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Aan weerszijden van
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Holwierde - Krewerd

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

Loopbaan Coaching

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

Zakelijke Coaching

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

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

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

www.jurriesmit.nl
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VAN DE REDACTIE

COLOFON
BESTUUR:
voorzitter:
Reinier van der Roest
(contacten adverteerders)
Uiteinderweg 4,
9905 RG Holwierde, tel. 620435
penningmeester:
Eltje Bos
W. van den Bosstraat 15
9901 GS Appingedam, tel. 626932
secretaris:
Rudi Gerritsen
Juffertoren 47
9905 RH Holwierde, tel. 629206
Henk Smit
(abonnementen)
Het Vliet 58
9905 TK Holwierde, tel. 625644
Foktje Oosterhuis
(opmaak en verzorging rubrieken)
Nansumerweg 42
9905 RC Holwierde, tel. 628065
Bauk Booijen
(opmaak)
Hoofdweg 14
9905 PC Holwierde, tel.680690
Het inleveren van kopij:
Wie?
Iedereen kan kopij inleveren voor
onze krant, ook de kinderen. Het kan
wel eens voorkomen, dat bepaalde
bijdragen iets worden ingekort. Maar
we staan er voor in, dat de strekking
hetzelfde blijft. Om misverstanden te
voorkomen:
De inhoud van het artikel blijft voor
verantwoording van de schrijver, dat
wil zeggen dat wij het als redactie niet
eens hoeven te zijn met de schrijver.

Beste lezers,
Dit is het laatste nummer van de dorpskrant voor de zomer.
Noodgedwongen zullen velen in eigen land vakantie houden dit jaar. Zolang maar niet iedereen op dezelfde plek
tegelijk wil zijn moet dat toch te doen zijn.
Een fijne zomer gewenst.
In dit nummer leest u:
•
Foto’s van de bijzondere Dodenherdenking in Holwierde 4 mei
•
Herdruk bevrijdingsbundel
•
Coronabericht van de huisarts
•
Jubilarissen dorpskrant
•
Hiliglo - Uit de school geklapt
•
Mijnen ruimen in de rubriek “Langs het tuinpad van mijn vader”
•
Een bijdrage voor de nieuwe rubriek “De boer op met Martine”
•
Grunneger Proatjes .....
•
Krewerdernieuws
•
bericht en foto’s over het Groenplan in Krewerd
Gedurende de Lock-Down werd er veel via internet besteld.Men stuurde een opbeurende kaart of een verrassing voor een familielid die je niet kon bezoeken. De
bezorgers reden af en aan om alles bij ons thuis te bezorgen.
Dit gedichtje van Willem Wilmink is daarom wel toepasselijk.
Pakje met de post
Iemand heel ver hier vandaan
heeft aan mij gedacht:
heeft iets in een doos gedaan,
naar de post gebracht.
De doos is met de trein gegaan,
de trein ging door de nacht
en vanmorgen kwam het aan.
Wie had dat gedacht?
Van:Willem Wilmink 1936 - 2003

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

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

Dit was het laatste nummer van de dorpskrant voor de zomer
Het volgende nummer verschijnt 2 september
kopij graag inleveren voor 15 augustus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9
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9905 TD Holwierde

0596 628450

B i jzo n der e doden h er den ki n g 4 mei 2 0 2 0
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N i eu w s v an h u i sar tspr akti jk H ol w i er de.
Met ingang van 1 juni zullen de maatregelen rondom
corona nog verder versoepeld worden.
Gaarne daarvoor het landelijk nieuws volgen.
Intussen hebben we een aantal aanpassingen gedaan in de
praktijk om onze patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij hebben de spreekuren ruimer gepland, waardoor er
minder mensen tegelijk in de wachtkamer zullen zitten. Door
de tijden wat ruimer te plannen, kunnen we minder mensen
per dag beoordelen. Dat maakt dat u niet altijd, dezelfde dag
gezien kunt worden.
V oor spoedg ev al l en
v er zo eken w i j u eer
V oor l ev en sb edr ei g
1

ku n t u al ti jd ter ec h t, ook dan
st te b el l en n aar de pr akti jk.
en de si tu ati es moet u al ti jd
1 2 b el l en .

We hebben schermen en plexiglas aangeschaft om ervoor
te zorgen, dat we onze zorg zo goed en zo veilig mogelijk
kunnen verlenen. Waar nodig gebruiken we mondkapjes en
beschermende kleding.
Wij willen vragen of u ook rekening wilt houden met elkaar in
de wachtkamer.
C er te (laboratorium) is intussen ook begonnen met het oproepen van patiënten voor hun diabetes controles.
Als u koorts en luchtwegklachten heeft, kom dan niet naar de
praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op.
U kunt ook veel informatie vinden op het RIVM site. GGD
Groningen
h ttps: / / w w w . th u i sar ts. n l / n i eu w - c or on av i r u s
h ttps: / / w w w . ph ar os. n l / c or on a- v i r u s

Belevering van de apotheek naar TWEE keer per week
met ingang van 8 juni 2020
Door aanpassingen in de logistieke voorziening van onze
groothandel, zal bij onze apotheek, TWEE keer per week de
medicijnen geleverd worden. Dat betekent dat we een iets
ruimer voorraad van de meest gangbare medicatie zullen
hebben. Het is dan ook van groot belang dat u ruim op tijd
uw medicatie aanvraagt. Sommige medicijnen moeten besteld worden.
B estel u w

medi c ati e mi n i maal E E N w eek v an te v or en .
Alvast heel erg bedankt!

N amen s h et team v an h u i sar tspr akti jk H ol w i er de
Dr. Svati Patandin
apotheekhoudend huisarts
Anneke Scholte
Verpleegkundig specialist
acute en ouderenzorg, werkzaam
op dinsdag en vrijdag
Fennie Bazuin
apothekers assistente, werkzaam
op dinsdag, donderdag, vrijdag
Aroena Raghoenandan
doktersassistente werkzaam op
maandag, woensdag, vrijdag
Miranda Wever
apothekers assistente, werkzaam
op maandag, dinsdag, woensdag
Tonnie Roggeveld
praktijkmanager

H er h aal medi c ati e
Als u herhaalmedicatie aanvraagt middels het inleveren van
uw doosjes in de praktijk, zou u alleen de etiketten willen
afknippen en deponeren in de kartonnen doos in het voorportaaltje.
U mag ook deelnemen aan de h er h aal ser v i c e,
daarvoor kunt u contact opnemen met de apothekersassistente. U kunt uw medicatie ook bestellen
via de website. www.huisartspraktijkpatandin.nl

S choleksters op de stenen onderaan de dijk bij N ansum
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

Opdat we
niet vergeten
De bevrijding van Holwierde verteld door ooggetuigen
U it g av e v a n ‘Aan we e rsz i j de n v an de He e kt’
t er g e l e g e nhe i d van 75 j aar V ri j he i d

De redactie van de dorpskrant is blij met de vele positieve
reacties op de uitgave van de bevrijdingsbundel.
We hadden extra exemplaren laten drukken die voor €2 ,0 0
waren af te halen of €6 ,0 0 via de post waren te ontvangen.
We waren snel door deze voorraad heen.
Momenteel wordt er gewerkt aan een tweede druk. Z odra
deze beschikbaar is zullen we dit melden in de streekbladen.
Hieronder enkele van de reacties.
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Elke donderdag
in Spijk
11.00 tot 14.00 uur...
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B estu u r sl eden i n h et zo n n etje g eze t
Afgelopen maand werden twee redactieleden in het zonnetje
gezet:
Eltje Bos beheert al 40 jaar onze financiën op uiterst kundige
wijze.
Vooral ten tijde van de jaarlijkse donateursactie is dat een
forse klus.
Ieder jaar ontvangen wij als bestuur een uitgebreid financieel
jaarverslag.
O ok onderhoudt hij goede contacten met subsidieverleners.
Al woont hij in Appingedam, Eltje is altijd nog nauw betrokken bij “ zijn” K rewerd.
Foktje O osterhuis verdiept zich al ruim 2 5 jaar in de geschiedenis van Holwierde, K rewerd en omstreken, schrijft daar
mooie verhalen over, vindt daar foto’ s bij en interviewde de
afgelopen jaren (oud-)dorpsbewoners of hun nazaten speciaal over de laatste dagen van de oorlog.
Z oals bekend verschenen deze verhalen, opnieuw bewerkt
en aangevuld - met de zeer gewaardeerde medewerking
van Walter de Z waan – in de bundel “ O pdat wij niet vergeten” , die omstreeks 4 mei bij alle inwoners van Holwierde en
K rewerd is bezorgd.
Bovendien is Foktje maandelijks verantwoordelijk voor de
opmaak van de dorpskrant, samen met Bauk Booijen.
Eltje en Foktje kregen van de voorzitter Reinier v.d.Roest
een mooi boeket en een kadobon aangeboden.

