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Aan weerszijden van

dorpskrant
Holwierde - Krewerd

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

Loopbaan Coaching

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

Zakelijke Coaching

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

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

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

www.jurriesmit.nl
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VAN DE REDACTIE

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

Beste lezers,
In dit nummer leest u:
•
Nieuws van dorpsbelangen De Drie Maren
•
Het Krewerdernieuws met “vakantieverhaal” van Tom Roggema
•
Kleurenpagina Brede Werkgroep
•
Nieuws van werkgroep Veur Mekoar
•
Foto’s van de pompoenenmarkt
•
In “Langs het tuinpad van mijn vader” oude foto’s van Holwierde
•
Foto’s van de wielerronde
Herfst
Toen de herfst dit keer binnenjoeg,
op de achttiende van oktober,
na de luwste en langste zomer
die ooit om tuchtiging vroeg,
was het mij die het zag gebeuren
achter stevige ramen en deuren,
of de bomen zich rekken gingen
en in paniek te spreken aanvingen
met hun angstige kroost, de blaren:
of men misschien nog zou kunnen vluchten.
Het was of de molekulen der luchten
die tot nu door geen oog nog gezien waren
plots tot reuzegrootte aangroeiden,
woest over en langs elkaar woeien
en als vale lappen windklappend
ons de kou in het hart wilden slaan.
Of een reus die de lange zomerse dagen
diep in het woud had liggen verslapen,
nu grommend was begonnen op te staan.
van: J.B.Charles (W.H.Nagel) 1910-1983
uit: de gedichten tot 1963, Bezige Bij

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

Donateurs
Deze maand komen wij weer aan de deur voor de jaarlijkse donateursbijdrage.
Bent u nog geen donateur?
Dan vragen we u per brief om dat te worden, voor minimaal €5 per jaar.
Maar u kunt zich ook nu meteen al opgeven bij een van de bestuursleden –
zie colofon – of via weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 31 oktober
kopij graag voor 15 oktober inleveren!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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• Meinardi aardbeien
• Tony Chocolonely chocolade
• Rineke Dijkinga uit Sellingen
• Zechsal Magnesium zouten uit Veendam
• Paardemelkproducten uit Wirdum

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

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

Natuurvoedingswinkel

Oude Schans 17
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Delfzĳl

Gastvrouw:
Silvia Wilken

Dorpsbudget 2018
Oproep:
Op 28 maart hebben we met veel verenigingen en clubs het
dorpsbudget voor 2018 verdeeld. Van sommige verenigingen
en clubs hebben we de aanvragen al binnen en deze zijn
ook al uitbetaald! Maar we missen nog een aantal aanvragen. Voor het einde van het jaar moeten we deze wel binnen
hebben, met de bijbehorende verantwoording. Dit in verband
met de uitbetaling van het budget van de gemeente aan ons!
Voor 1 november aanleveren:
Willen de verenigingen en clubs die een plan hebben aangedragen op 28 maart, maar nog niets hebben ingeleverd, dit
voor eind november doen? Het gaat dan om de aanvraag en
verantwoording van het plan! Het kan ingeleverd worden bij
Susanne Wildeboer, Hoofdweg 6. Dan zorgen wij ervoor dat
het geld overgemaakt wordt!
Mocht je het formulier niet hebben, op onze facebookpagina
is een link te vinden naar de website van de gemeente waar
ze op staan!

Donateursbijdrage 2018

Sinds een aantal jaren vragen wij u om uw donatie naar ons
over te maken. Ook dit jaar hopen we dat we uw donatie
weer mogen ontvangen.

U krijgt binnenkort een brief van ons waarin staat hoe u uw
bijdrage kan overmaken. Heeft u onze gegevens nog en wilt
u het nu al overmaken? Dan hoeft u natuurlijk niet te wachten tot u de brief krijgt van ons.
Bent u nog geen donateur van Stichting Dorpsbelangen,
maar wilt u dit wel graag worden? U kunt eenvoudig donateur worden, door de bijdrage over te maken. U wordt dan
automatisch in de donateurslijst opgenomen.
De donateursbijdrage voor 2018 bedraagt:
•
Eenpersoonshuishoudens
€4
•
Meerpersoonshuishoudens
€8
In de brief staat onder andere het rekeningnummer van de
Stichting. We vragen u om uw naam en adres te vermelden bij het overmaken van de bijdrage. Zo kunnen wij goed
bijhouden wie al donateur is en kunnen we u steeds meer
persoonlijk benaderen!
informatie over wat de Stichting Dorpsbelangen allemaal
voor het dorp doet?
www.facebook.com/DorpsbelangenDeDrieMaren of op de
website www.holwierde.com. Of neem contact met één van
de bestuursleden (vermeld op de website).
We hopen uw bijdrage weer te mogen ontvangen voor
dit jaar! Alvast hartelijk bedankt!
Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen.

Paarden in de wei langs de Hogelandsterweg bij Uitwierde
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 5

Ook voor
al uw
behangwerk
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Veur mekoar
de Werkgroep is deze maanden op pad om vrijwilligers te mobiliseren voor ons dorp voor de vrijwilligersbank VEUR MEK OA R
Is er iets wat je graag doet en waar je ook een ander mee blij kan maken? L aat je talent dan niet onbenut maar meld je aan bij
de werkgroep of op 2 november(open dag brede werkgroep) in de SUPER R R

E ven voorstellen: van links naar rechts
Bovenste rij; Hillie R uzius, R oelf F olkersma, R enny Ottens, F enje van Delden, Petra de Boer, G erda Oosterhuis
Onderste rij; G erda van der R oest, A nnette N iewold, Sandra T inge, A tty Palsma, K rista Battjes, Harm Vleems
N iet op de foto; G eke Dijk, L aura T elkamp

Hollands G lorie speelt Aardgasten

locatietheater dat put uit de geschiedenis van de gaswinning. m.m.v. E erste G runneger B aaiermer M annenkoor
Wat begon als een feestje eindigt ineens een stuk minder
gezellig. Want wat als je gasten niet meer willen vertrekken
of wat als niemand meer kà n vertrekken? In de nieuwe voorstelling A ardgasten verbindt theatergroep Hollands G lorie de
geschiedenis van de G roningse gaswinning met een surreë el
huwelijksfeestje. Een voorstelling over machtsverhoudingen,
vertrouwen, twijfels, verschillende belangen en de vraag:
hoe nu verder?

