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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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COLOFON

VAN DE REDACTIE
Beste lezers,

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.

De lente is vroeg dit jaar, maar zoals in onderstaand gedicht duidelijk wordt:
maart roert zijn staart en wij weten allemaal, april doet wat hij wil.....
Laten we er maar allemaal van genieten zolang het kan!
In dit nummer leest u:
•
Info over het dorpsbudget
•
Het Krewerdernieuws
•
Donateursactie dorpskrant
•
Gemeenteberichten subsidies
•
“Uit de school geklapt”
•
Twintig vragen in “Langs het tuinpad van mijn vader”
•
Paulus vertelt ……..
•
Info over “Veur Mekoar”
•
vv Holwierde
MAART
Dit is een duivelskind, deze maand Maart.
Men kan dit in een stormnacht goed bemerken:
Hij buitelt door de schoorsteen op de haard
En blaast de torenhanen van de kerken!
Nochtans, al wat hij roert is slechts zijn staart,
Waarmee hij wind maakt als met vogelvlerken,
En van zijn hoef is enkel ‘t boerenpaard
De drager, dat de akker gaat bewerken.
Rust en beweging is deze maand eigen:
Wildheid der luchten, en op aarde ‘t wachtend
verlangen naar wat eerlang komen gaat.
En drooggewaaide stoepen langs de straat
Zijn nooit zo helderblauw en kalm en smachtend
als wanneer buien in de hemel dreigen.
------------------------------------uit: ‘Gestelsche liederen’, 1949.
Simon Vestdijk - 1898 – 1971

Wanneer?
De sluitingsdatum voor het inleveren
van kopij is altijd de 15e van de
maand. Deze datum wordt ook in het
redactiebericht vermeld.
Wilt u zich a.u.b. houden aan deze
datum, zodat de dorpskrant rond de
1e van de maand bij u in de bus ligt.
Waar kopij inleveren:
e-mail:
weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl
of Nansumerweg 42/ Hoofdweg 14
Kosten?
Teerkatje/kort bericht e.d.
€3,00
Kleine advertenties
€5,00
Neem voor overige
advertentietarieven contact op met:
Reinier van der Roest, tel. 620435

Bankrelatie Rabobank Delfzijl
Rekeningnummer
NL53 RABO 0328 7033 89
t.n.v. Stichting dorpskrant
Holwierde-Krewerd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 27 maart
kopij graag inleveren voor 15 maart
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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• Meinardi aardbeien
• Tony Chocolonely chocolade
• Rineke Dijkinga uit Sellingen
• Zechsal Magnesium zouten uit Veendam
• Paardemelkproducten uit Wirdum

• Losse kruidenthee uit Westeremden
• Vers groente en fruit, groentetassen
• Groot assortiment Kleinste Soepfabriek
• Vegan, lokale honing, Duits brood

WEBSHOP: via WWW.EKOPLAZA.NL
Openingstĳden:
woensdag t/m zate
zaterdag: 11.00-17.00 uur

Natuurvoedingswinkel

Oude Schans 17
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Delfzĳl

Gastvrouw:
Silvia Wilken

Dorpsbudget 2019

27 maart

Ook voor 2019 is er weer een bedrag
beschikbaar voor nieuwe ideeën/plannen
in het dorp!
Nieuwe ideeën/plannen ter besteding van dit budget kunnen
worden ingebracht op 27 maart om 20.00 uur in dorpshuis
“de Heekt”, graag nodigen we iedereen hiervoor uit.
Alle initiatiefnemers kunnen een plan indienen
( onder bepaalde voorwaarden)!
Het plan moet schriftelijk zijn uitgewerkt en van een begroting en een eventuele offerte zijn voorzien.
Met elkaar wordt dan besloten welke plannen dit jaar een
bijdrage ontvangen.Als indiener van het plan, is uw aanwezigheid wel vereist op deze avond.
Aan weerszijden van

Ook inwoners zonder plan, die deze avond mee willen beslissen, zijn van harte welkom.
De voorwaarden voor het budget staan in het document
“Voorwaarden dorps- en wijkbudgetten 2019” op de
website van gemeente Delfzijl. Daar vindt u ook kant en
klare formulieren.
Kijkt u anders even op de facebooksite van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
Daar vindt u links waarmee u deze formulieren direct kunt
downloaden
Tot ziens op 27 maart.

Dorpskrant “Aan weerszijden van de Heekt”
donateursactie groot succes
Dit uitgiftejaar heeft de redactie van de dorpskrant besloten nieuwe donateurs te werven.
De donateursactie is een groot succes, want wij hebben voor bijna € 300,-- aan nieuwe
donaties binnengekregen.
Zowel bestaande als de nieuwe donateurs heel veel dank voor de bijdragen!!
Het motiveert ons door te gaan met de uitgifte van de dorpskrant!!
Namens de redactie van de dorpskrant “Aan weerszijden van de Heekt”
Eltje Bos(penn.)

dorpskrant
Holwierde - Krewerd

Vernieuwd parkpad bij het speelveld
Enkele weken geleden is het pad langs het speelveld
helemaal opgeknapt.
Het is weer mooi breed en voorzien van een
nieuwe schelpenlaag.
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Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

Tankstation
Holwierde

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

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

Alle jongeren naar school, aan het
werk of naar dagbesteding
De gemeenten Delfzijl, Appingedam, L oppersum en Het
Hogeland willen leerlingen en ex- leerlingen van het P raktijkonderwijs en het V oortgezet Speciaal Onderwijs de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een vervolgopleiding
of betaald werk niet (direct) haalbaar is.
Hiermee willen de gemeenten jongeren die een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt hebben ext ra persoonlijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar (beschut)
werk. I n eerste instantie gaat het om een proefproject van
een jaar. V olgend jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak
werkt.
L eerlingen en ex- leerlingen van het P raktijkonderwijs en het
V oortgezet Speciaal onderwijs hebben drie mogelijkheden.
Ze gaan een vervolgopleiding doen, ze gaan aan het werk
of ze krijgen dagbesteding. V oor de laatste mogelijkheid
hebben de gemeentebesturen van Delfzijl, Appingedam,
L opper-sum en Het Hogeland in samenwerking met scholen
een uitvoeringsplan vastgesteld.
Dit is een aanvulling op de in 201 5 ontwikkelde ‘ R oute
Arbeid’ . Deze route is opgesteld voor leerlingen tot 27 jaar
die geen s ar kwa i a ie hebben en s ar kwa i a ie is een
havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2.