N u we het er toch over hebben: nieuw, fris bloed als versterking / aanvulling op ons werk als redactie zien wij graag,
zoals bv.de nieuwe rubriek van Martine L esterhuis.
O ok onregelmatige bijdragen zijn altijd zeer welkom,
zoals de mooie foto’ s van René Battjes bijvoorbeeld.
Duikt u ook graag in de geschiedenis van onze dorpen en onze
omgeving? K ent u mensen van
wie u hun verhaal wel eens zou
willen toevertrouwen aan het
papier?
Wij zijn ook altijd op zoek naar
verhalen die we in de rubriek
“ L angs het tuinpad van mijn vader” kunnen gebruiken.
Wij horen graag van u!
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 11

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
N i eu w s v an ob s H i l i g l o
Wat een bijzondere tijd maken we met elkaar door in de
C oronatijd.
De school is in maart dichtgegaan en alleen toegankelijk geweest voor ouders met cruciale beroepen die geen opvang
konden regelen.
Eerder heeft u kunnen lezen dat er een virtuele schoolreis is
bedacht door het Rijksmuseum. O p dat moment hadden we
nog geen idee welke maatregelen er verder zouden komen.
We hebben onderwijs op afstand gegeven en zijn met elkaar
IC T-vaardiger geworden. Z owel teams, leerlingen als ook de
ouders.
De afgelopen 6 weken heeft het onderwijs vooral thuis plaats
moeten vinden. Iedereen heeft zijn weg er in gevonden en
samen doen we ons best.

De Bibliotheek op school is bijna klaar. De opening zal in het
nieuwe jaar plaatsvinden.
De musical, de schoolreizen en evenementen zijn allemaal
afgezegd of verplaatst.
Een bijzondere tijd. Als we samen de regels m.b.t. afspraken
RIVM hanteren, komen we een heel eind.
Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor hun inzet en
het meedenken!
Wie weet is bij het verschijnen van de nieuwe Heekt dit stukje oud nieuws en gaan we met elkaar naar school.
Hartelijke groet,
namens het team,
Hilde K ruijskamp

Vanaf 1 1 mei hebben we tijdelijk een continurooster met halve klassen. De 1 .5 meter afstand is soms lastig. O p school
is daarom om het bureau bij de leraren op de grond een lint
geplakt.
O uders/ verzorgers en ook dorpsbewoners mogen de school
niet in.

BoekSpot en Koffietafel
Dat we “ er weer zouden zijn” als de school weer open ging, zoals in de vorige Dorpskrant stond,
was natuurlijk te kort door de bocht.
Z olang de verschillende beperkende maatregelen gelden, kunnen we helaas nog niet in
de school terecht.
Dus kunnen er geen boeken geleend en gebracht worden en ook zullen we de gezelligheid van
de o fieta el op de vrijdagochtend nog een tijd oeten issen elaas
Mochten de richtlijnen nog voor de zomervakantie versoepelen, zodat we misschien toch weer
iets kunnen opstarten, dan vragen we de directeur van de school of er een berichtje op de deur
van de hoofdingang mag hangen.
Wij wensen iedereen gezondheid toe en tot ziens in betere tijden!
Anita, Augusta, Thea, Rudi
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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grunneger proatjes
I n deze rub riek plaatsen wij maandelijks een Groninger verhaal of gedicht of een interessant “G runneger”
onderwerp. O nderstaand verhaal, geschreven door K oos K oetje komt van de site van D ideldom.
O p t toneel was aine van de speulers al aan t schovveln,
ondertussen stiekem noar t volk kieken wat binnen kwam.
Half negen. t L icht ging oet en t spul kon begunnen.

n O avend kultuur.
O nze vrunden Miranda en C harles hadden bedocht dat ze
ons veur onze verjoardoagen koartjes veur n oavend boetentheoater geven wollen. Twij joar leden waren we mit ons
vaarn ook aal ains noar zo’ n veurstellen weest, wat ons goud
bevaaln was.
Altied wordt in dat theater n veurstellen van Shakespeare in
n nijmoodse vertoalen speult.
Voak denken mensen dat dit hail zwoare kost is, moar dit is
nait zo. Dij luu doun t aine joar wat komisch, t joar doornoa
doun ze n stok wat zwoarder is. Moar aaltied van William
Shakespeare (hai leefde van 1 5 6 4 tot
1 6 1 6 ).
Dizze ploug dut dit al vanoaf 1 9 4 6 .
Twij joar leden hebben wie t stuk “ De
vrolijke vrouwtjes van Winsor” zain en
dit joar zol het verhoal “ Driekoningenavond” opvoerd worden.
Elk joar worden der omenbie twintig
veurstellens speult en kommen der
omenbie vattiendoezend mensen te
kieken. Soms zulfs volk van t keunklijk
huus, zoas ditmoal Beatrix.

De “ nar” kwam op en in de toal dij in de tied van Shakespeare proat wé r vruig hai de bezuikers heur droagboare proatline uut te doun en ook tiedens t speulen gain kiekjes te
moaken. Dit aal was hail mooi verwaarkt in veurstellen.
In dit laifdesverhoal was William d’ r weer in sloagd om der n
mooie puzzel van te moaken.
N oa n ketaaier waren der aal n hailebult mensen laangskommen en bie elk persoon konst die weer afvroagen: “ wat
wolst doe nou weer? ” En t leek net of speulers uutzokzulf
pruiten mit regiseur om te vroagen om
n schienwerper of n stukkie meziek.
Dit was vanzulf nait zo, moar op dizze
menaaier deur laider van t stuk mit opzet
inbaauwd.
Uuteindelk wer de puzzel op een geweldige menaaier oplö st.

De veurige keer konnen mensen aan
ons zain dat wie veur t eerst waren. Wie kwamen doar mit allinnig n
regenjaze veur onverwachtse buien in
haand. Dooruut bleek dudelijk dat we
de gewoontes nait konnen.
Rondom ons tou gingen deksels van
de boeteneetkö rven, tassen en zo open en wuirden der
sloten kovvie schonken, stukken toart eten, wien dronken
en lekkere vreterij uutdaild. Mensen waren lö s en elksenain
keek uut noar wat der kommen zol.

N oa anderhalf uur volgde der n pauze.
Mensen waren drok aan d’ loop gloazen
bie te schenken, vreterij uut te dailen
en over en weer borreltjes van mekoar
te pruiven. Boeteneetkö rven wuirden
leeg oakt en essen it draank leegschonken.
Boeten t theoater konden ook borreltjes
en waarme worst kocht worden en der
stonden ook riegen mensen dij nog even
eerappels afgaiten mozzen. N oa half uur
mos elksenaine weer op stee zitten en
ging veurstellen nog drijketaaier wieder.
Toun aan t end n harmonieorkest op teneel kwam en t leste
laid mit de woorden “ van de regen in de drup” inzet wé r,
besloten de weergoden ook mit te goan speulen. Haalverwege t verske begon t zaacht te regen; dikke druppen kwamen
dele en zelfs regiseur van dizze boudel haar dat nait zo
sekuur regeln kinnnen.

