelal plekken waar zij van huis uit niet zomaar komen -,
vergroten de kinderen hun wereld.
Afsluiting projectjaar 2018 - 2019
A lle kinderen zijn minimaal 80% aanwezig geweest (overmacht daargelaten) en op 23 Ju ni 2019 kregen de leerlingen
van Weekendschool Petje af Hogeland daarom het C ertifi aat an deelname aan het eerste jaar uitgereikt in de
raadszaal van het gemeentehuis in Delfzijl. Deze bijzondere
lo atie geeft e tra glans aan het ertifi aat edere ouder
sprak zijn kind met lovende woorden toe.
Wij zijn super T rots!
Weekendschool Petje af Hogeland

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 27

PAULUS VERTELT
Z ummer veurbie
V andoag is ‘ t 8 september en ik heb nog gain letter op papier, want ik heb ‘ t zo drok as hounder om poaske.
“k wait ook nait of ‘ t wat wordt. Nou ja, din mout je ‘ t moar
doun mit n k rt stukje di e moal k kiek wel hou t o opt
L oat ik joe eerst ais vertellen
woar ik het din wel zo drok mit
heb.
B egun juni zag ik in ain van
de streekbloaden ‘ n stukje
stoan van het T heater over de
Noord. Dei wollen ‘ n theaterstuk moaken over ‘ t Oldamt, ‘ n
stuk dat zuk ofspeulen zol op 3
verschillende lokaties.
oar eur rougen e figuranten en omdat het mie wel wat
tou leek, heb ik mie aanmeld.
T wijde Pinksterdag de eerste
bieainkomst, rondlaiden en
veurlichten (in Scheemde);
onge eer
figuranten
Op 31 juli d’ eerste repetietsies en dat sikkom elke oavend of
middag.
De regisseur (van wereldniveau) was van mainen, dat ik d’ r
ook nog wel ‘ ’ n klaain rolletje bie doun kon. Nou ja, veuruit
din moar, ik bin ook ja nog nait zo old!
V anof 14 augustus de “try-outs” (mooi Grunniger woord) en
sinds 17 augustus het echte waark (tot nou tou, 16 september is ’ t doan).
A lle veurstellens oetverkocht en ‘ n prachtige belevenis!
Nog even deurzetten en din is ‘ n mooie, moar vermuiende
tied veurbie.
De kop van dit stukje is “Z ummer veurbie? ”
Jo , as je noar boeten kieken, din zol je dat hoast wel zeggen,
moar mien zeun, dij der verstand van het, zegt dat er nog
weer ‘ n zummertje komt.
I k hoop dat hai geliek het.
E n vrijdag hè , tegen dij Duutsers hè , wat ‘ n overwinnen nait?
Wie tellen weer mit, wie binnen hoast alweer K ampioen!
I k wait nait of dit typisch Nederlands is, moar as we weer
‘ n poar wedstrieden winnen, din kin gainain ons aan en as
‘ t een zetje nait te best gaait, din hebben we d’ r gain goud
woord veur over. Ja mmer.
Moar toun ik guster (09 -09 ) thoeskwam van ‘ t koor, zag ik dat
“wie” (jo, “wie”) wonnen hadden van E stland, dus wie doun
nog mit.
Nou in oktober, Noord-I erland nog even en is ‘ t kloar (sikkom)
I k wil het ook nog even over ‘ t vraauwluvoetbal hebben.
Het is veur ‘ n leek nog nait zo makkelk om doar wat van te
zeggen, moar dat de situoaties veur dizze wichter hail aans
worden is, mag wel dudelk wezen.
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m aandelijks w ordt het G roninger verhaal door
onze “ verteller” A altjo K erb of verzo rgd.

