42e jaargang nr.1
september 2019

Aan weerszijden van

dorpskrant
Holwierde - Krewerd

Coaching mogelijkheden in
Regio Holwierde
• Persoonlijke Coaching
Coac
• Loopbaan C
Coaching
• Zakelijke
Zakelijk Coaching
Ben je geïnteresseerd?
Neem voor een vrijblijvende
Nee
afspraak
contact op met
afsp
f
Sandra Tinge
San
Hoofdweg 28
9905 PC Holwierde
T 06 125 93 159
sandra@santikicoaching.nl
www.santikicoaching.nl
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
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COLOFON
BESTUUR:
voorzitter:
Reinier van der Roest
(contacten adverteerders)
Uiteinderweg 4,
9905 RG Holwierde, tel. 620435
penningmeester:
Eltje Bos
W. van den Bosstraat 15
9901 GS Appingedam, tel. 626932
secretaris:
Rudi Gerritsen
Juffertoren 47
9905 RH Holwierde, tel. 629206
Henk Smit
(abonnementen)
Het Vliet 58
9905 TK Holwierde, tel. 625644
Foktje Oosterhuis
(opmaak en verzorging rubrieken)
Nansumerweg 42
9905 RC Holwierde, tel. 628065
Bauk Booijen
(opmaak)
Hoofdweg 14
9905 PC Holwierde, tel.680690
Het inleveren van kopij:
Wie?
Iedereen kan kopij inleveren voor
onze krant, ook de kinderen. Het kan
wel eens voorkomen, dat bepaalde
bijdragen iets worden ingekort. Maar
we staan er voor in, dat de strekking
hetzelfde blijft. Om misverstanden te
voorkomen:
De inhoud van het artikel blijft voor
verantwoording van de schrijver, dat
wil zeggen dat wij het als redactie niet
eens hoeven te zijn met de schrijver.
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

VAN DE REDACTIE
Beste lezers,
Herfst geeft de kalender aan, maar wat een zomer hebben we gehad. Veel droogte en warmte. Hopelijk krijgen we de komende tijd “normaal” weer. Dan kunnen we
allemaal bijkomen van deze uitzonderlijke periode. Met dit eerste nummer van de
42e jaargang wensen wij u veel lees- en kijkplezier.
In dit nummer leest u:
•
Informatie van De Brede Werkgroep
•
Info over opgave voor deelname aan het Buurtschieten
•
“Paulus” vertelt
•
Eltje Bos aan het woord
•
Oproep 6-dorpentocht 2020
•
Uit de school geklapt
•
Krewerdernieuws
•
Wat gebeurde er in de zomervakantie?

Onder de appelboom
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom
en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.
Dit gedicht van Rutger Kopland komt uit zijn debuutdichtbundel ‘Onder het vee’
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1966.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 2 oktober
kopij graag inleveren voor 15 september
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9
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9905 TD Holwierde

0596 628450

Brede werkgroep ontvangt gedeputeerde Tjeerd van Dekken
Dinsdag 16 juli ontvingen wij onze
nieuwe gedeputeerde Tjeerd van
Dekken met een delegatie medewerkers van de provincie, Zorgbelang, Groninger Dorpen, Aletta
Jacobs School of Public Health en
het HANN (Healthy Aging Network
Noord Nederland).
Van onze zijde waren o.a. de huisarts, Buurtzorg, Superrr en Veur
Mekoar aanwezig.
René Battjes (technische ondersteuQLQJ HQ+DUP:HVVHOV IRWRJUD¿H 
hielpen mee. De medewerkers van
onze Superrr verzorgden weer een
prima lunch.
Wij gaven een presentatie van ons
projectplan en de stand van zaken
(dorpshuis De Heekt en huisvesting
Superrr en Huisarts).
Er volgde een levendige discussie.
Wordt vervolgd.

WIJZIGING DATUM
2SMXQLYRQGGHODDWVWHYHUJDGHULQJYDQGH%UHGH:HUNJURHSSODDWV'H]HYHUJDGHULQJJLQJYRRUDORYHUGH¿QDQFLHULQJ
van het projectplan. Wij spraken af de volgende vergadering in oktober te doen. Inmiddels is er aanleiding deze vergadering te
vervroegen.
Deze vergadering vindt daarom plaats op woensdagavond 25 september 2019
in dorpshuis De Heekt van 19:30 uur tot (uiterlijk) 21:30 uur en is toegankelijk voor alle dorpsbewoners.
De uitnodiging met notulen en agenda wordt tijdig verstuurd aan de bekende deelnemers die op de adreslijst staan.

Buslijn 41 blijft in Holwierde

(bericht van facebook dorpsbelangen gehaald)
Bijgaand de reactie die wij hebben ontvangen op onze zienswijze!
Geachte heer/ mevrouw,
Wij hebben uw reactie op de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2020 ontvangen. Uw reactie is meegezonden aan het
Dagelijks Bestuur van het OV-bureau (DB). Het DB heeft
PHGHRSEDVLVKLHUYDQRSMXQLMOGHGH¿QLWLHYHKRRIGlijnen dienstregeling 2020 goedgekeurd. Naar aanleiding
hiervan vindt u onderstaand ons antwoord op uw reactie.
In uw reactie maakt u bezwaar tegen het strekken van lijn 41
via de provinciale weg ter hoogte van Holwierde. Naar uw
mening levert het halteren van lijn 41 langs de provinciale
weg een onveilige situatie op voor overstekende reizigers;

bovendien neemt
de afstand naar de
halte fors toe.
Mede naar aanleiding van uw reactie
heeft het DB besloten lijn 41 niet te
strekken ter hoogte
van Holwierde.
Lijn 41 behoudt daarmee tussen Holwierde en Appingedam
de bestaande route.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u nogmaals voor het kenbaar maken van
uw reactie op de hoofdlijnen dienstregeling 2020.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het
Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen Drenthe
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 5
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- Volgend jaar weer! 2 mei 2020
6 Dorpentocht
1945 - 2020

Deze tocht willen wij uniek maken, door er een bestaanGHRI¿FLsOHURXWHYDQWHPDNHQHQLQLHGHUGRUSHHQ
informatie bord/zuil te plaatsen met het verhaal/verhalen
van het dorp over en tijdens de oorlog/bevrijding
In samenwerking met “de verhalen van Groningen”.
Wij gaan na de zomervakantie weer aan de slag met de
6-Dorpentocht 2020.
Wij zijn van mening dat er hier in onze dorpen veel is gebeurd, 75 jaar terug.
Wij willen ons inzetten om het zichtbaar en blijvend te maken
voor onze jongeren en belangstellenden want men mag niet
vergeten dat wij in Vrijheid leven maar dat er een geschiedenis aan vooraf is gegaan.