Voor deze jongeren zijn drie
vervolgroutes gemaakt:
1 . Vervolgonderwijs, op weg naar
een s ar kwa i a ie
2. Arbeidsmarktgericht, op weg
naar betaald werk zonder startkwai a ie
3. Dagbesteding.
De meeste leerlingen volgen route 2 en krijgen begeleiding
naar betaald werk. V oor jongeren die niet in aanmerking
komen voor de eerste of tweede route, wordt dagbesteding
gezocht. Momenteel komen per jaar ongeveer 20 jongeren
in de regio daarvoor in aanmerking. Al tijdens hun schooltijd
werken gemeenten, onderwijs en jongeren met hun
ouders gezamenlijk toe naar plaatsing op een passende
plek. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren tussen wal en
schip raken en onzichtbaar zijn.
Dagbesteding
V oor de jongeren die in aanmerking komen voor de route
Dagbesteding, gaan gemeenten op zoek naar een passende
plek, waar gewerkt wordt aan nog te verbeteren vaardigheden. Dit is maatwerk. Dagbestedingsorganisaties worden
gevraagd te werken aan het persoonlijk ontwikkelingsplan
van de jongere, gericht op participatie en daar waar mogelijk
gericht op een toekomst richting (beschut) werk. G ezocht
wordt naar nieuwe initiatieven of aanvulling bij bestaande
vormen van dagbesteding.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Hiliglo gaat meedoen aan T he Daily M ile!
Met The Daily Mile krijgen kinderen de kans om tussen de
lessen door een frisse neus te halen en energie kwijt te
kunnen.
Ze gaan met hun juf of meester 1 0 minuten per dag naar
buiten om te lopen of te rennen, ieder op hun eigen tempo.
Na afloop zijn kinderen weer fris en hebben ze meer energie
en concentratie om verder te gaan met de les. Op de lange
termijn kan het bijdragen aan de conditie van de kinderen,
maar ook aan het concentratieniveau, stemming, gedrag en
algehele welzijn.
The Daily Mile komt uit Schotland, daar bedacht hoofdleerkracht Elaine W yl lie in februari 201 2 samen met haar
leerlingen dat ze iedere dag, tussen de lessen door, 1 0-1 5
minuten lekker buiten zouden gaan rennen of lopen. Na vier
jaar bleek het initiatief nog steeds effectief en waren leerkrachten, leerlingen é n ouders nog steeds enthousiast. Nu,
vier jaar later, doen er al meer dan 1 000 scholen mee in het
V erenigd Koninkrijk!

Spandoeken of andere aanmoedigingsattributen zijn welkom
; -)
Vanwege de verschijningsdatum van de krant heeft dit
inmiddels plaats gevonden. redactie
W ij kijken er dan ook naar uit om samen met alle kinderen
aan de slag te gaan met The Daily Mile! Meer informatie over
The Daily Mile kunt u vinden op www.thedailym ile.co.nl.
N ationale vogeltelling
De groepen 1 ,2,3 en 4 hebben deelgenomen aan de vogeltelling!
Tijdens het knutselen hebben ze vetbollen gemaakt die een
mooi plekje op het plein en voor de school hebben gekregen
om de vogels te lokken.
G roep 1 en 2 hebben voor het raam gekeken hoeveel vogels
ze konden tellen en groep 3 en 4 zijn naar de schooltuin
geweest om daar vogels te tellen.

Dinsdag 26 februari om 1 1 .00 uur zullen wij met The Daily
Mile gaan starten. W ij zullen dit op alle dinsdagen en donderdagen om 11.00 uur gaan uitvoeren.
Er is een parcours rond de school uitgezet die de kinderen
zullen lopen/rennen. De leerkrachten zullen op verschillende
plekken staan om alles in goede banen te leiden.
W ethouder Menninga zal deze gebeurtenis op dinsdag 26
februari openen. De pers is ook gevraagd hierbij aanwezig
te zijn. Tevens is er een sporter van een profclub uitgenodigd
om bij de opening aanwezig te zijn, maar hier is nog geen
uitsluitsel over.
W e hopen op veel belangstellenden die de kinderen de eerste keer komen supporten.
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 9

“Anita”
Uw sp ec ial ist in
pe r m ane nt e mak e - u p
www.schoonheidssalon-anita.nl
Nansumerweg 6 - Holwierde - Tel: 680815
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S nij! W at ‘ n boudel nait?
I n 2 doage ‘ n meter snij en op de weggetjes boet’ nof is der
sikkom gain deurkomm’ n aan, moar der wordt haard aan
waarkt.
Snij wordt mit dikke vrachtwoag’ ns boet’ n dö rp brocht: hier
en doar ligg’ n der bult’ n van wel 7 meter hoog.
Ook overaal van dei lutje schoevertjes om stoup’ n en voutpoad’ n schoon te moak’ n.
Tis nou dunderdag en de bericht’ n bin’ n zo dat ter moandag
nog weer wat bie komt.
En nou mout’ n je veuraal nait denk’ n dat ik schrief over de
snijtoustand van 1 3, 1 4 en 1 5 F eberwoarie 1 9 79 , nee, wat ik
hier nou opmaggel is gewoon de waarkelhaid, doar is gain
woord van loog’ n.
e a e e o s and is zo da er afloop n weekend
m
frizze snij vaal’ n is.
W at zeg’ n ie, dat kin nait?
Nou, dat kin wel, moar ik zit
din ook sikkom 1 000 km bie
joe vandoan, ik zit mit nog
5 ander’ n in ‘ n hotelletje in
R uhpolding, vlakbie I nzell,
want doar is de aankoom’ mde
4 doage ‘ t W ereldkampioenschap ofstand’ n (scheuvel’ n)
en doar goan wie hin.
Kiek, en omdat ik mien stukje
veur 1 5 F eberwoarie inlever’ n
mot, begun ik hier in mien
klain beetje vrije tied alvast te
schriev’ n.
Jo , ‘ n klein beetje vrije tied,
want boet’ n ‘ t scheuvel’ n om
hebb’ n wie nogal wat te doun,
dat begriep’ n joe zeker wel:
slap ouwehoeren, olle bekenden opzuik’ n, eet’ n en nait
vergeet’ n drink’ n (nait te veul,
bie 30 schaai ik mainstied oet).
Dinsdag 5 F eberwoarie binn’ n
wie hier in 1 0 uur hin reed’ n en
wie heb’ m de eerste dag al achter rug.
Alweer hail wat bekind’ n teeg’ n koom’ m, de eerste was P etr
Nová k, de trainer van Tsjechië.
Mooi hè dat zulke minsk’ n joe herkenn’ n.
Nou kin ik mie dat ook wel veurstell’ n, want deur mien
apaar e o
is doar ook n r nneger woord e r
aa ik
natuurlijk ook wel op: der bin’ n weer hail wat fotootjes moakt
dei over de haile wereld goan, moar ze vroag’ n apmoal wel
toustem’ m, dat is wel netjes.
Mien Duutse veenklomp’ m bin’ n in R uhpolding bleev’ m, want
in de linker zat ‘ n groot gat.
Dit is aal daarde poar dei in ‘ t boet’ nlaand blift.
De eerste keer was in 1 9 9 0 in I nnsbruck, dat was ook het
eerste scheuveltoernooi woar ik hin ging.
W ie hadd’ n dou onderdak in P ill, ‘ n kilometer of 1 0 van I nnsbruck en wie ging’ n mit oop’ mboar vervoer hin en weer.
Zundagoavend op terugrais zat’ n der wat jongelu achter in
bus. I k kwam doar mit aan proat en zai docht’ n dat zo’ n poar
klomp’ m wel 1 6 0 gulden kost’ n.
I k zee “V eur 1 6 gulden bin’ n ze te koop” en ain van dei jonges gaf mie 1 6 gulden (in schillingen natuurlijk hè ) en doar

