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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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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,
Wij hopen met u, dat wanneer dit nummer van de dorpskrant bij u wordt bezorgd,
het dan mooi droog lenteweer is en dat de lammetjes in de wei dartelen.
Het grondwaterpeil is nu onderhand wel weer op een aanvaardbaar niveau..........
In dit nummer leest u:
•
Info over dodenherdenking
•
Het Krewerdernieuws
•
“Uit de school geklapt”
•
“Langs het tuinpad van mijn vader”
•
De speeltuin van Holwierde en NL Doet
•
Paulus vertelt ……..
•
Paasworkshop 17 april in de Heekt
•
Geraniumactie en paaseieren zoeken bij vv Holwierde
T Winterklaid òf
Veujoar!
Winter veurbie.
Vroug vogelpoar,
zing veur mie.
Vot, voel snijklaid,
verdwien veur de zun!
Doe paast aal nait
om de scholders
van n nij begun.
Bevroren verdrait
bedekt mien haart
mit iezelke kolde.
Mor hoog in n bongelboom
heur ik t veujoarslaid.
Ik wor zo weer de olde.
Oet: Woddels van t bestoan
Van: Henk Puister 1953

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 1 mei
kopij graag inleveren voor 15 april
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Dodenherdenking zaterdag 4 mei 2019 Holwierde
Bezinningsinloop in de
Stefanuskerk te Holwierde
vanaf 19.00 uur
Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid bij de monumenten aan de Gedempte Haven is er een bezinningsinloop
in de Stefanuskerk.
Vanaf 18.55 uur is iedereen van harte welkom in de kerk en
op een later tijdstip binnenkomen is natuurlijk geen enkel
probleem.
Tijdens de inloop kunt u staand, zitten of lopend door de
kerk, luisteren naar muziek, zang, voordrachten en een kort
bezinningsmoment.
De muziekvereniging D.S.H.O. uit Appingedam zal hun
medewerking verlenen aan deze inloop.

In aansluiting op de stille tocht, zal vanaf 19.45 uur de
herdenkingsplechtigheid plaatsvinden bij de monumenten
aan de Gedempte Haven.
Muziekvereniging D.S.H.O. zal hier gepaste liederen ten
gehore brengen.

Ook kunt u/jullie een kaars aansteken op het moment dat u
daar behoefte aan heeft.

Het volledige programma zal verschijnen in de editie van de
maand mei.

Om circa 19.35 uur gaan we met elkaar in een stille tocht
naar de monumenten.
Hierbij kunnen ook de mensen aansluiten die niet in de
kerk aanwezig waren.

4 mei commissie
Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”

GEEF VRIJHEID DOOR
Wilgen knotten langs het schelpenpad in Holwierde
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De vergadering van de B rede W erkgroep op woensdagavond 2 7 februari 2 0 19 in De Heekt vond plaats in feestelijke
sfeer.
Het eerste deel van ons projectplan is financieel rond door
de bijdrage van de gemeente van € 35.0 0 0 .
E erder was door Groninger Dorpen reeds een bijdrage van
€ 35.0 0 0 toegezegd vanuit de regeling E lk Dorp een Duurzaam Dak.
Hierdoor kan dit deel van het projectplan worden uitgevoerd.
Het gaat hier vooral over verduurzaming ( energiebesparing! )
en asbestverwijdering ( nieuw dak) . Voor deze gelegenheid
was wethouder Jan Menninga aanwezig en werd bij de koffie
een gebakje aangeboden.
Daarna werd de voortgang van het tweede deel van ons
projectplan besproken. Dit betreft de verwerving en verbouwing van het pand waarin onze DorpsSuperrr en de huisartsenpraktijk van dr. S. P atandin zijn gevestigd. Dit deel is nog
niet rond.
Tevens werd teruggekeken op het bezoek van gedeputeerde
E elco E ikenaar op vrijdagochtend 18 januari 2 0 19 en werd
ingestemd met een bezoek van een groep gemeenteambtenaren op dinsdag 19 maart 2 0 19.
De volgende vergadering van de B rede W erkgroep vindt
plaats op woensdagavond 12 juni 2 0 19.
De vergaderingen van de B rede W erkgroep zijn toegankelijk
voor alle dorpsbewoners.
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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

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
A ftrap T he Daily M ile op ob s Hiliglo!
Afgelopen dinsdag 2 6 februari is obs Hiliglo met The Daily
Mile gestart. Z ij zullen een aantal keren per week 10 minuten
gaan rennen of wandelen. E r is een parcours rond de school
uitgezet die de kinderen lopen/rennen. De leerkrachten zullen op verschillende plekken staan om alles in goede banen
te leiden.
Mede dankzij E rik Sijsling van Huis voor de Sport Groningen, die dit project samen met de school heeft opgezet en 2
eredivisiespelers van volleyb alvereniging L ycu rges, N iels en
C hris, is de feestelijke start een succes geweest.
Met The Daily Mile krijgen kinderen de kans om tussen de
lessen door een frisse neus te halen en energie kwijt te
kunnen. Z e gaan met hun juf of meester 10 minuten per keer
naar buiten om te lopen of te rennen, ieder op hun eigen
te po a a oop zijn kinderen weer fris en hebben ze eer
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 E laine W yl lie in februari 2 0 12 samen met haar
leerlingen dat ze iedere dag, tussen de lessen door, 10 -15
minuten lekker buiten zouden gaan rennen of lopen. N a vier
jaar bleek het initiatief nog steeds effectief en waren leerkrachten, leerlingen é n ouders nog steeds enthousiast. N u,
vier jaar later, doen er al meer dan 10 0 0 scholen mee in het
Verenigd K oninkrijk!
De school kijkt 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.

