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Coaching mogelijkheden
in Regio Holwierde

Persoonlijke Coaching

Loopbaan Coaching

Zakelijke Coaching

Ben je geïnteresseerd, naam voor
een vrijblijvende afspraak contact 
op met Sandra Tinge

Hoofdweg 28, 9905 PC Holwierde, tel. 06 125 93 159
www.santikicoaching.nl / sandra@santikicoaching.nl

Gecertificeerd Coach / NLP Practioner / Systemisch Werk

Coaching mogelijkheden in 
Regio Holwierde

• Persoonlijke Coaching
           • Loopbaan Coaching
                    • Zakelijke Coaching

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

• Persoonlijke Coaching
           • Loopbaan Coaching
                    • Zakelijke Coaching

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

Gecertificeerd Coach / NLP Practioner / WIYS Facilitator / Systemisch Werk

Hoofdweg 28 Hoofdweg 28 
9905 PC Holwierde 9905 PC Holwierde 
T  06 125 93 159T  06 125 93 159

sandra@santikicoaching.nlsandra@santikicoaching.nl
www.santikicoaching.nlw.santikicoaching.nl

• 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,
Is het herfst, is het winter of is het voorjaar al begonnen? 
Sneeuwklokjes en zelfs narcissen staan al in bloei. In de polder 
zagen we een weiland met meer dan honderd kieviten. 
Wie is er nu in de war?

In dit nummer leest u:
• informatie over  Boekspot, Veur Mekoar en Gebiedsregisseur
• Uit de School geklapt
• info over 75 jaar vrijheid van de gemeente Delfzijl en de 6-dorpentocht
• Grunneger Proatjes.....
• Vuurtoren-valkennestkast op Uiteinde
• Foto’s fietsers op de dijk
• Op de middenpagina’s Holwierder Sporters
• Oproep redactie dorpskrant       

Waigelaidje

Moan broest om de boerderij,
Swaarde wind waait over d’akker.
t Liefke zat mit zoepenbrij;
Lutje bunzel, blifst doe wakker?

Blief den wakker, heur van wied
Hou of n lözze dakpan rappelt,
Heur hou t peerd, mit kop opzied,
Dreumt dat hai deur wereld trappelt.

Moan broest om de boerderij,
Swaarde wind waait over d’akker,
As t nait wil mit sloaperij –
Lutje bunzel, blifst doe wakker! (Nah!)

Blief din wakker, heur in staal:
t Hondje stint, mit kop op pootjes,
Kaalfke neurt, hail zachies aal,
bokje dreumt van krup vol strootjes.

Wind roast om de boerderij,
Om de heubult, om de trekker,
Blief den wakker; staait die vrij,
Lutje bunzel…. Suuu… Dreum lekker…

Jan Siebo Uffen, Oet: n Peerd is gain mins.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 26 februari

kopij graag inleveren voor 15 februari
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet, de redactie
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9     9905 TD Holwierde     0596 628450  
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BoekSpot 
en Koffietafel
                                                                      
Zoals we in het januarinummer 
van de Dorpskrant al meldden, 
kunt u de BoekSpot en de “kof-
fietafel  vanaf februari terugvin-
den in de basisschool, Hiliglo.

Boeken lenen en terugbrengen kan in principe 
altijd tijdens de openingsuren van de school en voor de 
koffietafel kunnnen we op de vrijdagochtend terecht in het 
lokaal van kids be.

 kunt gewoon de hoofdingang gebruiken, maar uiteraard 
houden we er rekening mee dat er in de lokalen les gegeven 
wordt.

G ebiedsregisseur E dwin Broekman
 gemeente Delfzijl  is elke e vrijdag van de maand in het  
 dorp van .  tot .  uur. 

 n verband met de tijdelijke  sluiting van de Superrr is hij 
 vanaf   februari te vinden in BS Hiliglo, 
 tijdens de offietafel van de Boekspot. 

 et vriendelijke groet,
 dwin Broekman, gebiedsregisseur
 Telefoon   

 iet aanwezig op woensdagmiddag

 gemeente Delfzijl  is elke e vrijdag van de maand in het   gemeente Delfzijl  is elke e vrijdag van de maand in het   gemeente Delfzijl  is elke e vrijdag van de maand in het   gemeente Delfzijl  is elke e vrijdag van de maand in het   gemeente Delfzijl  is elke e vrijdag van de maand in het  
 dorp van .  tot .  uur.  dorp van .  tot .  uur.  dorp van .  tot .  uur.  dorp van .  tot .  uur. 

 n verband met de tijdelijke  sluiting van de Superrr is hij  n verband met de tijdelijke  sluiting van de Superrr is hij  n verband met de tijdelijke  sluiting van de Superrr is hij  n verband met de tijdelijke  sluiting van de Superrr is hij  n verband met de tijdelijke  sluiting van de Superrr is hij 
 vanaf   februari te vinden in BS Hiliglo,  vanaf   februari te vinden in BS Hiliglo,  vanaf   februari te vinden in BS Hiliglo,  vanaf   februari te vinden in BS Hiliglo, 
 tijdens de offietafel van de Boekspot.  tijdens de offietafel van de Boekspot.  tijdens de offietafel van de Boekspot.  tijdens de offietafel van de Boekspot. 

 et vriendelijke groet, et vriendelijke groet, et vriendelijke groet, et vriendelijke groet,
 dwin Broekman, gebiedsregisseur dwin Broekman, gebiedsregisseur dwin Broekman, gebiedsregisseur dwin Broekman, gebiedsregisseur
 Telefoon    Telefoon    Telefoon    Telefoon   

 iet aanwezig op woensdagmiddag

I nloop morgen V eur Mekoar
N u  de S u p er de deu ren h eef t g esl oten h eef t de 
H eekt de deu r voor ons g eop end.  

Heeft u een hulpvraag of gewoon zin in een kopje koffie met 
een praatje dan bent u welkom. lke woensdag brandt de 
kachel toch al voor het bloedprikken.  

an u zijn vrijwilligers van eur ekoar aanwezig.  
Bovenstaand geldt eerst voor de maand februari. 

isschien dat in de toekomst meer invulling aan de morgen 
gegeven kan worden. 
deeën uitvoerders hiervan zijn welkom.

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 

De gemeenschapsruimte wordt in januari ook ingericht als 
officiële Bibliotheek op School, waarover u elders in deze 
krant meer kunt lezen. De BoekSpot komt in een speciaal 
hoekje, wat zich waarschijnlijk wel wijst; 
de boeken met oranje stickers zijn van ons!

Wij hopen u weer te zien vanaf februari; vrijdag-
ochtend 7 februari is de eerste koffieochtend in 
de school, met dank aan Hiliglo!

  Anita, Augusta, Rudi , Thea
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oproep          oproep         oproep
De rubriek  A S H T T AD A   AD R kent u als trouwe lezer van onze 
Dorpskrant vast wel. 
De diverse verhalen gaan over hoe onze dorpen er in vroeger jaren uitzagen, wie er woon-
den, wat men deed.  erlucht met foto s, aangeleverd door de mensen of nazaten van  
over wie het gaat of gevonden op internet. Soms, zoals de laatste a everingen, wordt er 
wat verder om ons heen gekeken; wat er zoal langs de emsmonding te beleven was, blijkt 
bijvoorbeeld ook interessante verhalen op te leveren. 
De rubriek wordt sinds jaar en dag verzorgd door ons redactielid oktje osterhuis. ij is, 
samen met Bauk Booijen, ook verantwoordelijk voor de opmaak. 

mdat nieuwe input en een frisse kijk op de onderwerpen welkom is, zoeken wij ter onder-
steuning van de redactie iemand die de pen ter hand wil nemen om speciaal in het kader 
van bovengenoemde rubriek iets te schrijven wat te maken heeft met wat er in onze naaste 
omgeving in de loop der tijden is voorgevallen. 

Duikt u ook graag in de geschiedenis van ons dorpen en onze omgeving? 
Kent u mensen van wie u hun verhaal wel eens zou 

willen toevertrouwen aan het papier? 

V indt u het leuk om zaken uit te diepen?

eldt u zich dan bij een van de redactieleden of stuur een mailtje naar weerszijdenvandeheekt ziggo.nl 

oproep          oproep         oproep

Aan weerszijden van

dorpskrant
Holwierde - Krewerd

De C ultuurgastjes (I V AK) belonen beste idee met € 2 5 0 ,-  
en coaching

Misschien heb je ze al gezien: de gele en roze teksten op 
de stoeptegels in jouw dorp of wijk: ‘ Laiverd, wat wils’t?’
Waarom staan ze daar? 
aiverd wat wils t  is een oproep aan alle inwoners van de 

gemeenten Appingedam, oppersum en Delfzijl om hun wen-
sen met betrekking tot hun leefomgeving met ons te delen. 