ston ik op hozevö dls in bus.
I k weer noa veur’ n, woar mien kammeroad’ n zat’ n en ik zee
teeg’ n U sko “Doe most mie straks wel droag’ n, want ik heb
net mien klomp’ m verkocht”.
Zo ist ook goan, vanof de bushalte tot aan ons hotelletje (±
5 00 meter) het U sko mie droag’ n.
En dat is nou het mooie van zukke toernooien, het gebeur’ n
der om tou, is voak net zo mooi as toernooi zulf.
Allain over dit randgebeur’ n kin ik al wel 5 verhoaltjes schrien bij o er daifs a an n fles jonge jene er o er ain an
de kammeroad’ n dei wie kwiet waz’ n en dei deur ‘ n telefoontje oet Midwol (!) weer op stee koom’ m is.
Jo , waaz’ n manlu bin’ n bie zet’ n net kinder, moar dat heurt
ter apmoal bie.
Toun in 1 9 9 0 lag der ook beheurlijk veul snij en op ‘ n gegeven moment docht ons sjefeur (dezulfde U sko) dat we
der aal waz’ n. Hai draaide linksof en 3 teln
loater ston’ n wie mid’ n in appelhof. ‘ n Boer
het ons der mit trekker weer oettrokk’ n.
erwie da ik di ops hrief rijdag
eberwoarie, zit ik op balkon van ons hotelletje. L ekker zunnetje, gain wind en zo’ n 7
groad’ n, mit ‘ n jas aan en ‘ n muts op is dat
best te doun.
De rest van ‘ t gezelschap is aan de wandel,
moar dat kin “Opa” nait meer bieslov’ m.
I ntussen ist dinsdag 1 2 F eberwoarie en ik
zit weer vaaileg thoes en dat is te dank’ n
aan ons 2 sjefeurs (baide “Opa,s” zat’ n op
achterbaank).
Moandag, noa 1 0,5 uur ried’ n waz’ n wie
weer thoes noa ain geweldig weekend zoals
ik hier nait omschriev’ n kin, dat mout’ n je
zulf mitmoak’ n.
I k zol doar nog uren over vertel’ n kin’ n,
moar ik lot hier bie.
Toun ik dinsdagmö rgen wakker wer, was
‘ t wel eev’ m win’ n dat alles zo gruin was
noadat ik 6 doage teeg’ n dikke snijbult’ n aan
keek’ n har.
I k heb doar in Zuud-Duutslaand voak ‘ n moal aan Nederland docht. As der hier in Nederland ‘ n beetje snij draaigt te
vaal’ n, wordt al hail gaauw “code geel”ofroup’ m, verschillende trainingen vaal’ n oet en ‘ t resultoat is dat er in R ö tterdam
snijflok n aa n bin n
Nee, kom din ais noar Oostenriek en Zuud-Duutslaand, doar
kin nog zo veul snij noar beneed’ n koom’ m as der wil, moar
de weeg’ n bin’ n bin’ n de kö rtste keer weer begoanboar. Moar
jo, zai heb’ m doar natuurlijk ook ‘ t geraidschap veur, ook
al omdat ze elk joar mit dizze omstandegheed’ n te moak’ n
heb’ m.
G enog veur dizze moand, ik hoop dat we in Meert hier ook
boet’ n zit’ n kin’ n.
P aulus.
P .S . Vrun’ n verlais je wel ais oet ‘ t oog, moar aan joen
vijan’ n ontkom je nait.
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Voor hem en haar
Met en eventueel zonder afspraak

December aanbieding

KnippKnippen
en € 15.00
€15,00
Kinderen knippen t/m 12 jaar €

Kinderen knippen
t/m 12 jaar €12,50
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W
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Hoofdweg 18
9905 PC Holwierde
06 306 148 92
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W

I

E

R

D

E

R E C E P T
S lasoep (weer eens iets anders)
I ngrediënten
1 kropsla
1 ui
25 g ongezouten roomboter
1 el tarwebloem
75 0 ml groentebouillon van tablet
1 25 ml crè me fraî che
Haal de bladeren van de sla los en was ze.
Snipper de ui. V erhit de boter in een soeppan en fruit de ui 4
min.
V oeg de sla toe en laat iets slinken. V oeg de bloem toe en
laat al roerend in 2 min. binden. V oeg de groentebouillon toe
en breng aan de kook.
Haal de pan van het vuur en pureer met een staafmixe r.
R oer de crè me fraî che erdoor en breng op smaak met peper
en zout.
ekker me jngesneden pe erse ie

bewaartip:
Je kunt deze soep invriezen. Roer dan wel de crème fraîche
er pas vlak voor het serveren door.
bron:allerhande

EET SMAKELIJK
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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Pumpkin
Data workshops:

13 en 14 maart Voorjaarsworkshop
20 en 21 maart Voorjaarsworkshop

April
9
10
11
16
17

Mei
15
16

workshops

Paasarrangement op schaal
Paasnest in kroon ( eigen kroon graag meenemen)
Paasquirlande
Paasmand met takken,veren en bloemen
Paasquirlande

Flescorsage en boeket
Flescorsage en boeket

Juni
5
6
19
20

Biedermaier op schaal of glas
Biedermaier op schaal of glas
Mand vlechten en daarna opmaken met bloemen
Mand vlechten en daarna opmaken met bloemen

De kosten zijn €25,- inclusief materiaal,
koffie en wat lekkers.
U kunt zich opgeven in de winkel,
via 0618824971 of via
pumpkinbywebe@gmail.com
Alle avonden beginnen om 19.30 uur
Graag tot ziens!
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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

puzzel
Deze maand hebben wij voor onze
puzzelaars een bloemenpuzzel

Veel succes!
O P L O S S I N G VO R I G E K E E R :
W IN K E L H U IS

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

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

totaal
60 pnt
51 pnt
60 pnt
60 pnt
19 pnt
20 pnt
58 pnt
9 pnt
25 pnt

De oplossingen bestaan uit bloemennamen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De beker van de eerste Hogepriester uit het oude testament
Deze bloem herinnert aan loon voor werken
Lid van de Koninklijke familie
Denk vooral aan mij
Deze plant herinnert aan de wet van Mozes
Bloem vaak te zien in Prinselijk knoopsgat
Vulling voor het bed van een heilige vrouw
Deze struik is een kledingstuk van mijzelf
Bloem met zuivelproduct
Een goddelijke bloem, doch scherp
Een roos met een ferme tik
Een mooie blauwe bloem, wil je haar plukken, beschadig het graan niet
Een lichaamsdeel van een dier, trek er niet aan, want dan krabt ze…..
Een voorjaarsbode op wintergrond
Een mooie rode bloem met gele tros, de naam herinnert aan een grote vogel
Deze plant luistert naar de naam van een dier, gepeld en wel uit de viswinkel
Een bloem verbonden met het schoeisel van de baas wanneer hij thuiskomt
Een bloem welke doet denken aan de Wijzen uit het Oosten op zoek naar de geboren Koning
Een buitengewoon werkzaam meisje
De naam van deze plant herinnert aan de vogel die kindjes brengt
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Loonbedrijf
Doornekamp
Holwierde
Adv.
Sikkema

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

tel. 06 55 16 87 31

Huberts
Nazorgadvies
Iedere dinsdag
in
Holwierde van
11.00 tot 14.00 uur...
...op de parkeerplaats
van de Superrr.
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C L AS S I C

K I N G S N I G HT

Z aterdag 27 april
Dorpshuis de Heekt
21.00 tot 01.00 uur
E ntree 2 euro
M mv DJ G AR M T

P aasworkshop
Op 1 7 april is er weer de mogelijkheid om een paasworkshop bij te wonen in het dorpshuis De Heekt,
verzorgd door Sjanet Duut.
De kosten van die avond zijn € 22.5 0 inclusief 1 consumptie,
de avond begint om 1 9 .30 uur.
Zelf meenemen : mesje,schaar en eventueel een tangetje.
Opgave voor 7 april bij G reetje ten Hove, en bij opgave direct betalen.
W e hopen op een mooie opkomst en natuurlijk een gezellige avond met elkaar.
Tot dan
Het bestuur van de Heekt
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

T wintig vragen......