Het 25-koppige mannenkoor zal live optreden tijdens de
première op 4 oktober en tijdens enkele andere voorstellingen (zie website). Het koor bestaat ruim 25 jaar en zingt
zowel eigen teksten als bestaand repertoire van Ede Staal,
Bert Hadders en anderen o.l.v. dirigent Wiebe de Boer
Speeldata najaar

Met de voorstelling A ardgasten brengt T heatergroep Hollands G lorie dit hoofdstuk uit de C anon van N ederland op
een theatrale en humoristische manier tot leven.
P remiè re: 4 oktober in K olham, een betekenisvolle dag en
plek. In K olham werd in 19 5 9 op het terrein van boer Boon
de grootste gasbel gevonden. Op 4 oktober 19 62 vond een
belangrijk K amerdebat over de gaswinning plaats.
T entoonstelling De ontdekking van de G roninger gasbel
Met de voorstelling reist ook de exp ositie ‘ De ontdekking van
de G roninger gasbel’ mee.
E erste G runneger B aaiermer M annenkoor
Speciaal voor deze voorstelling ontwikkelde het Eerste G runneger Baaiermer Mannenkoor nieuwe liederen en oefende zij
oude nummers waarin ze hun liefde en verbondenheid met
het aardbevingsgebied, het noordoosten van de provincie
G roningen, bezingen.

vanaf 3 oktober (try- out) t/m 3 november elke woensdag
t/m zaterdagavond (behalve 10 en 11 oktober) in K olham,
Uithuizen, R oodeschool, Bedum, Den A ndel, L oppersum,
K loosterburen en ’ t Zandt.
Voor de volledige speellijst en de dagen waarop het Eerste
G runneger Baaiermer Mannenkoor zingt, kunt u terecht op
de website.
M eer informatie en kaartverkoop
website van stichting Hollands G lorie: http: //www.tghg.nl
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Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

Tankstation
Holwierde

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

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

Pompoenenmarkt 15 september bij “ Pumpkin”

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 9
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N ieuws van K unsthuis Oal E er in G odlinze
De agenda voor de komende tijd is gevuld met een beeldhouwweekend [ er zijn nog een aantal plaatsen vrij] , een
theaterconcert en in november een laatste concert.
Verder is het mogelijk in Oal Eer te komen beeldhouwen .
Op de: dinsdagavond [ er is nog 1 plek vrij] en de donderdagochtend [ hier zijn meerdere plekken vrij] .
De schilderwerkplaats op de woensdagavond heeft nog plek
voor 1 schilder [ in spé] .
Heb je interesse:
neem dan gerust contact op voor meer informatie:
info@ kunsthuisoaleer.nl of 06 – 25 23 03 14
Doorlopend is er een exp ositie met werk van beeldhouwers
uit de groepen en eigen werk. K om gerust eens aan [ een
telefoontje vooraf is altijd handig] !
I n voorbereiding: boekpresentatie/lezing over permacultuur
[ tuinliefhebbers!] en een foto exp ositie.
Agenda
14 oktober 2018:
T heaterconcert met de A ndersons [ en te gast Wilma Elferink]
2 november 2018:
C oncert Simon K empston
Doorlopend: Beeldhouwwerkplaats / Schilderwerkplaats
A d hoc: Workshops [ ook op locatie] / V
Vergaderruimte te huur
Hartelijke groet,
Ja n Boerema,
www.kunsthuisoaleer.nl

P uzze

luitslag vorig seizo en

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

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

totaal
89 pnt
88 pnt
88 pnt
87 pnt
80 pnt
79 pnt
79 pnt
67 pnt
48 pnt
29 pnt

Vorig puzzelseizoen was weer tot het einde spannend.
De verschillen waren minimaal.
Mevrouw Pieterman behaalde de meeste punten.
Zij heeft inmiddels haar prijs ontvangen.
Dit seizoen zijn we al weer gestart. Wij wensen iedereen
weer veel puzzelplezier.

B uizerd. foto R ene B attjes
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
N ormaal vindt u hier berichten van obs Hiliglo, maar daar hebben wij geen kopij van ontvangen.
Daarom hier een berichtje dat we van het internet plukten.

Stoetboomuitreiking Hiliglo Holwierde
T ien leerlingen uit groep 1 van de Hiliglo in
Holwierde kregen maandag uit handen van
de oudste leerlingen van de school, op de
eerste schooldag de traditionele stoetboom.
De stoetboom, een typ ische N oord-G roninger
traditie, is een tak met lekkernijen. Oorspronkelijk was dit een tak met broodjes. De
broodjes waren aan de takken vastgebakken,
omdat de kinderen in de eerste klas met ‘ het
grote schoolwerk’ moesten beginnen en goed
moesten opletten.
Deze oude traditie wordt op sommige G roningse basisscholen, waaronder de Hiliglo,
nog in ere gehouden.
De stoetbomen, die door bakkerij Olinga uit
Bierum nog op ouderwetse wijze gebakken
worden en dus in zijn geheel de oven in gaan,
staan vanaf 2017 op de lijst van N ationale
Inventaris Immaterieel C ultureel Erfgoed
(Unesco) OBS Hiliglo maakt onderdeel uit van
stichting Marenland.