K ickb oks kampioene Sarè l de Jonge geeft clinic

Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben een clinic kickboksen van een wereldkampioene gekregen! Sarè l de Jo ng uit
Meedhuizen maakte tijd vrij om haar sport te promoten aan onze leerlingen. De kinderen zijn door haar afgemat!
Iedereen was onder de indruk dat zo’ n lief en ogenschijnlijk gewone jongedame zo sterk en gespierd is.
Ook heel lief dat je een handtekening aan de kinderen hebt gegeven.
Sarè l: Ontzettend bedankt voor jouw training en heel veel succes met het nog jaren behouden van de titel!
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“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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PAULUS VERTELT
N og meer snij ?
E n nou denken ie woarschienlijk dat ik het weer over
Z uud-Duutsland heb, nee, ik proat van N ederland.
In Z uud-Duutsland hebben ze noa 10 F eberwoarie nog ‘ n
keer 30 cm frizze snij had, moar hier in N ederland was
‘ t al veujoar; de jeugd zat al in T-shirt en kö rte boksem op de
brommer: joa, je mouten toch aargens de eerste de beste in
wezen, of nait din?
Moar wacht moar, doar komt nog ‘ n stoeperd op, zoas wie
Grunningers dat zeggen.
E n aiglieks is dat al zo: as je op dit momente noar boeten
kieken ( 0 8-0 3) din stait dat al vast.
‘ n Minsk stuurt zien hond nog
nait noar boeten en joe mouten joe hailndaal nait verboazen as we veur Maai nog ‘ n
moal ,n poar snijbuien kriegen.

maandelijks wordt het Groninger verhaal door
onze “verteller” Aaltjo Kerbof verzorgd.

mouten je dei spelregel ofschavven en nait deur touval
bepoalen loaten.
Dat kin bie de F -jes, moar nait bie ‘ t voetbal op het hoogste
nivo.
Jo a, ik wait ‘ t wel, ‘ t is nait de eerste keer da’ k het hier over
hebben mos, moar ik kon ‘ t ook nait loaten.
Op 8 Meert schreef ik al dat er nog wel ais ‘ n poar beste snijbuien kommen konden en wat zagen wie zundag 10 Meert?
P recies: E mmen-Heracles in ‘ n dikke snij. K ö rte boksems en
T-shirts kinnen eerst wel weer ‘ n zetje in kaast.
ou wol ik het aiglieks nog even hebben over kopschopfil pjes” moar din wordt dit verhoaltje te laang.
E n misschain waiten
ie van kopschopfil pjes” al wel zo veul,
dat het gain zin het om
doar nog wat over te
schrieven.
L aat mie dat even
waiten.

Moar ‘ t is elk joar weer ‘ t zulfde: ‘ n poar zunnestroalen en ‘ n
dail van het volk wordt aalmoal
gek in de kop.
Z e mozzen natuurlijk wel beter
waiten, want mit behulp van de
sociale media kinnen ze toch
volledig op de hoogte wezen
van alles, dus ook van ‘ t weer, denk ik moar zo.
Moar goud, de mobieltjes zellen wel veur belangrieker nijs
bruukt worden.
Ain van mien laifhebberijen is voetbal ( nog wel) en alles
wat doar bie heurt, moar ‘ t wordt aal stoerder om d’ r noar te
kieken: ie waiten wel wat ik bedoul.
N ou binnen d’ r minsken dei van mainen binnen dat touval
het voetballen aangenoam moakt en gedailtelk is dat ook zo
en zeker veur het dö rp woar ik in Duutslaand woond heb,
moar doar binnen twei soorten touval.
Dat ‘ n mooi schot van 35 meter precies de rechter bovenhouk invlugt, of dat vlak veur ‘ n belangrieke wedstried de
beste speuler blesseerd is, is touval dat bie ‘ t spelletje heurt.
Moar touval is ook dat ‘ n scheidsrechter wat nait ( of verkeerd) zugt ( en d’ r binnen “supporters” dei van mainen
binnen, dat hai dat mit moudwil dut) en doarveur binnen d’ r
spelregels ofsproken.
K iek, 10 0 % zekerhaid bestait nait, moar dat betaikent nait,
dat je d’ r nait noar streven mouten.
In ‘ t verkeer het gain minsk het idee dat we 10 0 % zekerhaid
hebben, dat we vaaileg thoeskommen, moar wie hebben wel
verkeersregels en controles om dei zekerhaid veur elk en ain
en nait allain veur mie zo groot meugelk te moaken.
Ook de VAR garandeert gain volledige zekerhaid, moar meer
ogen en elektronische ondersteuning geven meer zekerhaid.
B oetendat is voetballen op het hoogste nivo al laank gain
spelletje meer ( behaalve veur ‘ t publiek misschain) , het gait
nait meer om het “leuk” moar om grof geld en veur de clubs
en de speulers om heur bestoan.
Als je ‘ t overtreden van ‘ n spelregel nait belangriek vinden,

Ik Heb joe al ais verteld dat ik zo’ n lutje 2 0 joar op de planken stoan heb onder de “artiestennoam” R ieks oet L utjeloug.
Doar wil ik joe nog even ‘ n beetje van vertellen.
Toun ik in L utjeloug woonde, hadden wie nog veldwachters,
dat was dus plietsie hè .
ei luipen din aistied it fiets bie haand deur t d rp hin o
‘ t volk ‘ n beetje in de goaten te hollen.
Z o was ik ‘ n moal op ‘ n woensdagoavond in N ovember in
rout duuster onderwegens op fiets zunder licht
Inains ‘ n stem: “Halt, afstappen, U heeft geen licht! ”
Ik zee: “Jo a, dat wait ik zulf ook wel.”
“U moet gaan lopen”!
“Dat heb ik doargunder aal pebaaierd, moar dat hielp ook
nait.”
Dat schoot hom in ‘ t verkeerde keelgat hè , hai pakte zien
aantaikenboukje en potlood ( ! ) en begunde op te nuimen en
te schrieven:
“Het licht brandt niet, dat achterspatbord is niet goed wit, de
handremmen doen het niet en er zit geen bel op, dat wordt
wel 35 gulden ( ! ) ”
Ik zee: “Och, dat is nait zo slim, as hai vrijdag om vief uur
moar kloar is.”
In april ben ik er weer.
P aulus.
P.S. Mitroken is echt schandoalig: ze mouten heur sigaretten moar zulf kopen.
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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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Hoofdweg 18
9905 PC Holwierde
06 306 148 92
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GEEF DE P EN