E en lezeres heeft een tijd geleden een aantal vragen opgesteld over H olwierde en omgeving.
N aast haar antwoorden zochten wij er nog wat achtergrondinformatie bij
uit het B ierumer B oerderijenboek, W ikipedia en H olwierde.net
De antwoorden ziet u bij de desbetreffende foto’ s.
1 .
2.
3.
4 .
5 ..

W anneer is de schuur van boerderij “Ooster F eldwerd”, aan de Bierumerweg 1 afgebrand?
W ie waren de eigenaren van de busonderneming van Holwierde?
Hoe heten de twee molens in Holwierde en waar hebben ze gestaan?
U it welke eeuw dateert de N.H.kerk?
W at was de naam van de melkfabriek in Holwierde ?

Antwoord vraag 1. F oto: Boerderij Ooster Feldwerd met hiervoor langs de oude hoofdweg ((provinciale weg) in de jaren ‘50.
Het is een akkerbouwbedrijf met als eigenaar Siert Ritsema. De schuur van de boerderij is in 1959 afgebrand.
Antwoord vraag 2.
K atmis noordzijde 1925 .
L inks de woning van rijwielhandelaar
Herman Scheper met hiernaast garageen autobedrijf gebr. Scheper en Mulder.
S amen met zij n broer Jan S cheper en
Riekent M ulder was H erman S cheper
firmant van het in 1924 opgerichte
autobusbedrij f S cheper & M ulder. Deze
rma begon oen me he ho den an
dagelijkse autobusdiensten op G roningen, Appingedam en U ithuizen. Eé n
van de ruim 1 0 bussen van de H.A.D.O.
staat voor de garage. I n 1 9 4 0 is het
bedrijf door de DAM overgenomen.
Antwoord vraag 3 .
Rechts achter
achter, de koren- pelmolen E va
aan de Krewerderweg van Sicco Norden
door oor ogsgewe d
verwoest.
Haven circa 1910. R echts o.a. het
turfschip van R itsema van Ten P ost. De
brug over de Heekt was vroeger een
klapbrug. Links de houtzaag en korenpelmolen De Hoop aan de hoofdweg bij
ho hande eeker
e
molen is door brand verwoest.
Antwoord vraag 4 en 5
I n het midden de H ervormde K erk, de
Stefanuskerk, gesticht in de elfde eeuw
en rechts zuivelfabriek “ D e T oekomst” .
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6 .
7.
9 .
1 0.

W at was de naam van het vroegere dorpshuis, nu De Heekt?
I n welk jaar werd er gas aangeboord op U iteinde bij Holwierde?
Noem drie smederijen die in o wierde ge es igd waren
I n welk jaar is de voetbvalvereniging in Holwierde opgericht?
W aar was het eerste voetbalveld in Holwierde?

Antwoord vraag 6 .

F oto 1 : Hervormd verenigingsgebouw ‘ abor jaren ‘ 0. G eschonken door ds. Jo h. Hannema.
F oto 2: Tabor, in de jaren ‘ 6 0. Nu staat op deze plek dorpshuis De Heekt.

Antwoord vraag 7

n het jaar 1959 is er gas aangeboord op iteinde bij de dijk.
De gaslocatie aldaar is hedentendage nog volop in functie.
Antwoord vraag 8
K atmis circa 195 7.
S mederij als onderdeel van het
garagebedrijf van dhr. . v.d. al
en . Bouwsema in de voormalige
garage van Scheper en Mulder.
Hier werden o.a. strohaken vervaardigd die ook veel aftrek vonden in het
buitenland.
Op de foto wordt een paard van
nie we hoe jzers oorzien
L inks dhr. Thomas Haan met naast
hem dhr. Albert Kuiper. I n de deuropening de eigenaar van het paard.
Hoof dweg 195 1.
L inks op de foto smederij orter,
daarnaas e senmaker
isman
fam. R . de Boer, schoenenzaak W esterdijk en Hotel de Boer
De derde smederij was E lenius, op
de hoek i einderweg Nans merweg, thans woonhuis fam.Smit.

Antwoord vraag 9 en 10
Op 1 apri 1 9 33 werd de voetbal
ereniging me de naam
oor
V riendschap Sterk opgericht.
V oor de oorlog werd gespeeld in de
Onderlinge V oetbalbond (OL V B) op
weilanden van boeren. Het eerste
speelveld was op het toenmalige
grasland waar nu de woonwijk Het
V liet is. Soms moesten de schapen
eerst van het veld worden gehaald.
Op de foto (1 9 6 3) Het eerste elftal
werd kampioen en maakte een rondrit door het dorp met een vrachtwagen van de F irma Norden.
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1 1 .
1 2.
1 3.
1 5 .
1 6 .
1 7.

W ie was de eigenaar van cafeteria “Trefpunt” aan de Hoofdweg tegenover de pastorie?
W at voor bedrijf was er in dat pand eerder gevestigd en welke familie was daar werkzaam?
Hoe heet de historische boerderij op Nansum, waar nu een B& B is gevestigd van Hilda Harens en Engel Kuiper?
a s aa er op de s enen pa en bij de ingang naar de boerderij op Nans merweg no
naas he e spad
Noem drie cafes die vroeger in Holwierde waren.
W at was de F a.Norden voor bedrijf?
W aar kon je kleding, gordijnen, vloerbedekking etc. kopen?

Antwoord vraag 11
evr.
rien Brondsema was eigenaresse van cafetaria refpunt waar velen in hun jeugd een ijsje, een patatje met, kroket
maar ook heerlijke gehaktballen hebben gegeten. De plek waar de jeugd elkaar ontmoette.
Antwoord vraag 12
Daarvoor was het de bakkerij van ies Kugel.
Antwoord vraag 13 De gerestaureerde boerderij op ansum met B B heet Oldenbosch.
Antwoord vraag 14
e naam op de boerderij aan de Nans merweg no
aan he e spad is De raslanden. (hint op foto
met kat) De boerderij heeft geen agrarische bestemming meer en is thans woonhuis.
Antwoord vraag 15
rie af s
de ong n
ei hoes
de oer o e de oer n woonh is en
oornbos n
kantoor van de Buurtzorg.
Antwoord vraag 16 F a. Norden was een veevoederbedrij f aan de Krewerderweg.
e ogo an de rma bes aa i korenaren bijeengeho den door een garnaa me hierin de
naam NOR DHOL (Norden- Holwierde). De korenaren verwijzen naar de vroegere koren- en pelmolen van S. Norden en de garnaal stond voor het veevoederbedrijf waarvoor visproducten nodig
waren om vismeel met een laag eiwit-percentage te produceren.
Antwoord vraag 17 Stoffeerderij anifacturen- en kledingzaak H.v.Bruggen, aan de Hoofdweg
F oto: De bult van Katmis 1 9 5 5 . L inks manufacturenzaak van Bruggen en bakkerij Danhof.
R echts schildersbedrijf van Bergen.
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1 9 .
20.

oe hee de p ek bij de dijk ssen Nans m en e fzij waar in he boerderij je bij de dijk roeger de
fam.Klaas L ubbers woonde, en nu fam.Tent woont?
W aar was de Heksenlaan op Nansum?
W at was de naam van een in Holwierde bekende brandstoffenhandelaar en boderijder?