Wat wens jij voor je eigen buurt, dorp, straat, of stad?
Hoe kun je het leuker of prettiger maken voor jezelf en de 
anderen  Wil je bijvoorbeeld iets maken of organiseren waar-
door je je buren beter leert kennen  en standbeeld maken 
waar je wijk van opvrolijkt  Het verhaal van je oma over 
Westerwijtwerd verwerken in een musical  f een probleem  
verhelpen waar je je dagelijks aan stoort onderweg naar je 
werk school  Alles mag! 

G eef  je w ens vó ó r 2 9  f ebru ari aan door aan D e C u l tu u r-
g astjes van stich ting  I V A K  en maak kans op  een start-
kap itaal  van € 2 5 0 ,  een u itg ew erkt p rojectp l an en onze 
ondersteu ning !

I k heb mijn wens ingevuld, en nu?

Tussen  februari en  maart bekijken De ultuurgastjes de 
wensen samen met hun wensenpanel. p  maart maken ze 
bekend met welke wens ze samen met de winnaar aan de 
slag gaan. Alle inzenders krijgen een persoonlijke reactie op 
hun wens, in de vorm van een advies. 

De winnende wenshouder krijgt: 
en startkapitaal van ,
en concreet projectplan en ondersteuning bij de uitvoering 

daarvan en toegang tot A s netwerk, kennis en e pertise.

Heb jij een wens? V ul hem dan in via
   www.ivak.net/ laiverd 

Project ‘ Laiverd, wat wils’t?’ haalt wensen van inwoners op
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Tankstation 
Holwierde

LPG bepaalde tijden
maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur 

zaterdag 08.00 - 12.00 uur

Tot ziens

Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

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

Rick Dieters
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7 5  jaar V rijheid in Delfzijl
W eg g evoerde sl ach tof f ers H ol ocau st h erdach t 
in l ich tmonu ment  -  ( t/ m 1  f ebru ari)

Holocaustmonument ‘ Levenslicht’ onthuld 
in de stationshal van Delfzijl.

andaag hebben leerlingen van groep , 7 en  van basis-
school de aaier in Delfzijl het tijdelijk holocaustmonument 

evenslicht  onthuld in de stationshal van Delfzijl.
eerlingen, ouders en verzorgers zijn in de stationshal 

ontvangen door burgemeester Beukema en le  appen, lid 
van de Werkgroep  mei Delfzijl centrum. De leerlingen leg-
den de laatste zeven stenen bij het evenslicht  en maakten 
zo het monument af. Hierbij vertelden zij het verhaal over de 
familie Samuel ans arktstraat  Delfzijl , bestaande uit 
zeven personen. Dit oodse gezin is omgekomen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hierna was iedereen een minuut stil 
om alle slachtoffers te herdenken.

Burgemeester erard Beukema  De onthulling vandaag is 
weer een goed moment om onze jeugd kennis te laten ma-
ken met het verdriet en de gevaren waarin mensen verkeren 
in oorlogsgebieden. Alleen dan blijven onze toekomstige 
generaties zich bewust van het belang dat wij in ederland 
in vrijheid kunnen leven. Het kunstwerk evenslicht helpt ons 
daarbij.

Holocaust
p 7 januari  is het vijfenzeventig jaar geleden dat 

concentratie  en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. 
ver heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Het monu-

ment maakt deel uit van een landelijk project van het atio-
naal omit   en  mei waaraan meer dan  ederlandse 
gemeenten deelnemen. o staat ederland gezamenlijk stil 
bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Monument ‘ Levenslicht:
owel in de oodse herdenkingstraditie als in de Roma  

en Sinti cultuur zijn stenen belangrijk. unstenaar Daan 
Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie 
gebruikt. et in totaal .  lichtgevende stenen  gelijk 
aan het aantal slachtoffers uit ederland  staat het kunst-

werk s mbool voor de impact van de Holocaust. De stenen 
zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar oden, 
Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al gene-
raties lang. m de paar seconden zie je de stenen oplichten 
en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee s m-
boliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. 
Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij 

evenslicht  blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Bezichtiging
Het monument is dagelijks te bezoeken tussen .  uur en 

.  uur in de stationshal aan de 
ohan van den ornputplein  in 

Delfzijl. Het tijdelijke monument is te 
zien tot en met zaterdag  februari 

.

Meer informatie over het landelijke 
programma voor 75 jaar bevrijding 
vindt u op www.4en5mei.nl. Alle 
provinciale activiteiten staan op 
www.75jaarvrijheidingroningen.nl. 
Houd www.delfzijl.nl/75jaarvrijheid in 
de gaten voor het lokale programma.

Levenslicht in station Delfzijl
 “W ij wilden het werk in het station, 
omdat dit gebouw het laatste is dat 
de slachtoffers hebben gezien , 
vertelt le  appen van het lokale 
herdenkingscomit . 
Delfzijl is een van de eerste plaatsen 

waar de oodse bevolking is weg-
gehaald. Het is een beladen plek en 
daarom vonden we het belangrijk om 
dit hier te plaatsen.

‘ Jullie moeten weg’
p  maart  werden oden in Delfzijl gedwongen om te 

vertrekken naar Amsterdam. Dat gebeurde in een vrij vroeg 
stadium van de oorlog omdat de bezetter dacht dat oden in 
havenplaatsen anders zouden ontsnappen naar Scandinavië 
of ngeland. 

a de oorlog keerde slechts een enkeling terug naar Delfzijl, 
de  jaar oude oodse gemeente van de stad is sindsdien 
verdwenen.

Tegen zoveel onschuldige mensen is gezegd  wij willen jullie 
niet meer hebben in onze samenleving, jullie moeten weg. 
Dit monument helpt misschien om daar toch eens over na te 
denken , zegt appen. Dat je beseft hoe erg het is om dat te 
horen. n dat dit ook weer terug kan komen.

w at betekent die vrijh eid 
voor mij eig enl ijk?
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...op de parkeerplaats 
van de Superrr.

Iedere Iedere Iedere Iedere Iedere Iedere Iedere donderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdagdonderdag ininin
(in de even weken) (in de even weken) 
donderdag

(in de even weken) 
donderdag

(in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) (in de even weken) 
Holwierde van 

11.00 tot 14.00 uur...
...op de parkeerplaats 

van de Superrr.
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V uurtoren Watum als V alkennestkast bij de dijk -   Uiteinde

Aangenaam verrast zagen wij tijdens een wandeltochtje naar 
de  vernieuwde  dijk bij iteinde dat er een nagemaakte 
vuurtoren en commiezenhuis als valkennestkast op de de 
dijk waren geplaatst. Dit met een bijbehorend informatiebord 
van het waterschap oorderzijlvest. 
Bij navraag via het waterschap kwamen we te weten wie dit 
mooie hok  had gebouwd. Telefonisch vertelde de maker, 
dhr. an Buitenwerf uit Bierum, dat hij al dertig jaar bij de dijk 
werkt voor het waterschap en ook al jarenlang valkenkasten 
maakt die bij de dijk staan. De valken moeten muizen van-
gen opdat deze de dijk niet kunnen aantasten. 

De oude nestkasten moesten worden vervangen, er werden 
elf stuks naar het bekende model gebouwd. Dhr.Buitenwerf 
wilde dit keer ook een bijzondere kast maken, dit ook in het 
kader van de afronding van de dijkverbetering.
Hij heeft veel interesse in de geschiedenis van Bierum en 

omgeving, zo weet hij ook veel van de vuurtoren. De toren 
hoorde zoals hij zegt evengoed een beetje bij Bierum alsook 
bij Holwierde. 
Hij is in het bezit van de bouwopdracht en bouwtekeningen 
van de toren. o kon hij het gebouw nabouwen. 

et sterke componentenverf is het bouwsel in mooie frisse 
kleuren geverfd. 

ijn werkgever was enthousiast over het idee om er een 
informatiebord bij te plaatsen en zij financierden dit deel van 
het project. en collega heeft de omlijsting van het bord in 
elkaar gelast. De levensduur van de gewone valkenkasten is 
ongeveer 7 jaar. Dhr.Buitenwerf en wij ook natuurlijk hopen 
dat de vuurtoren  nog langer zal blijven staan.

de redactie
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BEAUTY SALON EEMSDELTA 

Weet u dat: 
 
U altijd GRATIS een huidanalyse kan doen? 
U altijd GRATIS een voetanalyse kan doen? 
U altijd vrijblijvend mag langskomen voor advies? 
U  kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief?  
U Voor meer informatie  altijd mag  bellen, mailen of appen?      
U altijd welkom bent bij team Beautysalon Eemsdelta.        
 
Graag  tot ziens in Beautysalon Eemsdelta!  
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT

F ris kleurtje
We zijn druk bezig met het opfrissen van de school.  ouders 
hebben de muren in de gang een fris kleurtje gegeven. We 
vinden het resultaat zelf prachtig geworden en hebben hier 
al veel complimenten over mogen ontvangen. p de foto is 
duidelijk te zien wat een likje verf doet.