DOOR

W ij zijn F rank Dekker, Michelle W oldendorp en
L yn n Dekker en we wonen op de Hoofdweg, sinds 2 2 september zijn wij trotse ouders geworden van L yn n.
Ik heb een eigen klus bedrijf zoals bij velen wel bekend,
Dekker onderhoud en verbouw.
Inmiddels ben ik alweer 4 jaar voor mezelf.
Michelle werkt in de beveiliging.
In onze vrije tijd drinken we graag een drankje in de kroeg en
ik ga elke week kleiduiven schieten in Delfzijl.
Groetjes
F rank , Michelle en L yn n

•
•
•
•
•

Timmerwerk
Kozijnen (hout/kunststof)
Hoofdweg 40
Glaszetten
9905PD Holwierde
Badkamers/wc’s
Tel. 06-27861131
Aardbevingsschades

Paaseieren zoeken!
Springkussens
Op zaterdag 20 april organiseert VV Holwierde
een leukePartytenten
activiteit
Stormbanen
Funfood
Ballondecoratie
Opblaaspoppen
voor alle kinderen uit de omgeving van
Holwierde.
Zeskamp
Rodeloper
Kinderen tot en met 11 jaar zijn van
harte welkom om samen
met
www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl
06 - 45 09
22 07
de paashaas paaseieren te zoeken op Sportpark
Katmis.

Wil je meedoen meld je dan (voor 15 april) aan bij Marloes Lenting
06-52589707. Wij zien je graag op 20 april om 13.30 uur
in de kantine van VV Holwierde!
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•
•
•
•
•

Timmerwerk
Kozijnen (hout/kunststof)
Hoofdweg 40
Glaszetten
9905PD Holwierde
Badkamers/wc’s
Tel. 06-27861131
Aardbevingsschades

Springkussens
Stormbanen
Ballondecoratie
Zeskamp

Partytenten
Funfood
Opblaaspoppen
Rodeloper

www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl

06 - 45 09 22 07
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Schuttersfeest S.V.Holwierde
Z aterdagavond 16 februari 2 0 19 hebben we onze nieuwjaarsavond en schuttersfeest gehouden in onze locatie.
De medailles en bekers werden uitgereikt en het nieuwe koningspaar werd gekroond.
De gehele uitslagen vind u in hieronder vermeld.
W e zijn een keer van onze traditie gourmetten afgestapt en hebben dit vervangen door
een stamppot buffet. Met een heerlijk toetje na.
F am. C ramer heeft ons weer goed verzorgd..
E .Swijghuizen verzorgde de muziek.

Winnaars 2018

E en ieder die voor deze gezellige avond heeft gezorgd wordt bedankt.
B estuur Schuttersvereniging Holwierde.

H.Oosterhuis
R .N eijhoft
G.C ock
H.Oosterhuis
F .Meijer
F .Meijer
H.W est

Hgst.stel kaarten (
Hgst.stel kaarten (
Hgst.stel kaarten (
Hgst.stel kaarten (
Hgst.stel kaarten (
Hgst.stel kaarten (
Hgst.stel kaarten (

heren)
Dames)
Dames)
P istool)
L GO)
Opgelegd)
Opgelegd)

R .v/d.R oest
A.T
A.Telkamp
E .Swijghuizen
F .Meijer
F .Meijer
E .Swijghuizen
H.Oosterhuis
R .N eijhoft

1e prijs Heren C team
1e prijs Heren B team
2 e prijs Heren H team
1e prijs L GO
1e prijs ( Opgelegd)
1e prijs P istool B team
1e prijs P istool A team
Meeste aantal X 12

119
115
115
95
116
119
119

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

91,3 pnt
96 ,6 pnt
10 8,6 pnt
10 9,2 pnt
114,9 pnt
7 3,0 pnt
85,1 pnt
82
X

HOLWIE RDE
S.V.

K oningspaar 2018
H.P ieterman

1e A dj udant

10 ,9 pnt boven jaar gem.

A.T
A.Telkamp

2e A dj udant

7 ,8 pnt boven jaar gem.

H.Oosterhuis

K oning

2018

Hgst. jaargem

115,5 pnt

R .N eijhoft

K oningin 2018

Hgst. jaargem

10 0 ,5 pnt

Gecombineerde Jaarvergadering
Uitvaartvereniging Holwierde
en de Algemene Begraafplaats
houden hun jaarvergadering
woensdag 3 april 2019 in het dorpshuis
”De Heekt” te Holwierde 19.30 uur.
Op de agenda staan o.a:
opening, notulen,
div. Financ. verslagen,
Wijzigingen Tarieven
Verslag kascontrole,
Het bestuur
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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

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

Deze maand hebben wij voor onze
puzzelaars een cijfercode puzzel

Veel succes!
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+9
+10
+10
+8
+9
+8

totaal
69 pnt
61 pnt
70 pnt
68 pnt
19 pnt
20 pnt
67 pnt
9 pnt
33 pnt

De b loemenoplossingen
van vorige keer:
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7 .
8.
9.
10 .
11.
12 .
13.
14.
15.
16 .
17 .
18.
19.
2 0 .