nighaid.
E n din heb ik het nait allain over voetballen, moar ook om
alles wat doar bie heurt, b.v. de omgeving dij harder wordt,
kritischer, de commercie (gain Grunniger woord voor) dij nou
natuurlijk op loer ligt, want d’ r is geld te verdainen.
V eul van dizze wichter kommen in ‘ n aander wereldje terecht, het is nait allain meer gezellig een baaltje trappen.
Natuurlijk binnen ze bie heur clubs al wel ‘ n beetje wind,
D’ r gaait nou veul meer
geld in om en dat het
ook zien invloud.
V raauwluvoetbal wordt
altied nog deur manlu-ogen bekeken: “Het
is leuk, moar speltechnisch liekt het naargens
noar.”
Nou, neem moar van
mie aan, dat dat er over
zo’ n 20 joar wel even
hail aans oetzugt.
I k wait nog hou wie
vrouger laagd hebben
om dij Oafrikoanse
mannenplougen, dij
veur ‘ t eerst mitdeden
aan ‘ t Wereldkampioenschap en kiek nou ais woar ze stoan.
D’ r binnen supporters dij vinden mannenvoetbal nait mooi, dij
kieken allain noar vrouwenvoetbal, omdat dat zo gezellig en
laif en knus is, moar over ‘ n aantal joaren is dat doan.
E n nou nog even ‘ n thema dij politiek wat gevuilig ligt, moar
ik woag het er op: de Nikab?
A s ik doar veul van zeg, din kom ik op politiek terraain en dat
wil ik nait.
Moar veul huif ik d’ r ook nait over zeggen, want het stelt gain
reet veur.
A s wie ons doar drok over moaken mouten, din mouten wie
toch ook ais noadenken over aal dij boodschappentassen mit
rekloame d’ r op: kaizen wie doar vrijwillig veur, of wordt ons
dat opdrongen?
E n dij vraauwlu van ‘ t Jo urnaal, droagen dij vrijwillig dij ongezonde schounen mit hoge hakken, of worden ze doar deur
heur waarkgever tou drongen?
E n mout ain mit ‘ n zunnebril op mit zo goud as swaarde gloazen zien bril ook even ofzetten as hai mit mie proaten wil?
Nou nog even wat aans.
‘ n V raauw komt bie dokter sikkom onherkenboar: onder de
boelen en schrammen, ‘ n blaauw oog, abmoal bloud, ‘ n
gebroken aarm en een dikke knij.
Dokter vroagt: “Wel het dat doan? ” V rouw: “Mien man.” Dokter: “I k docht dat joen man in ‘ t boetenlaand was? “J o” zegt
ze, “dat docht ik ook.”
Het beste moar weer.
Paulus.
P.S.
E en verstandig minsk moakt nait ale fouten zulf, hai
geft aandern ook ‘ n kaans.
(C hurchill)

Stichting W elzijn en D ienstverlening zoekt vrijw illiger - seniorenvoorlichter
De seniorenvoorlichter bezoekt mensen van 7 5+ in de thuissituatie en geeft informatie over wonen, welzijn en zorg. De
seniorenvoorlichter onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om
deelname aan de samenleving te vergroten.
T evens kijkt de seniorenvoorlichter of er iets nodig is om bij
te kunnen dragen aan de tevredenheid en het behouden of
vergroten van de zelfstandigheid van de 7 5+.

W at bieden w ij

De seniorenvoorlichter is geÏ nteresseerd in de mening van
senioren over hun woon-en leefsituatie. V eel senioren weten
niet welke voorzieningen er zijn, of hoe ze er gebruik van
kunnen maken. De seniorenvoorlichter geeft hierin voorlichting, ondersteuning en advies.

W at is interessant aan dit vrijw illigersw erk?
U bent de ogen en oren van de sociaalwerker en de bezoeken leveren kennis en inzicht in het welzijn van ouderen.
Het betreft ouderen met een rijke levenservaring en levert
boeiende gesprekken op.