Boekspot
We zijn druk bezig geweest om een mooie tijdelijke ruimte te 
creëren voor de boeken vanuit de winkel om die een plekje 
in de school te geven. De eerste boekenkast is al gevuld. De 
boekspot is geopend onder schooltijd. p maandag, dinsdag 
en donderdag van . .  en op woensdag en vrijdag 
van . . . 
Helaas is tijdens de schoolvakanties de boekspot gesloten. 

 bent van harte welkom om binnenkort een kijkje te komen 
nemen.

Bibliotheek op school
r wordt gestart om een bibliotheek op school te realiseren 

onder leiding van Barbara van Hofslot van Biblionet. eder 
kind krijgt een eigen pasje en kan meerdere boeken lenen. 
De collectie wordt up to date gemaakt en op  mei zal er 
een feestelijke opening plaatsvinden. 

Na- schoolse- activiteiten
aast Huis voor de sport en Toefkes vanuit het vak bieden 

wij ook o.a. oga, t pecursus na schooltijd aan. ok is er een 
naschools aanbod sport en spel van meester arco.

Poep 
ou u erom willen denken om uw hond niet op het gras en 

de stoep rondom school te willen laten poepen  inderen 
lopen erdoor heen en binnen school wordt dit een grote 
smeerboel en dit zorgt voor een onaangenaam aroma in de 
school.

Postzegelactie voor lokaal doel Petje af Hogeland
ok afgelopen jaar hebben de kinderen in Holwierde zich 

middels de kinderpostzegelactie weer ink ingezet om een 
mooi bedrag op te halen voor Weekendschool etje af 
Hogeland.
De eerste twee groepen zijn gestart maar door diverse e tra 
geldstromen zoals ook deze kinderpostzegelactie kunnen er 
nog kinderen solliciteren voor een plek. 

Petje af is een gratis programma: 
nspiratie, ontwikkeling en kansen, dat is wat het etje 

af programma talentvolle kinderen van  t m  jaar biedt! 

o ook afgelopen jaar, waarbij de wereld van de kinderen bij 
etje af Hogeland weer een stukje groter is geworden. 

e hebben lessen ontvangen van inspirerende gastdocenten 
uit de beroepspraktijk en binnen mogen kijken bij diverse 
bedrijven, met het openbaar vervoer culturele uitstapjes ge-
maakt, met hun coaches geëvalueerd en zij hebben presen-
taties gegeven over het geleerde aan hun netwerken.
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• Timmerwerk
• Kozijnen (hout/kunststof)
• Glaszetten
• Badkamers/wc’s
• Aardbevingsschades

Hoofdweg 40
9905PD Holwierde

Tel. 06-27861131

 www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl 

Partytenten
Funfood

Opblaaspoppen
Rodeloper

Springkussens
Stormbanen

Ballondecoratie
Zeskamp

PartytentenSpringkussens

06 - 45 09 22 07
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Aan alle (evenementen) organisaties in E emsdelta

Wij wensen jullie graag een fantastisch twintig- twintig!

elen van jullie organiseren leuke activiteiten in onze 
regio. raag brengen we deze gratis onder de aan-
dacht van onze toeristische gasten en bewoners in 
onze regio en daarbuiten. 

oncerten, kleinschalige  theater voorstellingen, lezin-
gen, e posities, markten, sportevents, wandel  of fiets 
events en andere doe activiteiten.....

• We plaatsen jullie events in de agenda van onze toe-
ristische website en voeden waar mogelijk de provinci-
ale agenda van bijv. arketing roningen. Daarnaast 
leveren wij de inhoud voor de wekelijkse gemeentelijke 
advertentie m.b.t. de evenementen agenda en de 
matri borden. aar ook zetten we onze social media in 
t.b.v. promo.

• We richten ons op publiekelijk toegankelijke events die 
voor een brede groep dus ook voor bezoekers van 
buiten onze regio  leuk interessant kunnen zijn.

• Reguliere vereniging club kerkelijke activiteiten  soci-
aal maatschappelijke activiteiten nemen we in principe 
niet op in de agenda s. eelal zijn deze activiteiten niet op in de agenda s. eelal zijn deze activiteiten niet op in de agenda s. 
specifiek gericht op lokale bevolking of eigen leden en 
hebben geen toeristisch  karakter. atuurlijk zijn er 
uitzonderingen; denk aan bijv. concerten  lezingen, 
activiteiten met een duidelijk publiekelijk karakter.

• a je iets organiseren, zijn jullie regelmatig open om te 
bezoeken , meld het bij ons aan. Hoe eerder hoe beter, 
ook al is nog niet alle info bekend definitief. Dan kunnen 
we jullie event en datum alvast vastleggen. Daarnaast 
ontvangen we graag een pers bericht met inhoud en 
beeld  foto s geen poster of er , ca.  a  weken 
tevoren of eerder! . Dit geeft ons gelegenheid om jullie 
event breed aandacht te geven. eker wanneer je pro-
vinciale aandacht wilt! Dat vraagt nl. tijdige aanmelding.

Mail naar: redactie@ topvangroningen.nl
of gebruik ons webformulier:
https:/ / eemsdelta.groningen.nl/ contact/ aanmelden- event

G ratis vermelding op onze website’s.
Alle toeristisch georiënteerde locaties zoals horeca, musea, 
bezienswaardigheden, etc. in de toekomstige gemeente 

emsdelta , worden vanaf heden gratis in onze toeristische 
websites opgenomen!
Daarmee ben je als locatie ondernemer vindbaar op de 
websites van  emsdelta, arketing roningen en  

ederland!
ieuwsgierig  ijk op www.eemsdelta.groningen.nl wie nu al 

mee doen in onze eigen website.

ok een vermelding als locatie ondernemer
eem contact op met

T .deV ries@ marketinggroningen.nl
of:
redactie@ topvangroningen.nl

T opvangroningen

De gemeente Delfzijl start een pilot met een schoolmaat-
schappelijk werker op vijf kindcentra in kleine kernen in de 
gemeente. 

anuit deze vijf kindcentra in F armsum, Holwierde, Spijk, 
Wagenborgen en Woldendorp bestaat sterk de behoefte 
om ondersteuning en jeugdhulp laagdrempeliger te maken 
voor leerlingen, ouders, leerkrachten en overige professio-
nals op de scholen.

ok is het doel de ondersteuning vanuit de school nog snel-
ler te verbinden met de ondersteuning die vanuit de gemeen-
te wordt geboden.

Wethouder Hans Ronde van eugd  De schoolmaatschap-
pelijk werker is een onafhankelijke mede-werker waarmee 
leerlingen, ouders en leerkrachten snel, dichtbij en zonder 
ingewikkelde procedures kunnen sparren. p deze manier 
kunnen ouders en scholen eerder aan de bel trekken, snel 
antwoor den krijgen op hun vragen en voorkomen we 
uiteindelijk  toestroom naar jeugdhulp .

edurende het traject wordt gemonitord welke informatie, 
advies, ondersteunings  en hulp  vragen school, ouders en 
leerlingen hebben. 

De laagdrempelige vragen kan de schoolmaatschappelijk 
werker zelf afdoen, in andere gevallen heeft hij of zij korte 
lijnen met de hulpverlening. 

Door dit bij te houden ontstaat een beeld van de behoeften 
en ondersteuning en mogelijke zorgvragen per locatie en 
ontwikkelingen en afname  daarin.

De pilot start in februari  en wordt in juli en november 
 geëvalueerd. p basis van die uitkomsten kan een 

voorstel voor vervolg worden gedaan voor de nieuwe ge-
meente emsdelta.

Pilot schoolmaatschappelijk werker op vijf kindcentra 
in gemeente Delfzijl
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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               delfzijl@autohuis-delfzijl.nl

Hét adres voor 
Knippen 
Permanenten
Opsteken, VlechtenOpsteken, Vlechten
en tevens voor

Acryl/gel-nagels 
Gellak voor handen en voeten

Hair & Nails
Kapsalon en Nagelstyliste 

Uiteinderweg 7D
Holwierde

Februari, maart en april

15% korting
op de eerste behandeling

Kennismakingskorting:

Meer informatie, advies of afspraak: 06 153 759 05
...of mail naar noldenhairdesign@gmail.com

Francis 
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R E C E PT E N
Ste vi ge ri sot to met worst en 
I ta li aan se krui den 
I ngredië nten

    2  uien
    2  venkelknollen
     g ongezouten roomboter
     el gedroogde taliaanse kruiden
     g risottorijst
     ml droge witte wijn
    7  g tomato frito
     ml water
     g kalfssaucijzen
     g armigiano Reggiano
     g ricotta
    7  g verse basilicum alleen de blaadjes

Bereiden

Snipper de ui. 
Snijd de onderkant van de venkelknollen, snijd in kwarten en 
verwijder de kern.
Snijd in reepjes. 

erhit de boter in een ruime pan met dikke bodem. 
oeg de ui, venkel en de helft van de taliaanse kruiden toe 

en fruit  min. 
oeg de risottorijst toe en bak  min. mee tot de korrels 

glazig zijn. 
oeg de wijn toe en roer tot deze bijna helemaal door de rijst 

is opgenomen.