12 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

geef de pen door
Beste dorpsgenoten,
wij zijn T hijs Stoppels en Dominiq ue Bos. Wij wonen sinds
mei 2018 aan De R ippert 3 1 samen met ons kleine hondje
Body (spreek uit: ‘ Bodie’ ).
We hebben eerst 4 maanden van alles aan het huis verbouwd, er zaten namelijk overal schrootjes en het was somber en bruin. Behalve de badkamer is inmiddels bijna alles
aangepakt, veel stuc werk en wit schilderen maar wij vinden
het is erg mooi geworden. De badkamer pakken we later nog
aan. Verder moeten we nog aan de slag met de tuin om en
achter het huis.
Dominiq ue is opgegroeid in Holwierde, zij woonde eerst
bij haar ouders aan de Ju ffertoren en was eigenlijk altijd al
van plan om heerlijk in het dorp te blijven wonen. G elukkig
wilde T hijs, die eigenlijk al veel te vinden was in Holwierde
vanwege voetbal, ook graag in Holwierde wonen. T hijs komt
namelijk oorspronkelijk uit G odlinze. T hijs werkt bij Evonik als
operator en Dominiq ue werkt bij K ids2b op alle locaties waar
ze maar nodig is.
Samen voetballen we in onze vrije tijd bij VVHolwierde.
T hijs speelde bij Holwierde 1 maar is nog herstellende na
een kuitbeen breuk afgelopen seizoen. Dominiq ue speelt bij
Vrouwen 1 en speelt ook vaak mee met vrouwen 2 7 x 7 . In
het weekend zijn we vaak te vinden in ‘ t K eilhoes in Holwierde. Dominiq ue is in de zomervakanties ook altijd aanwezig
bij de kinderspeelweek van Holwierde bij de jongsten.
Ik geef de pen door aan Siska en Sander van Ju ffertoren 20
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•
•
•
•
•

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

Springkussens
Stormbanen
Ballondecoratie
Zeskamp

Partytenten
Funfood
Opblaaspoppen
Rodeloper

www.pmballondecoratie.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl

06 - 45 09 22 07 / 06 - 42 63 47 19
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B U U R T SC HI E T E N
12 oktober 2018
Het buurt / groep schieten wordt dit jaar
gehouden op vrijdagavond 12 oktober a.s.
De buurten kunnen mee doen, lid of geen lid.

19 6 7

2018

B edrijven, jeugdclub, kleine ze lfstandigen,
jeugd- of bejaardensoos, enz.
M inimaal 5 personen per team.
I edereen is van harte welkom op deze avond.
AAN VAN G 19 .3 0 uur
K osten € 1, 5 0 p.p.

HOLWIERDE
S.V.

M in. L eeftijd 14 jaar
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen

AUTOHUIS
H. J. BOUWSEMA B.V.

Delfzijl, Rondeboslaan 4
Tel. 0596-612907

Veendam, v. Stolbergweg 40
Tel. 0598-615712

VOLVO-dealer voor N.O.-Groningen

www.autohuis-bouwsema.nl
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delfzijl@autohuis-delfzijl.nl

puzzel
Voor dez e maand hebben wij voor u een C ry ptogram.
O plossing vorige maand.

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

Horizontaal
1
Een Amerikaanse Volkswagen ziet er beestachtig uit. (13)
8
Heeft Frans geen gevoel? Wat een onzin! (7
9
Om haar in te vangen. (5) )
10 Omlijsting van een munt. (4)
1
11 Tijd waarin oxidatie ontstaat. (7)
14 Schilderskleding. (6)
16 Bliksemse evenknie. (6)
18 Handzame parachute voor een snotjongen. (7)
8
19 Leef zonder ouders. (4)
23 Hij zal het niet doen in de toekomst. (5)
24 Kleine maaltijd met grote allure. (7)
25 Stel, nietsdoen is iets dubbelzinnigs. (13)
10
Vertikaal
1
Die fabriek staat in het midden. (8)
2
Strepen die dunner worden. (5)
3
Schreeuw om bekendheid. ( 4)
4
Wegwerpartikel in de atletiek. (6)
5
Straat zonder cultuur? (8
6
Het is te begrijpen dat ik met Ton golf. (7)
7
Meisje met lange tanden. ( 4)
12 Toneelspelend of stappend. (3,2,3)
13 Dat siert een gestrikt dier. (8)
15 Door deze munt ben je gevierendeeld. (7)
17 Dat staat vast! (6)
20 Die wordt makkelijk gelegd. (5)
21 Het laatste kasteel. (4)
22 Opzienbarende heuvel. (4)

2

totaal
10 pnt
8 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt
9 pnt

+10
+8
+10
+10
+10
+10
+10
+ 9

3

4

6

5

9

11
12

13

15

14

7

16
17
19

18

20

22

21
23

24

25

TIPS
Bij horizontaal 25 moet u andere woorden voor stel en nietsdoen achter elkaar zetten.
Dan krijgt u vanzelf iets dubbelzinnigs.
Het wegwerpartikel in verticaal 4 moet u erg letterljk nemen. In welke tak van de atletiek wordt iets weggeworpen?