Dit joar hadden wie d’ r over prakkezaaiert. Wie hadden noast
twij poncho’ s (kwait nait wat dit in t Grunnegers is) ook nog
plestik puten bie ons mit goaten der in veur kop en aarms.
Regenschaarms kin je vanzulf nait omhoogsteken onder
toneeluutvoeren. En wie hadden ook draank, komkommer
en keze mitnomen. O nze vrunden hadden kovvie en kouke
bie zok, zodat we in elksgeval mit aal de aandern mitdoun
konden.
Toun wie soavends noa n uurtje rieden in t dö rp aankwammen, mozzen we eerst n stee zuiken woar we de auto kwiet
konden. Dat bleek nait tou te vaaln, moar gelukkig was der
nog n plekkie op n ketaaier lopen van t theoater. Soamen
mit dikke riegen aandere mensen luipen wie over t bospadje
noar t stee tou woar wie wezen mossen.

Het bleef miegeln toun we mitmekoar in dikke riegen
weeromluipen noar d’ auto. Mensen bleven echter in n goie
stemmen en t was hail mooi om al dij kommetaren om ons
tou te heuren.
In auto noar huus mozzen de roetenwiskers aan blieven,
want t bleef deur regen.
L oater, toun wie thuus waren en nog even noapruiten dochen wie dat t zeker de Grote Regiseur west het dij dat leste
versie en het biebeheurend weer tegeliek regelt har. Wie
waiten ja allemoal dat der meer is tussen hemel en oarde.
n Week loater zag ik hier in bibeltaik n vertoaling stoan van t
stuk wat wie zain hadden.
t Was van Gerrit K omrij en omdat ik nijsgierig was noar dizze
vertoalen nam ik t boukje mit. Toen ik t las wer k mie weer
bewust van de meroakelse vertoalen dij zai der van mokt
hadden.
Dit was veur ons n hail schier oavondje “ kultuur” dankzij de
“ tiedloze” William Shakespeare.

Toun wie d’ r waaren bleek drijkwart van ploatsen aal bezet
te wezen. Wie hadden geluk dat we nog n plekje veur ons
vaarn noastmekoar vinden konden. Toun we noar t plekkie
luipen zagen wie dat gebaksschurreltjes aal uutpakt wuirden
en sommige luu waren al aan gang mit wien en gloazen. O ok
zagen wie e
ers stoan it essen d r in o t spul kold te
hoalen, want t weer was prachtig.
©

K oos K oetje
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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

K r ew er d G r oen pl an w er pt zi jn v r u c h ten af
De afgelopen jaren zijn meerdere bomen in en om K rewerd
gekapt. Hierop hebben begin 2 0 1 9 een aantal bewoners, in
overleg met de gemeente Delfzijl, een plan ontwikkeld om te
zorgen voor nieuwe bomen.

Dit alles heeft in het voorjaar tot het planten van verschillende bomen in en om het dorp door de gemeente geleid en
op 8 april hebben vrijwilligers 6 3 knotwilgstaken geplant aan
beide zijden van het dorp.

Tijdens de gesprekken bleek de wens te bestaan om meer
te doen dan alleen het vervangen van de gekapte bomen.
De wens is om meer groen in en om het dorp te hebben en
daarmee te zorgen voor verbeterde leefbaarheid en een grotere biodiversiteit, zodanig dat het bijdraagt aan de gewenste
dorpsvisie van K rewerd.

De rest van het K rewerd Groen plan zal worden uitgevoerd
wanneer er voldoende subsidie is toegekend.
Het gaat dan onder andere om extra bankjes bij de boothelling en iepen op de begraafplaats.

Samen is dit het K rewerd Groen plan geworden. Hierbij is
ook overleg gevoerd met agrariërs die belendende percelen
hebben aan het plantgebied en het regionaal landbouwcollectief dat projecten voor weidevogels ondersteunt.
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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

S C H U T T E R S V E R E N IG IN G

H O L W IE R D E

Z oals we de nieuwe coronaregels begrepen hebben is het
voor onze vereniging: g een sc h u tter sav on den meer .
We hopen er nog op dat deze regels voor verenigingen
worden versoepeld.
Als het zo blijft dan is onze 1 e avond op donderdag 3 september 2 0 2 0 .
We wensen jullie allen het goede en blijf gezond.
Het bestuur s.v.Holwierde

S tu t- en - S teu n al v i er jaar n odi g v oor on der steu n i n g
b i j af h an del i n g mi jn b ou w sc h ade
O p 1 7 mei 2 0 2 0 bestond Stut-en-Steun vier jaar. Sinds de
oprichting hebben al vele bewoners gebruikgemaakt van
onze ondersteuning in het proces van de afhandeling van
mijnbouwschade en versterking.
We zijn blij dat we al vier jaar bewoners verder kunnen
helpen. Desondanks zouden we het liefst zien dat de mijnbouwproblematiek opgelost was en wij niet langer nodig
waren. We weten tegelijkertijd allemaal dat dit geen realiteit
is. De problemen duren voort, bewoners wachten lang en
de aardbevingen blijven komen. Daarom gaan wij zo lang
als nodig en mogelijk is door met het bieden van ondersteuning aan bewoners met mijnbouwschade aan hun woning of
bedrijfspand.
We staan als team stil bij ons vierjarig bestaan en daarmee bij het feit dat we al zoveel bewoners hebben kunnen
ondersteunen. Met het schrijven van een zienswijze of een
bezwaarschrift. Met het ondersteunen bij een arbiterzaak of
een hoorzitting. Met meedenken over vraagstukken die bij
een versterkingstraject komen kijken.

o pen ee k a

t

t

en

o onat

Per sb er i c h t G r on i n g er D or pen ( samen v atti n g )
Groninger Dorpen heeft middels een enq uê te onderzoek
gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor dorpsorganisaties.
Uit de resultaten van de enq uê te – waarop we 2 4 2 reacties
kregen - blijkt dat er vooral bij dorps- en buurthuizen veel
behoe te is aan financiële steun aar lie st 4
gee t aan
dat er door de gedwongen sluiting een tekort ontstaat dat zij
niet met hun reserves kunnen opvangen. Dorpsbelangenorganisaties geven aan dat veel activiteiten niet door kunnen
gaan. Het verenigingsleven ligt stil, en daarmee vallen ook
veel sociale contacten weg. Het merendeel geeft aan geen
steun nodig te hebben, een enkeling verwacht echter wel
grote problemen. In de toekomst kijken is lastig.
Z owel dorps- en buurthuizen, dorpsbelangenorganisaties
als ook zorg- en welzijnsinitiatieven ontwikkelen juist nu ook
allerlei nieuwe initiatieven. Z e anticiperen hiermee op wat
er wé l mogelijk is en doen dat vanuit de zorg om elkaar. Uit
de enq uê te blijkt verder dat een aantal van deze initiatieven
last heeft van uitval van vrijwilligers en er behoefte is aan
beschermende maatregelen zodat huisbezoeken kunnen
opstarten.
O p www.groningerdorpen.nl vind je het volledige rapport met
de enq uê teresultaten, in cijfers maar ook in veelzeggende
q uotes.

Maar ook door “ gewoon” te luisteren naar de verhalen van
bewoners. Hun ervaringen, hun problemen, hun zorgen,
maar ook (kleine) overwinningen en mooie momenten. We
horen regelmatig van bewoners dat zij het gevoel hebben dat
ze er alleen voor staan. Z odra ze met ons in contact komen,
vermindert dat gevoel. Z e hebben ons naast zich staan en
dat geeft kracht, hoop en energie. Daar doen we het voor.
Samen proberen we vooruit te komen, zo lang als dat nodig
en mogelijk is.
O ok tijdens de coronacrisis staan wij onverminderd klaar
voor inwoners. Het is momenteel niet mogelijk om een fysi eke afspraak te maken, maar we zijn gewoon via telefoon en
mail bereikbaar van ma t/ m vr tussen 0 9 : 0 0 en 1 7 : 0 0 uur.
0 5 0 -2 1 1 2 0 4 4 of welkom@ stutensteun.nl

el finan

le

te n no

N atuurlijk heeft niet iedereen de vragenlijst ingevuld maar het
geeft wel een goed beeld van situaties, ervaringen, behoeften en handelen ‘ wat kunnen we wel’ in coronatijd.
De vragenlijst is inmiddels gesloten, maar Groninger Dorpen roept dorpen op hun knelpunten of ervaringen te blijven
delen.
Er wordt veel werk verzet rond de dorps- en buurthuizen.
Pieter K nol (adviseur) vertelt:
“ O mdat de dorps- en buurthuizen - in de meeste gevallen
geen gebruik kunnen maken van de landelijke schaderegeling C ovid-1 9 (TO GS) lobbye n wij samen met de L andelijke
Vereniging K leine K ernen, bewonersorganisatie L SA en de
andere provinciale koepelverenigingen voor uitbreiding van
deze regeling.
De dorpshuizen mogen niet omvallen, we hebben deze ontmoetingsplekken hard nodig als straks de boel weer opengaat! ” Inmiddels zijn diverse dorpshuizen al gestart met een
protocol om handen en voeten te geven aan de anderhalvemetersamenleving. Groninger Dorpen deelt en verzamelt
voorbeelden hiervan.
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