Aronskelk
Ju daspenning
Margiet
Vergeet mij niet
Tien geboden
Anjer
L ieve vrouwe
bedstro
Ja smijn
B oterbloem
C hristusdoorn
K laproos
B lauwe
korenbloem
K attestaart
Sneeuwklokje
F lamingo
Garnaalplantje
P antoffel
Ster van
B ethlehem/
kerstster
Vlijtige L ies
Ooievaarsbek
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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 A SSIC

K IN GSN IGHT

Z aterdag 27 april
Dorpshuis de Heekt
21.00 tot 01.00 uur
Entree 2 euro
M mv DJ GA RM T
- update- update- updateU

P aasworkshop
kunt zich nog steeds opgeven voor
de paasworkshop op
17 april in de Heekt
Opgave kan tot 7 april b ij ;
Greetj e ten Hove
De Rippert 17
T el 05 96 8 5 8 8 8 8

P aasworkshop
Op 17 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 € 2 2 .50 inclusief 1 consumptie,
de avond begint om 19.30 uur.
Z elf meenemen : mesje,schaar en eventueel een tangetje.
Opgave voor 7 april bij Greetje 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
In dit nummer plaatsen we een aantal foto’ s met bijschrift. W e hebben er geen thema aan gekoppeld,
gewoon “ploatjes kieken”.......
B ron: Holwierde.net en uit ons eigen fotoarchief.

Gezicht op de N ansumerweg vanaf de kerk. Aan de horizon N ansum, K lein W ierum en U iteinde.
K rantenfoto van een optocht met het Holwierder muziekkorps.
L opend vanaf de brug, met nog een stukje zichtbaar de
molen van B leeker, naar de K rewerderweg. R echts de haven
met een schip.
F oto onder:
Holwierder muziekkorps circa 1930 voor de C hr. lagere
school. Staand v.l.n.r.: Otto van der Molen, Ja n F olkersma,
B erend W esterdijk, Trui W esterdijk, Hilje W esterdijk, Ja n
W esterdijk, Hatmannus R oeteres, Hendrik B rouwer en R ong
B os. Z ittend v.l.n.r.: Ido W esterdijk, K ornelis W esterdijk, E dze
Mulder ( de dirigent) , Geiko Slagter en dhr. P aapst.
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Z uivelfabriek “De Toekomst” aan de
Hoofdweg naast de Heekt, op de plek
van de voormalige R abobank, nu
kapsalon
Op de foto Jo W olthuis uit W ierhuizen,
de eerste melkrijder met een auto.

O p deze foto ( krantenknip sel) ziet u een bu s van de
vroegere firma Schepel en
M u lder u it H olwierde met het
reclamebord van het carrosseriebedrijf P .M edema u it
Ap p ingedam.
E en mooi p laatje met de
voormalige R.H.B.S. als
achtergrond.
T RA N SP ORT BEDRIJF DOORN BOS
Harm Doornbos, van 1957 tot 197 5 eigenaar, woonde eerst aan de Hoofdweg en de B ansumerweg en later aan de
N ansumerweg 2 .
Hij begon met de boderit, waarmee goederen uit Holwierde naar het bodeterrein in Groningen werden gebracht en spullen
voor de winkels weer mee terug werden genomen. Ook werd er jarenlang koren naar Groningen gereden en op de terugreis
werd kunstmest voor de boeren meegebracht. E erst in zakken en later los gestort, waarvoor Doornbos een tractor met voorlader had en een transportband. Deze werden eerst naar de desbetreffende boer gebracht en hij keerde dan terug op een
brommer welke op de heenreis aan de voorlader hing. Verder werd er stro vervoerd naar diverse bestemmingen.
In die tijd had hij twee vrachtwagens met als chauffeur o.a. Ja n Oosterbeek. L ater reed hij weer alleen.
In de winter reed hij voor de provincie voor de gladheidsbestrijding.
Het strooien ging toen anders als nu.
Achter in de auto werd zout geladen en
dit werd, al rijdend, in de zoutstrooier
geschept door een personeelslid van de
provincie ( K laas van Velsen) .
Dit was een koud klusje.
De laatste jaren reed Doornbos voor
W agenborg Houttransport in Delfzijl,
eerst met een Volvo 495 Titan en later
met een Volvo F 88. Het hout werd door
het hele land vervoerd.
In 197 5 is met het bedrijf gestopt, omdat
de vraag naar hout stagneerde..
L ater, in 197 8, werkte dhr.Doornbos bij
de Gado.
foto: M et de F 8 8 bij W agenborg hou ttransp ort aan de V isserijweg in D elfzijl.
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De Speeltuin van Holwierde.
Graag schrijven wij als bestuur van de speeltuin een stukje
in de dorpskrant, over wat er de afgelopen jaren allemaal
veranderd is in de speeltuin en het bestuur.
De speeltuin Holwierde heeft afgelopen jaren veel bestuursleden gehad. E en aantal jaren geleden waren er nog maar 2
bestuursleden over, L aura Telkamp en B art Doornbos.
Z ij zochten om verschillende redenen nieuwe opvolgers.
R oelf R ijnsbergen en W illem Smit zijn er als eerste bijgekomen, later kregen ze versterking van Martijn B os en Ger
B athoorn.

Afgelopen november zijn we weer naar de Vak en R ecreatiebeurs ( zoals we elk jaar doen) geweest, met standhouders
van speeltoestellen. N a verschillende offertes, is het ons
gelukt om dit jaar weer een mooi speeltoestel aan te schaffen, deze is inmiddels met hulp van de vrijwilligers van “Veur
Mekoar” geplaatst.