Veel P uzze

lplezi er!
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Loonbedrijf
Doornekamp
Holwierde
Adv.
Sikkema

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

tel. 06 55 16 87 31

Huberts Nazorgadvies

• Verliesverwerking
• Omgaan met pesten
• Psychotrauma
• Relatietherapie

• Huiselijk geweld
• E.F.T. (drukpuntmassage)
• Magneettherapie
• Nazorg

Verbindingsweg 13
9945 SJ Wagenborgen
Tel. 06 2085 1782
E-mail info@betsiehuberts.nl

www.hubertsnazorgadvies.nl
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Vestiging in K rewerd.........
S inds eind mei woon ik, C aty W eitenberg, in K rewerd aan
het K erkP ad 4 , lang geleden een huisje van de D iakonie.
Ik ben geboren in G roningen-Stad in wat uiteindelijk een
groot gezin werd. Mijn moeder was G roningse, geboren en
getogen aan de R ademarkt. Mijn oma Bulder kwam uit Delfzijl, opa Veenker uit Veendam.
Mijn vader was F ries, een van de redenen dat wij thuis geen
dialect spraken, d.w.z we spraken Stads. Ik versta wel veel
woorden, en af en toe komt er nu nog een oude G roninger
uitdrukking van mijn moeder voorbij.
N a de middelbare school ben ik vertrokken uit Stad. N a wat
omzwervingen, opleidingen en werkkringen hebben we,
mijn man en de 3 kinderen, ons in A msterdam gevestigd,
waarvan de langste periode in Zuidoost, aan de rand van de
Bijlmermeer. We hebben daar gewoond en gewerkt.
T oen na jaren de kinderen vertrokken, werd het huis te groot.
Mijn man en ik zijn naar Deventer verhuisd. N aar een appartement in de binnenstad, een leuke, levendige stad met veel
vertier en gezelligheid en buiten de stad veel mogelijkheden
voor mijn man om te fietsen.
Vorig jaar september, mijn man is in 2016 overleden, vroeg ik
mij af of ik de rest van mijn leven in de stad zou willen blijven
wonen. Bij een bezoek aan A ppingedam, heeft mijn zuster
mij rond gereden en me de omgeving laten zien, ze wees me
op de mooie dorpen, de kerkjes, de prachtige landerijen, het
water en de zee. En er stond een fikse wind.
En ineens begreep ik het. Ik heb me vaak afgevraagd waar
de schilders van de Ploeg hun kleuren vandaan haalden. Die
felle exp ressionistische kleuren, dat rood en geel, dat diepe
blauw. Ikzelf had dat vroeger niet zo gezien. Maar op deze
koude heldere novemberdag schoten de zonnevlagen tussen
de donkere wolken op de gebouwen en over het land.
En als je de auto uitstapte waaide je weg.

Ik heb de stap genomen en gezocht naar zo’ n rood huisje,
en kwam al heel snel in K rewerd terecht. N iet te ver van A ppingedam. Een klein huisje, maar volledig. Zelfs met ruimte
om de kinderen te ontvangen.
De verhuizing was pittig, ik heb veel hulp gehad van Deventer vrienden en kennissen.
Ik moest mijn autootje leren bedienen. Hoewel ik jarenlang
N ederland en Europa doorgecrosst heb op bezoek bij de
kinderen, vond ik dit 45 km autootje niet gemakkelijk te
hanteren. Maar ik heb de weg gevonden naar winkel en stad,
bus en trein. En nu langzamerhand ook wat meer rust en
een nieuw ritme.
Ik kwam terecht in een prachtige zomer. Ik was blij met de
avonden die in K rewerd gehouden werden rond de versterkingsoperatie, waardoor ik K rewerd al wat leerde kennen,
en kennis heb gemaakt met verschillende bewoners.
Bovendien ben ik hier gastvrij ontvangen. Ik wil iedereen
daarvoor hartelijk danken, hulp, raadgevingen, praatjes,
groeten, bloemen, een boottocht voor mijn kleinzoon en zijn
vriendje, een prachtig boekje over K rewerd.
Zo’ n typ ische uitdrukking was dat: mag u hier wel wezen?
Ja , ik mag hier wezen, in het N ederlands: ik mag hier
gewoon wonen. Uit het G ronings: En ik denk dat ik geen
heimwee krijg.
C aty Weitenberg
-------------F oto van schilderij De R ode boerderij Ja n A ltink 19 26 uit:
Hoe de kunstenaars van De Ploeg G roningen ontgonnen
dagblad T rouw

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 19

20 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 21

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
Dit keer een aantal oude foto’ s uit de eerste jaren na de oorlog.
Uitzicht vanaf de toren over Holwierde. L inksonderaan de tuin van de N ed.Herv.pastorie en verder de N ansumerweg.
De Bansumerweg is nog niet aangelegd. Men kan over de dijk de Eems zien liggen.

A an weerszijden van
D e Heekt:
Vanaf de toren de andere kant op ziet men
de K rewerdertoren
aan de horizon. Verder
de bebouwing aan de
K rewerderweg.
De huizen van N ieuwstad achter de zuivelfabriek zijn te zien langs
De Heekt.
Onder: Houtzagerij
Bleker aan De Heekt,
links de sportvelden.
De Hogelandsterweg
was er nog niet.
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De kerk in de steigers, een kijkje op de achterzijde van de Hoofdweg waar later de huizen aan de Bansumerweg werden gebouwd. De schoorsteen van de zuivelfabriek is te zien.

Hoek Hoofdweg - Bansumerweg, op de plek
van dit huis staat nu het
inmiddels verkochte huis
van de fam.Pothof en
de andere woning wordt
bewoond door de fam.
Booijen..