Antwoord vraag 18
D e plek heet L utj eburen. Daar stonden een grote en een kleine boerderij. De grote boerderij waar de fam.Michiel Elema woonde is tijdens de gevechtshandelingen gedurende de bevrijding
verloren gegaan.
De boom die ervoor stond staat nu nog in het weiland. Na de
bevrijding heeft de fam. Elema een nieuwe boerderij op Nansum
laten bouwen, waar nu fam.Overgaauw woont. De kleine boerderij is blijven staan, voorheen woonde daar de fam. Klaas L ubbers
nu woont daar de fam. E.Tent.
F oto’ s: De situatie van voor 1 9 4 5 en van de boom die er nu nog
staat met daarachter het huis van de fam.Tent.
Antwoord vraag 19 “Bij Lutjeburen aan den emsdijk onder
Holwierde heeft men den Heksenweg langs welke twee witte
wij ven van de eenzame kwelderlanden komen aanzweven.
(www.verhalenbank.nl - volksverhalen idde uvvers
B lz 6 07 B ierumer B oerderijenboek kaartje met situatie
Heksenlaan : De Heksenlaan en de weg van L utjeburen naar de
dijk liepen eertijds naar de kwelders.

Antwoord vraag 20
P aard en wagen van brandstofhandelaar Harm Kool
die woonde aan de Krewerderweg. Het boerderijtje op
de achtergrond stond aan
de Nansumerweg en hier
woonde de fam. Bouwman
die later naar C anada zijn
geëmigreerd. Hier staat nu
een huis genaamd ‘ t Hoekje.

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 23

“maart 2019”
	
  

N ieuws uit K rewerd - maart
Op initiatief van V incent en met hulp van Sacha Schram
maken bewoners van Krewerd zelf een voorstel naar de
G emeente Delfzijl voor een gevarieerde herplant van gekapte bomen. Het plan omvat een gevarieerde herplant om een
grotere variatie aan bomen te krijgen. I n de komende weken
zal het plan verder uitgewerkt worden tot een concreet voorstel naar de G emeente.
Belangstellenden kunnen de plannen bekijken in het
Dorpshuis Kredo.
E x periment K rewerd
I n het kader van het Exp eriment Krewerd zijn we verder
gegaan met het onderzoek naar alternatieve energievoorzieningen voor Krewerd. Deskundige (P ieter Brink) is bezig
het plan uit te werken waarin een rioolslibvergister groen gas
maakt uit eigen rioolslib: zo word je -deels- zelfvoorzienend.
Om een dergelijk plan te realiseren is het noodzakelijk een
coö peratie te vormen. Een groepje mensen uit Krewerd
gaan dit voorbereiden.

Krewerder kleuters met de bus op pad.
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W ilt u een bericht, verhaal, anekdote of een gedicht
plaatsen op de ‘ nieuwspagina K rewerd’ in de H eekt?
S tuur dan een mail voor de 15 de van de maand met
naam naar dorpsbelangenkrewerd@ gmail.com
W e werken aan de voorbereidingen van de jaarlijkse
stekjes- en rommelmarkt. I n de volgende uitgave
vertellen we meer. (dan ook de datum).

Vrijdag de 22e is weer de S tart het W eekend borrel in
K redo. E dwin B roekman, onze buurtregisseur, maakt
dan een lekkere pan soep. Daarmee is de oude traditie
weer opgepakt..

Hulp Nodig?
Bel 06 11 80 30 50
Woar is dat nummer veur?
Veur “Veur mekoar”
Bin je hulp neudig,
bel “Veur mekoar”
En ’t komt kloar.

Joa, dat hebben
we in Holwier mooi
veurmekoar.

Zoals eerder vermeld is de vrijwilligerscentrale “Veur mekoar” in januari van start gegaan.
We hebben een subsidie ontvangen uit het potje “Groningers aan zet” en hiervan is een telefoon + abonnement
aangeschaft.
De eerste aanvragen voor hulp zijn inmiddels binnen gekomen. Zelfs uit Delfzijl kwam een verzoek om hulp.
Dit hebben we niet kunnen honoreren, want “Veur mekoar” is veur Holwierders deur Holwierders.
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Wie zijn er jarig in...
...maart?
7
8

12
12
13

K evin
L ief ke
M anou
Duncan
N oa

17
20
21
23

S ven
M aartje
G ijs
S anne

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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I VAK

inspiratieavond 6 maart

6 maart:
inspiratieavond I VAK voor culturele verenigingen
G ratis workshops over f ondsenwerving en ledenwerving
C ulturele verenigingen in de DAL -regio kunnen op
woensdag 6 maart ’ s avonds gratis deelnemen aan een
inspiratieavond in Z eerijp van het I VAK over f ondsenwerving, het schrijven van een projectplan en het werven
van leden en vrijwilligers.
Hoe krijg je ze anno 2019 betrokken bij jouw vereniging
en hoe behoud je ze?

De gastsprekers op 6 maart:
P aula M ulder (VR I J DAG ) komt vertellen hoe verenigingen
hun activiteiten een nog groter succes maken door een goede fondsenwerving. Een groot concert, een locatietheatervoorstelling, een bijzonder kunstproject of een festival: hoe
maak je een goed proje p an en hoe krijg je de nan iering
rond zodat dit plan werkelijkheid kan worden?
W orkshop Vinden & B inden I ris Holman (C M O S T AM M ):
wat ‘ zoeken’ leden en vrijwilligers tegenwoordig bij een
vereniging. W at hebben ze nodig om zich in te willen zetten
en dit te blijven doen? I n de workshop wordt ingegaan op
die verschillende typ en leden/vrijwilligers en wordt een
andere manier van werven en binden besproken. V alkuilen
en tips worden besproken, en er wordt aan de verenigingen
gevraagd zichzelf een spiegel voor te houden. Hoe doet jouw
vereniging dit nu en wat kunnen jullie verbeteren?
T ijdens de avond is er voldoende ruimte om vragen te
stellen en te netwerken. W e sluiten af met een borrel.
I nschrijven kan tot 1 maart via hallo@ ivak.net.
M ax imaal 2 personen per vereniging.
Voor meer inf ormatie of vragen, neem contact op met
hallo@ ivak.net of bel naar 05 96 -6 14 24 4 .
Datum: W oensdag 6 maart 201 9 T ijd:
r
L ocatie: Dorpshuis Bij Ja cobus Adres: Borgweg 9 in Zeerijp

Met de inspiratieavond wil het I V AK ondersteuning bieden
aan het verenigingsleven in de culturele hoek. De stichting
vindt deze partijen van groot belang voor de leefbaarheid en
cultuur in hun eigen omgeving:
de plaatselijke toneelclub die er bijvoorbeeld voor zorgt
dat er jaarlijks een mooie uitvoering in het dorp te zien is
waaraan vele inwoners hebben meegewerkt en naar komen
kijken, of de lokale f anf are die actief bezig is om jongeren
spelenderwijs met muziek in aanraking te laten komen. Door
hen verder te helpen met hoe je zoiets goed aanpakt, hoopt
het I V AK bij te dragen aan de professionalisering van deze
groepen.