M i jn en r u i men n a de oor l og
O p v r i jdag 8 mei jl . w er d op de B el g i sc h e tv de i n dr u kekken e fil
an of ne etoon
L an d of M i n e v er tel t h et v er g eten v er h aal ov er l ev en de
mi jn en v eg er s
Een tragisch verhaal over jonge Duitse soldaten die na de
Tweede Wereldoorlog 4 5 duizend mijnen moeten ruimen aan
de Deense kust. Dankzij de indringende beelden wordt dit
vergeten verhaal goed in beeld gebracht.
“ A ls je kunt vechten, kun je ook opruimen,” blaft een Deense
legercommandant. Voor hem is dat argument genoeg om
Duitse krijgsgevangenen na het eind van de T weede Wereldoorlog aan het werk te zetten als mijnenruimers. Dat velen
van hen minderjarig zijn, en dat het geheel indruist tegen de
Geneefse C onventies, doet er niet toe. Website Het Parool

beeld uit de fil

Website Het Parool
gedeelten uit: Mijnen ruimen, van de website Andere Tijden april 2 0 0 7

M i jn en r u i men

N adat de kruitdampen in het oorlogsgebied waren opgetrokken lagen vooral langs de N oordzeekust, L imburg,
N oord-Brabant en Z eeland nog vele duizenden mijnen. In
heel N ederland lagen naar schatting nog 1 ,8 miljoen mijnen
verstopt in ruim 5 5 0 0 mijnenvelden die snel geruimd
moesten worden. Het ging om Antitankmijnen die bij een
druk van 0 tot 00 kilo tot ontplo fing kwa en en nti personeelsmijnen, die bij een druk van 5 0 kg afgingen.
In de bevrijde gebieden kreeg de bevolking het advies niet
van de verharde weg af te gaan. Boeren konden hun akkers
niet bewerken. De economische ontwikkeling en de voedselvoorziening kwam hierdoor in gevaar.
In de loop van de oorlog werd er door de N ederlandse
regering in L onden al personeel opgeleid voor een bom- en
mijnopruimingsdienst. Vanaf november 1 9 4 4 werden N ederlandse militairen hiervoor ingezet bij de N ederlandse Mijnenopruimdienst. In de gebieden waar de oorlog was afgelopen
begonnen in eerste instantie militairen van de Binnenlandse
Strijdkrachten en burgers het levensgevaarlijke mijnenruimen. O ok 4 0 0 gevangen genomen SS-ers werden hier toen
voor ingezet.
De ( MO B) Mijnopruimingsdienst ging vanaf april 1 9 4 5 aan
de slag met militairen en burgers. Deze laatsten meldden
zich als oorlogsvrijwilliger. Veel van hen hadden tijdens de
oorlog ondergedoken gezeten en wilden op deze manier
toch iets doen tegen de bezetter.
Veel mensen vonden echter dat dit hoogst gevaarlijke werk
beter door politieke delinq uenten (geï nterneerde N SB’ ers en
N ederlandse SS’ ers ) of Duitse krijgsgevangen kan worden
gedaan. O ok uit de bevolking komen protesten.
C on v en ti e v an G en è v e omzi jl t
N a de capitulatie verbleven in N ederland nog zo’ n 1 2 0 .0 0 0
Duitse militairen in Engelse en C anadese krijgsgevangenschap. Men besloot dat 7 0 0 0 genisten en militairen van de
K riegsmarine in N ederland moesten acherblijven. De rest
ging terug naar Duitsland.
Het inzetten van krijgsgevangenen bij levensgevaarlijk werk
was eigenlijk tegen de regels. De Engelsen en Amerikanen
noemden de achterblijvers formeel geen krijgsgevangenen
meer maar “ Surrended Enemy Personnel” of “ Disarmed
Enemy Forces” .
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Volgens de geallieerden bestond Duitsland als staat niet
meer en kon men deze gevangen genomen Duitse soldaten
als arbeidskrachten inzetten o.a. bij het gevaarlijke mijnen
ruimen.
De voor het programma van Andere Tijden geinterviewde Manfred Sobiella vertelde zijn herinneringen over de
meidagen in 1 9 4 5 . De meesten van hen hadden nog nooit
een mijn van dichtbij gezien. Z e mochten een dag oefenen
op het Scheveningse strand. Daar werden conservenblikjes
begraven en deze moesten ze met C anadese mijndetectoren
zoeken. De volgende dag begon het echte werk.
In het begin stonden ze onder leiding van hun eigen commandanten en onder C anadese en Britse bewaking. O veral
langs de wegen staan bordjes “ Mines” en “ Achtung Minen”
en waar de mijnen geruimd waren stond “ Road cleared only” .
L ange rijen Duitse krijgsgevangenen doorzochten het land
met mijndetectors en lange staven, prodders genaamd. Als
ze met zo’ n prikker staal raakten moesten ze op de grond
gaan liggen en met de vingers de mijnen uitgraven en dan
de ontsteking eruit proberen te halen. Het gevaarlijkste
moment.
Vanaf het moment dat de Duitse krijgsgevangenen werden
ingezet op 1 oktober 1 9 4 5 , kwamen ze onder N ederlandse
bewaking. Deze ruimden toen zelf niet meer.
De Duitsers hadden de gelegde mijnenvelden nauwkeurig in
kaart gebracht. Deze kaarten werden na de capitulatie overgedragen aan de Mijnopruimingsdienst en worden tot op de
dag van vandaag nog gebruikt. Z o wist men waar en hoeveel
ze moesten zoeken al waren er ook boobyt raps, strooimijnen
en wilde mijnen gelegd. N og gevaarlijker waren de glas- en
houtmijnen. Daar reageerde een detector niet op.
Z e moesten ook controleren of er geen mijnen waren achtergebleven, het zgn. “ naruimen” . Dan moesten ze in lange
rijen het geruimde veld over lopen. Dit ging natuurlijk niet
altijd goed.
In 1 9 4 6 waren er al veel mijnen geruimd, daarom ging een
grote groep Duitsers terug en blijft een groep van ongeveer
driehonderd genisten over.
Ruim tweehonderd Duitse krijgsgevangenen en meer dan
vijftig N ederlandse militairen kwamen na de oorlog om bij het
ruimen van mijnen. Honderden raakten bij deze werkzaamheden gewond.

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
H et volgende verhaal komt van H olwierde.net
Een van de C anadese soldaten die in april 19 4 5 aan de
geb eurtenissen deelnam, correspondeerde later met de
f amilie K .K ool. Een gedeelte uit deze correspondentie
( 2002) :
Z oal s i k h et mi j h er i n n er :
We kwamen vlakbij N ansum, we reden in een “ C arrier”
uitgerust met een machinegeweer en een vlammenwerper.
Bij een T-splitsing reden we rechtsaf en later links over een
weg parallel aan de dijk. O ngeveer een km verder bleek alles
rustig, dus keerden we terug.
Daarna reden we over de weg naar de vuurtoren naar een
kleine bunker naast de vuurtoren. Wij werden onderweg
daarnaartoe met granaatvuur bestookt. Ik werd in mijn knie
geraakt, waardoor ik niet verder ging, maar de patrouille
ging de dijk op naar het blokhuis. Z e waren in het gebied
beland waar glasmijnen lagen. Deze lagen daar om mensen
tegen te houden de dijk op te gaan. De K apitein stapte erop
en kreeg scherven in zijn been en zijn broekspijpen waren
vernield.