Zijn er gebeurtenissen in een van deze dorpen
die herinneren aan de oorlog/bevrijding die we
allemaal moeten weten?
Wilt u dat met ons delen? Wij gaan proberen het
volgend jaar in te passen.
,GHHsQHQYHUEHWHUSXQWHQNXQWXLQOHYHUHQELM
Simone (Bierum), Henk Sikkema(Spijk),
Louise (Godlinze),Guus (Krewerd),Nynke (Losdorp)

9RRU+ROZLHUGH3HWUDGH%RHU WHO

%RHN6SRWHQ.RI¿HWDIHO6XSHUUU
Na een hete zomer weer terug:
vanaf september zitten wij weer
elke vrijdagochtend van half 10
WRWKDOIELMGH.RI¿HWDIHOPHW
NRI¿HRIWKHHHQ³HHQNRHNMH
erbij”.
De BoekSpotKast was behoorlijk
in trek gedurende de afgelopen twee maanden hebben we
gemerkt.
9yyUGH]RPHUKHEEHQZHÀLQN
wat boeken kunnen vervangen
en blijkbaar is dat gewaardeerd!
Mooie nieuwe boeken die u niet nog een tweede keer hoeft
te lezen zijn zoals altijd welkom: wilt u ze in het zwarte krat
leggen? Dan kijken wij of ze meteen een plek in de kast kunQHQNULMJHQRIGDWZH]HHHUVWHYHQ³DFKWHULQKHWPDJD]LMQ´
zetten om te wachten tot hun beurt.
Informatieve boeken en mooie tijdschriften zijn ook welkom;
die leggen we in de doos naast het krat, mensen kunnen die
gratis meenemen, hoeven niet teruggebracht te worden.
Tot ziens in de Superrr!
Augusta, Thea en Rudi
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Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

Tankstation
Holwierde

Rick Dieters

Behandeling volgens afspraak

LPG bepaalde tijden
maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 08.00 - 12.00 uur
Tot ziens
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Bansumerweg 36Greetje ten Hove
E-mail: greet107@hotmail.com
Holwierde
Tel. 06 - 13584575
Tel. 0596 624370 0596 - 858888

Wat gebeurde er allemaal in onze zomervakantie?
'RQGHUGDJPHL+HPHOYDDUWVGDJ
was er weer de jaarlijkse beachvolleybaltoernooi.
Deze dag begon een beetje druilerig, maar in de manege is
dat geen probleem.
Om 9.00 uur werden de velden opgebouwd en was er voor
de eerste keer ook een luchtkussen aanwezig van Feestverhuur Eemsdelta.
Tegen elven stonden er, jawel, 14 teams klaar om met elkaar
te strijden voor de felbegeerde wisselbeker.
De stemming was fantastisch en zowel jong en oud vermaakten zich prima. Ook het publiek, dat even kwam kijken,
was erg enthousiast.
8LWHLQGHOLMNZHUGGH¿QDOHJHVSHHOGGRRU07&+ROZLHUGHHQ
Corki Squad.
Na een spannende wedstrijd kwam het team van Corki
Squad als winnaar uit de bus en konden zij de wisselbeker in
ontvangst nemen.
Inmiddels was het weer zodanig opgeknapt, dat we buiten bij
de manege konden barbecueën. Erg veel mensen genoten
nog lang na van deze geweldige dag.
Hierbij wil ik iedereen, die heeft mee geholpen op welke
manier dan ook, hartelijk bedanken voor het mogelijk maken
van dit evenement.
Volgend jaar valt Hemelvaartsdag op donderdag 21 mei en
hoop ik iedereen weer te zien.
Namens de speeltuinvereniging Holwierde en Manege de
Eemsrakkers,
Anita Swijghuizen

Succesvolle Nederlandse Kampioenschappen voor voltigeurs
Voltigevereniging de Eemsrakkers
Op vrijdag 23 augustus startten de Nederlandse
Kampioenschappen voltige op het KNHS centrum te Ermelo.
Op vrijdagavond kwamen Fleur Medema en Marie Christine
Spraakman als duo met het paard Dublin onder leiding van
longeur Caston ten Hove in actie. Na een nette plicht en kür
met als thema candy girls werd de totale uitvoering door de
juryleden beoordeeld met een keurige 4e plaats.
Op zaterdagochtend stonden de solo’s op het programma. In de L-klasse kwamen Ilona Toxopeus en Thirza van
Langen aan de start. Wederom met het paard Dublin onder
leiding van longeur Caston ten Hove. Beide dames mochten
gelijktijdig de ring in en voerden de verplichte oefeningen
zeer netjes uit. Aansluitend was het de beurt om de kür (vrije
oefeningen) te tonen aan de jury. Bij het verlaten van de ring
werd duidelijk dat beide dames aan elkaar gewaagd waren
omdat de oefeningen keurig waren uitgevoerd. Dit bleek ook
bij de prijsuitreiking, Thirza eindigde hierbij op een nette 4e
plaats en Ilona behaalde het podium met een 3e plaats!
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 9
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PAULUS VERTELT
Zummer 2019
.... En dat was zilver, wel haar dat 15 joar leden docht?
Jo, dou wer d’r nog laacht om dei gekke wichter, dij achter
‘n baal aanvlogen en dat ook nog in ‘n korte boksem, zai
mossen zuk schoamen.
Moar dizze gekke wichter (de volgende generoatie din hè,
want dij van 15 joar leden binnen al op Drees) dij worden wel
even Europees Kampioen en
twijde bie de WK.
(QGL]]H³JHNNHZLFKWHU´OHYHQ
al laank nait meer bie pappe
en mamme thoes en goan din
‘s oavends noa ‘t eten op ‘n
drafke noar ‘t voetbalveld om
nog even te trainen.
1HHGL]]H³ZLFKWHUNHV´GLMYHUdainen mit heur voutjebaalderij
‘n dik belegde boterham.
Wat wil ik hiermit zeggen, want
dat ik altied wat zeggen wil,
dat heb je bie lutjenaan al wel
in de goaten.
Nou, je waiten ook ja wel, dat
ik wel beweren duuf dat ik
mien medeburgers ken en dat
is ook op ‘t gebied van (doames) voetballen zo.
Ik wait van miezulf da’k oarig nuver proaten kin, moar ook
dat ‘k luustern kin.
Dit wordt ook bevestigd deur signoalen dij ik vanoet de soamenleving krieg.