Breng ondertussen de tomato frigo met  ml water tegen 
de kook aan. 

oeg een scheut hiervan toe aan de risotto en ga zo door tot 
de rijst beetgaar is. Dit duurt ca.  min.

Haal ondertussen het vel van de worsten. 
eng de rest van de taliaanse kruiden door het worstvlees 

en vorm er balletjes van ter grootte van een walnoot. 
Bak de balletjes in een pan met antiaanbaklaag zonder olie 
of boter op middelhoog vuur in  min. rondom bruin.

Rasp de armezaanse kaas. 
Schep dit met de ricotta door de risotto. 
Breng op smaak met peper en eventueel zout. arneer met 
de gehaktballetjes en het basilicum.

Li mon cel lo- ti ra mi su 
I ngredië nten

     g amandelschaafsel
     g kletsmajoors
     middelgrote eieren
     citroenen
     g witte basterdsuiker
     g mascarpone
     g volle kwark
     ml imoncello
     g lemon curd

Bereiden

erhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster het 
amandelschaafsel op middelhoog vuur in  min. goudbruin. 
Schep regelmatig om. 
aat het mengsel afkoelen op een bord. erkruimel onder-

tussen de koekjes en doe in een kom. 
eng het amandelschaafsel erdoor.

Splits de eieren en doe de eidooiers in een ruime kom. De 
eiwitten worden niet gebruikt.  
Boen de citroen schoon. Rasp de gele schil van de citroenen 
boven de dooiers in de kom.

lop de eidooiers samen met de basterdsuiker met een 
handmi er tot een schuimig, lichtgeel mengsel. 
Dit duurt ca.  min.

Doe de mascarpone met de kwark en iets meer dan de helft 
de limoncellow in een kom en roer los met een vork. 
Spatel vervolgens het ei citroenmengsel voorzichtig door de 
mascarpone en kwark. 

eng de rest van de limoncello door de lemon curd.

erdeel de helft van het koek amandelmengsel over
 glazen. 
erdeel daarover de helft van het citroen kwarkmengsel en 

vervolgens de helft van het lemon curdmengsel. 
aak zo nog  lagen met de rest van de ingrediënten.
aat minimaal  uur afgedekt opstijven in de koelkast.

bron: Allerhande    B on A p p etit
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Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36  
Holwierde
Tel. 0596 624370

Pumpkin is ook te volgen via facebook of instagram

www.pumpkinbywebe@gmail.com

   timS amliW
tel. 06 188 249 71

  92 gewdfooH
9905 PA Holwierde

Openingstijden:
Donderdag  9.30 - 17.30
Vrijdag         9.30 - 17.30
Zaterdag     9.30 - 17.00

• bloemen

• decoratie

• bruids- en rouwwerk

• workshops

• pompoenen 

   (najaar)

Voor bestellingen buiten de openingstijden kunt u altijd bellen.

PumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkinPumpkin
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Bevrijdingsvuur
p  mei rond .  uur arriveert het bevrijdingsvuur in het 

stadspark te roningen. De Tocht om de oord  wil met 
een bevrijdingstocht het vuur naar alle dorpen in  roningen 
ontsteken, dus ook naar Holwierde! 

r zijn allerlei bewegingsmogelijkheden om het vuur te ver-
plaatsen  wandelend, hardlopend, fietsend
edereen is welkom. 

 kunt zich als individu aanmelden of in een team. De af- kunt zich als individu aanmelden of in een team. De af- kunt zich als individu aanmelden of in een team. De af
stand mag u ook zelf bepalen. De route wordt nog uitgezet. 

We zouden het fijn vinden als alle deelnemers bij de ingang 
van ons dorp de laatste  meter gezamenlijk a eggen 
naar de plek waar het vuur ontstoken wordt. 

Wilt u een gedeelte wandelen, fietsen, hardlopen 
laat het ons weten! 

Binnenkort komen wij op dit onderwerp terug. 

erda osterhuis telefoon 7 
etra de Boer telefoon  

p  mei  wordt wederom de Dorpentocht georganiseerd
en groep enthousiaste vrijwilligers uit de dorpen Bierum, odlinze, Holwierde, rewerd, osdorp en Spijk bereidt een mooie 

wandeling en fietstocht langs alle dorpshuizen voor met als thema bevrijding . 
Dit gezellige en sportieve evenement zal grotendeels in de ochtend plaats vinden en sluit heel goed aan bij alle feestelijkheden 
en aandacht voor 7  jaar Bevrijding  in de gemeente Delfzijl en omstreken.

    2  mei 2 0 2 0  
Dorpentocht

  1 9 4 5 - 2 0 2 0

E en datum om alvast te noteren !!!
r kan vanuit elk onderstaand dorp gestart worden. 

anaf .  uur voor een wandeling van circa  km en 
vanaf .  uur voor een fietstocht van circa  km.

7 5  jaar vrijheid/ bevrijdingstocht 5  mei
G roningen viert en herdenkt 7 5  jaar vrijheid met een groots provinciaal programma.
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De Stichting E emsmondSport Delfzijl organiseert de 
 7 e editie van het Noord- G roninger Sportgala. T ijdens 
 dit evenement, dat op vrijdag 7  februari 2 0 2 0  in 
 De Poort in Winsum vanaf 2 0 .3 0  uur wordt gehouden, 
 staat de amateursport centraal. 
 Z anger Stevan Bloema uit R oodeschool zorgt voor de 
 muzikale noot. 

 Holwierde is (weer) goed vertegenwoordigd bij het 
 sportgala van Noord- G roningen dit jaar. 
 De deelnemers kunnen een stem van hun dorpsgeno-  
 ten goed gebruiken, want de winnaars worden mede 
 bepaald door te stemmen.

 Het publiek kan de komende tijd weer kiezen wie er 
 met de titel Sportman, Sportvrouw, Sporttalent 
 of Sportploeg van het Jaar 2 0 1 9  vandoor gaat. 
 E r kan tot en met zondag 2  februari (1 3 .0 0  uur) 
 worden gestemd. 
 Het stemformulier is te vinden op de site van 
 eemsmondsport: eemsmondsport.nl. 

Noord- G roninger Sportgala

Atlete Danara Stoppels is genomineerd  
 voor sportvrouw van het jaar:  
 Danara Stoppels  mocht zich het
 afgelopen jaar tot ederlands kampioen 
 laten kronen tijdens het 
 nationaal kampioenschap atletiek voor
 junioren in Alphen aan de Rijn. 
 De Holwierder behaalde het goud 
 op haar favoriete onderdeel speerwerpen, 
 pakte zilver bij het discuswerpen en mocht 
 een bronzen plak komen halen na het 
 kogelstoten. 

Tijdens de ederlandse kampioenschap
 pen indoor in februari  pakte ze zilver 
 bij het kogelstoten B junioren onder  
 jaar . e vertegenwoordigde ederland 
 bij het kogelstoten in unster tijdens een 
 interland tussen N ederland, Duitsland en 
 België 7  en wist hier te winnen. 

 et het seniorendamesteam van ronin
 gen Atletiek is ze gepromoveerd naar de 
 hoogste klasse, met het team onder de  
 jaar is ze ederlands kampioen geworden 
 en met het team onder de  jaar behaal
 de ze een derde plaats tijdens 
 de landelijke finale.

 ede door deze prestaties heeft ze van 
 de atletiekunie het nationaal talentstatus 
 toegezegd gekregen en is ze uitgenodigd 
 om nationale talententrainingen te volgen 
 op topsportcentrum apendal. 

 Dit als voorbereiding op eventuele deel
 name aan de uropese eugdkampioen
 schappen deze zomer in talië.   
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  Z wemmer I vo kroes is genomineerd voor sportman van het jaar  vo kroes  is zwemmer bij Azuro en zwemt al enige tijd op 
 de ederlandse unioren eugd ampioenschappen. o won hij afgelopen zomer op de  lange baan in indhoven twee keer 
 goud en een keer brons op de ,  en  meter schoolslag. Deze prestaties hebben ervoor gezorgd dat hij is opgenomen in het 
 l mpisch regioteam waar hij elke week op vrijdag mag meetrainen om zijn doel voor de l mpische Spelen te kunnen bereiken. 
 Het lukte hem niet om in een hogere leeftijdscategorie jeugd  in de prijzen te vallen op de  korte baan in indhoven. 
 Wel werd hij verdiend vierde op de  meter schoolslag, negende op de  meter schoolslag en vijfde op de  meter schoolslag. 

 vo roes wordt omschreven als een jongen met enorm veel talent.     