Dit jaar is R oelf verhuist naar B ierum en daarom heeft hij
besloten om uit het bestuur te treden. N atuurlijk blijft hij wel
betrokken in en rondom de speeltuin. Gelukkig is het bestuur
wel weer versterkt met 2 nieuwe bestuursleden, R obert Dekker en Hessel Auwema.
Afgelopen jaren is gebleken dat Holwierde het enige groeiende dorp is van de krimpgemeente, veelal d.m.v. jonge
gezinnen en een geboorte golf. Dit is goed voor de school/
peuterspeelzaal, winkel, sportclubs, huizenmarkt enz. E n
natuurlijk ook voor de speeltuin, er wordt veel gebruik van
gemaakt. Voor kinderen van alle leeftijden is er wel iets leuks
om mee te spelen. Jo nge kinderen zijn er vaak met papa/
mama, opa/oma. Door de tafels en bankjes in het midden
van de speeltuin, kunnen zij daar gezellig een praatje maken
en kunnen de kids ondertussen lekker spelen. Z elfs gezinnen van buiten Holwierde komen naar onze speeltuin toe,
hoe mooi is dat!
In 2 0 17 hebben we subsidie aangevraagd voor loket leefbaar
en daar hebben we een mooi budget van gekregen. Daar
hebben we een rvs speel- glijtoren van besteld en is het
speelhuis van de grote glijbaan vervangen. E r zijn ook bielzen rond het klimrek en het zandtoestel geplaatst.
In 2 0 18 is er een nieuwe draaicarroussel geplaatst en met
“N L -Doet” waren er minimaal 15 vrijwilligers, daardoor werd
de speeltuin weer nieuw leven in geblazen. Ook zijn er een
aantal 2 ehands professionele toestellen uit een andere
speeltuin opgeknapt en geplaatst. Onder de naam “N L Doet
staat op outube een leuk fil pje
Afgelopen oktober hebben we met 12 vrijwilligers collecte
gelopen. W ij willen graag bij deze nogmaals de collectanten,
evenals de ( gulle) gevers van Holwierde en N ansum bedanken voor een fantastisch opgehaald bedrag.
Hiervan kunnen wij de speeltoestellen onderhouden of vervangen. Dit is namelijk erg kostbaar omdat de toestellen een
certificaat oeten hebben en alle toestellen jaarlijks goedgekeurd moeten worden. Helaas hebben we ook wel eens met
vandalisme en vernielingen te maken, waar wij ons niet voor
kunnen verzekeren.
Z oals jullie al hebben kunnen lezen is ‘ C lub’ helaas genoodzaakt te stoppen. E r werd ons namens C lub, een check
overhandigd met een prachtig bedrag! Ook hebben ze een
gedeelte van de maandelijkse opbrengst van oud papier aan
ons geschonken. Daar zijn wij ontzettend blij mee.
W ij blijven steeds in beweging om via verschillende mogelijkheden geld binnen te krijgen met acties, subsidies en
collectes.
Op Hemelvaartsdag, 3 0 mei, organiseert de speeltuin
vereniging samen met de manege weer een volley b altoernooi in de manage, dus geef j e op, als team of
individueel! ! !
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Z aterdag 16 maart, was het weer “N L Doet” .
R uim 2 0 vrijwilligers meldden zich aan om de handen uit de
mouwen te steken. W at een mooie opkomst! Daar zijn we
erg blij mee, Super! E r is o.a. een talud gemaakt bij de kabelbaan, zand aangevuld waar nodig, onkruid gewied, speeltoestellen gesopt. E r zijn toestellen verplaatst en het nieuwe
speeltoestel heeft ook een ooie plek gekregen offie thee
en lekker warme broodjes kwamen onze kant op dankzij de
Superrr( markt) , top! Het weer had wel iets beter gekund.
Het water liep ons nog net niet uit de laarzen en 10 graden
warmer was ook niet verkeerd geweest ….
Maar, het is ons weer gelukt. E en ieder die ons op welke
manier dan ook geholpen heeft, BEDA N K T !
W ij zetten ons als bestuur, met heel veel plezier in; voor alle
lachende en spelende kinderen, in ons dorp en omgeving.
W ij wensen iedereen heel veel speelplezier.
Groet de Speeltuinvereniging Holwierde
speeltuinholwierde@ hotmail.com

Deur de opa’ s van vrij willgersb ank Veur M ekoar
Heb ’ n hun klaainkinder het nou goud Veur M ekoar.

Onze dank aan Ineke, Ria en Sandrina dat wij door hun gift
dit speeltoestel konden aanschaffen.
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“april 2019”
Beste dorpsgenoten,

	
  

Vanaf heden zullen Guus en E efje C laessens deze nieuwspagina voor K rewerd gaan verzorgen.
W e willen graag een nieuwe draai aan deze pagina gaan
geven door hier o.a. leuke anekdotes en foto’ s over - en uit
het K rewerder dorpsleven te gaan plaatsen.
In de mei editie starten we met het 1e verhaal.
W e zouden het erg leuk vinden als de dorpsbewoners zelf
met input komen, wij maken er dan in samenspraak met de
verteller een mooi verhaal van, eventueel met foto’ s.
Heb j e leuke ideeë n, meld dit dan b ij ons persoonlij k.
N ieuw b estuur dorpsb elangen
Z oals velen van jullie via de dorpstamtam al zullen hebben
vernomen, zijn er een aantal wijzigingen binnen het bestuur
van Dorpsbelangen geweest. Dit wordt met alle dorpsbewoners gecommuniceerd middels een nieuwsbrief en ook zal
er spoedig een dorpsvergadering plaats gaan vinden, datum
volgt in de nieuwsbrief.
Het nieuwe motto van Dorpsb elangen zal worden
“ VOOR EL K A A R, DOOR EL K A A R”
A GEN DA :
‘ Start het weekend’ b orrel:
2 6 april.
Stekj esmarkt:
Datum volgt spoedig.
6 dorpentocht:
Z aterdag 4 mei.
K rewerd doet aan deze 2 e editie graag weer mee, gezien
het grote succes van vorig jaar. W e zijn daarvoor wederom
op zoek naar enthousiaste dorpelingen die graag mee willen
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W ilt u een b ericht, v erhaal, anekdote of een gedicht
plaatsen op de ‘ nieuw spagina K rew erd’ in de H eekt?
Stuur dan een mail v oor de 1 5 de v an de maand met
naam naar dorpsb elangen@ krew erd.nl