G ezicht op de Hoofdweg, waar nog de
bovengrondse elektriciteitsvoorziening te zien
is. De inrichting van de
Hoofdweg werd later
anders, met een plantsoentje in het midden.
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EDITIE “okt 2018”
Vanuit K rewerd:

	
  

N u te koop op het dorp:
pruimenjam, pruimenchutney en perenchutney
gemaakt door Willy Huisken. Het is gemaakt van fruit
uit hun eigen tuin.
De opbrengst is 100% voor A lpe d’ Huzes 2019 .
Van E dwin B roekman, de gebiedsregisseur
Het werken op locatie in K redo komt te vervallen op
24 september en wordt verplaatst naar 5 oktober van
14.3 0 uur tot 16.00 uur.
Het werken op locatie in de Super en K redo op vrijdag 26 oktober (herfstvakantie) wordt verplaatst naar
vrijdag 2 november
E x periment K rewerd.
Voor de zomer zijn diverse werkgroepen bezig geweest om te werken aan een Dorpsvisie. Op 21 september jl. zijn de K rewerders bij elkaar geweest om de
stand van zaken van elkaar te horen.
Diverse ext erne deskundigen waren aanwezig om
vanuit hun vakgebied een toelichting te geven.
Daar is ook gesproken over het vervolg van het exp irement: hoe gaat het verder met versterking, met de
plannen over energie en dus over het maken van de
Dorpsvisie.
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Wilt u een bericht, verhaal, anekdote of een gedicht plaatsen op de ‘ nieuwspagina K rewerd’ in de Heekt? Stuur
dan een mail voor de 15 de van de maand met naam naar
dorpsbelangenkrewerd@ gmail.com

De data voor de ‘ Start het weekend’ borrels zi jn:
26-10
23 -11
21-12
De rest van activiteiten van Dorpsbelangen volgen
later.
T om R oggema + 3 1 6 43 9 0417 7

,

Ik vertel T om R oggema
Vakantie in N oord K orea.
A fgelopen maand ben ik op vakantie geweest naar N oord
K orea. N iet zo’ n gebruikelijke bestemming maar daarom wel
interessant.
Het was een groepsreis, geboekt via een N ederlands reisbureau en georganiseerd door een N oord K oreaans bureau:
alles was georganiseerd: van ontbijt tot na het avondeten.
De staat daar laat je dan allerlei zaken zien die mooi moeten
zijn: grote bouwwerken, monumenten of een kind centrum
voor na schoolse opvang. Er waren nauwelijks kinderen: een
paar die kunstjes opvoerden.
Elke groep toeristen moet langs het grote monument van de
grote leider en zijn grootvader: je moet dan bloemen leggen
en buigen…

Verder interessant en mooi was de tocht met de metro in
Pyo ngya ng: 100 meter diep door de R ussen gebouwd.
Ja mmer is dat geen contact met gewone mensen mogelijk is:
dat wil de staat niet.
Het was ook niet mogelijk omdat de groep niet alleen de
straat op mag. Mensen spreken ons ook niet aan in de metro
of bus: dat mag ook niet.
Wij hebben geen gewone winkels of markten gezien.
Die zijn er waarschijnlijk wel maar die mag een toerist niet
zien. Dat was natuurlijk jammer maar dat was tevoren wel
bekend gemaakt.
T riest was ook te zien dat bijna alle mensen erg mager
waren: er schijnt hongersnood in delen van het land te
heersen.

Dergelijke grote monumenten, ter verering van de grote
leider staan overal door het land. De beelden op de foto zijn
van brons en zijn 40 meter hoog: kolossaal dus.
Een van de bestemmingen was de gedemilitariseerde zone
aan de grens van N oord en Zuid K orea. Daar zijn we bij de
grens met Zuid K orea geweest
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Wie zijn er jarig in...
...oktober?
2
3

10
11
16

Ailsa
J asper
Wendy
R oan
J asper

25
26
26
28
3 1

K ian
M ilou
N ienke
N oa
E iwin

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Zaterdag 22 en zondag 23 september stonden in het teken van het wielrennen,
in et kader van et fina eweekend
om etitie vro wen en mannenploegen. De deelnemers, topamateurs, kwamen uit het hele land. Het evenement bestond uit de omloop op zaterdag en de ploegenrit op zondag en ter
afsluiting het criterium. Het parcour liep vanuit Delfzijl via de Hogelandsterweg
(tot N 3 3 ), via de Hoofdweg en N ansumerweg door Holwierde en via Uitwierde
en Biessum terug naar Delfzijl. De groepen wielrenners werden begeleid door
politiemotoren en volgwagens. L iefhebbers van deze sport konden hun hart
ophalen. Ook voor minder ingewijden was het een leuk evenement.