W at vragen w ij van u als vrijw illiger
U bezoekt binnen eigen planning adressen volgens de lijst.
B ezoeken van 7 5+ ers in hun thuissituatie
Deelname aan ervaringsbijeenkomsten
Schriftelijk verslag uitbrengen op het vragenformulier
etrokkenheid affiniteit met de doelgroep
Goede communicatieve vaardigheden
L uisterend oor
Minimaal 2 uur per week maximaal 6 uur

Goede ondersteuning en begeleiding
Deskundigheidsbevordering’
Samenwerken in een team van seniorenvoorlichters
reiskosten
V rijwilligersverzekering

Heeft u belangstelling of wilt meer informatie over seniorenvoorlichter, dan kunt u contact opnemen met Dineke Smit tel.
059 6 6507 87
Of mailen d.smit@ s-w-d.nl

V erhuisbericht
Waarschijnlijk is het nog niet door iedereen opgemerkt, maar
‘ ons’ huis aan de B ierumerweg heeft een nieuwe eigenaar.
I n het begin van dit jaar kreeg Gerrit de vraag of hij in Drachten les wilde geven.
Het was voor ons het moment om na te denken over het
verlangen dat steeds meer opspeelde, namelijk om dichter
bij onze familie te gaan wonen.
T oen iemand ons vroeg; ‘ willen jullie weg? ’ ontkenden we
dat.
We verlangen er niet naar om hier weg te gaan.
B ijna 30 jaar ruimte in het Groningse landschap, lief en leed
gedeeld met de mensen die hier wonen, de vanzelfsprekend-

heid om gewoon deel te zijn van een dorpgemeenschap, dat
poets je niet zomaar weg.
We bezochten Drachten en omgeving en vonden een huis in
B eetsterzwaag.
I n de zomermaanden is alles heel snel gegaan en inmiddels
wonen we al 5 weken in ons nieuwe huis.
We hebben een heel leven met verdrietige, mooie en vrolijke
herinneringen aan Holwierde.
Daarom, met enige weemoed maar vooral met dankbaarheid
nemen we afscheid en zeggen tot ziens!
Hartelijke groeten,

Gerrit en Ji kke de V ries
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Loonbedrijf
Doornekamp
Holwierde
Adv.
Sikkema

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

tel. 06 55 16 87 31
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Voetbalvereniging
"Holwierde"
Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

Opening kunstgrasveld
p rijdag
september werd het nieuwe kunstgras eld officieel geopend door wethouder Menninga, die samen met de
heer Schipper (oudste lid van de V V ) en F elien B os (jongste
lid van de V V ) de openingshandeling verrichtte. Daarna werd
een bekerwedstrijd gespeeld tussen Holwierde 2 en Poolster
3, die door Holwierde 2 met een 5-0 overwinning werd afgesloten. Hiermee was het een zeer geslaagde avond.

Gieterbokaal
Op zaterdag 14 september werd op sportpark K atmis de 5e editie van de Gieterbokaal gehouden. De Gieterbokaal is door
V V Holwierde in het leven geroepen en betreft een 35+ toernooi. T eams vanuit de hele regio treden ieder jaar weer aan. V oor
het eerst namen er ook
dameselftallen deel ij de heren won eam enato bij de rouwen won VV enrum a a oop
verzorgden De Groningse T oppers en DJ Garmt de muziek, werd er gebarbecued en vond de traditie ‘ gieter gooien’ plaats.
Z oals ieder jaar was het wederom een groot feest.

W edstrijdprogramma 1e elftal
Z aterdag 5 oktober
Z aterdag 12 oktober
Z aterdag 19 oktober
Z aterdag 26 oktober
Z aterdag 2 november

Omlandia 1 – V V Holwierde 1
V V Holwierde 1 – HF C ’ 15 1
A duard 2000 1 – V V Holwierde 1
V V Holwierde 1 – Glimmen 1
B e Q uick 1887 1 – V V Holwierde 1

A anvangstijd: 14:30
A anvangstijd: 14:30
A anvangstijd: 14:30
A anvangstijd: 14:30
A anvangstijd: 15:30

W alking Football
Sinds dit seizoen is ‘ walking football’ in het leven geroepen bij V V Holwierde. Dit betreft een aangepaste vorm van voetbal
voor 60-plussers. De spelregels kunt u vinden op www.vvholwierde.net. E r wordt iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00
gespeeld Voor en na de training is de koffie ers ge et e ontributie bedraagt
euro per maand
A anmelden kan via de bovenstaande website. V oor meer informatie kunt u terecht bij Ja n B ulthuis (tel. 059 6-629 255).
Lid w orden?
E r wacht alweer een mooi nieuw seizoen voor V V 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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In deze rubriek zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de veranderingen in de buurt van ‘ons’ stukje dijk