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

µQKRPRQDLWELHµQKHWHURµQ³.RNVLRDQ´QDLWELHµQFRPPXnist. Je vuilen hom al wel weer: Volgens mie heurt elk wel
aargens woar bie.
Deur het vörmen van mien aigen mainen heb ik nog nooit in
mien leven tot grote groepen heurd en dat heb ik nooit as ‘n
gemis ondervonnen.
Moar veur grote dailen van het minsdom is het verschrikkelk
DV]HQDLW³PLWSURDWHQ´kinnen.
Ik zol hier nog wel
wat daiper op in goan
kinnen, moar ik loat het
hier even bie, want wie
mouten ook nog even
wat te laagen hebben.
En op ons doameselftal
kom ik vast en zeker
nog wel ‘n moal terug.

Ik heb al voaker zegd, dat ik gain waitenschapper bin, moar
van ‘n hail bult dingen ‘n beetje wait en doarom kom ik bie
summigen misschain wat aigenwies over, moar dat is din
moar zo. Ik kin d’r mit leven en bin din ook nait van plan om
het te verandern.
Je mouten ‘t er moar mit doen en as je ‘t er stoer mit hebben:
nait meer lezen en as gain ain mien stukjes nog leest, din
heur ik dat wel van de redactie.
Moar dat ze nog wel lezen worden, verneem ik wel aan de
hand van de reacties van mien mede-koorleden in Baaierm.

De veurige keer heb
ik joe ‘n stukje verteld
over ‘n peerd en ‘n
ezel, moar dizze raais
wol ik joe vertellen van
2 ezels (of ain, dat is
nait recht dudelk), moar dij woonden baaide bie mie in de
buurt.
Ik bin geboren achter Termunten bie diek.
Onder aan diek stroomde ‘n kenoal. Over dat kenoal lag ‘n
brukje van 2 planken braid, mit aan ain kant ‘n leunen. Twij
PLQVNHQPLWµQ¿HWVNRQQHQPHNRDUGRDUQDLWYHXUELH
Aan zuudkaant woonde Albert, dij har ‘n poar koin, dij luipen
op ‘n stukje laand aan noordkaant.
Aan noorkaant woonde Hinnerk, dij har ook ‘n poar koin en
dij luipen aan zuudkant bie diek.
Zai mozzen dus bie zummerdag baaide 2 keer per dag over
‘t brukje om te melken. Moar…… zai hadden al in gain 10
joar ‘n woord tegen elkoar zegd.
Dou kwam de dag – je konnen er op wachten – dat ze baaide touglieks bie ‘t brukje kwammen.
=HVWRQGHQ]R¶QPLQXXWMHGRX]HJW$OEHUW³,NJRDYHXUµQ
H]HOQDLWRHW]LHG´³1RX´]HJW+LQQHUN³,NZHO´

Veural de leste biedroage over de buurtpreventie is positief
aankommen. Politiek? Misschain wel, moar ja, sums kropt
het bloud woar ‘t nait goan kin hè.
Dit schoot apmoal deur mie hin dou ik allerhande reacties
van medemensen heurde op het WK damesvoetbal.
,QDLQPRDOKDGGHQZLHZHHU " PLOMRHQ³GHVNXQGLJHQ´
Woarvan ‘n groot dail hail nait wos dat onze vraauwlu ook
voetbalden,
Moar dat geft niks: gewoon joen mond opentrekken, din denken aandern misschain wel dat joe der verstand van hebben
en din heur je der ook bie en dat is ook wat weerd.

Ik wait nait of ‘t nog zo is, moar vrouger op ‘schoulplaain
mochten kinder (en din veuraal jongens) groag ‘n beetje
opscheppen over van alles en din veuraal over wat ze thoes
hadden.
Zo stonnen er bie ons ook ‘n moal 3 jonkjes bienander.
'HHHUVWH]HJW³:LHELQQHQWKRHVPLWNLQGHUHQHONKHW]LHQ
aigen ber.”
³2FK´]HJWGLMWZLMGH³ZLHELQQHQPLWNLQGHUHQHONKHW]LHQ
aigen koamer.”
³1RX´]HJWGHGDDUGH³ZLHELQQHQWKRHVPLWRQVYLHYHQHQ
elk het zien aigen pa.”

Stel joe ais veur dat je naargens bie heuren: zielig, ainzoam
en allain stoa je doar in ‘t leven, zunder dat je ook moar mit
ain contact hebben of proaten kinnen, je heuren naargens
bie.
Volgens mie klopt dit nait, want je heuren din bie de groep dij
naargens bie heurt.
‘n Sinasdrinker heurt misschain nait bie ‘n coladrinker, ‘n
pieproker heurt misschain nait bie ‘n sigoarenroker,

Paulus.
P.S.
‘n Kameel kin wel 3 moand waarken zunder te
drinken: Ik kon vrouger wel 3 moand drinken zunder te
waarken.
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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

Wat gebeurde er allemaal in onze zomervakantie?
In de week voor vaderdag werden er
vaderdagcakejes gemaakt in de Superrr
Op 15 en 16 juni waren er weer Open dagen bij de biologische
varkenshouderij Lesterhuis op Uiteinde
24 t/m 26 mei was er het Festival Terug naar het begin met in de
kerk van Holwierde optredens van Tatiana Koleva met Youth Percussion Pool en Rutger van Otterloo

Voltigevereniging Eemsrakkers
Onder grote publieke belangstelling met stralend weer een superleuke
show laten zien in Vlagtwedde op zondag 16 juni tijdens de Landbouwbeurs. Dit op uitnodiging van Het Groninger Paard.
De demonstratie is uitgevoerd door het L-team bestaande uit: Manon,
Fleur, Jemelia, Manou, Noa en Maran op onze mooie Groninger ruin
Olmer met Lizanne van Ginkel aan de lounge.
Fleur Medema gaf uitleg van de oefeningen tijdens de demonstratie.
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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puzzel
Om het nieuwe seizoen te beginnen hebben wij voor u een
zweeds raadsel.
De eindstand van het vorige seizoen houdt u nog even van ons tegoed.
Wij wensen iedereen weer veel puzzelplezier!
Oplossingen kunnen via de mail (pag 3)
of in de brievenbus op Nansumerweg 42.
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen
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www.meteoappingedam.nl

(de penningmeester van de dorpskrant aan het woord.....)
nestraling, luchtvochtigheid, de windrichting en windkracht
etc.
Al deze gegevens worden per 10 minuten verzonden naar de
FRPSXWHUHQGHVRIWZDUH³ZHDWKHUOLQN´]HWDOGH]HJHJHYHQV
NHXULJRPLQWDEHOOHQHQJUD¿HNHQ
Vervolgens worden al deze gegevens automatisch op de
website geplaatst. Sinds december 2017 is een wens in
YHUYXOOLQJJHJDDQQOHHQRI¿FLsOHZHHUVWDWLRQPHWHHQHLJHQ
website!
Het weerstation voldoet aan de eisen bijv. de temp. moet gePHWHQZRUGHQRSPHWHUHQGHWHPSRS³NORPSKRRJWH
op 10 cm. hoogte (zie foto) etc.