foto’ s van R ene B attjes en F oktje O osterhuis
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PAULUS VERTELT
Zummer 2018
Wat ’ n zummertje nait?
A in om nooit meer te vergeten. En ook nog ain, heb ik begrepen, zo as ik in mien 80-joarig leven nog nooit mitmoakt heb:
ain record.
’ t Was voak wel poesten en stinnen, maar joa, as je op pensioen bennen is ’ t wel vol te holden.
Ik zeg altied: tien minuten waarken en tien minuten rusten,
op tied wat drinken en din kom je ook wel aan de uren dei je
nodig hebben om boudel om ’ t hoes schier te holden.
Ik heb mit hail veul oldere minsken proat, dei d’ r niks op
tegen hebben as ’ t aankommend joar
weer net zo mooi wordt, en ik sloet
mie doar van harte bie aan.
Din moar ’ n beetje kalm aan.
Moar ja, veur daigenen dei mit waarken de kost verdainen mouten, was
het gain pretje, zeker as dat boeten
gebeuren mos: petje ô f veur dizze
minsken.
En ook ’ n hail bult daaiern hadden
het nait makkelk, dei hadden wel wat
speciale aandacht neudig.
Jo a, en din de gewassen, je kregen
sums troanen in d’ ogen as je d’ r noar keken en toch is het
nait, veur zover ik wait, op ’ n ramp oetlopen.
Moar toch was ’ t gain mooi gezicht, aal dei hoezen mit ’ n
geel grasveldje en verdreugde bloumen.
En toch stoan je d’ r van versteld hou gauw dat de natuur zuk
herstelt, want aal dei gele veldjes binnen aal weer gruin.
Moar goud, wie hebben ’ t weer had, ik heb begrepen dat we
rond mien verjoardag nog ’ n noazummertje kriegen en din
goan we aal weer gauw noar de K erstdagen tou.
Hou zee Ede Staol dat ook oal zo mooi: “ D e tied glid mie
deur d’ handen as wotter deur ’ n klinzebak” .
Moar dit weer haar ook zien veurdail: as je van waarmte noar
binnen mozzen, woar het nog ’ n hail klain beetje aangenoamer was, kon je onder het genot van ’ n drankje (aal ofnait
alcoholvrij) genieten van een keur aan sporten: de R onde
van Italië , roeien, athletiek, de T our de F rance en nait te vergeten: het pronkstuk van Poetin, het WK voetballen.
Ook zo genoten?
N ou ik wel.
Je mouten noamelijk waiten, dat ik nait allain voetballen heb
as hobby , moar ik speul ook nog toneel, en ik heb ook wel
ais regisseerd, en as ik din mit toneelogen noar zo’ n wedstried kiek din denk ik voak’ n moal: ik haar as regisseur wel
groag over zoveul talent beschikken wilt.
Wat hebben summige spelers toch ain mimiek, om van te
smullen.
A s dizze jongens nait zo goud voetballen konden, din lag d’ r
veur heur nog aaltied een mooie toukomst as acteur weglegd.
Din hebben we ook nog ’ n aantal voetballers dei bliede
wezen maggen dat ze zo goud voetballen kinnen, want in de
“ gewone” moatschappij hadden ze volgens mie nooit gain
dreug brood verdainen kint, as ik ze zo zai en heur.
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maandelijks wordt het G roninger verhaal door
onze “ verteller” A altjo K erbof verzorgd.

Ik begriep trouwens nait dat er altied nog minsken bennen
dei et fijn vinden om s eidsre ter te wezen. at dei
aanheuren mouten is bie zetten jaa nait normoal meer. Staait
deur zo’ n kwajong dei nog de kringen om de kont hè t van ’ t
potschieten, mit vingertje omhoog veur zo’ n scheidsrechter,
hai roakt sikkoms zien neus. A s ik scheidsrechter was, din
zol ik zo’ n snö tneus ’ n petetter geven, dat hai in ainmoal
boeten ’ t veld lag.
Moar gelukkig veur het N ederlandse voetbal bin ik nooit gain
scheidsrechter geworden, en dat is moar goud ook. Din wazzen ’ n haile bult wedstrieden met rust aal doan west vanwege het aantal rooie koarten dei ’ k oetdaild haar.
Ik nuim ’ n poar veurbeelden:
’ n Speuler dei noa ’ n overtreden op grond ligt en zien tegenstander ’ n rooie koart aansmeren
wil, dei zol ik vroagen of hai mit
zien geboar ’ n rooie koart bedoelt
en hai zol “ joa” knikken, din kreeg
hai hom zulf.
’ n Speuler dei roakt wordt, mit ’ n
vreselijk gebeer op grond vaalt en
net dut as ò f zien bain op meerdere ploatsen broken is, en waarvan het publiek de indruk krigt dat
hai binnen ’ n haalf uur opereerd
worden mout, en dei vervolgens,
as de scheidsrechter zuk niks van
hom aantrekt, de vrije trap nemen
gait as ò f d’ r niks aan de hand is, zo aain kreeg van mie 2
rooie koarten.
Wie zain dat gedrag ook op T .V., moar as ie, zo as ik, nog
wel ais wat strunen op de amateurvelden, din zain ie dat het
gedrag doar gain spier aans is.
En as ik din zo’ n trainer of elftallaider op 5 e, 4e of 3 e klas
nivo zai, dei zich gedragt as ’ n eredivisietrainer, din denk ik
voak: “ Man, man, man, dou toch ’ n beetje gewoon.”
Bie elke beslissen van de scheidsrechter goan d’ r ’ n stuk
of 7 , 8 handjes de hoogte in. Din denk ik: “ Wat ’ n verloren
energie, goa toch joen positie innemen, concentreer joe
op ’ t voetballen en nait op de randverschiensels. dat is in ’ t
veurdail van joen club.”
Ik heb zulf voetbald tot oan mien 5 5 e joar en ik heb in aal
dai joaren nog nooit beleefd dat ’ n scheidsrechter op zien
beslissen terugkwam omdat ’ n aantal speulers d’ r nait mit
ains was. L oat dit gedrag din gewoon achterwege.
’ n Volgende keer misschien nog wat meer.
Paulus
P .S . Z u nder inkommen kin je nait oetgaan.

Ontmoetingsgroep 5 5 +

B ericht G ebiedsregisseur:

4 oktober Spelmiddag in de Heekt,aanvang 14,3 0 uur.

In verband met een werkexcu rsies wordt het maandelijkse
werken op locatie in de Superrr eenmalig verplaatst van 24
september naar 5 oktober.
Het werken op locatie in K redo komt ook te vervallen op 24
september en wordt verplaatst naar 5 oktober van 14.3 0 uur
tot 16.00 uur.

1 november doen we een veiling in de Heekt , aanvang
14.3 0 uur.
namens de vrijwilligers,
K orry Star.

AF DE L I N G B I E R U M
HOL WI E R DE E N
OM ST R E K E N

-

Het werken op locatie in de Superr en K redo op vrijdag
26 oktober (herfstvakantie) wordt verplaatst naar vrijdag 2
november
M et vriendelijke groet,
E dwin B roekman
G ebiedsregisseur G emeente Delfzi jl

“K

erstvloed 17 17 ”
door mevr. E ls Z werver
De K erstvloed die in 17 17 grote delen van onze provincie
onder water heeft gezet.
Een ramp die grote gevolgen heeft gehad voor de dijkbouw
in onze provincie.
Door een hevige storm braken de dijken langs de hele kust
maar vooral langs de kust
van F riesland, G roningen en Ost-F riesland.
Honderden woningen werden verwoest en duizenden mensen en vee verdronken.
Het water stond tot aan de stad G roningen.
Datum
L ocatie
Spreekster
Aanvang

: dinsdag 16 oktober 2018
: gebouw De Heekt Hoofdweg Holwierde
: Mevr. Els Zwerver, L oppersum
: 19 .45 u.