De volgende dag trokken we verder langs de dijk voor de
bevrijding van N ansum. Pte. G.W.Good (2 1 jaar) uit Amprior
O ntario en Pte. G.Tayl or (2 6 jaar) uit C hatham O ntario kwamen bij deze actie om het leven op 2 8 april 1 9 4 5 .
Ik was bij hen maar was lichtgewond door scherven in mijn
benen. Ik had mijn radio op mijn rug, daardoor ben ik gespaard gebleven voor ernstige verwondingen of erger. Er zijn
meer van ons gesneuveld maar die kende ik niet persoonlijk.
Pte. N oel Foreman (2 2 jaar) sneuvelde op 2 9 april 1 9 4 5 op
dezelfde weg langs de dijk toen zijn “ carrier” op een mijn
reed.
N a de bevrijding van de bunkers en omgeving gingen we
terug en startten de opmars naar Delfzijl. Daar kan ik me niet
zoveel van herinneren, maar ik weet wel dat we in Delfzijl
waren toen VE-Day , (de capitulatie) werd aangekondigd. Er
waren vele honderden gewonden, de correcte aantallen kan
ik me niet herinneren. Het is lang geleden en laten we hopen
dat het nooit meer gebeurt …
C anadese schrijver anoniem

Volgens mij waren de Duitsers in de vuurtoren, ze hielden
zich stil en hielden ons nauwlettend in het oog. Daarna
keerden we terug naar de weg waar we eerder langs waren
gekomen en toen namen ze met granaten de schuur onder
vuur waarin wij ons verscholen. We trokken ons terug naar
de drie huizen waarvan ik sprak en toen bliezen ze é é n van
de huizen op.
O p dat moment hebben we luchtsteun aangevraagd en twee
Typ hoon-RAF-toestellen bombardeerden de vuurtoren.

M i jn en r u i men l an g s de di jk b i j U i tei n de en N an su m
N a de bevrijding moesten ook in het noorden van het land de
mijnen worden geruimd. Iedereen wist dat ook hier bij
de dijk, als onderdeel van de Atlantikwall, mijnen waren
gelegd, zoals blijkt uit het bovenstaande verhaal van de
C anadese soldaat.
Bij Holwierde lagen onderlangs de dijk bij N ansum, richting
Uiteinde en verderop Antitankmijnen. Deze lagen ongeveer
waar nu de weg onderaan de dijk ligt. Verder waren er veel
glasmijnen aan de zeezijde gelegd, ongeveer een meter
boven de stenen. Dit waren Anti-personeelsmijnen.
T ijdens de oorlog kwamen twee jonge mannen uit B ierum
om eens een kijkje over de dijk te nemen bij de vuurtoren.
Iemand die daar in de tuin stond waarschuwde hen nog om
niet naar het water te lopen omdat daar mijnen lagen. “ Ja
hoor, dat weten we” , was hun antwoord. E ven later klonk
echter toch een luide knal. E en van hen was toch op zo’ n
glasmijn gestapt. H ij werd bij de fam.O osterhuis, die in het
commiezenhuis naast de vuurtoren woonden, in de voorkamer gedragen. Z ijn schoen was kapot en zijn voet was erg
beschadigd en zat onder het bloed. H ij werd verbonden en
vanuit de vuurtoren werd onmiddelijk gebeld om een arts.
Deze man moest nadien altijd speciaal
schoeisel dragen en hield hier blijvend
letsel aan over.
N a de capitulatie werden ook hier bij
Uiteinde en N ansum de mijnen geruimd. Hiervoor werden o.a. ook Duitse
krijgsgevangenen ingezet. Z e moesten
volgens de kaarten de mijnen opsporen. Dit deed men lopend of kruipend

over de dijk met behulp van de bajonet.
Z e moesten zo al prikkend de mijnen lokaliseren en voorzichtig verwijderen en de onsteker uit de Antit-tankmijn
schroeven.
De glasmijnen
werden op een
laaggelegen stuk
grond tussen de
Slaperdijk en de
vuurtoren verzameld. Deze
werden van tijd tot
tijd tot ontplo fing
gebracht. Vooraf
aan de ontplo fing
klonk dan een luid
waarschuwingssignaal. De mannen
zochten bescherming achter de dijk. Een zeer jonge Duitse
soldaat raakte dan altijd in paniek en rende naar het huis
van de fam.O osterhuis. Daar wilde hij dan schuilen in de
gang van het huis. Hij sprak Plat-Duits. “ Daar ben ik veilig” ,
zei hij dan. “ Ik heb mijn moeder beloofd dat ik zal overleven
en weer naar huis terug zal keren” . Hij stond daar met angst
in de ogen de ontplo fing a te wachten en kreeg daarna een
kopje surrogaatko fie o weer op verhaal te ko en a wat
opbeurende woorden vertrok hij weer naar zijn ploeg.

B ronvermelding: P arool, A ndere T ijden, Wikipedia, H olwierde.net
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Wie zijn er jarig in juni, juli en augustus ?
Ju ni
1 7

Shelina

2 1

Sven

Ju li
1 2
1 3
2 4
2 8

Bram
Fabienne
Ja ck
Amy

Augustus
3
Roan
1 2
Marleen
1 4
Marit
2 3
Jo rdin
2 3
Tess
2 9
Z oe

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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L ekker th u i s g en i eten .
koffie t ee ee l ke

e a

en e a anten

oor deze ijsko fies aak je gebruik van verschillende
specerijen, kruiden en zelfs fruit.
Vreemde combinaties maar deze fruitige, kruidige ietwat
zoete drankjes zijn echt heerlijk.
koffie

et la

e e

en en o e a n

Voor 2 glazen
2 5 0 ml water
1 5 0 gram suiker
5 kardemompeulen
1 takje rozemarijn
1 5 0 gram (diepvries) blauwe bessen
00 l sterke ko fie
1 5 0 ml volle melk
7 0 ml room
ijsblokjes
stijf geslagen slagroom
Doe het water, de suiker, de kardemom, de blauwe
bessen en de rozemarijn in een pannetje en breng het
aan de kook. L aat dit zeker 1 5 minuten pruttelen totdat
er een siroop ontstaat. L aat het afkoelen en schenk het
door een zee
oe de ko fie de elk en de roo in een
blender en doe hierbij 1 5 0 ml van de siroop. Doe er 2
ijsblokjes bij en laat het geheel goed mixen. Schenk in 2
glazen en doe er nog wat ijsblokjes en een toef slagroom bij om het af te maken.
koffie

et e ot

e

W ater mel oen l i mon ade
Verfrissende huisgemaakte limonade van Watermeloen
zonder alcohol.
Heerlijk tijdens een hittegolf of gewoon een zomerse dag.
Vier de zomer en serveer deze limonade ijskoud in de achtertuin.
1 ,5
2 7 5
1 2 5
1 2 0
1 2 5

kilo watermeloen, in blokjes en ontpit
ml water
ml citroensap versgeperst
gram suiker
ml water

Breng water en de suiker aan de kook en kook dit tot het
suiker helemaal is opgelost. L aat het suikerwater afkoelen.
Pureer de meloen en haal het door een plastic zeef, metaal
geeft een vieze smaak. Vang alleen het vocht van de meloen
op. Meng het sap van de meloen, met het citroensap en 2 7 5
ml water in totaal 1 liter vocht en voeg daar aan toe het afgekoelde suikerwater, laat dit een nacht goed koud worden.
Serveer dit ijskoud met crushed ice.
Mocht je een scheutje alcohol willen toevoegen, gebruik dan
eens limoncello.

aken

Voor 2 glazen
2 5 0 ml water
1 5 0 gram kokossuiker
2 kaneelstokjes
2 kruidnagels
3 zwarte peperkorrels
5 kardemompeulen
00 l sterke ko fie
1 5 0 ml volle melk
7 0 ml room
ijsblokjes
stijf geslagen slagroom
Doe het water, de kokossuiker, de
kaneelstokjes, de kruidnagels, de
peperkorrels en de kardemom in een
pannetje en breng het aan de kook.
L aat dit zeker 1 5 minuten pruttelen
totdat er een siroop ontstaat. L aat
het afkoelen en schenk het door een
zeef. Doe de melk en de room in een
blender en doe hierbij 1 5 0 ml van de
siroop. Doe er 2 ijsblokjes bij en laat
het geheel goed mixen. Schenk in 2
glazen en schenk er de ko fie bij oe
er nog wat ijsblokjes bij en een toef
slagroom om het af te maken.