Van kinds af aan al geïnteresseerd in het weer.
Als basis daarvan hebben zeker gediend het feit dat je
opgegroeid bent op een akkerbouwbedrijf en je als kind al
vroeg meekreeg dat het bestaan sterk afhankelijk was van
het weer.
Ook het feit dat mijn vader vanaf 1954 regen- en weerwaarnemer was van de bekende weerman Jan Pelleboer heeft de
interesse in het weer verder versterkt.
Bijzondere weergebeurtenissen zoals een zware onweersbui,
het weergebeuren tijdens de barre sneeuwstorm van februari
1979 etc. werden telefonisch doorgegeven aan de bekende
weerman, die deze berichten dan vervolgens meenam in zijn
weerpraatjes.
Wat begon als het bijhouden van de neerslag en het uitknippen van het dagelijkse weerbericht kreeg ik als 15-jarige een
eenvoudig windstationnetje tot mijn beschikking.
Deze werd op het nok van de schuur geplaatst en kon je de
windrichting en windkracht meten.
Helaas het plezier was van korte duur, want bij de eerste de
beste storm waaide het windvaantje en de windsnelheidsmeter van het dak….
Gewoon doorgaan en je niet laten ontmoedigen.

Een ventilatortje in het weerstation zorgt er voor dat de
temp. zo nauwkeurig mogelijk wordt gemeten. Ook het oude
vertrouwde regenglas blijft gewoon in gebruik en mag in het
rijtje niet ontbreken! Het is de bedoeling dat het weerstation
wordt aangesloten op het netwerk van het KNMI, Meteoconsult (Meteogroup) en op die van de Vereniging voor
Weerkunde en Klimatologie. De genoemde vereniging is een
club waar weeramateurs en weergeïnteresseerden lid van
kunnen worden. Een echte aanrader!
Tot slot wil ik twee mensen bedanken voor hun medewerking: Harrie uit Krewerd voor het maken van de stellage en
Geert van Meteo Delfzijl voor het installeren van de apparatuur+ software en de bouw van de website. Zonder hen was
dit niet gelukt! Heren nogmaals dank!

Mijn vader heeft een weerhut gebouwd n.a.v. de bouwtekeningen van Folkert IJnsen, meteoroloog (1936-2017).
+HWZDVGXVHHQRI¿FLsOHZHHUKXWGLHYROGHHGDDQDOOHHLVHQ
nl. de wind moest er doorheen blazen, maar het zonlicht
mocht er niet in komen. Dus een apart binnen- frame moest
worden gemaakt.
In de weerhut werden (kwik)thermometers gehangen en een
barograaf geplaatst voor het meten van resp. de temperatuur
(1 meter 50 hoogte) en de luchtdruk.
De weerhut ging in 1994 mee naar Appingedam en kreeg
een prominente plaats in de tuin.
Echter het digitale tijdperk kwam in opkomst en de weerstations werden verder geperfectioneerd.
De weerhut werd eigenlijk overbodig, maar heb besloten
deze te behouden op emotionele basis (ruim 40 jaar geleden
heeft mijn vader deze hut gebouwd). Mijn wens was altijd
nog een weerstation te hebben met een eigen website en dat
is gelukt!
Na enkele eenvoudige weerstations te hebben gehad staat
nu een professioneel weerstation in de tuin nl een Davis Vantage Pro 2, die door de meeste weeramateurs wordt gebruikt.
Er wordt van alles gemeten zoals de neerslaghoeveelheid,
de neerslagintensiteit op uurbasis, de minimum en maximum
temp., de huidige temp., UV-index, de gevoelstemp., de zon-

Overzicht weerstation met
rechts de “oude” weerhut en links de Davis Vantage Pro 2
Plus. Ook het oude vertrouwde regenglas mag niet in het
rijtje ontbreken!
Uiteraard is iedereen welkom op de site www.meteoappingedam.nl
Eltje Bos, Appingedam, augustus 2019
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P umpkin
September
25 en 26

herfstworkshop

Oktober
9 en 10
23

herfstworkshop
kinderworkshop (herfstvakantie)

November
6 en 7
27 en 28

herfstworkshop
adventworkshop

December
10, 11 en 12
17, 18 en 19

kerstworkshop
kerstworkshop

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370

'HNRVWHQ]LMQ¼WRW¼DIKDQNHOLMNYDQKHW
RQWZHUS$OOHDYRQGHQEHJLQQHQRPXXU
PHWXLW]RQGHULQJYDQRNWREHU'H]HEHJLQWRP
14.00 uur.
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• bloemen

• workshops

• decoratie

• pompoenen

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

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

Voor bestellingen buiten de openingstijden kunt u altijd bellen.

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

Veur Mekoar steekt de handen uit de
mouwen
De dakgoten zijn weer schoon.
Ook achter de schermen is er meermaals een beroep gedaan op
de vrijwilligers van Veur Mekoar. Fijn dat dit in ons dorp zo kan.