helpen op deze gezellige dag, om het dorpshuis te bemannen en de directe aanlooproute netjes te maken en te
versieren. Het Dorpshuis is dan van 10 -17 u geopend , dus
zullen er verschillende shifts nodig zijn.
L eefb aar dorp
E r lopen inmiddels allerlei mooie initiatieven in K rewerd,
voor een leefbaar dorp.
Z oals iedereen al gemerkt zal hebben, is ons dorp ‘ verfraaid’ met een aantal mooie rode verkeersdrempels.
Helaas was dit nodig! De werkgroep verkeer heeft dit
bewerkstelligd.
Een andere werkgroep is de b omen- werkgroep. Z ij zijn
inmiddels ver gevorderd in hun ideeë n voor nieuwe meer
gevarieerde bomen aanplant welke o.a. ook de insecten
hard nodig hebben. Hieronder op de foto wordt gewenste
keuze- en plaatsing weergegeven.
B innenkort zal dit plan aangeboden gaan worden aan de
gemeente Delfzijl en wij hopen natuurlijk van harte dat de
gemeente dit prachtige plan in werking gaat stellen!
Voor het aanmelden van ideeë n, anekdotes, mooie K rewerder foto’ s of het aanbieden van je hulp bij bijv. de 6 -dorpentocht, kun je een mail sturen naar:
dorpsbelangen@ krewerd.nl of spreek ons persoonlijk aan.

Helmantel lezing M ariakerk K rewerd

D onderdagav ond 1 1 april 2 0 1 9 A anv ang: 2 0 .0 0 uur ( kerkdeur open: 1 9 .3 0 uur)
Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage voor koffie

Ter ere van het 50 - jarig bestaan van de SOGK , neemt de
bekende Groningse schilder Henk Helmantel u op donderdagavond 11 april 2 0 19 mee in de wereld van het schilderen
van kerkinterieurs. De lezing vindt plaats in de sfeervolle
ambiance van de Middeleeuwse Mariakerk van K rewerd
Henk Helmantel ( 1945) is geboren en getogen in het
Groningse W esteremden. Als jongetje van nog geen twaalf
gaf hij blijk van een bijzondere aanleg voor tekenen en wist
hij dat hij later kunstschilder wilde worden.
Hij volgde hiervoor van 196 1 tot 196 5 de opleiding aan de
Academie Minerva in Groningen.

Henk voelt zich sterk verbonden
in de traditie van W est-E uropese
schilderkunst. Hij schildert stillevens
en kerk- en kloosterinterieurs, zowel
in N ederland als andere gebieden in
W est-E uropa.
Z ijn schoonheidsbeleving staat
hierbij centraal en ook zijn christelijke
levensovertuiging speelt een belangrijke rol in zijn werk.

Helmantel wordt algemeen beschouwd als een fijnschilder die zijn
onderwerpen op een realistische
manier weergeeft. De invloed van
zeventiende-eeuwse meesters zoals
R embrandt en Vermeer is duidelijk
aanwezig in zijn werk, vooral in de
behandeling van het licht. Ook latere
meesters als F loris Verster,
Dick K et en Mondriaan zijn van
grote betekenis.
Vanavond neemt Henk u mee naar de kerkinterieurs van
Gotische en R omaanse kerken. Door de ogen van de
kunstenaar maakt u kennis met de sereniteit en schoonheid
van deze vroege bouwwerken voor de christelijke eredienst.
Aan de hand van de schilder leert u hoe de vakman de
architectuur van deze heilige ruimtes met kleuren, vormen
en vlakken tot leven brengt en ruimte suggereert op het o zo
vlakke schilderpaneel.
L aat u vanavond door Henk inspireren en geef u over aan de
rijkdom die alle schone kunsten eigen is.

D e j aarlij kse collecte v an de hartstichting
v an 7 t/ m 1 3 april
U

heeft misschien het spotje al wel gezien of gehoord, maar
de Hartstichting wil graag in ieder dorp en stad een aantal
AE D apparaten.
Dit kost veel geld en daarom gaat een deel van de opbrengst
naar dit doel. Voor onderzoek is ook veel geld nodig.
Heeft u geen geld in huis? Geen probleem, want aan de bus
zit een scan/code
Hiermee kunt U een bedrag overmaken, dit is eenmalig.
Donateur worden
Dit kan natuurlijk, zie hiervoor de webside: Hartstichting.nl
Hier vindt u ook meer informatie over hart en vaten.
C ollectanten K rewerd
M isschien dat er in K rewerd niet wordt gecollecteerd
omdat het moeilij k is hier een collectant te vinden.
We doen ons uiterste b est.
Mocht U interesse hebben, neem dan contact op met:
Greetje ten Hove Tel : 0 596 -858888
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 25

Wie zijn er jarig in...
...april?
4
11
20

T hij men
Justin
Dannick

22
23
29

Iwan
Faith
Damian

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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P A A SK N U T SEL EN

Voor pasen haalden wij nog enkele knutselvoorbeelden van het internet.

E en eierdoos, vilt of karton, plak-oogjes en klaar zijn deze paashaantjes
M aak zelf draad eieren.
N eem 1 kopje houtlijm 2 kopjes water en 2 kopjes bloem.
Dat alles goed mengen. Gekleurde draad erin doen. W ikkel
om een ballon en laat het hard worden. Dan voorzichtig
ballon lekprikken

o fiefilterhaas es en een rans van veert es en eit es
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N IEU WE L A N DP OORT

P laatsing ku nstwerk D e N ieu we L andp oort gevierd
Op het heringerichte stationsgebied in Delfzijl is een Ja panse tuin aangelegd met daarin een Haiku. Deze haiku – een
typ isch Ja panse kunstuiting in de vorm van een drieregelig
gedicht – is verwerkt in het kunstwerk van Hans N ipshagen:
De N ieuwe L andpoort.
Tijdens de opening van het heringerichte stationsgebied
werd ook de plaatsing van De N ieuwe L andpoort gevierd.
De Haiku werd in het Ja pans en in het N ederland voorgedragen.
oto etho der Hans Ronde met van lin s naar rechts
naast hem R yo ko M erison- N akazawa, R obbie van L and van
Sh nan it
el i l en nstenaar Hans ipshagen. p de
achtergrond staat e ie e andpoort.