B ron: Lekkertafelen.nl
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O p f ac eb ook g ezi en : r u st- en v er kooppu n t op N an su m

Z orgboerderij O ldenbosch Holwierde.
Van een klein experiment tot een groot groeiend succes, dat is wat wij ons rust / verkooppunt mogen noemen gemiddeld komen
er per dag dat wij open zijn 0 ensen ko fie thee drinken tijdens een heerlijke fietstocht en tussen de 40 en 0 ensen komen er hun heerlijke groente / fruit kopen en natuurlijk eieren en onze zelf gemaakte streekproducten.
Dit vinden wij natuurlijk erg leuk.
Bedankt hiervoor.
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PU Z Z E L

Stand:

De oplossing van vorige keer was Balthasar
Voor de laatste keer voor de zomer hebben we
een kronkel.

V eel pu ze

l pl ezi er !

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

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

totaal
90 pnt
90 pnt
90 pnt
90 pnt
89 pnt
90 pnt
80 pnt
78 pnt
68 pnt
20 pnt
30 pnt

H or i zo n taal
1 The Twilight ... 4 Mozes en ... 8 alles op een ... zetten 1 2 ... lnnemee
1 5 Harm ... 1 7 Je nnifer ... 1 8 Addis ... 2 0 al is de ... nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel 2 2 ... Ring ers 2 3 ... Shop
Boys 2 5 ... Valk 2 6 bezint eer ... begint 2 7 ... Minnelli 2 8 het ... alleen al! 3 1 André ... 3 3 er is ... tussen hemel en aarde 3 5 ...
L eers 3 7 ... N ijpels 3 8 de hond in de ... vinden 4 0 ... Fair L ady 4 1 een ... bijsmaak 4 2 Marine Ie ... 4 3 te elfder ... komen 4 5 je
kunt er van de ... eten 4 6 C hris ... 4 8 ... -N C W 5 0 om ... nabij 5 1 ... Maradona 5 3 Raiders of the L ost ... 5 4 zijn vak ... 5 6 Gerard
... 5 7 N elson ... 5 8 ja en ... zeggen 5 9 Heere ... 6 2 ... graantje meepikken 6 3 zo ... als een klontje 6 5 avant ... lettre 6 6 ergens
geen ... in hebben 6 7 ... Beenhakker 6 8 dat kan geen daglicht ... 6 9 ... van Faassen 7 0 dat klopt als een ... 7 1 Porgy and ...
7 3 dat is lood ... oud ijzer 7 5 Fluitsma & Van ... 7 6 to ... or not to be 7 7 de ... op de taart 7 9 Sas van ... 8 0 ... ,zei de muis in
het voorhuis 8 2 ... Romeo 8 4 ... Ellington 8 6 life goes ... 8 7 daar kan hij geen ... mee schieten 8 9 ... en Moos 9 1 ... N iehe 9 2
iemand de wind uit de ... nemen 9 4 ... Picasso 9 6 een batig ... 9 7 iene miene ... 9 8 iemands naam door het ... halen 9 9 het ...
bijster zijn 1 0 0 beter een ... kwijt dan het hele schip 1 0 1 tegen ... en meug
V er ti c aal
1 ... Am See 2 alle ... é é n kant op krijgen 3 ... Davids 4 ... Friesinger 5 ... is verbrande turf 6 ... op de golven gieten
7 tot de ... gevuld 8 in ... en roer 9 lood om oud ... 1 0 ... knikken 1 1 ... Umar 1 2 Barack ... 1 3 ... regen komt zonneschijn 1 4 ... en
weer 1 6 Dokkumer ... 1 9 het ... van C olumbus 2 1 ... huis en tuin 2 2 ... Hot C hili Peppers 2 4 ... K rabbé 2 6 ... Davis 2 9 een koekje van eigen ... 3 0 ... halfrond 3 2 Ja ne ... 3 4 dat komt ... ! 3 6 ledigheid is des ... oorkussen 3 8 van een andere ... komen 3 9 zijn
eigen doodvonnis ... 4 1 een bittere ... 4 2 ... melba 4 4 ... Witherspoon 4 7 met alles erop en ... 4 9 te pas en te ... 5 1 her en ... 5 2
opa en ... 5 4 dat is een ... apart 5 5 ... waarde van 5 6 na ... komt zonneschijn 6 0 ... Wennemars 6 1 ... weer spelen 6 4 in ... en
leed 6 5 C harly ... 7 0 crè me ... 7 2 ... in het pak 7 4 het ... snijdt aan twee kanten 7 6 beter ... Ja n dan do Ja n 7 8 ... Piaf 7 9 Maria
... 8 0 iemand een luis in de ... zetten 8 1 ... doble 8 2 Stratford- on-... 8 3 C ö te d’ ... 8 5 ... in zijn soort 8 8 ... en vloed 9 0 L loret de
... 9 1 ... Gerhardt 9 3 ... cetera 9 4 men kent de monnik niet aan zijn ... 9 5 met het mes ... tafel 9 7 L ove ... tender
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De boer op met Martine
Martine L esterhuis levert maandelijks een b ijdrage over het werk op de b oerderij aan de U iteinderweg no.11
Z e heef t recentelijk de b oerderij overgenomen van R eginald en Willemien. D e akkerb ouw is sinds 2018 in omschakeling naar b iologisch en de varkens zijn al sinds 19 9 2 b iologisch. D it b etref t een gesloten b edrijf met 5 5 zeugen en hun
nakomelingen, in totaal zijn dit ongeveer 6 5 0 varkens.
K luiten en kale plekken in het land, dat kenmerkt mei dit jaar.
O mdat de winter te nat was konden we pas laat ploegen,
vlak voor het zaaien aan, en dit maakt dat het land niet kan
verweren en dat de kans op kluiten heel groot is. N ormaal
streven we ernaar om in januari/ februari te ploegen. N iet eerder, want dan kan de groenbemester nog zo lang mogelijk op
het land staan en hebben we
minder onkruid wat we in het
voorjaar moeten verwijderen.
Z o laat ploegen als dit jaar is
eigenlijk geen optie, maar als
het weer niet meezit kunnen we
niets anders doen dan ons aan
te passen…
Deze omstandigheden hebben
er onder andere toe geleid dat
op veel percelen 0
0 van
de gewassen direct is gaan kiemen en dat de resterende zaden pas zijn gaan kiemen nadat
er regen is gevallen, 3 weken
later. De onkruidbewerking die
we doen is puur mechanisch
omdat we geen bestrijdingsmiddelen willen en mogen gebruiken. De onkruiden bestrijden wij
door middel van een wiedeg.
Deze is 1 2 meter breed en heeft veel losse metalen tanden
die blind door de grond getrokken worden. Deze machine
kan alleen onkruiden verwijderen die net gekiemd zijn tot ca.
3 cm grootte dus we moeten al gaan wiedeggen al zien we
nog geen onkruid.
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O p deze manier heb je de onkruidbeheersing enigszins
onder controle. In een seizoen gaan we 4 á 5 keer met
de wiedeg door hetzelfde perceel.
Dit jaar hebben we dus een grote boosdoener voor het
wieden in een klein gewas: kluiten.
Als we gaan wiedeggen in
een klein gewas dan is de
kans groot dat de kluiten op
het gewas terechtkomen en
dat scheelt opbrengst. N atuurlijk beschadig je altijd
wat planten, maar dit jaar
met de vele kluiten deed
mijn hart pijn als ik al vroeg
door het gewas zou gaan.
Het was in het begin ook
super droog dat de onkruiden ook niet groeiden
dus dat scheelde. Dus we
hebben gewacht tot de
gewassen groter waren,
de tarwe die vorige maand
aan het kiemen was heb ik
nu al 2 keer gehad en deze
week ga ik er nog een keer
doorheen. Elke keer als het
gewas groter is kun je sneller rijden wat de effectiviteit
van het wieden verhoogt.
De stijfheid van de tanden kunnen we veranderen vanuit
de trekker, die zet ik ook hoger naarmate het gewas groter wordt. Gelukkig hebben we GPS, want omdat we de
stijfheid van de tanden kunnen regelen vanuit de trekker
zit ik achterstevoren in de trekker. Geen baan is gelijk,

De boer op met Martine
elk perceel heeft zo z’ n eigen verleden en oude gedempte
sloten van vroeger kom je tegen, een zandig gebied, een
oude wierde, etc.
Met elke ondergrond verander ik de stijfheid van de tanden
zodat we optimaal kunnen wieden.
Sinds we de regen hebben gehad zien we de gewassen
bijtrekken, de plekken die later gekiemd zijn worden nu ook
groen dus dat ziet er een stuk beter uit gelukkig. Maar na regen willen de onkruiden ook goed groeien dus is het wieden
geblazen!