Op de Uiteinderweg nr. 1 – 3 – 5 en zeven
Daar blinken de goten je weer tegen
Hebben jullie dat ook allemaal gezien?
Daarom geven wij “Veur Mekoar” een dikke tien!
De bewoonsters

Twee foto’s van het landschap rondom Krewerd
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 19

Speelwe
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eek 2019
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Wie zijn er jarig in...
september?
10 Noud
10 Jayden
14 Femke
19 Vera

Allemaal van harte gefeliciteerd!
22 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

Vrijdag 4 oktober vanaf 19:30 uur

Team-schieten
in de manege van de Eemsrakkers in Holwierde
Iedereen uit Holwierde en “ommelanden” mag meedoen;
Buurtgenoten, bedrijven, clubs, vriendengroepen,
kroeggenoten of gewoon met het gezin.
Als je maar een team samenstelt van minimaal 5 personen
van minimaal 14 jaar.
Je schiet (onder begeleiding) met een 4,5mm luchtgeweer
op een 2-tal kaarten met 5 rozetten.
(kosten: €1,50 per persoon per 2 kaarten)
Opgave kan via svholwierde@gmail.com of op:

www.facebook.com/svholwierde

Schuttersvereniging Holwierde
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 23

zomer 2019
Wilt u een bericht, verhaal, anekdote of een gedicht plaatsen op de ‘nieuwspagina Krewerd’ in de Heekt? Stuur
dan een mail voor de 15de van de maand met naam naar
dorpsbelangenkrewerd@gmail.com

Beste dorpsgenoten,
De zomervakantie is weer ten einde en de scholen zijn weer
begonnen.
Boer Bart heeft het maar wat druk met het binnenhalen van
het stro en het fruit is weer rijp!
Het midzomernachtfeest was weer zeer geslaagd vonden
wij van het dorpsbestuur.
We zijn ook benieuwd naar jullie ervaring met de nieuwe
aanpak van een all-in – prijs en zelfbediening!
Dorpsschouw Krewerd vond plaats 20 juni j.l.
Hieruit kwam o.a. naar voren dat bijna alle zaken ook gemeld
kunnen worden via de gemeente app.
Die is te downloaden op mobiel of tablet.
Je kunt dan een foto van het euvel incl. korte omschrijving
downloaden en deze komt dan direct bij de juiste afdeling
terecht.
De steigertrap- en loopplanken zullen door de gemeente
gerepareerd/vervangen gaan worden.
Ook zullen her en der stoeptegels opnieuw gelegd worden.
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Start het weekend – borrel
Deze vindt weer LHGHUHHYULMGDJYDQGHPDDQG plaats en
zal starten op 20 september a.s.
Wie wil er graag soep maken ten bate van het Dorshuis?
Wie graag een keer bardienst wil meedraaien, is van harte
welkom.
Voor het aanmelden van andere ideeën, anekdotes, mooie
Krewerder foto’s of het aanbieden van je hulp bij de activiteiten, kun je een mail sturen naar:
dorpsbelangen@krewerd.nl of spreek ons
persoonlijk aan.
Met een groet van Tom, Dick, Aaltje, Jetty en Guus.

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 25
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Nieuws van Kunsthuis Oal Eer Godlinze
Na een geslaagde beeldhouwweek in juli starten we vanaf
september het zevende!! seizoen. Je kunt dan weer wekelijks beeldhouwen of schilderen in Oal Eer.
Tijdens Open Monumentendag zaterdag 14 september
zijn we open. Je kunt dan de lopende expositie bekijken of
kijken waar je kunt schilderen/beeldhouwen en als je wilt kun
je natuurlijk ook uitproberen!
Je kunt aangeven op welke dag je wilt beeldhouwen of schilderen. In overleg kunnen dan nieuwe groepen starten. Op dit
moment is er beeldhouwen op de dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagochtend (invalochtend).
+HEMHLQWHUHVVH
aarzel dan niet en neem contact op voor meer informatie
info@kunsthuisoaleer.nl of 06 – 25 23 0314
Agenda
september
14
27, 28 en 29
oktober
12
november
Doorlopend
Ad hoc

Kijkdag

Beeldhouwweekend *
Beeldhouwexcursie voor deelnemers
In voorbereiding: lezing en masterclass
voor deelnemers
Beeldhouwwerkplaats / Schilderwerkplaats
Workshops/ook op locatie /
Vergaderruimte te huur

* “Beeldhouwweekend” Kunsthuis Oal Eer

Van 27 tot en met 29 september 2019 - voor beginners en
gevorderden. In alle rust en ruimte 3 dagen werken aan een
beeld van natuursteen, of elk ander materiaal naar wens.
Start: vrijdags 10.00 uur met kennismaking met de andere
deelnemers en eindigt zondags 16.00 uur met daarna een
afsluitende presentatie van de gemaakte werken .
De kosten bedragen € 150,-. Het gebruik van handgereedschap, bokken etc. is inbegrepen evenals de lunch op
zaterdag en zondag.
Eventueel kun je 1 of 2 dagen komen werken:
de kosten bedragen dan € 60,- per dag
Er is plaats voor maximaal 7 deelnemers!
Het is mogelijk in je eigen tent of in het Kunsthuis te overnachten. Het diner en ontbijt wordt dan gezamenlijk gemaakt.
Het is mogelijk door te werken tot uiterlijk 10 uur ’s avonds
of gezamenlijk te genieten van vuurkorf, eigen muziek, gedichten of wandelen langs het wad.
Opgave en betaling uiterlijk 14 september 2019
ovv naam / adres / woonplaats / telefoonnummer mailadres
via info@kunsthuisoaleer.nl of Peperstraat 8, 9908 PE
Godlinze.
/HWRS1DRSJDYHLVGHHOQDPHGH¿QLWLHIKHWLVELMYHUKLQGHring wel mogelijk een vervanger te laten deelnemen.
www.kunsthuisoaleer.nl

Hoort en zegt ’t voort…..

Het oogsten en de grond bewerken deed door de droogte veel stof opwaaien......
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 27

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Stoetbomen uitgereikt
Twaalf leerlingen uit groep 1 & 2 en 1 leerling van groep
3 van Openbare Basisschool Hiliglo in Holwierde hebben
maandagmiddag jl.de traditionele stoetboom uitgereikt
gekregen.
'H³6WRHWERRPFHUHPRQLH´LVHHQMDUHQODQJHWUDGLWLHRSGH
school. De traditie wordt tegenwoordig nog maar op weinig
scholen in Groningen gehouden.
Uitreiking van de stoetboom is op de lijst van cultureel erfgoed geplaatst.
De traditie vertelt dat de leerlingen de stoetboom krijgen aan
het eind van de dag als een vorm van troost èn beloning,
omdat ze vanaf heden vaker in de schoolbanken zitten.
Het spelen op het plein wordt minder, daarvoor in de plaats
komt nu lezen, schrijven, rekenen en andere vakken.
De stoetbomen worden aan het eind van de eerste schooldag uitgereikt door leerlingen van groep 8. Deze leerlingen
wensen de kinderen persoonlijk nog iets leuks toe.
TV noord heeft opnames gemaakt, alsook Radio noord.
Gouden weken
We zijn het schooljaar goed gestart.
Elke groep doet groepsvormende spellen en energizers om
de groepsdynamiek te bevorderen.
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Bewegen
Dagelijks doen we aan sport en spel. Op maandagochtend
en dinsdagochtend wordt er gymnastiek gegeven door een
vakdocent.
Op donderdagmiddag en vrijdagochtend vindt de daily mile
plaats.
Atelier
We willen u graag inzetten bij het atelier op maandagmiddag van 14 - 15 uur.
Kunt u goed handwerken/ knutselen/ dansles geven/ tekenen/ schilderen/ yoga/ bloemschikken/sport/spel/handvaardigheid etc. dan zien wij u graag een aantal keer op school
om te werken met een klein groepje kinderen.
De beschikbaarheid kunt u doorgeven aan de directie
( Hilde Kruijskamp)
via mail: obshiliglo@marenland.org of telefoon: 0596625420
of via een briefje in de brievenbus.
team obs Hiliglo.