E emsrakkers- lid F leur Medema is genomineerd 
in de categorie sportvrouw: 

leur edema was al eens Sportvrouw van het aar. 
e blijft zich echter ontwikkelen in het western rijden. 

Het lid van oltigevereniging De emsrakkers uit Holwierde 
werd vorig jaar, met haar jarige uarterhorse B  Blind Date, 

tweevoudig ederlands kampioen in de onderdelen
Ranch Trail en Superhorse. 

Daarnaast behaalde ze zilveren medailles in de onderdelen 
Ranch Riding, Western Riding en de horsemanship, 
met als gevolg ook de Allround hampion titel , 

het hoogste level in de western paardensport. 

I n juli deed de Damster met het 
N ederlandse landelijk team van de 

HA mee aan de 
HA urocup  in Someren.
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

foto boven  Dit huis heeft een karkteristiek balkonhekje, net zoals de woning aan de Hoofdweg no  en de woning hier schuin 
tegenoverover. elen hadden toen nog een groentetuin, zoals bij het huis ernaast foto beneden  in de bocht naar de Bansu-
merweg. ver de akkers ziet u dat daar de woningen nog gebouwd moesten worden.

angs de Hoofdweg in Holwierde eind jaren veertig
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

De foto boven is genomen vanaf de ansumerweg, toen nog niet verhard. We zien de achterkant van caf  Doornbos. ok in 
de tuin links op de foto, Bakkerij ugel, ziet u een groentetuin met boerenkool. De elektriciteit voor de straatverlichting was nog 
bovengronds. De kerk staat in de steigers vanwege de oorlogsschade. Dat is ook te zien op de foto beneden, waarop het caf  
Doornbos met doorrit, vanaf de voorkant, nu de vestiging van Buurtzorg. Hierop ziet u een elektriciteitspaal van staal, 
waar vanaf meerdere draden liepen, dit moest dus sterker zijn.
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Stand:
    totaal
Tj. Buitenwerf +20 50 pnt
A. Jansema +20 50 pnt
H. Pieterman +20 50 pnt
H. Stoppels +20 50 pnt
A. Bronsema-Poort +20 50 pnt
B. Bos-Vinke +20 50 pnt
J. Folkersma +20 40 pnt 
H. Meijboom +20 38 pnt
M. Mulder   10 pnt
Fam. Oldenhuis 10 pnt
J. Bloemen +20 40 pnt
E. Bakker-Vos   10 pnt

Hier de uitslag en de behaalde punten voor de puzzels uit de december  en januarikrant. 
Bij deze bedankt voor de meegestuurde nieuwjaarswensen!
Het woord spoor ontbrak in de opdracht van de januarikrant, onze e cuses hiervoor. 

oor dit nummer hebben wij een puzzel met verschillende soorten opdrachten door elkaar .
 als ervaren puzzelaars komt daar vast wel weer uit.

V eel puzzelplezier!

PUZ Z E L

oplossingen puzzel januarikrant:

museum stuk lopen
krom hout worm
kudde dieren tuin
huis kamer scherm
papa ver woest
wond en gel
solo zang spel
put emmer en
zwarte bes meren
spoor baan vak
kerst mis pel
zwam neus lap
lid maat staf
do cent en
half was gerei
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Doorelkaar
Horizontaal
1 meteorologische term 9 boos 16 gezongen toneelspel 17 Bel, om nu begrip te krijgen! 20 Griekse letter 22 Het geld ligt in de toren. 24 In stol gevonden 
amandel. 26 Voorkeur voor een reveil. 28 onderwijstype 30 oosters voedsel 32 vleesgerecht 34 kus 35 individualiteit 36 regeringsreglement 38 aanstaande 
39 liefkozende aanraking 40 senior 41 schoolonderzoek 42 water in Friesland 43 Die boom was eens dor. 46 damp 48 nagerecht 51 circus baan 52 Bijbelse 
figuur 54 genotmiddel 55 Hoe heet een vrouwelijke olifant? 56 Trots werd de trap vernield. 57 In het begin nogal lekker. 58 sterkedrank 59 jaargetijde 62 Uw 
vrome dame. 66 Nogal fraai versierd zo. 69 draagdoek 71 Scandinavische taal 72 De loggia is na vader in orde. 14 Oude Testament 75 ultraviolet 76 kosten 
koper 78 Even eens ben ‘k van de kook. 79 ondersteek 80 plus 81 ibidem 82 vuil 84 promotie 88 (Niet zo) goed heerser. 90 een weinig 91 uitbouw aan een 
huis 92 klinkdicht 94 Te veel dieren erin. 95 Hou zo’n gevierde ster in ere! 91 Meet u de hoeveelheid honden? 99 rivier in Frankrijk 101 toeristisch boekje 
102 gekweekt gewas 

Verticaal 
2 Dromen van Eros. 3 boven 4 niet lang geleden 5 De geest rolt door elkaar. 6 Favoriete vrucht van apen. 7 nijlreiger 8 United Nations 9 petroleum 10 Over 
‘t IJ gevormd voor magie! 11 vlek 12 voorzetsel 13 kluitenbreker 14 voor loper van het vmbo 15 huidmondje 18 wederkerig voornaamwoord 19 Uiteindelijk 
tuimel je toch. 21 zojuist 23 tak van overheidsdienst 25 berichtje op een gsm 27 Aan welke boom groeien katjes? 29 Wat is een meteoroloog? 
31 bundel vruchten 33 vruchtbare plek 34 type wegdek 37 bedorven 41 Haal het bevel uit Stavanger! 44 leefregel 45 Die kam is weer leper. 46 kennis 
hebben 47 minteken 49 Deze gaste is op proef 50 A, Nora komt uit de Bijbel! 52 vruchtengelei 53 Algemene Ouderdomswet 60 deel van het gelaat 61 ten 
laste van 63 In welke streek ligt Briel le? 64 Loopt die kleur weer door?65 muziekgezelschap 67 oppervlaktemaat 68 staat 69 Wat is het Engelse woord 
voor film? 70 Lakeien zonder ‘n bloem? 72 rechterlijke uitspraak 73 Abele boom. 11 Kamer van Koophandel 79 spie 83 Een teer wezen. 84 vreesachtig 85 
Familieleden van Moos. 86 donkere vogel 87 sluiting van een riem 89 deel van een fornuis 91 bij herhaling 93 Zo lang duurt een seconde. 96 Wat leggen 
alle vogeltjes in mei? 98 Groot-Brittannië 100 rondhout



26 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’ 

   Wie zijn er jarig in... 
   ...februari?
   
  
Allemaal van harte gefeliciteerd!

 Anouk
7 arith

ess
8 M arijn  

oel
ente

Bracha

ajan
ord

7 Dean
2 8 Berre

aul
2 9 T hess
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grunneger proatjes
I n deze ru briek p l aatsen w ij maandel ijks een G roning er 
verh aal  of  g edich t of  een interessant “G ru nneg er” on-
derw erp .  O nderstaand verh aal ,  g esch reven door H erman 
de J ong ,  komt van de site D idel dom.

G runnigers in Noord Amerikoa
n t eerste kwartoal van de veurige eeuw binnen der hail wat 
runnigers vertrokken noar anada en Amerikoa.
m reden dat de landbouwmachiens in de ploats kwamen 

van de staarke aarms van landarbaiders. n de provincie 
runnen waren der nait veul febrieken woar waarkloze 

landarbaiders zich nuttig 
konnen moaken, behalve 
de strokarton en eerdappel-
meelfabrieken bie ekel en 
Hoogezand din, en zodounde 
kwam de emigroatie op gang. 
A merikoa was het land van 
de toekomst. Doar gruiden de 
dollars tussen goldjebloumen. 

oak kwam t anders oet.

n rode groep runnigers dei 
gain geld harren om laand te 
kopen belanden in hicago 
en kwamen te waark op de 
beestachtige grode slachterij-
en woar elke dag doezenden 
koubaisten t leste levenslicht 
zagen.

t Was min waark. Begunners 
mozzen daarms en andere 
rotzooi van de vlour in geulen 
vegen. ndergronds waren 
der enorme oafvoerbuizen 
dei t spul oafvoerden naar het 
grode ake ichigan. af en 
tou roakte zo n buis onder de 
slachtploatsen verstopt, voak 
deur ongeboren kaalver. Den 
mos ain van de runnigers 
of olen deur t iezeren loek, 
buusdouk veur neus kop, 
deur de jirre graaien om de 
verstopping aan zied te moaken. ou dochten ie zeker dat 
doarom onze pervinciegenoten gaauw oetkeken noar ander 
waark. Tenminste, dat zol ik doun.....

nderdoad, ain veur ain verlaiten de runningers de slach-
terij. oar om n andere reden. ai mozzen noamelieks op 

undag waarken, want febriek kon moar nait zo moar n dag 
stil stoan. eul van dei runnigers waren geriffermeerd en 
den wait je t wel  de undag is veur de Heere od. Domies 
bandiesden van preekstoul dat n grode zunde was om de 
dag des Heeren te onthailigen, en veul mannen in kerk 
schudden mit kop of ze zeggen wollen  man, hol toch op mit 
dat gedoas, zollen wie dat nait waiten, mit dat gebod binnen 
wie vrouger ja groot worden!

migranten doun voak t waark woar de inhaimse bevolking 
neus veur optrekt.

o kwamen veul runnigers bie de drekstoupen terecht. 