De bovenste foto is gemaakt vanaf het terras bij het E emshotel. Op de tweede foto ziet u de nieuwe toegangsweg met
parkeerplaatsen naar het E emshotel.
Op de foto linksonder het gemaal Spijksterpompen met de tijdelijke voorziening voor afwatering i.v.m. uitbreiding en renovatie van het gemaal Spijksterpompen door het waterschap Noorderzijlvest.
- (foto rechtsonder en tekst uit pub licatie w aterschap Noorderzi jlvest) .Met de vergroting van de afvoercapaciteit speelt het
waterschap in op de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Ook de effecten van bodemdaling zorgen er
voor dat huidige afvoercapaciteit in de nabije toekomst niet meer toereikend is. E ind 2020 moet het werk aan het gemaal
gereed zijn. Het gemaal Spijksterpompen ligt bij de zeedijk ten noordoosten van Spijk en bemaalt het gebied tussen de lijn
Spijk-Godlinze – Uithuizen en de Waddenzeedijk. Het gemaal is in 19 7 8 gebouwd. B odemdaling en zeespiegelstijging
betekenen dat er in de toekomst meer water moet worden verwerkt. E xtreme weerssituaties zoals heftigere regenbuien,
zwaardere stormen en perioden van droogte hebben grotere schommelingen in het aanbod van water tot gevolg.
Het gemaal is daar nu niet goed op berekend.
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Nieuwkomers klimmen in de pen.....

E ven voorstellen
Wij zijn Gert en Ja nneke en wonen sinds een paar weken in Holwierde.
Geboren en getogen Delfzielsters, maar toe aan wat nieuws en dat werd dit huis aan de Hoofdweg.
Gert is operator en sporten, voetbal, vrijwilligerswerk bij NE C is zijn hobby.
Ja nneke is hovenier en tuin, Groen voor rood en schilderen is haar hobby.
We hopen nog heel veel jaren met plezier in jullie dorp te wonen.
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AFD E LING B IE R U M
- HOLW IE R D E E N
OMSTR E K E N

“E

R FR E C HT – TE STAME NTE N”

door Mevr. mr. K .E . B olken

Mevr. Sieneke B olken is notaris bij E mmius Notarissen in
Delfzijl en gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vereffening
nalatenschappen, estate planning en onroerend goed.
Z ij geeft uitleg over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van erfrecht en ( levens)testamenten.
D atum:
dinsdag 15 oktober 2019
Locatie:
Gebouw “I rene” , Hereweg 25 in B ierum
Spreekster:
Mevr. mr. K .E . B olken, Delfzijl
Aanvang:
19 .45 u.
V an harte welkom op deze informatieve avond!

Neutrale V rouw engroep
De 1e avond van het
seizoen.
Oud Hollandse spelen en
sjoel koningin.
De opkomst was groot en
de strijdlust geweldig.
I edereen heeft zijn stinkende best gedaan, maar
er kan er maar 1 de beste
zijn.

e S t en
Superrr

eta e

A fgelopen maand was het weer gezellig
op de rijdago htenden aan de koffietafel
E n zoals we eerder al meldden: in de vakantie is er veel gebruik gemaakt van de B oekSpot; voor de aardigheid hebben
we geturfd hoeveel boeken er in juli en augustus geleend
zijn: 233!
V erder zijn we heel blij met een nieuwe vrijwilliger voor de
vrijdagochtend: A nita!
Mocht je het ook leuk vinden om é é n
keer per maand de koffietafel een paar
uurtjes te bemannen en de boeken op
te ruimen, welkom, we kunnen best
n g iemand gebruiken
T ot ziens in de Superrr!
A nita, A ugusta, T hea, Rudi

Ontmoetingsgroep 55+
3 oktober: sjoel wedstrijd, bingo en Groninger verhalen,
aanvang: 14.30 in de Heekt
namens de vrijwilligers,
K orry Star.

Sjoel koningin seizoen
2019- 2020
R eina Tuik met 107
punten.