informatie van IVAK
Cultuurgeld met €10,- per kind per jaar opgehoogd
IVAK en scholenkoepels sluiten convenant
De scholenkoepels Marenland en Noordkwartier en de
stichting IVAK hebben een convenant ondertekend, waarin
nogmaals wordt benadrukt hoe belangrijk cultuureducatie
onder schooltijd is.
Om deze boodschap kracht bij te zetten, ontvangen de
scholen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum vanaf komend
schooljaar jaarlijks een budget van €10,- per kind via het
IVAK. De scholen leggen daar hun eigen cultuurbudget van
ca. €15,-per kind per jaar bij. Hierdoor is er voortaan in totaal
€25,- euro cultuurgeld per kind per jaar beschikbaar en kan
er in de klas nog meer aandacht worden geschonken aan
muziek, dans, theater en beeldende kunst. Dit wordt o.a.
bereikt door het inzetten van gastdocenten, het organiseren
van culturele activiteiten/uitstapjes, het aanschaffen van een
methode of lesmateriaal, maar ook door bij- en nascholen
van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie.
Schoolgebouwen als leslocaties
Daarnaast stellen de deelnemende scholen van Marenland
en Noordkwartier na schooltijd via IVAK ieder een lokaal
beschikbaar waar cultuuraanbieders lessen en cursussen
mogen aanbieden. Een ideale situatie voor ouders om hun
kinderen dichtbij huis aan culturele lessen/workshops te kunnen laten deelnemen. Mensen die in buitengebieden wonen,
hoeven nu geen (half)uur meer te reizen om bij de leslocatie
te komen. Voor de zzp-docenten ook erg handig, zij kunnen
hun lessen aanbieden op de plekken waar hun (potentiele)
klanten al komen.
Cultuuraanbod nabij!
---------------------------------------

Open Lesweek
Docenten kunnen zich gratis aansluiten bij de Open Lesweek via IVAK
De Open Lesweek vindt plaats van 16 t/m 22 september
in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum
Alle cultuuraanbieders die aan het begin van het nieuwe seizoen op zoek zijn naar nieuwe leerlingen of cursisten, kunnen
zich vanaf nu aanmelden voor de Open Lesweek.
Via IVAK wordt de Open Lesweek gepromoot in de hele regio
PLGGHOV$ERUGHQODQJVGHZHJSRVWHUVHQÀ\HUVYHUVSUHLG
op scholen en uiteraard op de IVAK website. Zo maken we
zichtbaar welk aanbod er is en nodigen we mensen uit kennis
te maken met culturele lessen in dans, muziek, toneel/theater
of beeldende kunst.
Voor cultuuraanbieders een mooie kans en een laagdrempelige manier om nieuwe leerlingen of cursisten te werven.
Meedoen als cultuuraanbieder?
Ben je als cultuuraanbieder werkzaam in de DAL-regio of wil
je dit gaan doen, dan kun je je aanmelden bij het IVAK als
deelnemer. Je geeft zelf aan op welke dagen en tijden kinderen, jongeren of volwassenen bij jou binnen kunnen lopen, en
uiteraard willen we ook weten waar je te vinden bent. Heb je
nog geen lesruimte? Geen nood: via IVAK kun je lesruimten
gebruiken. Wij vermelden jouw info op onze website, zodat
potentiele cursisten hun weg naar jou weten te vinden.
Meedoen als cultuuraanbieder kost jou helemaal niets.
Meer weten? Houd dan de website www.ivak.net in de
gaten voor al het nieuws en aanbod.
Wil je deelnemen? Mail of bel dan vóór 1 juli naar Carin
%UHQQLQNPHLMHUYLDFDULQ#LYDNQHWRI

Korting voor kinderen op creatieve lessen verhoogd
naar max. €120 via IVAK
Nu ook korting in het tweede lesjaar
De stichting IVAK wil in de DAL-regio de deelname van kinderen aan creatieve lessen en workshops extra aantrekkelijk
maken. Met ingang van het komende schooljaar verhoogt
het IVAK vanuit het Persoonlijk Cultuur Budget daarom de
korting op het lesgeld in het eerste lesjaar van 20 naar 30%,
tot een maximum van € 120. Nieuw is, dat er ook een tweede kortingsjaar aan wordt toegevoegd met een korting op het
lesgeld van 20%, tot een maximum van € 80.
Het IVAK zet een deel van zijn subsidiegelden hiervoor in,
omdat het vindt dat cultuur voor iedereen bereikbaar moet
zijn.
Kinderen die zich willen verdiepen in theaterles, muziekles,
dansles of in lessen beeldende kunst moeten hier de kans
YRRUNULMJHQRQJHDFKWGH¿QDQFLsOHVLWXDWLHYDQKXQRXGHUV
verzorgers. Dit begint al met het cultuuronderwijs op school
en kan voortgezet worden via naschoolse activiteiten richting
de vrije tijd.
Afgelopen schooljaar riep het IVAK het Persoonlijk Cultuur
Budget in het leven. Tientallen kinderen maakten al gebruik
van de korting. De stichting hoopt dat dit in het komende
schooljaar nog verder zal stijgen.
Wil je meer weten over het Persoonlijk Cultuur Budget?
Kijk dan op www.ivak.net/pcb
Meer weten over cultuureducatie via IVAK?
Kijk dan op www.ivak.net
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Familie drukwerk
Verenigings drukwerk

Voor al uw graafwerk
graafwerk

Sign media

afg
fgraven van tuinen
n
graven van funderingen
ĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶŽƉƌŝƩĞŶ
afvoeren van overtollige grond
leveren zand/grond
aanleggen drainage