Hoezen harren nog gain deurspoel Wcs en voak was der 
n hoeske mit n tonnetje achter in schure of boeten. Tussen 
twei stroaten in was der den n zandloane woar drekwoagens 
elke weke dei tonnetjes leegden. ain mooi waark, moar 

runnigers harren der plazaair in, verdainden hoast net zo 
veul as op de slachterijen, en konden undags noar kerk. As 
ie nou in hicago rondscharrelen kinnen olle emigranten joe 
nog aanwiezen woar de runniger buurt was.

Dit moeske het n steertje! Huizinga s Sanitation S stem is 
ain van de grootsten in Amerikoa en zo is dat vrouger begon-
nen... mit drekwoagens in hicago! Huizinga is n bekende 

runninger noam, denk moar 
ains aan Huizinga s zangklas-
sen... oldere mensen waiten 
doar nog wel van oaf. ou den... 
nog nait zo laang leden kocht 
de multi  millioniar Huizinga de 
Blockbuster video winkels. oar 
ik heur hebben ze t ook al weer 
verkocht!

isschain omdat je bie dei win-
kels ook porno films konnen hu-
ren  t en wezen dat de huidige 
Huizinga s nog fien  binnen.....

n Andere bekende noam in 
oord Amerika is Hekman s 
ookies. De febriek staait in 
rand Rapids. Dat is nog femilie 

van de Hekmans, dei vrouger 
in Blijham woonden. n anada 
eten wie dei koekjes nait, want 
wie hebben hier de oortman 

ookies febriek in Burlington, 
ntario.
ol dei oortman ook n runnin-

ger wezen
Wel kin mie dat vertellen

 Herman de ong

N oot van de redactie

n de tijd dat dit verhaal speelt emigreerden velen op zoek 
naar een betere toekomst. Bekende emigratielanden waren 
de erenigde Staten, anada, Australië en ieuw eeland.

ok nu met de stikstofcrisis en AS problemen emigreren 
weer vooral boerenfamilies naar deze landen.

nteressant boek over de emigranten zoals deze in dit 
verhaal voorkomen   engelstalig
D u tch  H eritag e in K ent and O ttaw a C ou nties
t p deze titel of namen uit dit verhaal bv.Hekman ookies
in op uw computer en u kunt dan hun verhalen lezen.
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V oor het aanmelden van ideeë n,  anekdotes,  mooie K rewer-
der 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.

februari 2 0 2 0februari 2 0 2 0februari 2 0 2 0

Beste dorpsgenoten,

We hebben weer een jaar afgesloten. amens het bestuur 
van Dorpsbelangen rewerd, Dick, Aaltje, arleen, uus 
en Tom, een gelukkig ! Dat het een gezellig, gezond en 
mooi jaar mag worden!  

nze wens is, dat redo het middelpunt blijft van rewerd; 
als huiskamer, met feesten en partijen of een lekker bakkie 
op de woensdagochtend openstellingen, maar ook voor de 
serieuzere zaken bijv. rondom periment rewerd, dat nu 
grotere vormen aan gaat nemen.

De kerstviering in de ariakerk was wederom een erg mooi 
en warm geheel en zeer succesvol. nder het genot van 
heerlijke verse chocolademelk  van de fam. de ong en war-
me gl hwein, kon de bomvolle kerk genieten van het prach-
tige orgelspel van organist euwe eilstra en de sfeervolle  
liederen, gezongen door het vocaal ensemble uit Stedum 
en de bezoekers! , dat menigeen kippenvel bezorgde. 
rits ostema verzorgde de viering weer in geheel eigen stijl, 

samen met verschillende rewerders.  edereen dank voor 
zijn inzet en aandeel. Alles bij elkaar een prachtige avond om 
met een warm gevoel op terug te kijken. 

ok zeker dank aan de tijdelijke commissie van onze aria 
kerk voor het faciliteren  van de prachtig versierde kerk. 

Nieuwjaarsreceptie
Dorpsbelangen is dit nieuwe jaar gestart met een nieuw-
jaarsreceptie voor de rewerders, i.p.v. de viering met 
vuurwerk op nieuwjaarsnacht, die is komen te vervallen. p 
een enkeling na was het gehele dorp aanwezig en konden 
wij elkaar, onder genot van een hapje en drankje, het beste 
wensen. Het was erg geslaagd en er werd nog lang doorge-
feest. Dank voor jullie gezelligheid allemaal!

Het wordt een jaar met vele uitdagingen voor rewerd, op 
allerlei vlakken. Wij kijken er als bestuur naar uit om weer 
op een fijne en gezellige manier allerlei activiteiten te gaan 
ontplooien door het jaar heen. 
O ns motto is en blijft  ‘ veur mekoar,  deur  mekoar’ .                                                            

Nederland schoon 2 0 2 0                                                                                                                                   
et het alvast in je agenda!  Z aterdag 2 1  maart vindt deze 

activiteit plaats. De bedoeling is dat we onze directe leefom-
geving hier een opfrisbeurt geven. eestal houdt dit in, dat 
we een rondje rewerd  wandelen en ook een rondje dorp 
maken ook richting Holwierde  met een aantal vrijwilligers, 
om zwerfvuil en andere ongeregeldheden op te ruimen. 

Dorpsbelangen stelt het gehele jaar het dorpshuis ter 
beschikking aan de bewoners van rewerd. Het wordt dan 
ook enorm gewaardeerd als de bewoners ons dan eens per 
jaar meehelpen om onze omgeving schoon te houden, ook 
de rewerder jeugd is van harte welkom om mee te helpen! 

erdere info over tijd en plaats volgt t.z.t. 

e  o ento t  an el  en fiet to t                                                                                                                                
et het alvast in je agenda! aterdag  mei 

Alweer de e editie van deze leuk opgezette wandel  en 
fietstocht. Het leuke aan deze tocht is dat men in ieder 
deelnemend dorpshuis kan starten en vervolgens alle andere 
deelnemende dorpshuizen afgaat voor een stempel, een op-
dracht en een drankje en hapje. De opbrengst hiervan komt 
ten goede aan het dorpshuis.

Dit jaar staat de tocht in het teken van 7 5  jaar bevrijding
Binnenkort volgt meer nieuws. orig jaar waren er verschil-
lende rewerders van de partij, het zou leuk zijn als dat dit 
jaar ook weer zo is! We hebben natuurlijk weer een aantal 
vrijwilligers nodig die ons ondersteunen voor  en achter de 
schermen, om deze dag tot een succesvol einde te brengen. 

eld je graag aan bij iemand van het bestuur. Alvast dank!    

                                                                                                                                                  
Start het weekendborrel                                                                                                                               

et het alvast in je agenda!  De borrels zullen dit jaar weder-
om iedere e vrijdag van de maand plaatsvinden. e kunt je 
aanmelden om een bardienst te draaien tijdens de borrel, 
zodat ook de mensen van bestuur Dorpsbelangen eens als 
bewoner aan tafel kunnen zitten en mee genieten.      
We zoeken weer iemand die een lekkere soep wil verzorgen 
voor de volgende borrel. De kosten hiervan neemt Dorpsbe-
langen desgewenst op zich, maar de soep mag ook ge-
schonken worden t.b.v. het dorpshuis.
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G ebiedsregisseur in Kredo aanwezig                                                                                                                  
  in de maand is dwin Broekman in redo aanwezig  als 

aanspreekpunt namens de gemeente, voor ons inwoners.  
og even een korte uitleg van de functie van dwin in onze 

gemeente
 ebiedsregisseurs zijn de spil als het gaat om dat samen-
spel tussen inwoners en gemeente. ij zijn het schakelpunt 
in contact en tussen de gemeente, andere partijen en buurt  
of dorpsbewoners. De gebiedsregisseurs werken daarbij 
nauw samen met de ra onbeheerders van stadsbeheer. 

ij zijn het aanspreekpunt voor de leefbaarheid, bewoners-
participatie en initiatieven .

De gegevens van E dwin zijn: G ebiedsregisseur Noord, 
E dwin Broekman(0 5 9 6 ) 6 3  9 3  9 9  e.broekman@ delfzijl.nl 

Wijkagent buitendorpen Noord:                                                                                                                               
Wijkagent Hans Bolt, velen van ons kennen hem wel, zal 
in november van dit jaar met verdiend pensioen gaan. ijn 
opvolger heet Alwin Siegersma. Hij zal de komende tijd 
afhankelijk van zijn dienst  zoveel mogelijk aanwezig zijn in 
redo, op de tijden dat gebiedsregisseur dwin Broekman 

hier ook aanwezig is altijd voorafgaande aan de Start het 
weekend  borrels . 