W ethouder Hans R onde: “W e wilden onze stedenband ook
in het straatbeeld zichtbaar maken, dat is volgens mij goed
gelukt met De N ieuwe L andpoort.
Het mooie is dat we het hebben kunnen koppelen aan de
herinrichting van het
stationsgebied en dat het kunstwerk in een Ja panse tuin
staat.”
Haiku als uitgangspunt
Shunan C ity heeft een wedstrijd uitgeschreven die resulteerde in een haiku van dichteres K yo ko F ujii:
Y u ko no
I ro saki tsu gu ya
h ripp
De haiku is door R yo ko Merison-N akazawa vertaald in het
N ederlands:
le ren van vriendschap
komen jaar op jaar tot bloei
t lpen in Sh nan
E lk jaar planten schoolkinderen
in Shunan tulpen als uiting van
vriendschap tussen Shunan C ity en
Delfzijl.
Ontwerp van kunstenaar Hans
N ipshagen
Met het drieregelig gedicht is de
gemeente Delfzijl naar een aantal
kunstenaars gestapt met de vraag
een schetsontwerp te maken.
Als voorwaarden zijn onder andere
gesteld dat de kunstenaar ervaring
heeft met het verwerken van tekst in
de openbare ruimte en in de provincie Groningen woont.

25 j aar stedenb and
Delfzijl heeft via de stichting Shunan C ity Delfzijl al 2 5 jaar
een uitwisselingsprogramma met de Ja panse stad Shunan
C ity . E lke zomer ontmoeten jongeren uit beide steden elkaar,
het ene jaar logeren twaalf jongeren uit Delfzijl in Shunan
C ity bij gastgezinnen, het andere jaar vindt de uitwisseling in
Delfzijl plaats. De gemeente Delfzijl ondersteunt dit initiatief.

28 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

E en groep bestaande uit vertegenwoordigers van inwoners
en ondernemers van het centrum van Delfzijl heeft samen
met de stichting Shunan C ity en de gemeente gekozen voor
het ontwerp van beeldhouwer Hans N ipshagen ‘ De N ieuwe
L andpoort’ .

vv Holwierde
Geraniumactie
Op woensdag 8 mei komt de voetbalvereniging weer
langs uw deur voor de jaarlijkse geraniumverkoop!
Met de opbrengst financieren wij, zoals ieder jaar, het

jeugdvoetbalkamp
1 voor € 2,50
3 voor € 6,-

U kunt ons verwachten vanaf 18.00 uur!
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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

JO 8 van start

VV Holwierde heeft er een nieuw jeugdteam bij!
De JO 8 heeft op zaterdag 9 maart zijn eerste competitiewedstrijd gespeeld. Dit team staat onder leiding van Marten Ja n
B os en traint iedere woensdagavond van 18: 0 0 uur tot 18: 45 uur. Ondanks dat de groep maar klein is, is het plezier er
niet minder om, maar we zouden het geweldig vinden als er nog een aantal spelertjes bij komen.
Dus: b en j e 5 , 6 of 7 j aar en heb j e zin om te komen voetb allen? !
K om gezellig een keer meetrainen. We trainen iedere woensdag van 18 .00 uur tot 18 .45 uur.

Geraniumverkoop
Op woensdag 8 mei komt de voetbalvereniging weer langs uw deur voor de jaarlijkse geraniumverkoop! Met de opbrengst financieren wij zoals ieder jaar het jeugdvoetbalka p
kunt ons verwachten vanaf
uur
zie p agina 2 9
P aaseieren zoeken
Op zaterdag 2 0 april organiseert VV Holwierde een leuke activiteit voor alle kinderen uit de omgeving van Holwierde.
K inderen tot en met 11 jaar zijn van harte welkom om samen met de paashaas paaseieren te zoeken op Sportpark K atmis. W il je meedoen, meld je dan voor 15 april a.s. aan bij Marloes L enting ( tel. 0 6 -52 5897 0 7 ) . W ij zien je graag op 2 0
april om 13.30 uur in de kantine van VV Holwierde!
zie p agina 1 3 .
Wedstrij dprogramma 1e elftal
Het eerste elftal van VV Holwierde heeft een aantal belangrijke wedstrijden voor de boeg ten behoeve van lijfsbehoud in
de derde klasse.
Op zaterdag 6 april wordt Mamio ontvangen op Sportpark K atmis, op 2 0 april komt Groen Geel L angs. Op zaterdag 4
mei wacht de derby tegen DVC Appingedam. Hieronder een overzicht van de komende wedstrijden.
Z aterdag
Z aterdag
Z aterdag
Z aterdag

6 april 2
13 april 2
2 0 april 2
4 mei 2

0 19
0 19
0 19
0 19

VV Holwierde
B e Q uick 1887
VV Holwierde
VV Holwierde

–
–
–

–

Mamio
VV Holwierde
Groen Geel
DVC Appingedam

14: 30
15: 30
14: 30
14: 30
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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

Op de bovenste foto zien we de vorderingen van werkzaamheden bij de dijk bij N ansum en op de tweede foto een beeld
van het werk in de buurt van de gaslocatie bij U iteinde. De foto linksonder is genomen vanaf het E emshotel. Daarop is te
zien dat men aan de zeekant de dijk met klei bedekt en breder maakt. Op de foto rechts een bulldozer zoals je ze dagelijks
aan het werk ziet. E r zal nog heel wat klei en zand heen en weer gegraven en geschoven worden voordat het hele project
eind 2 0 19 gereed zal zijn. Of moeten ze in 2 0 2 0 nog verder? ?
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Uw belastingadviseur voor:

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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Ontmoetingsgroep 5 5 +
Donderdag 4 april
“n euten schaiten” in de Heekt, aanvang 14.3 0 uur.
na a oop geza enlijke brood aaltijd
B ij verhindering afzeggen tel. 6 2 4514.