Uw regionale drukwerkpartner

tel. 06 55 16 87 31

Hoofdstraat 16
9989 AN Warffum

Zakelijk drukwerk

� (0595) 42 20 26
� drukkerij@sikkema.nl
� www.sikkema.nl
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Uitgeverij
Print shop

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

Opening kunstgrasvelden

Er is de hele zomer hard gewerkt aan het kunstgrasveld op Sportpark Katmis. Rondom het kunstgrasveld is nieuwe betegeling aangelegd en er zijn nieuwe omheiningen neergezet.
2SYULMGDJVHSWHPEHURPZRUGWGHRI¿FLsOHRSHQLQJVKDQGHOLQJYDQKHWQLHXZHNXQVWJUDVYHOGYHUULFKWGRRUZHWKRXder Menninga. Daarna wordt een oefenwedstrijd gespeeld tussen Holwierde 2 en Poolster 3.

Gieterbokaal

Op zaterdag 14 september vindt de 5e editie van de Gieterbokaal plaats. De Gieterbokaal is door VV Holwierde in het leven
geroepen en betreft een 35+ toernooi. Teams vanuit de hele regio treden ieder jaar weer aan. Er wordt een feestelijke dag
georganiseerd met uiteenlopende festiviteiten.

Start seizoen 2019

Op zaterdag zijn 31 augustus alle seniorenelftallen van VV Holwierde aan het bekerseizoen begonnen. De competitie begint
op 21 september. Het eerste elftal start de competitie met een thuiswedstrijd tegen Grijpskerk (14:30).

Walking Football

Sinds dit seizoen is ‘walking football’ in het leven geroepen bij VV Holwierde. Dit betreft een aangepaste vorm van voetbal
voor 60-plussers. De spelregels kunt u vinden op www.vvholwierde.net. Vanaf 10 september wordt er iedere dinsdagochtend
YDQJHVSHHOG9RRUHQQDGHWUDLQLQJLVGHNRI¿HYHUVJH]HW'HWUDLQLQJHQLQVHSWHPEHU GULHPDDO ]LMQJUDWLV
Vanaf oktober bedraagt de contributie 10 euro per maand. Aanmelden kan via de bovenstaande website. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Bulthuis (tel. 0596-629255).

Trainingskamp eerste selectie

De eerste selectie is van 16 augustus tot en met 18 augustus op trainingskamp geweest in het Drentse Odoorn. Er werd op
vrijdagavond voor het eerst getraind, waarna de mannen op zaterdagochtend om 8:00 een bosloop voor de kiezen kregen.
Aan het eind van de ochtend werd er nogmaals getraind, terwijl om 17:00 alweer een oefenwedstrijd wachtte tegen v.v. Buinerveen. Deze wedstrijd werd met maar liefst 0-10 gewonnen. Trainer Eddy Tuik kon hiermee terugkijken op een geslaagd
trainingskamp, waarbij ook aanvulling was van een aantal jeugdspelers die zichzelf mochten bewijzen.

Lid worden?

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

• Drukwerk
• Buitenreclame
• Stickers
• Flyers/folder
r*WKUUVĎN
• Promotie
• Relatiegeschenken
• Horeca
• Foto producten
• Kleding

info@dereclamestunter.nl
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In deze rubriek zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de veranderingen in de buurt van ‘ons’ stukje dijk

Het project van de dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl nadert het eindpunt. Nog een paar maanden, dan moet
het gehele werk worden opgeleverd. In de zomermaanden is er ook steeds doorgewerkt. Op de bovenste foto ziet u dat de
dijk aan de zeekant geasfalteerd is. Hiervoor werkte men met lange giekkranen voor een groot bereik. Voorop de grijper
waren ze voorzien van een verwarmingselement om het te snel afkoelen van het asfalt tijdens de bewerking te voorkomen.
Tijdens de werkzaamheden gedurende het gehele project zag je allerlei bijzondere werktuigen. Het apparaat op de onderVWHIRWR]LHWHURRNVSHFWDFXODLUXLW+LHUPHHZHUGKHWEHWRQQHQ¿HWVDGRSGHWRSYDQGHGLMNDDQJHOHJG9ROJHQGH]RPHU
NXQQHQZHHUYDVWZHORYHUKHHQ¿HWVHQYDQDI'HOI]LMO(HPVKRWHOWRWDDQGHJDVORFDWLHELM8LWHLQGH'DDUNXQMHGDQ]RDOV
YRRUKHHQRQGHUDDQGHGLMNZHHUYHUGHU¿HWVHQ

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 33

Om de week staan wij op
(in de onevenweken)

dinsdag in

Holwierde van
11.00 tot 14.00 uur...
...op de parkeerplaats
van de Superrr.

34 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

Ontmoetingsgroep 55 +
Donderdag 5 september
Uitstapje naar Henk Helmantel, Westeremden,
aansluitend diner bij Wegrestaurant in Losdorp.
Vertrek 14.30 uur vanaf de Heekt.
namens de vrijwilligers,
Korry Star

Klaverjassen H.C. “DE KARPER”
+&³'(.$53(5´WH6SLMNRUJDQLVHHUWZHGHURPYRRUKHW
nieuwe winterseizoen 2019/2020 een achttal vrije Klaverjasavonden.
Tevens zal er een competitie opgesteld worden over 8 avonden waarvan u 2 moet laten vallen.
Noteer in uw agenda de volgende datums!
vrijdag 20 september, 18 oktober, 15 november en 13 december.
In 2020: vrijdag 10 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april.
Aanvang: 19.45 uur in de zaal van café Carillon te Spijk
Inleg € 4 met voor ieder een prijs
U bent van harte welkom!

verhuisd
Beste dorpsgenoten,
Holwierde, was voor mij, door omstandigheden destijds
(2013), een toevluchtsoord.
Ik heb hier graag gewoond en veel lieve, leuke en/of bijzondere mensen mogen ontmoeten.
Mijn hart heeft ook zeker gelegen bij de collega’s van onze
dorpswinkel de Superrr.
De verbondenheid die er in het dorp leeft is een groot goed.
Iets om zeker dankbaar voor te zijn en te koesteren.