J eugdopleiding muziekverenigingen
sluit aan bij kortingsregeling I VAK
Ook S M O-docenten bieden lessen goedkoper aan
in DAL -regio
Na verscheidene freelance docenten tekent nu ook Samenwerkingsverband Muziekonderwijs (SMO) het kortings-convenant van stichting I V AK. Hiermee kunnen docenten binnen
de jeugdopleiding van de muziekkorpsen een korting op hun
lessen aanbieden aan kinderen in hun eerste lesjaar.
e
nan ier deze kor ing he ersoon ijk
r
dget (P C B) genaamd, om de drempel tot deelname aan lessen,
workshops en cursussen te verlagen.
W oordvoerder Alex ander Z uidhof : “SMO heeft als doel om
gezamenlijk het muziekonderwijs op een professionele wijze te
organiseren, met centrale uitgangspunten als enthousiasme,
dichtbij, betaalbaar en met een breed aanbod.
De betaalbaarheid van muzieklessen is voor de muziekverenigingen cruciaal voor de continuï teit van de verenigingen.
Zeker in het begin kan het tarief een drempel zijn om te starten
met muzieklessen. Door de samenwerking met het I V AK
k nnen nog meer eer ingen n pro eren an he ersoonlijk C ultuur Budget. Daarmee kunnen de docenten van SMO
kinderen enthousiast maken voor het maken van muziek. Dat
is absoluut een win-win situatie.”

e
begon in
me he
om er oor e zorgen
dat kinderen uit de hele DAL -regio makkelijker in aanraking
kunnen komen met kunst en cultuur, en zichzelf kunnen ontplooien middels verschillende creatieve lesvormen.
e
is ge dig oor eer ingen ssen de en
jaar die
op of na sep ember
me h n eers e esjaar essen
zijn begonnen in de DAL -regio. W ie al met lessen gestart is
in dit schooljaar, maakt dus nog wel kans op de korting.
Hiervoor kun je het best contact opnemen met je docent: hij/
zij heeft namelijk ook de mogelijkheid om gratis P C B-aanbieder te worden via het I V AK.
Docenten die graag meer willen weten over het P C B en hoe
zij de korting kunnen doorberekenen aan hun leerlingen,
kunnen contact opnemen met
Katja Stavinga via katja@ ivak.net of 05 9 6 -6 1 4 24 4 .
Ook is er meer informatie voor ouders en docenten te vinden
op www.ivak.net/pcb
W ie wil weten welke creatieve lessen, workshops en cursussen er allemaal zijn in Delfzijl, Appingedam en L oppersum,
kijkt op www.ivak.net/aanbod.
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J ongerenT op G roningen zoekt
vrijwillige T oppers
Op 7 juni vindt de allereerste Jo ngerenTop in G roningen
plaats.
Een Top waar 1 000 jongeren uit het aardbevingsgebied in
gesprek en aan de slag gaan met hun eigen toekomst
door middel van dans, muziek, theater en spel.
W at vinden jongeren tussen de 1 2 en 1 7 jaar belangrijk, wat
is goed en wat moet anders in hun eigen leefomgeving?
V oor de Top is de organisatie op zoek naar vrijwilligers.
U iteraard gaat er een sterke voorkeur uit naar jongeren uit
het gebied, maar ook volwassenen zijn van harte welkom.
Op 26 februari is de aftrap waar jongeren, vrijwilligers en
studenten worden gebriefd over de Jo ngerenTop.
De organisatie werkt in werkgroepen. Er is bijvoorbeeld een
werkgroep communicatie, techniek, catering, aankleding etc.
Je kunt je aanmelden voor een werkgroep die jouw interesse
heeft of waar je juist beter in wilt worden.
Je kunt helpen in de voorbereidingen van de Jo ngerenTop of
op de dag zelf, voor de schermen of juist achter de schermen.

De Jo ngerenTop wil jongeren tussen de 1 2 en 1 7 jaar perspectief bieden.
Jo ngeren hebben invloed op hun eigen leefomgeving en ze
kunnen zelf dingen veranderen! De grote vraag is dan ook:
Hoe zien de jongeren van nu de toekomst van het aardbevingsgebied, wat moet anders, wat is al mooi, maar ziet
niemand en hoe kunnen we dat samen aanpakken?
De organisatie wil een positief geluid laten horen.
Op 7 juni krijgen jongeren het woord en de ideeën die daar
uitkomen gaat de organisatie samen met de jongeren uitvoeren.
Kortom; woon je, bij voorkeur in het aardbevingsgebied, ben
je ouder dan 1 2 jaar en wil jij helpen bij de organisatie van
deze unieke top?
Twijfel niet en meld je aan voor de aftrap op 26 februari om
1 6 : 00 uur via www.jongerentopgroningen.nl

V erderop in de krant berichten we steeds over de voortgang van de dijkverbetering bij Delfzijl, Nansum etc.
Maar ook bij het P omphuis achter Spijk bij de dijk en richting de Eemshaven is men druk bezig.
F oto P iet O osterhuis
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Holwierde ontvangt gemeentelijke
bijdrage voor dorpshuis

E x tra bijdrage voor vakantiespeelweken in de gemeente Delf zijl
Het college heeft besloten meer subsidie beschikbaar te stellen aan organisaties die vakantiespeelweken voor kinderen
organiseren in de gemeente Delfzijl. De bijdrage per kind en
rijwi iger is erhoogd an
naar
i jaar k nnen
de organisaties die jaarlijks deze weken organiseren
ook een subsidie van € 25 0,- bij de gemeente aanvragen.
Ja arlijks doen ongeveer 1 5 00 kinderen mee aan de vakantiespeelweken, die door negen vrijwilligersorganisaties worden
georganiseerd.
B lijk van waardering
W ethouder Hans R onde: ‘ Als gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen aan allerlei activiteiten. De vakantiespeelweken zijn hier een mooi voorbeeld
van. V oor veel kinderen zijn het avontuurlijke weken, waarin
ze nieuwe contacten leggen, veel buiten spelen en creatief
kunnen zijn. Door ext ra subsidie beschikbaar te stellen,
krijgen de organisa ies meer nan i e arms ag aarnaas
willen we de organisaties laten zien dat we hun inzet erg
waarderen.’
rganisa ies die in
s bsidie hebben aange raagd oor
vakantiespeelweken hebben een brief met hierin de gewijzigde afspraken ontvangen.
Organisaties die tot nu toe geen subsidie hebben aangevraagd kunnen dit doen via www.delfzijl.nl.

De Stichting Dorpshuis de Heekt ontvangt van de gemeente
Delfzijl een subsidie van € 3 5 .000,- voor de renovatie en
verduurzaming van het dorpshuis in Holwierde. De gemeente ondersteunt de aanvraag omdat deze past in het programma ‘ Alle Dorpen een Dak’ , onderdeel van het Actieplan
Dorpen en W ijken. P er dorp is er budget voor é é n dak in het
dorp. Bierum, Borgsweer, F armsum, Krewerd, Meedhuizen,
W agenborgen en Biessum-U itwierde hebben al een bijdrage ontvangen voor het realiseren en/of renoveren van hun
dorpshuis.
B elangrijke ontmoetingsplek
De Stichting Dorpshuis de Heekt wil met de subsidie investeren in een structurele ontmoetingsplek met een duurzame
exp loitatie voor het dorp. W ethouder Ja n Menninga: “De
verwachting is dat de maatschappelijke functie van dorpshuizen de komende jaren groeit. Daarom investeren we in het
‘ dak van het dorp’ van Holwierde. I n het dorpshuis kunnen
inwoners elkaar ontmoeten en activiteiten bezoeken.”
Naast de gemeente zetten ook de inwoners van Holwierde
zich in om de voorzieningen in het dorp zoveel mogelijk te
behouden. Met dat doel heeft het dorp de Brede W erkgroep
Holwierde opgericht, waarin veel inwoners en organisaties
met elkaar samenwerken aan de leefbaarheid in Holwierde.
Zowel het eigendom als de duurzame exp loitatie ligt straks in
handen van het dorpshuis.
S ubsidie aanvragen
Dorpen en wijken in de gemeente Delfzijl kunnen tot 2021
een subsidieaanvraag indienen.
Meer informatie over het programma ‘ Alle Dorpen een Dak’
en het aanvragen van een subsidie staat op www.delfzijl.nl/
alledorpeneendak
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SALON R.E.O.