L angs de Hogelandsterweg hebben we een perceel van 1 2
hectare met erwten en gerst gezaaid. We hebben er twee vogelverschrikkers ingezet en wat lint omdat een groep duiven
de erwten en de kleine blaadjes aan het plantje als een delicatesse beschouwen en hier veelvuldig te vinden zijn. Dit is
de eerste keer dat we dit telen dus ik ben benieuwd hoe het
gaat! O p het grote perceel moeten heel veel vriendschappen
gesloten worden: de erwt heeft de gerst nodig om bij omhoog te klimmen, dit is nodig om het goed te kunnen oogsten
met de combine. In eerste instantie
gaan we proberen dit te verkopen
zodat hier vleesvervangers o.i.d. van
gemaakt kunnen worden, en anders
gaan de erwten ons varkensvoer
in. De erwten hebben ondanks de
droogte een enorm wortelgestel gevormd, zie de foto. Echt ongelofelijk!
Dus, mocht je de duiven zien zitten
en de erwtenplantjes zien belagen,
schreeuw of zwaai gerust om ze weg
te jagen. Wij zijn je heel dankbaar!

F amilie L esterhuis
Martine en H ans
R eginald en Willemien
E rwt en gerst, vrienden voor het leven.

K iemende erwt

De modderpoel van de zeugen is nog nooit zo droog geweest, dus gooien we deze af en toe vol met water. H eerlijk dat ze het
vinden! H et is een heel badderfestijn wat een lust is om naar te kijken.
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E en v er sl ag v an de R ei sc l u b K r ew er d eer der opg en omen i n de dor pskr an t i n 1 9 8 7 , i n g ezo n den door een l eze r es.
R E IS C L U B

K R E W E R D

O p zaterdag 1 3 juni is de Reisclub weer op reis geweest,
dat was net als de vorige keer weer een groot feest.
Dit jaar zat er een bijzonder kantje aan,
want 2 0 keer zijn we nu al op reis gegaan.
Meestal met een 5 4 persoons bus,
voor het bemannen daarvan is nooit een klus,
want het bestuur heeft steeds mensen op de wachtlijst staan,
die graag met ons op reis willen gaan.
O ok niet-K rewerders gaan graag met ons mee,
en zijn ook altijd erg tevree.
Z aterdagmorgen op tijd uit bed,
want om half zeven begon de pret.
Eerst nog even voor de bus gaan staan,
want we moesten nog even met elkaar op de foto gaan.
Toen via Gieten-Westerbork-Staphorst naar Epe, want daar
stond in de ssenstal de ko fie voor ons klaar
L angs een mooie route over de Veluwe naar L ent,
dat staat om zijn potplantkwekerijen bekend.
Een daarvan hebben we bezocht,
en dozen vol met planten werden daar gekocht.
O ok kregen we allemaal gratis een plantje mee,
daarmee waren we allemaal erg tevree.
N og een paar minuten de bus weer ingegaan,
naar het Witte Huis op ons diner aan.
Toen gingen we met een volle maag,
naar Beek en Dal, dat deden we graag.
Pretpark Tivoli met o.a. Trikes-botsauto’ s en botsboten,
daarvan hebben we ondanks de regen erg genoten.
Vooral de jeugd gaf op de Trikes goed gas,
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B E S T A A T 2 0 J A A R
Maar omdat het zo nat en smerig was,
werd er nogal wat water en vuil in hun kleren meegenomen.
Daar moest thuis de Witte Reus vast aan te pas komen.
O ok het achtbaantje was in trek deze dag,
waar iemand met de ogen dicht natuurlijk niets van zag.
Toen moesten we weer op thuisreis gaan
en deden zijdelings het Afrikadorp en de Heilige L and Stichting aan.
N a een lange, maar erg gezellige rit kwamen we in Drouwen,
waar we na een broodmaaltijd een feestje gingen bouwen.
Dat is altijd weer en goed besluit van zo’ n dag,
die volgens velen wel wat langer duren mag.
Veel voeten werden weer in beweging gezet,
of je kunt dansen of niet, daar werd niet op gelet.
Als het gezellig is gaat de tijd vlug,
en moesten we weer naar K rewerd terug.
O m half elf kwamen we zeer voldaan
op het kruispunt in ons dorpje aan.
e hadden weer een fijne dag gehad
hopelijk gaan we nog vaak samen op pad.
Het bestuur wil ik nog even een pluimpje geven,
die zijn al 2 0 jaar lang aangebleven.
De leden zijn over hun leiding zeer tevree.
Dit jaar gingen er leden van 1 8 tot 7 8 mee!
O ok aan Scheeres onze chauffeur even gedacht,
die heeft ons overal weer naar toe gebracht.
O nze 2 0 e reis is weer geweest,
maar in oktober vieren we nog een feest.

n
a
v
t
e
i
n
e
G n de zomer
va
...en blijf gezond
de redactie
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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 uit het archief

Vroeger lag het voetbalveld aan de
N ansumerweg
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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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B U S R E IS H E R V O R M D E V R O U W E N V E R E N IG IN G

H O L W I E R D E jar en ‘ 5 0

Schoolreisjes, clubreisjes, verenigingsreizen. Daar keek men naar uit. Allemaal in de mooiste “ zondagse” kleren. Men reisde
vroeger niet zo vaak als hedentendage. De meesten hebben tegenwoordig een eigen auto om uitstapjes te maken.
Destijds was dat niet zo. N u gooit een virus roet in het eten om dit soort reisjes te maken.

Van boven naar beneden:
rij 1 : mevr.De Haan, mevr.v.d.Wal, mevr. Dijkema, mevr.Gast, mevr.Schipper, mevr.Damstra, mevr.Hollander, mevr.v.d.Veer ?
rij 2 : mevr. Houwerzijl, mevr. Mulder, mevr. v.Heuvelen, mevr. Hollander, mevr. C ock, mevr. Bosker, mevr. Z eedijk.
rij 3 : mevr. Buitenkamp, mevr.L alkens, mevr.Huisman, mevr. Stoppels, mevr. Bierema, mevr.v.d.Ploeg, schoonzustersToxopeus.
rij 4 : mevr.Hageman, mevr.O osterhuis, mevr.Mulder, mevr.v.d.Wal, mevr.Stoppels, mevr.Stoppels, mevr.Doeve, mevr.Papeleur
rij 5 : mevr. Z ark, mevr. L ubbers, mevr. K linkhamer, mevr. de Haan, D.A.M.- chauffeur dhr. de Haan, gezusters Riepma

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 33

ju n i 2 0 2 0

B este dor psg en oten ,

	
  