Ochtendopenstelling -  5  en 1 9  februari                                                                                                                               
et het alvast in je agenda! raag zien wij jullie rewerders 

ook weer tegemoet tijdens de ochtendopenstellingen   per 
maand op de woensdag, voor een lekker bakje koffie of thee 
met runneger kouk van artijn linga. 
Samen met je dorpsgenoten luchtig babbelen over ditjes 
en datjes. ieuwe ideeën voor dit jaar zijn weer van harte 
welkom!

et een groet van bestuur Dorpsbelangen rewerd

AGENDA Krewerd 

• Start het weekend – borrel (en voorafgaand hieraan, de aanwezigheid van 
gebiedsregisseur en wijkagent                                                                                                                                                                                                                                                       
vrijdag 28 februari, vrijdag 27 maart, 24 april. 

• Ochtend-openstellingen                                                                                                                          
Van 10 - 12u; 5, 19 februari,  4 & 18 maart. 1, 15 en 29 april. 

• Landelijke opschoondag NL schoon                                                                                           
zaterdag 21 maart. 

• 6 dorpentocht.                                                                                                                                            
2 mei 

 

                                                              

NL schoon                                                                                           

6 dorpentocht.                                                                                                                                            

De ariakerk trok ook het afgelopen jaar veel bezoekers 
naar ons kleine wierdedorp  per fiets tijdens een ritje door 
de omgeving, te voet wandelend langs het ronkjewailpad , 
via een georganiseerde culturele reis of het rootste use-
um  of zo maar toevallig omdat de deur open stond . m ver-
volgens ademloos het middeleeuwse interieur te ondergaan, 
een kaarsje te branden en even stil te zijn, om het orgel te 
bewonderen of te bespelen of een concert, toneelstuk of 
lezing bij te wonen. 

Dank
De laatselijke ommissie bedankt iedereen die de aria-
kerk in  een warm hart hebben toegedragen als bezoe-
ker, vrijwilliger of vriend in . n het bijzonder de vrijwilligers 
die de kerk beheren en open stellen, de kerktuin onderhou-
den, de evenementen organiseren, de catering en de bloe-
men verzorgen, de klok luiden en het uurwerk bijstellen.
Speciale dank ook aan huisfotograaf an eeman, die regel-
matig komt aanwaaien en de sfeer en uitstraling van de kerk 
op ongeëvenaarde wijze weet vast te leggen op de gevoelige 
plaat.
Dank ook aan alle musici en artiesten die in  een bij-
drage hebben geleverd aan het culturele programma en de 

ariakerk tot leven hebben gebracht!

Plannen voor het komende jaar
omend jaar wil de laatselijke ommissie meer rewerders 

betrekken bij de programmering van de ariakerk en hun 
deelname aan de activiteiten vergroten. e gaat hierover 
in gesprek met Dorpsco peratie rewerd. erder gaat de 
commissie de mogelijkheid onderzoeken om de kerk beter te 
verwarmen en verlichten en om de windvoorziening van het 
orgel terug te brengen in haar oorspronkelijke staat. 

n natuurlijk organiseert de commissie ook komend jaar al-
lerlei activiteiten en is de ariakerk dagelijks open van 
tot 7  uur. 

 kunt een fotoreportage van alle activiteiten van  
terugvinden op
https:/ / mailchi.mp/ 5 d4 1 9 8 da3 ff1 / nieuwsbrief- kre-

e o e aa t a e e n an a

MAR I AKE R K KR E WE R D
 kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via 

info mariakerkkrewerd.nl 

D e P l aatsel ijke C ommissie w enst u  een 2 0 2 0  
vol  zu iverh eid en p ositieve energ ie en

 h oop t u  ook dit jaar te mog en beg roeten 
in de M ariakerk!

laatselijke ommissie ariakerk rewerd 
Riet, Ageeth, illes, oni ue en Thea
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Adv.
Sikkema

L oonbedrij f 
D oornekamp   
Holw ierde

Voor al uw  graafw erk
 

 afgraven van tuinen
 graven van funderingen

aan eggen van opri en
 afvoeren van overtollige grond
 leveren z and/grond
 aanleggen drainage

tel. 06 55 16 8 7 31
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Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

Voetbalvereniging
"Holwierde"

V oor € 1 0 ,-  naar F C  G roningen
Als partnervereniging van  roningen kunnen leden van  Holwierde voor  ,  naar verschillen-
de thuiswedstrijden van  roningen! Deze speciale actie is geldig voor de volgende thuiswedstrij-
den:  
W edstrijd Datum T ijd
A zondag  maart .  uur

p onze website www.vvholwierde.net  is een link te vinden waar de kaarten besteld kunnen worden. 
oor iedere kaart die via deze link wordt gekocht krijgt  Holwoor iedere kaart die via deze link wordt gekocht krijgt  Holwierde een bedrag uitgekeerd, dus u steunt niet alleen  
roningen, maar ook  Holwierde bij bezoek van deze wedstrijden.

Activiteiten winterstop
nze teams hebben niet stilgezeten in de winterstop. r is aan een aantal verschillende zaal toernooien meegedaan! Het 

eerste elftal behaalde op  december de eerste plaats tijdens het Boshaltoernooi in oppersum! n de finale werd De ivel 
op basis van strafschoppen  verslagen.

inder succesvol verliep de Delfzijlstercup, welke gehouden werd in het roningen Seaports Stadion. 
Dit stadion was speciaal gebouwd voor de urocup in Delfzijl. en groot voetbalfestijn waar jeugdteams van verschillende 

uropese topclubs speciaal voor naar Delfzijl komen.

n datzelfde stadion werd ook de adiescup gehouden. en nieuw vrouwentoernooi voor regionale vrouwenteams. 
Holwierde wist hier knap de finale te bereiken, maar werd helaas op basis van penalt s verslagen voor vv armsum.

p moment van schrijven spelen de 7 7 teams ook nog beide op het Delfdam toernooi in elwerd in Appingedam.
en gezellig jaarlijks toernooi waar veel verschillende teams uit de regio aan meedoen!

ok zijn er nog een aantal oefenwedstrijden gespeeld; Holwierde  speelde op woensdagavond  januari tegen vierdeklas-
ser HS   en zaterdag  januari tegen  Delfzijl. Deze wedstrijd werd knap met  gewonnen. Het tweede elftal 
speelde deze dag een oefenwedstrijd tegen otetos , welke helaas werd verloren.

erder kan er positief teruggekeken op de poker  en klaverjasmiddag in de kantine. 
Daarop sluitend was de nieuwsjaarsreceptie waar iedereen op het nieuwe jaar kon proosten!

Wedstrijdprogramma 1 e elftal 
aterdag  februari rijpskerk    Holwierde  Aanvangstijd  
aterdag  februari Holwierde    Aduard   Aanvangstijd  
aterdag  februari limmen      Holwierde  Aanvangstijd  

Sponsoring
Wilt u sponsor worden van  Holwierde  Wij bieden verschillende sponsorpakketten aan.  kunt hierbij kiezen voor onder 
andere bordsponsoring, shirtsponsoring, kledingsponsoring trainingspakken  en balsponsoring. Bij interesse of voor meer 
informatie kunt u een mail sturen naar sponsoring vvholwierde.net.
id worden

Wilt u het nieuwe jaar sportief ingaan  eld 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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• Promotie
• Relatiegeschenken
• Horeca
• Foto producten
• Kleding

• Drukwerk
• Buitenreclame
• Stickers
• Flyers/folder
• Huisstĳl

Volledig voor u verzorgt!

info@dereclamestunter.nl
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G OUDE N T I P V OOR  G R ONI NG E R S ME T  E E N WI NT E R DI P
fiet en en an elen o e  e n e e  
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Nieuwkomers klimmen in de pen.....
E ven voorstellen…

Wij zijn And  en Hilde la aille en sinds  november de trotse 
eigenaren van Het liet . 

Wij zijn gevraagd om een stukje te schrijven voor de dorps-
krant als nieuwe  inwoners van Holwierde. 
And  is niet echt een nieuwe inwoner, hij woonde namelijk in 
Holwierde toen hij geboren werd en is later in zijn jeugd nog 
een keer weer hierheen verhuist. u dus de derde keer en 
drie keer is scheepsrecht. 

Hilde was ook al wel bekend in Holwierde, veel familie van 
zowel And  als Hilde wonen hier. a een tijdje ging ook zij 
overstag om de stap naar Holwierde te maken. 