Epilepsiefonds
De jaarlijkse collecte van het Epilepsiefonds heeft in Holwierde het mooie bedrag van € 521,69 opgebracht.
Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt!
Ook veel dank aan de collectant en collectantes!
Namens het Epilepsiefonds,
Gerda Stoppels-Bleeker
Hoofdweg 37
Holwierde

De prachtige bloemenranden langs de akkers waren een lust
voor het oog.
De gedachte dat hiermee de natuur, m.n. bijen en andere
insecten, wordt gesteund, heeft mij verheugd.
+HW³URQGMHJDVORFDWLH´HQQLHWWHYHUJHWHQ³KHWKRRJKROWMH´
waren mooie wandelbelevingen.
De topscore van 12 reeën blijft ook zeker in mijn geheugen.
Zoveel om dankbaar voor te zijn heb ik mogen vinden in
Holwierde.
Rest mij nog om een ieder het allerbeste te wensen en nogPDDOV³GDQNMHZHO´+ROZLHUGH
Lucie van den Berg
Pastorielaan 10
9905 RE Holwierde
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Bouwbedrijf
Henk Slagter
Leermens

•
•
•
•

Herstel bevingsschade
Verbouw & renovatie
Dakwerken
Nieuwbouw & stallenbouw

• Onderhoud
• Restauratie
• Kleine klussen

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

SportClub Holwierde

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

Voor bijles in Economische-Administratieve vakken
(inclusief M&O)
RSDOOHQLYHDXVNXQMHWHUHFKWELM
Eltje Bos, Wieger van den Bosstraat 15,
9901 GS Appingedam.
7HORI
HPDLOHKERV#SODQHWQO







Ook examentraining is op afspraak mogelijk
LQGHYROJHQGHYDNNHQ
+$920 2%HGULMIVHFRQRPLH
+$92(FRQRPLH
9:20 2%HGULMIVHFRQRPLH
9:2(FRQRPLH
90%2(FRQRPLH

Beste dorpsgenoten
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen,
telefoontjes, bezoekjes enz. voor en
na mijn operatie.
Al deze aandacht in welke vorm
dan ook heeft me goed gedaan.
Vriendelijke groeten, Reina Tuik

HONING TE KOOP

Heeft u last van hooikoorts door pollen,
zodat de tranen over uw wangen rollen.
Probeer eens heerlijke honing uit
eigen streek en omgeving.
J.P.Mooi
de Rippert 12





Pruimen, zongerijpte appels en peren (3 zak € 5.00)
aardappelen, eieren, groenten,
boerenkaas, bio-vlees van Arkema
Cadeau-pakketjes met Groninger produkten

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.
p
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

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

Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr
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Rick Dieters
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Vrijwilligers oud papier:

Agenda Holwierde 2019

Vrijdag 6 september 2019
Wouter Kugel
0630777780
Hessel Auwema

September
5

Vrijdag 4 oktober
Yirzan Bouwman
0596-622530
Rutger Slagter
0621640451
Indien u buiten het dorp woont en oud papier heeft,
kunt u zich rechtstreeks tot de lopers wenden.
Er wordt gelopen namens :
de speeltuinvereniging en namens school.

Afval ophaaldienst

Grof vuil: woensdag 4 september en 9 oktober.telef. 20638

Informatie / contactgegevens Rayon
Noord Gemeente Delfzijl
Gebiedsregisseur Noord
Edwin Broekman, e.broekman@delfzijl.nl,
tel 0569 639399 of 06 55477082
elke 4e vrijdag van de maand, is de Gebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, Uiteinderweg 7b Holwierde van 9.30 u tot 12.30u

Rayonbeheerder Noord Hans Folkers, h.folkers@delfzijl.nl
Meldingen openbare ruimte: Telefonisch 14 0596
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
Buurtagent Jolanda Blokstra,
jolanda.blokstra@politie.nl, alg. nummer politie 0900 8844
Buurtagent Hans Bolt,
hans.bolt@politie.nl, alg. nummer politie 0900 8844

25

Ontmoetingsgroep 55+ Uitstapje,
aansluitend diner
vertrek 14.30 vanaf De Heekt
Vergadering Brede Werkgroep
19.30 u De Heekt.
toegankelijk voor alle dorpsbewoners.

Oktober
1
3
12
13

Neutr.vrouwengr. antiekboerderij op locatie
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
Buurtschieten
Sport en spelavond schuttersvereniging

November
5
7
14/15/16

Neutr.vrouwengr. Lezing hospice
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
Concours schuttersvereniging

December
3
5
19

Neutr.vrouwengr. Pruiverij aanv: 18.00 uur
Ontmoetingsgroep 55+ 14.30u De Heekt
Neutr.vrouwengr.kerstverhaal +kerststuk
aanv:19.30uur

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

Preekrooster Prot. Gemeente Bierum - Holwierde - Krewerd
september
8
15
22
29
oktober




9.30 u.
9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

Stefanuskerk
Irenekerk Bierum
Irenekerk Bierum
Irenekerk Bierum

Holwierde
Ds. G. Knol
Ds. G. Gardeniers Appingedam
Ds. G. Knol
Startzondag
Ds. J.C.Schimmel Spijk

X
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Wilt u meer weten over de
hypotheekmarkt of het eventueel
omzetten van uw huidige hypotheek?
Heeft u een huis gekocht en wilt u een
nieuwe hypotheek afsluiten?

!
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ld
e
h
n
e
e
r
o
o
V

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

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

www.meijerendrenth.nl

www.poortenwoltjer.nl

Het
eerste
gesprek is
kosteloos

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!
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HULP NODIG?







Organiseert hulp voor Holwierders door Holwierders,
deze is ondergebracht bij de Stichting Dorpsbelangen
en wordt gesteund door de Brede Werkgroep.

DE HULP IS ALTIJD KOSTELOOS!

Gemaakte kosten rekent u af met de persoon die hulp verleent,
dit gaat natuurlijk altijd in overleg

VOORBEELDEN VAN HULP
PRACTISCHE OF SOCIALE HULP

In geval van ziekte, boodschappen doen, de hond uitlaten,
tuinklusjes of een kopje thee komen drinken enz.

VERVOER

Bij voorbeeld naar dokter of ziekenhuis
Hiervoor wordt  0,19 cent per km gerekend.

ADMINISTRATIEVE HULP

Bij het invullen van formulieren of evt. digitaliseren van formulieren enz.

TECHNISCHE HULP

Een schilderij ophangen, computerproblemen oplossen, voorwerpen
verplaatsen, stekker repareren, naaiklusje, lamp ophangen enz.

BEL 06 11803050
BEREIKBAAR OP WERKDAGEN VAN 8.00 TOT 18.00 UUR