Bes

HULP NODIG?ONDERSTEUNER
V E U R

ME K OAR

W ilt u iets vragen aan V eur Mekoar?
B ellen kan maar binnenlopen ook.
e s hui en
oktober aan bij de koffietafel in de uperr
kunt daar tere ht oor een kopje koffie en of om een afspraak te maken via een medewerker van V eur Mekoar.
11 oktober tussen 10- 12u is de eerste gelegenheid.
T evens kunt u dan kennismaken met A nja A fman,
de nieuwe dorpsondersteuner waarover de dorpskrant van september
berichtte

ZORGZAME
DORPEN

Eve

Mij
zor
gem

Wa

De
dor
ied

Als
Ho

0630262737

noordelijkedorpen@gmail.com
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Alle

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

V oor bijles in E conomische- Administratieve vakken
( inclusief M& O)
op alle niveaus kun je terecht bij:
E ltje B os, W ieger van den B osstraat 15,
9901 GS Appingedam.
Tel.: 0596 - 6 26 932 of 06 - 2554 537 6 .
e- mail: e.h.bos@ planet.nl

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

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

Schuttersvereniging Holwierde

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

K laverjassen H.C . “D

	
  

E K AR PE R ”

H.C . “D E K AR PE R ” te Spijk organiseert
een vrije klaverjasavond.
V rijdag 18 oktober

Elstar, Cox, Lobo, Santana, Cox, Goudreinet,
Zoete Kroon, Dijkmanszoet, stoofperen.
Aardappelen, eieren, groenten,
Boerenkaas, bio-vlees van Arkema
Cadeau-pakketjes met Groninger produkten
Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr

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

Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

U bent van harte welkom!

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

13.00 – 18.00 uur
9.00 – 18.00 uur
9.00 – 17.00 uur
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Vrijwilligers oud papier:

Agenda Holwierde 2019

Vrijdag 4 oktober
Yirzan Bouwman
Rutger Slagter
Vrijdag 1 november
Willem Smit
Pascal Wieringa

Oktober
1
3
12
13
26

0596-622530
0621640451
0649922884
0631537771

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

Afval ophaaldienst

Grof vuil: woensdag 9 oktober en 6 november.telef. 20638

Informatie / contactgegevens R ayon
Noord Gemeente D elfzijl
Gebiedsregisseur Noord
E dwin B roekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 0569 639 39 9 of 06 5547 7 082
elke 4 e vrijdag van de maand, is de Gebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, Uiteinderweg 7 b Holwierde van 9 .30 u tot 12.30u

R ayonbeheerder Noord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
Meldingen openbare ruimte: T elefonisch 14 059 6
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
B uurtagent Jo landa B lokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8844
B uurtagent Hans B olt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8844

November
3
5
7
14/15/16
30
December
3
5
19

Neutr.vrouwengr. antiekboerderij op locatie
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
Buurtschieten
Sport en spelavond schuttersvereniging
Buurtver. “Eensgezind; jaarvergadering +
gourmet/bingo De Heekt, aanv. 19.30 u
Allerzielen 2019
Gedenken op de begraafplaats van Bierum
van 18.00 tot 20.00 uur
Neutr.vrouwengr. Lezing hospice
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
Concours schuttersvereniging
Intocht Sinterklaas 13.00 uur
Neutr.vrouwengr. Pruiverij aanv: 18.00 uur
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
Neutr.vrouwengr.kerstverhaal +kerststuk
aanv:19.30uur

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

Preekrooster Prot. Gemeente B ierum - Holw ierde - K rew erd
oktober
13
27

.

u
9 .30 u.
u
9 .30 u.

renekerk ierum
Stefanuskerk Holwierde
renekerk ierum
I renekerk B ierum

s
nol
Ds. G. K nol
angdienst door emeente leden
Prof.dr. E . Noort K ropswolde

9 .30 u.

I renekerk B ierum

Ds. G. K nol

offie m m
Vooraf koffie

november
3
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H.A .

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?

!
s
ie
v
d
a
r
e
ld
e
h
n
e
e
r
o
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