Rust En Ontspanning door uw pedicure en schoonheidsspecialiste Marijke

Weet u dat u bij Salon R.E.O.
· GRATIS een huidanalyse kan doen?
adv Salon REO
· GRATIS een voetanalyse kan doen?
· Altijd vrijblijvend langs mag komen voor advies?
· Zich aan kunt melden voor de Nieuwsbrief?
· Voor meer informatie altijd mag bellen, mailen of appen?
· Altijd welkom bent !
Maandag: 08:30 uur – 22:00 uur
Dinsdag: 18:00 uur – 22:00 uur
Zaterdag: 09:00 uur – 17:00 uur
Salon R.E.O. is ook te volgen op:

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

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

V erkoop van:
- Infrarood verwarmingspanelen
- Zonnepanelen/boiler
- Hout/palletkachel
- Biomassaketel
- Huis isolatie
- Waterontharders

De Rippert 39
9905PT Holwierde
email: info@ez20.nl
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Gratis energiescan en hulp bij subsidies

www.ez20.nl
Tel: 06 23605714

Voetbalvereniging
"Holwierde"
Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

Af trap van het voorjaar
e weede seizoenshe f is inmidde s onderweg e eers e e f a begon he oorjaar nada de eers e of i e weds rijd na de
winterstop tegen DV C Appingedam was afgelast, met een thuiswedstrijd tegen F C G rootegast.
Deze zware wedstrijd is geëindigd in 0-0, waarbij de wind grote invloed had op het spel van beide kanten.
Het tweede elftal begon dezelfde dag met een wedstijd tegen W insum 4 . Na enkele seizoenen samen in de competitie te
hebben gespeeld werd er nog geen enkele keer gewonnen. Maar het tweede elftal blijkt goed om te kunnen gaan met zware
omstandigheden en won voor het eerst van W insum met 3-2.
Ook het derde elftal mocht op 9 februari weer starten, helaas werd er bij Onderdendam 1 met 4 -3 verloren.
De JO -1 3, JO -1 5 en JO -1 9 speelden ook hun eerste wedstrijden. De eerste wedstrijd na het kampioenschap van JO -1 9 werd
op het veld van P oolster verloren van Omlandia/G eo met 2-6 . Ook de JO -1 5 kon thuis niet winnen van DI O G roningen en verloor met 5 -7. Enkel de JO -1 3 wist de wedstrijd te winnen door SG V te verslaan met 0-2.
De dames van Holwierde V R 1 hebben hun competitie hervat op 1 6 februari.
ij wonnen die dag me
an ood war aflo
N oord-G roninger S portgala
p febr ari
ond de e edi ie an
het Noord-G roninger Sportgala plaats in de
Nicolaikerk van Appingedam.
Tijdens dit gala worden prijzen uitgereikt
in de categorieën Sportman van het Ja ar,
Sportvrouw van het Ja ar, Sporttalent van het
Ja ar en Sportploeg van het Ja ar.
Selectiespeler R obbie ten Hove was voor
genomineerd voor Sporttalent van het Ja ar
Op basis van een vakjury en een stem van
het publiek werd een winnaar voor iedere
categorie gekozen. Helaas voor R obbie kon
hij de prijs niet mee naar huis nemen. De 1 1
jarige Annabelle Brian uit W insum won als
karttalent de prijs.

Delf dam
I n de winterstop is door zowel het heren- als vrouwenteam van de 7-tegen-7 competitie meegedaan aan het
Delfdam 35 + toernooi.
Dit toernooi wordt jaarlijks gespeeld met verenigingen uit de gemeentes Delfzijl en Appingedam.
I n de zaal van sportcentrum Eelwerd en het G roningen Seaports Station (Eurocup Delfzijl) werd tussen 1 2 januari en 2 februari
op de zaterdag een zaalcompetitie gehouden.
Het damesteam is geëindigd op de tweede plaats en de heren werden 6 e.
K unstgras
I n februari is het bestuur met de gemeente Delfzijl in overeenstemming gekomen over het aanleggen van een kunstgrasveld.
Het huidige tweede veld zal worden vervangen door een kunstgrasveld en kan, als de aanleg voorspoedig verloopt, met ingang
van komend seizoen gebruikt worden.
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Bouwbedrijf
Henk Slagter
L eer m ens

•
•
•
•

Herstel bevingsschade
Verbouw & renovatie
Dakwerken
Nieuwbouw & stallenbouw

• Onderhoud
• Restauratie
• Kleine klussen

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142
henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl
www.bouwbedrijfhenkslagter.nl
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In deze rubriek zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de veranderingen in de buurt van ‘ons’ stukje dijk

Men is begonnen met het modelleren en afwerken met een laag klei van de uit zand bestaande onderbermen langs de
dijk. Op de foto’ s ziet u dat er volop wordt gewerkt bij de bunkers bij Nansum. De grootste bunker, die dichter bij de dijk ligt,
is nu verzonken in een grote laag zand.
Ook bij de opgang naar het Eemshotel en rondom het museum wordt volop gewerkt. De dijk krijgt daar zijn uiteindelijke
model, de achter- en zijkanten van de bunker van het museum zijn nu helemaal vrijgemaakt.
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Uw belastingadviseur voor:

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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Ontmoetingsgroep 5 5 +

AF DE L I N G B I E R U M
HOL W I E R DE E N
OM S T R E K E N

Donderdag 7 maart in de Heekt, aanvang 14 .3 0 uur.
W e gaan een bloemstuk maken o.l.v. W ilma Smit-Bleeker.
Namens de vrijwilligers,
K orry S tar.

-

“L E VE N E N W E R K E N I N P OK OL A,
een dorpje in ongo Brazzaville
door mevr.M arianne Reimert
Marianne R eimert werkte drie jaar als tropenarts in een ziekenhuis in een gebied waar onder andere pyg meeën wonen.
Haar echtgenoot had een baan in een moderne houtfabriek.
Twee werelden naast elkaar en met elkaar.
Een unieke kans om meer te horen over
het leven en werken daar!
Datum:
L ocatie:
S preekster:
Aanvang:

dinsdag 1 9 maart 201 9
G ebouw de Heekt Hoofdweg Holwierde
mevr.Marianne R eimert, G arsthuizen
1 9 .4 5 u.
I edereen is van harte welkom!

W ON DE R L AAN D
As veurjoars vroeg ien meert,
mien pauwhoan ropt en vrut
zien verenpracht pronken dut
en strak opschudt zien steert,
dan het de pauwhen dat zo wild
- zij draait en wiendt en keert,
heur haals verhinneweerd en aalgedureg heur minirok optild.
Dan ruust et zaachte wold
en duzelt het van kleur
as hij zien waaier volt
en schruuwt: ik hol, ik hol van heur.
uit:
Votspoelde sluzen
gedichten van R einder W illem Hiemstra
-------------------

W e konden dit jaar al vroeg genieten van
mooi voorjaarsweer. V elen maken dan graag een
wandeling, zoals hier op het pad bij het
Hoog Balkje over de Heekt bij U iteinde.
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

Voor bijles en huiswerkbegeleiding 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 G S Appingedam.
T el.: 05 96 -6 26 93 2 of 06 -25 5 4 5 3 76 .
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 af spraak mogelijk
in de volgende vakken:
HAVO: M & O/B edrijf seconomie
HAVO: E conomie
VW O: M & O/B edrijf seconomie
VW O: E conomie
VM B O: E conomie

N ieuws van K unsthuis Oal E er in G odlinze
Het voorjaar kijkt soms al om het hoekje;
we hebben er zin in!
Tot juni kun je nog beeldhouwen of schilderen in Oal Eer;
daarna weer vanaf september.