V oor deze rubriek zijn wij op zoek naar nieuwe inwoners van Holwierde en K rewerd die zich met een kort verhaaltje en een 
aantal foto’ s aan hun nieuwe dorpsgenoten voor willen stellen.
V olgens onze informatie zijn er aardig wat nieuwe inwoners bijgekomen dus....... klim in de pen en stuur je verhaaltje en een 
paar ( liefst los aangeleverde)  foto’ s naar:  weerszijdenvandeheekt@ ziggo.nl

Holwierde ligt voor ons erg centraal wat betreft werk. 
And  is proces operator bij Delamine in Delfzijl armsum 
en Hilde is leerkracht speciaal basisonderwijs op S B  de 
Delta rof. W. . Bladergroenschool in Appingedam. 

aast het werk mogen we graag afspreken met vrienden  
familie en sporten. And  voetbalt bij . . Holwierde en Hilde 
gaat vaak naar m tra it in Steendam. 

Samen met onze huisdieren hopen wij een hele lange tijd 
met heel veel plezier in Holwierde te wonen. 

roeten, And  en Hilde
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twee foto s uit ons archief uit rewerd 

7 november  Huwelijk meester ildriks

 Wandelclub, het wandelen zit de rewer-
ders zeker in het bloed, dus allemaal meedoen 
met de dorpentocht op  mei aanstaande!

JAAR V E R G ADE R I NG  

Hierbij nodigt assage, christelijk maatschappelijke vrou-
wenbeweging u uit voor haar bijeenkomst waar we
a. gaan genieten van een lekkere warme maaltijd
b. de gebruikelijke punten van de jaarvergadering 
behandelen
c. door ina worden ge nformeerd over het werk van 
het Dr. Albronda v.d. agelfonds 
 gelieerd aan assage  aan de hand van een ower oint 

presentatie
d. met elkaar het Budget spel gaan spelen 
  

en avond om niet te missen!

laats  ebouw rene a.d. Hereweg in Bierum 
Datum              dinsdag  februari 
Aanvang           .  u.

osten               7,   voor maaltijd en koffie
pgave            v r  februari bij  erda ardijs, 

tel.   

Let op de aanvangstijd!

	  

AF DE LI NG  BI E R UM 
-  HOLWI E R DE  E N 
OMST R E KE N

Ontmoetingsgroep 5 5 +  
Donderdag  februari  komt dhr Tjeert ensinga uit Bierum 
met natuurfoto s op de beamer, 
aanvang .  uur in de Heekt 

ieuwe leden van harte welkom. 
amens de vrijwilligers, 

K orry Star 

I V AK- nieuw -  7  februari 
Kunstbende try - out @  
DAL- regio 
Schrijf en speel je zelfgeschreven num-
mers  Dans je graag en maak je je eigen choreografie  f 
doe je iets anders tofs op het podium  

unstbende roningen en het A  geven jou de kans om te 
laten zien wat je kunt tijdens het open podium. 
De tr out is toegankelijk voor deelnemers in alle catego-
rieën, daarnaast zal er een professional aanwezig zijn die 
feedback geeft op jouw act. eem vooral je vrienden, familie 
en fans mee om je aan te moedigen! 
T ijd: 1 9 .0 0 - 2 3 .0 0  uur |  Locatie: Singel 5 0  in Delfzijl.

I nschrijven kan hier. 
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Bouwbedrijf
Henk Slagter

Leermens

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142

henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl
www.bouwbedrijfhenkslagter.nl

•  Onderhoud
•  Restauratie
•  Kleine klussen 

•  Herstel bevingsschade
•  Verbouw & renovatie
•  Dakwerken
•  Nieuwbouw & stallenbouw
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN 
SportClub Holwierde
Lesrooster:
DINSDAG:
Iedere week: 14.00-15.00 uur: 
Sport en spel met begeleider 2-4 jaar
Voor jonge basisschool leerlingen van 4-6 jaar: 
15 minuten nadat de basisschool uit is op de dinsdagen dat er 
géén BSA activiteit is.
DINSDAG:
19.30-20.30 uur: Volleybal dames (vanaf 16 jaar)
20.30-21.30 uur: Volleybal heren (vanaf 16 jaar)
VRIJDAG:
18.30-19.30 uur: Streetdance (7 t/m 11 jaar)
19.30-20.30 uur: Streetdance (12  jaar en ouder)
Tijdens de basisschoolvakanties vinden geen lessen 
plaats.
Kom gerust een paar keer langs om proef te draaien!
Informatie over de SportClub Holwierde is te vinden op 
www.sportclub-holwierde.nl

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

Iedereen (dus ook dames en jeugd) van 14 tot 114 jaar

	  

V oor bijles in E conomische- Administratieve vakken
(inclusief M& O)

op alle niveaus kun je terecht bij:
E ltje Bos, Wieger van den Bosstraat 1 5 ,

 9 9 0 1  G S Appingedam.
T el.: 0 5 9 6 - 6 2 6 9 3 2  of 0 6 - 2 5 5 4 5 3 7 6 .

e- mail: e.h.bos@ planet.nl

Ook ex amentraining is op afspraak mogelijk
 in de volgende vakken:

HAV O : M& O/ Bedrijfseconomie
HAV O : E conomie
V WO  : M& O/ Bedrijfseconomie
V WO  : E conomie
V MBO: E conomie

Kla e a en   K

   K  te Spijk organiseert 
 een vrije klaverjasavond.

 rijdag 7 februari Aanvang  .  uur in de zaal van caf    
 arillon te Spijk
 nleg   met voor ieder een prijs

  bent van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AANGEPASTE Openingstijden januari t/m juni: 
Donderdag   13.00 – 18.00 uur 

   Vrijdag             9.00 – 18.00 uur 
  Zaterdag      9.00 – 17.00 uur     
 
 

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

 

 

Een boerderijwinkel vol heerlijk fruit, groenten, 
scharreleieren, bio-vlees en boerenkaas 

 
 

Unieke cadeaumanden met (h)eerlijke producten 
 
 

Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr 
 

Iedere maandagmorgen bezorgen we fruit-aan-huis 
in Holwierde: vraag naar de mogelijkheden 
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Preekrooster Prot. G emeente Bierum -  Holwierde -  Krewerd

februari
      .  u.   renekerk Bierum              ds. S. Alblas Bedum                    koffie   
      .  u.   Stefanuskerk Holwierde    ds. . nol 

   .  u.   renekerk Bierum                prof. dr. . oort ropswolde vooraf koffie 
    .  u.   renekerk Bierum                ds. . nol 

Agenda Holwierde 2020
              
februari
  6 Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
  8 Nieuwjaarvisite en schuttersfeest 
  Schuttersvereniging(Piekavond)
 15 Neutr.vrouwengr. Nieuwjaarsvisite

maart
 3 Neutr.vrouwengr. Jaarvergadering + bingo
 5 Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
 25 t/m 27  SB ampioenschappen S  Holwierde
april
  2 Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
  7 Neutr.vrouwengr.Voorjaarsstuk maken
 28 Neutr.vrouwengr.Stekjes en 2ehandsverkoop
mei
 7 Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
 14 Neutr.vrouwengr. Uit eten.
juni
13 issen en BB  S  Holwierde

 aatste keer S  Holwierde
augustus
7 erste keer S  holwierde

oktober
 Teamschieten S  Holwierde
  Sport en spelavond S  Holwierde

november
  oncours S  Holwierde

MET SPOED EEN DOKTER 
NODIG?

BEL 0900 - 9229 
‘s AVONDS ‘s NACHTS IN DE WEEKENDEN 

OP EEN FEESTDAG 
DE DOKTERSDIENSTEN GRONINGEN

Vrijwilligers oud papier:  
Vrijdag 7 februari 2020
Robert Dekker  06-23136109
Martijn Bos                         06-12714730 
Vrijdag 6 maart 2020
Marcel Stoppels  0596-625865 
Ivar Bouwman  0596-622530

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

Afval ophaaldienst 
rof vuil Woensdag  februari .telefoon 

I nformatie /  contactgegevens R ay on 
Noord G emeente Delfzijl

G ebiedsregisseur Noord
dwin Broekman, e.broekman delfzijl.nl, 

tel   of  77
elke 4 e vrijdag van de maand, is de ebiedsregisseur in 
Holwierde van .  tot .  uur.

I n verband met de (tijdelijke) sluiting van de Superrr is 
hij vanaf  2 8  februari te vinden in OBS Hiliglo, tijdens de 
Koffietafel an e oe ot  

R ay onbeheerder Noord Hans olkers, h.folkers delfzijl.nl
Meldingen openbare ruimte  Telefonisch  
zonder netnummer  of via www.delfzijl.nl 

Buurtagent olanda Blokstra, 
jolanda.blokstra politie.nl, alg. nummer politie  
Buurtagent Hans Bolt, 
hans.bolt politie.nl, alg. nummer politie  
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Stadshaven 3, Appingedam 
Telefoon (0596) 62 54 50 
info@meijerendrenth.nl 

www.meijerendrenth.nl

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

www.poortenwoltjer.nl

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!

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?nieuwe  hypotheek afsluiten?

Voor een helder advies!

Het 
 eerste 

gesprek is 
kosteloos



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 