R E C T I F I C AT I E
Agendabeheer Dorpshuis De Heekt
( er was een punt vergeten in het emailadres)
Vanaf heden is er een nieuwe agenda beheerster voor
V
dorpshuis de Heekt in Holwierde
Dit is G reetje ten Hove
E mail: greet.107 @ hotmail.com
T elefoonnummer 06-13 5 845 7 5
05 9 6-85 8888
Met vriendelijke groet
G reetje ten Hove

Iedereen is van harte welkom!

G rote bedrijvigheid bij het Hoge Haal (scherpe bocht tussen N ansum en Uiteinde. Dijkverzwaring en aardappelen rooien.
Ondanks de zeer droge en warme zomer is de oogst redelijk..
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SALON R.E.O.

Rust En Ontspanning door uw pedicure en schoonheidsspecialiste Marijke

Weet u dat u bij Salon R.E.O.
· GRATIS een huidanalyse kan doen?
· GRATIS een voetanalyse kan doen?
· Altijd vrijblijvend langs mag komen voor advies?
· Zich aan kunt melden voor de Nieuwsbrief?
· Voor meer informatie altijd mag bellen, mailen of appen?
· Altijd welkom bent !
Maandag: 08:30 uur – 22:00 uur
Dinsdag: 18:00 uur – 22:00 uur
Zaterdag: 09:00 uur – 17:00 uur
Salon R.E.O. is ook te volgen op:
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Marijke Stam - Tel. 06 -22133239
Dijkweg 3, 9905 TD in Nansum
www.salonreo.nl – info@salonreo.nl
Facebook - Instagram

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

G ieterbokaal 2018
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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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In deze rubriek zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de veranderingen in de buurt van ‘ons’ stukje dijk

Het werk aan de dijk is nog steeds in volle gang. De laatste weken vooral aan de zeezijde. Het is nog steeds verboden
terrein maar soms kan men zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hier dus een paar foto’ s van de andere kant van de dijk
bij N ansum. Daar is een kunststof onderlaag aangelegd verzwaard met zakken, waarschijnlijk gevuld met zand. Op de dijk
aan de zeezijde is een brede laag zware klei aangebracht en daaroverheen is men ook is men al bezig met het asfalteren
tussen N ansum en Hoog Watum. T ot aan het stormseizoen kan men nog aan de zeekant verder werken.
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Uw belastingadviseur voor:

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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Subsidie voor speelfilm Eindbaas
De gemeente Delfzijl stelt € 3 .5 00,- subsidie beschikbaar
voor de fi m Eind aas . it is de derde korte s ee fi m in een
serie van zeven fi ms waarin de raaie Eemsde ta innovatieve techniek en de transitie naar een duurzame samenleving
entraa staan. e a everin Eind aas ee t a s onderwer
‘ L anger zelfstandig wonen door slimme techniek’ .
B eroep in de zo rg
oe van de fi m is et interesseren van jon eren voor een
beroep in de zorg in combinatie met duur-zame en innovatieve technieken. Ook in de gemeente Delfzijl is sprake van
vergrijzing van de bevolking. Mensen moeten daarnaast
langer thuis blijven wonen. Om aan de zorgvraag van deze
inwoners tegemoet te komen, is het belangrijk dat mensen in
de zorgsector willen werken.
P romotie van het E emsdeltagebied
e s ee fi ms s e en zi a in en rondom et fi tieve dor je
Borgakkerzijl.
K enners van de regio zullen in het fraaie Borgakkerzijl elementen uit de omgeving van de Eemsdelta herkennen.
Op die manier wordt onze regio ook in culturele en toeristische zin gepromoot.

Werkza amheden herinrichting
plein De Vennen
Begin september is aannemer K oninklijke Sjouke Dijkstra
b.v. gestart met de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen op
het plein De Vennen in Delfzijl (plek voormalige
ennen at .
A fgelopen week is gebleken dat de aannemer voor deze
werkzaamheden niet voldoende uit de voeten kan
met de al genomen verkeersmaatregelen.
Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.
De Vennen tijdelijk een é é nrichtingsweg
De belangrijkste wijziging is dat vanaf maandag 17 september tot ongeveer 19 oktober De Vennen een éénrichtingsweg wordt.
Het verkeer kan dan wel via De Vennen richting Havenstraat en Marktstraat, maar niet weer via De Vennen
terug.
Het verkeer zal via de Oude Schans het centrum uit moeten rijden.