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 . “DE K AR P E R ”

H.C . “DE KAR P ER ” te Spijk organiseert wederom voor het
nie we win erseizoen
een a h a rije a erjasavonden. Tevens zal er een competitie opgesteld worden
o er a onden waar an
moe a en a en
N oteer in uw agenda de volgende datums!
2019:
Aanvang:

Heb je interesse; aarzel dan niet en neem contact op voor
meer informatie;
info k ns h isoa eer n of
E erstkomende activiteit:
24 maart - Opening nieuwe exp ositie:
L andschappen van de ziel
inloop 1 3.30. Opening 1 4 .00 uur
hapje en a oho rij drankje na afloop

	
  

Agenda
24 ,25 en 26 mei:
Doorlopend:

Beeldhouwweekend
Beeldhouwwerkplaats / Schilder
werkplaats
Ad hoc:
W orkshops [ ook op locatie] /
V ergaderruimte te huur
Hartelijke groet, Ja n Boerema,
www.kunsthuisoaleer.nl
Hoort en zegt ’ t voort…. .

maar en apri
1 9 .4 5 uur in de zaal café C arillon te Spijk

I nleg € 4 met voor ieder een prijs
U bent van harte welkom!

Fruit, aardappelen, eieren, groenten,
Oldamster boerenkaas, bio-vlees
Appelsap van onze eigen oogst
Voorsjaarsbollen en -bloemen, cadeautjes

Let op: Gewijzigde openingstijden!
Ons fruit ligt ook in het koelvak van Superrr Holwierde
Openingstijden FEBRUARI, MAART:
Donderdag
13.00 – 18.00 uur
9.00 – 18.00
Vrijdag
uur
Zaterdag

9.00 – 17.00 uur

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

Agenda Holwierde 2019

Vrijdag 1 maart 2019
Marcel Stoppels
Ivar Bouwman
Vrijdag 5 april 2019
Ger Bathoorn
Derreck Rijnders

maart
5
7
16
27
april
2
4
17
27
mei
2
7
juni
12
15
oktober
4
12
november
20 t/m 22

0596-625865
0596-622530
0622678214
0653441592

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

Af val ophaaldienst
rof

i

woensdag

maar

apri e efoon

I nf ormatie / contactgegevens R ay on
N oord G emeente Delf zijl
G ebiedsregisseur N oord
Edwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
e
of
elke 4 e vrijdag van de maand, is de G ebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, U iteinderweg 7b Holwierde van 9 .30 u tot 1 2.30u

R ay onbeheerder N oord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
M eldingen openbare ruimte: Telefonisch 1 4 05 9 6
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
B uurtagent Jo landa Blokstra,
jo anda b oks ra po i ie n a g n mmer po i ie
B uurtagent Hans Bolt,
hans bo
po i ie n a g n mmer po i ie

Neutr.vrouwengr.jaarvergadering +bingo
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
NL DOET Speeltuin 09.00 uur
Dorpsbudget. De Heekt
Neutr.vrouwengr.voorjaarsbloemstuk
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Paasworkshop De Heekt
CLASSIC KINGSNIGHT De Heekt
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr. Uit eten.
Verg.Brede Werkgroep De Heekt 19.30 u
SV Vissen en BBQ
SV Buurt- en Team schieten
SV Sport- en Spelavond
SV Concours

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

P reekrooster P rot. G emeente B ierum - Holwierde - K rewerd
maart
3
1 3
1 7
24
31

9 .30u.
1 9 .30u.
9 .30u.
9 .30u.
9 .30u.

I renekerk Bierum
renekerk ier m
I renekerk Bierum
I renekerk Bierum
I renekerk Bierum
I renekerk Bierum
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Ds. G . Knol
s
no
Ds. G . Knol
P rof. Dr. E. Noort Kropswolde
Ds. G . Knol
Ds. G . Knol

e ijdenszondag e gddiens ooraf kof e
Biddag/ G emeenteavond
2e lijdenszondag
3e lijdenszondag
4 e lijdenszondag

Voor een helder
jk
li
e
k
n
a
h
f
a
n
o
%
0
10
n
e
financieel advies!
Betrouwbaar en onafhankelijk advies
Bij Meijer & Drenth en Poort en Woltjer kunt u terecht voor
de financiering van uw woning, voor uw verzekeringen en
voor aan- en verkoop van uw woning. Wij richten ons
volledig op uw belangen, 100% onafhankelijk. Of het nu
gaat om een hypotheek, verzekering, financiële planning
of riskmanagement, ons gaat het erom de belangen van u
als cliënt zo goed mogelijk te behartigen.
Een passende hypotheek is voor ons een uitdaging
Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk de
grootste aankoop van uw leven. Daarom is het ook van
essentieel belang dat u hiervoor een voor u geschikte
hypotheek afsluit (of uw bestaande hypotheek omzet).
Als u een hypotheek zoekt, wilt u natuurlijk de beste.
Een die past bij uw situatie van dit moment, maar ook één
die rekening houdt met veranderende omstandigheden.
Wij onderscheiden ons in de drukke hypotheekmarkt door
een eigentijdse en complete aanpak. Dit betekent dat wij
de hypotheek toetsen op zaken als fiscaliteit, leeftijd, looptijd, gezinssituatie en toekomstvisie. Wij streven ernaar uw
woonlasten exact aan te laten sluiten op uw specifieke
persoonlijke situatie, nu en in de toekomst.
Kortom een advies exact op maat.

Verzekerd van een onafhankelijk en persoonlijk advies.
Meijer & Drenth en Poort en Woltjer houden zich bezig
met bemiddelen en adviseren in hypotheken en alle
particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen. Met behulp
van risicomanagement kunnen wij risico’s goed in kaart
brengen met de daarbij passende oplossingen.
Deskundigheid, intergriteit en helderheid zijn hierbij onze
sleutelwoorden. Op onze websites vindt u alle informatie
over onze kantoren en onze werkwijze.
Wij hebben aanstellingen bij diverse verzekeringsmaatschappijen zodat u altijd kunt rekenen op een eerlijk en
onafhankelijk advies.

Maak vrijblijvend een afspraak om uw
wensen en mogelijkheden te bespreken.
Wij nemen graag de tijd voor u!

Stadshaven 3, Appingedam
Telefoon (0596) 62 54 50
info@meijerendrenth.nl

M.J. Bultenastraat 6, Uithuizen
Telefoon (0595) 43 14 55
info@poortenwoltjer.nl

www.meijerendrenth.nl

www.meijerendrenth.nl

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 39

Aan weerszijden van ‘De heekt’
Heeft u iets te melden of hebt u misschien (oude) foto’s van
gebeurtenissen in of rond onze dorpen, stuur het dan naar:

weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl

De dorpskrant voor en door
alle inwoners van
Holwierde en Krewerd