T erugb lik op b ij eenkomst van maart
leuke bloemstukjes gemaakt o.l.v. W ilma Smit.-B leeker
zeker voor herhaling vatbaar.
N amens de vrijwilligers, K orry Star.

Beste Dorpsb ewoners,
M ij n kat wordt ruim een maand vermist
en is wel een aantal keren gesignaleerd
rondom Holwierde.
Helaas is het voor mij niet mogelij k te
zoeken aangezien ik momenteel in Berlij n
woon.
M ij n vader, wonende op De Rippert 29,
zorgt op het moment voor mij n twee katten
en Dj é b a Is helaas niet teruggekomen
nadat hij naar b uiten was gelaten.

Djéba

Heeft u informatie over Djéba
neem dan alstublieft contact op met:

M et vriendelij ke groet,
Denise Bolt

Denise Bolt
0651959719
Diersoort:

Kat

Vermist sinds: 02 februari 2019

Geslacht:

kater

Straat:

De Rippert

Kleur:

CYPERS BRUINZWART
(GESTREEPT) met WIT

Plaats:

Holwierde

Djéba is een grote kat, heeft een witte borstkas, witte voorteentjes en zijn achterpoten zijn wit. Hij
heeft groene ogen.
Hij Is heel schrikkerig en laat zich niet snel aanhalen.
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

Voor b ij les en huiswerkb egeleiding in
Economische- A dministratieve vakken
( inclusief M & O) op alle niveaus
kun j e terecht b ij :
Eltj e Bos, Wieger van den Bosstraat 15 ,
9901 GS A ppingedam.
T el.: 05 96 - 6 26 93 2 of 06 - 25 5 45 3 7 6 .
e- mail: e.h.b os@ planet.nl

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

Ook ex amentraining is op afspraak mogelij k
in de volgende vakken:
HA VO: M & O/ Bedrij fseconomie
HA VO: Economie
VWO: M & O/ Bedrij fseconomie
VWO: Economie
VM BO: Economie

Wie kan en wil grasmaaien
en in de tuin helpen? ? ? ?
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 laverj assen H.C . “D E K A RP ER”

H.C . “DE K AR P E R ” te Spijk organiseert wederom voor het
nieuwe winterseizoen 2 0 18/2 0 19 een achttal vrije K laverjasavonden. Tevens zal er een competitie opgesteld worden
over 8 avonden waarvan u 2 moet laten vallen.
N oteer in uw agenda de volgende datum!
2019:
A anvang:

	
  

T el: 05 96 - 6 29491

5 april
19.45 uur in de zaal café C arillon te Spijk

Inleg € 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
Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr
Openingstijden vanaf APRIL:
Dinsdag t/m donderdag
13.00 –
18.00 uur
Vrijdag
9.00
–
18.00 uur
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 april 2019
Ger Bathoorn
Derreck Rijnders

0622678214
0653441592

Vrijdag 3 mei 2019
Mathijs Venema
Anko Vischer

0596-683460
0596-629360

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

A fval ophaaldienst

Grof vuil: woensdag 10 april / 8 mei - telefoon 6 2 0 6 38

Informatie / contactgegevens Ray on
N oord Gemeente Delfzij l
Geb iedsregisseur N oord
E dwin B roekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 0 56 9 6 39399 of 0 6 5547 7 0 82
elke 4e vrij dag van de maand, is de Gebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, U iteinderweg 7 b Holwierde van 9.30 u tot 12 .30 u

Ray onb eheerder N oord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
M eldingen openb are ruimte: Telefonisch 14 0 596
( zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
Buurtagent Jo landa B lokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 0 90 0 8844
Buurtagent Hans B olt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 0 90 0 8844

Agenda Holwierde 2019
april
2
7 t/m 13 april
4
17
27
mei
2
4 mei
7
juni
12
15
oktober
4
12
november
20 t/m 22
2020
januari
4

Neutr.vrouwengr.voorjaarsbloemstuk
Collecte Hartstichting
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Paasworkshop De Heekt
CLASSIC KINGSNIGHT De Heekt
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
6 dorpentocht ( wandel/ fiets)
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
VV Holwierde Klaverjassen en pokeren

Rectificatie: I n het maartnu mmer staat op p agina 2 3 een
vergissing. F am.H arm L u bbers woonde op L u tjebu ren, fam.
Klaas L u bbers woonde op D e R ip p ert.

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. Gemeente Bierum - Holwierde - K rewerd
april
7
14
18
19
2 0
2 1
2 8

9.30
9.30
19.30
19.30
2 1.0 0
10 .0 0
9.30

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

Irenekerk B ierum
Irenekerk B ierum
Stefanuskerk Holwierde
Stefanuskerk Holwierde
Sebastiaankerk? B ierum
Irenekerk B ierum
Irenekerk B ierum
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Ds. M. R
Ds. G. K
Ds. G. K
Ds. G. K
Ds. G. K
Ds. G. K
Dhr. H. P

oepers L oppersum
nol
nol
nol
nol
nol
erdok Appingedam

5e lijdenszondag J udica
6 e lijdenszondag P almarum
W itte Donderdag Avondmaal
Goede Vrijdag
Stille Z aterdag
P asen m.m.v. C B S
N oah’ s Ark

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!
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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