N u de maatregelen wat versoepeld zijn, is het even spannend wat het verloop van het C oVid-1 9 virus, oftewel C orona, zal zijn. We hopen natuurlijk allemaal dat deze ellende
snel weer tot het verleden gaat behoren, een 1 ,5 meter
maatschappij, daar zit toch niemand op te wachten? !
Z oals jullie wellicht al opgevallen was, heeft de Groengroep
van Experiment K rewerd op verschillende plaatsen aan het
‘ rondje K rewerd’ nieuwe beplanting geplaatst, waaronder
vele knotwilgen. Deze beginnen al mooi uit te schieten,
ondanks de droogte.
Bij de keuze van de beplanting is ook gelet op biotoop voor
insectensoorten, bijen en vlinders. Dank aan de vrijwilligers
van de Groengroep voor het plaatsen van het nieuwe groen,
dat onze leefomgeving nog mooier maakt!
Graag willen wij jullie aandacht vragen voor dorpsgenote
ill
uisken die in iddels al jaren de lpes d u es fietst
in Frankrijk, om zodoende geld in te zamelen voor onderzoek
naar de genezing van kanker. N ormaal gesproken organiseert Willy de stekjes tijdens de stekjesmarkt in K rewerd
die altijd in mei plaatsvindt, om zodoende alvast geld in te
za elen voor de fietstocht die jaarlijks in juni in rankrijk
plaatsvindt en waar fietsend et iedere opgang van de lpe
d’ Huez geld verdiend wordt. Helaas gaat deze dit jaar niet
door, maar de inzameling blijft lopen! Willy heeft al haar
mooie stekgoed te koop staan op de stekjestafel midden in
K rewerd die dagelijks aangevuld wordt, ter hoogte van het
speeltuintje. Willy heeft ons laten weten, inmiddels alweer
€ 6 7 8 ,- bij elkaar verzameld te hebben, maar daar kan nog
veel meer bij natuurlijk, dus ga nog even langs bij de stekjestafel en koop iets leuks zodat het bedrag nog iets opgehoogd
kan worden! U een mooie tuin, zij een prachtige bijdrage
voor dit gouden doel! Petje af, Willy!

Voor het aanmelden van 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.
V anuit D orpsb elangen K rewerd is er verder geen nieuws
te melden. Gezien dit de laatste D orpskrant voor de
zomerstop is, gaan we eventueel nieuws verspreiden
d.m.v. de nieuwsb rief in de b rievenb us, dus houd die in
de gaten.
Iedereen een goede gezondheid een fijne zo er gewenst en
hopelijk tot snel weer allemaal.
H ieronder, om nog iets gezelligs te melden, een overheerlijk
soep recept dat werkelijk zeer eenvoudig is te maken en
verrassend lekker is. Wij hebben het een aantal jaren geleden
leren koken tijdens een heksenketel kooksessie bij K redo
en toen was deze soep zeer succesvol! E r kan uiteraard ook
een vegetarische versie gemaakt worden, gebruik dan een
vegetarische rookworst.
Pi tti g e l i n ze n soep met T h ai se r oer b akg r oen ten , C h or i zo
en R ookw or st
Door de Thaise roerbakgroenten in combinatie met de C ay enne peper, kan de soep erg pittig worden. Houd je daar niet
van, haal dan de rode peper stukjes uit de roerbakgroenten
voor je deze in de pan doet of laat de C aye nne peper achterwege.
n e nten
• 3 eetlepels (zonnebloem)olie
• 1 zak Thaise roerbakmix (4 0 0 g)
• 2 blikjes linzen (a 4 0 0 g)
• 2 groentebouillontabletten
• ½ theelepel caye nnepeper (erg pittig)
• 1 rookworst & 1 C horizo worst
B er ei den :
In een soeppan de olie
verhitten. Roerbakmix toevoegen en 2 min. bakken.
L aat de linzen uitlekken
in een zeef. L inzen,
bouillontabletten, caye nnepeper en 6 0 0 ml water
aan de pan toevoegen en
het geheel aan de kook
brengen. Rookworst en chorizo in plakjes snijden en 3 min. in
soep mee verwarmen.
Eet de soep lekker met Turks brood dat even in de oven
knapperig gebakken is.
Eet smakelijk!
N amens alle inwoners van K rewerd, willen wij graag het
voltallige team en bestuur van de Dorpskrant ‘ de Heekt’
ontzettend bedanken voor wederom een zeer succesvol jaar
vol mooie kranten, met als klap op de vuurpijl de ‘ Bevrijdingskrant’ die bij het vorige nummer zat.
Fantastisch en prachtig mooi werk!!
C hapeau en een prettige vakantie iedereen!
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D e school in K rewerd

B ijschrift krantenknipsel: In K rewerd is men begonnen met de gedeeltelijk sloop van de o.l.school. De school zal gemoderniseerd worden en het
schoolplein verhuist van voor naar achter de school. O p de foto staan de heer en mevrouw U ildriks naar de sloopwerkzaamheden van de hal te
kijken.

In 1 9 2 7 is aan de rand van het dorp de huidige openbare lagere school gebouwd. De school werd in 1 9 8 5 gesloten omdat er
nog maar een paar leerlingen waren. Daarna werd de school door de toenmalige gemeente Bierum verkocht.
Tot 2 0 0 4 werden in de school broedmachines gemaakt (Therbo Broedmij). Toen is de school weer verkocht aan Bert en Ineke
de Boer die het hebben verbouwd tot een woonhuis met atelierruimte.- Bert de Boer - schilder & graficus Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 35

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

2 5 -1 2 -1 9 3 9 Henk de Vries 3 0 -0 3 -2 0 2 0
De hoeveelheid warme reacties
na het overlijden
van onze behulpzame vader en
trotse opa hebben ons goed gedaan.
Hiervoor allemaal onze oprechte dank.
Ja cob & Je anette de Vries
Tim & Manon
Ja n & Heidy Wieringa
Pascal, Matthijs & Sven

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
	
  

V oor b i jl es i n E c on omi sc h e- A dmi n i str ati ev e v akken
( i n c l u si ef M & O )
op al l e n i v eau s ku n je ter ec h t b i j:
E l tje B os, W i eg er v an den B osstr aat 1 5 ,
9 9 0 1 G S A ppi n g edam.
T el . : 0 5 9 6 - 6 2 6 9 3 2 of 0 6 - 2 5 5 4 5 3 7 6 .
e- mai l : e. h . b os@ pl an et. n l
ok e a ent a n n
op af p aak
i n de v ol g en de v akken :
H A V O : M & O / B edr i jf sec on omi e
H A V O : E c on omi e
V W O : M & O / B edr i jf sec on omi e
V W O : E c on omi e
V M B O : E c on omi e

o el k

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 27 juni (juli gesloten!!):
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
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Vrijwilligers oud papier:
Vrijdag 5 juni
Matthijs Smit
Rene Battjes

0612832848
0596-620842

Vrijdag 3 juli
Dennis Oosting
Ties Wit

0596-622363
0681157632

Vrijdag 7 augustus
Daniel Kats.
Klaas Palland

0683570081
0624473620

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

Agenda Holwierde 2020
(onder voorbehoud)
septemb er
3
Eerste keer SV holwierde
oktob er
1
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
2
Teamschieten SV Holwierde
2 4
Sport en spelavond SV Holwierde
n ov emb er
5
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
1 8 / 1 9 / 2 0 C oncours SV Holwierde
dec emb er
3
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 u De Heekt

A f v al oph aal di en st

Grof vuil: Woensdag 1 0 juni, 8 juli en 5 augustus
telefoon 2 0 6 3 8

I n f or mati e / c on tac tg eg ev en s R ay on
N oor d G emeen te D el f zi jl
G eb i edsr eg i sseu r N oor d
Edwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 0 5 6 9 6 3 9 3 9 9 of 0 6 5 5 4 7 7 0 8 2
R ay on b eh eer der N oor d Hans Folkers, h.folkers@ delfzijl.nl
M el di n g en open b ar e r u i mte: Telefonisch 1 4 0 5 9 6
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
B u u r tag en t Jo landa Blokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 0 9 0 0 8 8 4 4
B u u r tag en t Hans Bolt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 0 9 0 0 8 8 4 4

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

Pr eekr ooster Pr ot. G emeen te B i er u m - H ol w i er de - K r ew er d
Vanwege corona worden er geen vieringen gehouden, op de website van de kerk ( pknb ierumholwierdekrewerd.nl) kunt u
berichten bekijken.
Elke zondagmorgen is er een viering in de Andreaskerk in Spijk om 1 0 .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 outub e.com/ pknspijklosdorp) .
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