Hollandse stoof met kapucijners, boerenkool en bokbier
Het is pas écht herfst als er bokbier op tafel komt. En het mooie is: je kunt er heerlijk mee koken!
Ingredië nten
400 g half-om-halfgehakt
100 g magere gerookte spekreepjes
2 el tomatenpuree
½ el kerriepoeder
3 20 g A msterdamse uien
3 3 0 g jonge kapucijners in pot
3 60 g witte bonen in tomatensaus
200 g verse gesneden snijbonen
3 00 g gesneden boerenkool
15 0 ml G rolsch R ijke Herfstbok
100 g gemalen belegen kaas 3 0+
15 0 ml herfstbok (bier)

Bereiden
Draai met vochtige handen balletjes ter
grootte van een walnoot van het gehakt.
Verhit een hapjespan zonder olie of boter en
bak de spekreepjes 3 min. Voeg de balletjes
toe en bak in 5 min. rondom bruin. Voeg de
tomaten puree en kerrie toe en bak 1 min.
mee.
L aat ondertussen de A msterdamse uien en
kapucijners uitlekken.
Voeg de A msterdamse uien, kapucijners,
witte bonen in tomatensaus, snijbonen,
boerenkool en het bier toe. Breng alles aan
de kook, doe de deksel op de pan en laat 10
min. op laag vuur stoven. Verdeel over 4 diepe borden en bestrooi met de kaas.Serveer
de rest van het bier erbij.
bron: A llerhande

EET SMAKELIJK
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

Voor bijles en huiswerkbegeleiding in
E conomische- Administratieve vakken
( inclusief M & O) op alle niveaus
kun je terecht bij:
E ltje B os, Wieger van den B osstraat 15 ,
9 9 01 G S Appingedam.
T el.: 05 9 6 - 6 26 9 3 2 of 06 - 25 5 4 5 3 7 6 .
e- mail: e.h.bos@ planet.nl

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

Ook ex amentraining is op afspraak mogelijk
in de volgende vakken:
HAVO: M & O/ B edrijfseconomie
HAVO: E conomie
VWO: M & O/ B edrijfseconomie
VWO: E conomie
VM B O: E conomie

T E K OOP AAN G E B ODE N
*

Schuttersvereniging Holwierde

Ben jij ook geïnteresseerd in de schietsport?
Kom eens vrijblijvend langs!!
Elke donderdag vanaf 19:45 schieten wij (10m luchtgeweer)
in de manege van De Eemsrakkers in Holwierde.
De schietsport is zeer zeker niet alleen een mannensport.
Iedereen (dus ook dames en jeugd) van 14 tot 114 jaar
zijn van harte welkom!
De contributie bedraagt:
€ 8,- p.p. per maand (jeugd € 4,-)
www.facebook.com/svholwierde

K laverjassen H.C . “D E K AR P E R ”

H.C . “ DE K A R PER ” te Spijk organiseert wederom voor het
nieuwe winterseizoen 2018/2019 een achttal vrije K laverjasavonden. T evens zal er een competitie opgesteld worden
over 8 avonden waarvan u 2 moet laten vallen.

donker eiken toogkast
* zo nnebank
* gaskachel
* I kea kinderstoel
D ora B laau w
Hoof dweg 1 Holwierde
0 59 6 6 23 6 28

	
  

N oteer in uw agenda de volgende datums!
Vrijdag 19 oktober, 16 november en 14 december en in
2019 : 11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april
Aanvang: 19 .45 uur in de zaal van café C arillon te Spijk
Inleg € 4 met voor ieder een prijs
U bent van harte welkom!

Handappels, hand- en stoofperen, eieren, groenten,
boerenkaas, bio-vlees, appelsap van onze eigen oogst
Leuke cadeautjes voor binnen en buiten
Manden met streekproducten (v.a. € 7,50)
Zomerbloeiers!!

VOLOP MOEDERDAG BIJ DE LUINGAHOF

Ons fruit ligt ook in het koelvak van Superrr Holwierde
Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag
13.00 – 17.00 uur
9.00 – 17.00 uur
Vrijdag
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag

Borgsingel 9, 9906 PZ Bierum, tel. 0596 591859
www.luingahof.nl
www.facebook.com/luingahof
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Vrijwilligers oud papier:
Vrijdag 5 oktober
Yirzan Bouwman 622530
Rutger Slagter 0621640451
Indien u buiten het dorp woont en oud papier heeft,
kunt u zich rechtstreeks tot de lopers wenden.

Afval ophaaldienst

G rof vuil: woensdag 10 oktober.telefoon 62063 8

I nformatie / contactgegevens R ay on
N oord G emeente Delfzi jl
G ebiedsregisseur N oord
Edwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 05 69 63 9 3 9 9 of 06 5 5 47 7 082
elke 4 e vrijdag van de maand, is de G ebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, Uiteinderweg 7 b Holwierde van 9 .3 0 u tot 12.3 0u

R ay onbeheerder N oord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
M eldingen openbare ruimte: T elefonisch 14 05 9 6
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
B uurtagent Jo landa Blokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8844
B uurtagent Hans Bolt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 8844

Agenda Holwierde 2018
Oktober
2
4
12
13

Neutr.vrouwengr Bloemstuk van kalebas
Ontmoetingsgroep 55+ De Heekt
Buurtschieten
Sport en spelavond schuttersvereniging

November
1
2
6
14/15/16
14

Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Open Huis Brede Werkgroep Superrr
Neutr.vrouwengr Handverzorging met Marga
Concours schuttersvereniging .
vergadering brede werkgroep

December
4
6
20

Neutr.vrouwengr. High Tea Hof van Daam
Ontmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.kerstverhaal +kerststuk

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

P reekrooster P rot. G emeente B ierum - Holwierde - K rewerd
oktober
14
28
november
4

.

.
.
9 .3 0 u.
.
.
9 .3 0 u.

renekerk ier m
Stefanuskerk Holwierde
renekerk ier m
Irenekerk Bierum

s. . no
o fie
Ds. G . K nol
H.A .
ro .dr. E. oor ro swo de
oora ko fie
Dienst verzorgd door werkgroep L iturgie

9 .3 0u.

Irenekerk Bierum

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

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

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

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

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

www.meijerendrenth.nl

www.meijerendrenth.nl

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!
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Aan weerszijden van ‘De heekt’
Heeft u iets te melden of hebt u misschien (oude) foto’s van
gebeurtenissen in of rond onze dorpen, stuur het dan naar:

weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl

De dorpskrant voor en door
alle inwoners van
Holwierde en Krewerd

