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Aan weerszijden van

dorpskrant
Holwierde - Krewerd

Coaching mogelijkheden in
Regio Holwierde
• Persoonlijke Coac
Coaching
• Loopbaan Coaching
C
• Zakelijke
Zakelijk Coaching
Ben je geïnteresseerd?
Neem voor een vrijblijvende
Nee
afsp
f
afspraak
contact op met
Sandra Tinge
San
Hoofdweg 28
9905 PC Holwierde
T 06 125 93 159
sandra@santikicoaching.nl
www.santikicoaching.nl
Gecertiﬁceerd Coach / NLP Practioner / WIYS Facilitator / Systemisch Werk

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

VAN DE REDACTIE
Beste lezers,

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

Het was niet saai aan het begin van het jaar. Containers in zee gevallen,
hevige sneeuwval in Zuid Duitsland en Oostenrijk.
Hier kregen we na een periode van zeer zacht weer toch nog sneeuw en ijs.
In dit nummer leest u:
•
Info over het dorpsbudget
•
Nieuws van Boekspot
•
Het Krewerdernieuws
•
“Uit de school geklapt”
•
Verslag van de laatste “clubavond”
•
“Geef de pen door” met een bijdrage van de familie Hein
•
“Langs het tuinpad van mijn vader” over windwijzers op Groninger torens
•
Paulus vertelt ……..
•
Fotoverslag van oudejaarsavond in Holwierde
•
Bijdrage over de afbraak van het Jeugdhonk
•
Een “statement” van Sandrina over de schoonmaak van de Groninger kust
Zodderdag Vismaart
Zee, is de kreten van meeuwen op Vismaart,
echo’s ien holte van stad.
Over de gedempte daipen wiekt zee stad ien
en hoalt terug wat mins roofd en over het.
Doekvluchten noar iengewanden en koppen,
ﬂitsen van zee.
Zee speurt boven stad. Ontelboare wendingen
van zuiken is zee, is wat mins zien handel is.
Noar ind van dag zakt pries van zee
en brekt mins zien zee weer op.
Wat achterblift is de geur van zee en keert,
as zun achter korenbeurs en kerk hangt,
terug noar zee.
Jan Glas (Uithuizen, 1958)
Uit: Dubbel Glas, ale gedichten (kleine Uil, 2012

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 27 februari
kopij graag inleveren voor 15 februari
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
W
1
1RGPKPIUVĎFGP
Y
YQGPUFCIVO\CVGrFCIWWT

0CVWWTXQGFKPIUYKPMGN1WFG5EJCPU&GNH\ĎN

4 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

Gastvrouw:
Silvia Wilken

Noteer vast in uw agenda:
Woensdag 27 maart:
Verdeling Dorpsbudget in dorpshuis de Heekt.
Meer informatie volgt!

Groet,
Het bestuur van Dorpsbelangen

BOEKSPOTNIEUWS
In het nieuwe jaar hebben we al weer leuke boeken en dvd’s binnengekregen, zie de plaatjes!
=HOIVHQNHOH(QJHOVHERHNHQYRRUGH$QJOR¿HOHQRQGHURQVſ
We kunnen ook nog wel wat (liefst recente) spannende boeken gebruiken!
Ook zouden we graag nog een vrijwilliger voor de vrijdagochtend hebben.
%HODQJVWHOOLQJ"%HORINRPHHQVODQJVELMGHNRI¿HWDIHO
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Gedeputeerde Eelco Eikenaar bezoekt Brede Werkgroep.
Vrijdagmorgen 18 januari 2019 ontvingen wij gedeputeerde Eelco Eikenaar. Hij kon eerder een vergadering van de
Brede Werkgroep niet bezoeken en ook op de eerstvolgende
vergadering woensdag 27 februari 2019 is hij verhinderd. In
plaats hiervan is deze aparte afspraak gemaakt.
1DGHRQWYDQJVWPHWHHQNRSNRI¿HLQRQVGRUSVKXLV'H
Heekt hebben wij de stand van zaken met betrekking tot ons
projectplan gepresenteerd.
Het gaat goed met Holwierde en het is daarom extra belangrijk dat wij onze dorpsvoorzieningen behouden en verbeteUHQ'DDUYRRULVZHOZDWQRGLJ
Projectplan
In dit verband hebben wij ons projectplan gemaakt :
verwerving, verbouwing en verduurzaming van het pand.
'HSURYLQFLHKHHIWKLHUYRRUHHQVXEVLGLHWRHJH]HJG
'H¿QDQFLHULQJYDQGLWSURMHFWLVQRJ ODQJ QLHWURQG

De Heekt
Tevens hebben wij in dit projectplan een plan gemaakt voor
GRUSVKXLV'H+HHNW
opknap, verduurzaming, asbestverwijdering.
+LHUYRRULVVXEVLGLHDDQJHYUDDJG JHPHHQWH(ON'RUS(HQ
'XXU]DDP'DN :LMZDFKWHQQXRSGHXLWVODJ
9HUYROJHQVEH]RFKWHQZLMGHNRI¿HWDIHOLQRQ]H
'RUSV6XSHUUU+LHUZHUGZHHUNRI¿HJHVFKRQNHQHQZHUGHQ
gesprekken gevoerd over het belang van onze dorpsvoorzieningen en de voortgang van onze projecten.
'HRSNRPVWZDVJRHGYRRUGH]HGRRUGHZHHNVHRFKWHQG
Meerdere bewoners en vertegenwoordigers van voorzieQLQJHQ 6XSHUUU¶V+HHUHQ/RRKXLVDUWVGRUSVKXLV9HXU
Mekoar) konden aanwezig zijn. Wij konden daardoor onze
informatie goed verwoorden en Eelco Eikenaar een kijkje in
onze keuken geven.
Een mooie start in het nieuwe jaar 2019.
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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

Dinsdag 22 januari 2019

Laatste Clubavond
De laatste Clubavond, deze keer niet met kinderen maar met oud-leiding. Wij waren nog met 3 dames leiding over:
Ineke, Sandrina en Ria. Al met al hebben we jaren Clubs gedraaid, Ineke 16 jaar, Sandrina 14 jaar en ik 10. Om verschillende redenen hebben we besloten dat we graag het stokje wilden overdragen aan nieuwe mensen, maar opvolging
hebben we helaas niet kunnen vinden. Maar tot en met de laatste clubavond hebben wij ervan genoten!
De avond begon met bijdragen van ons drieën, Ria nam een
kleine duik in de geschiedenis van Club; wist je bijvoorbeeld dat
Club al in 1914 is opgericht als Hervormde Jongelingen Vereniging ‘Pniël’? Er was een hoekje ingericht met oude notulen
schriften en fotoboeken waar de oud leiding naar hartelust herrinneringen konden ophalen. Sandrina vertelde over activiteiten
die we door de jaren heen hebben gedaan. En Ineke nam ons
mee naar het volgende:
Al vele jaren wordt er door Club oud papier opgehaald in Holwierde. De opbrengst van het oud papier ging al die jaren naar
Club en naar de basisschool. Door de tijd heen hebben wij een
mooi spaarpotje opgebouwd. Daar zijn wij de lopers van het oud
papier dan ook heel dankbaar voor! Zo kon de contributie voor
de kinderen en de eigen bijdrage voor uitjes laag blijven.
Ook hebben wij altijd geprobeerd om de kosten van de
clubavonden low budget te houden. Speurtochten, spelletjesavonden en knutsels van waardeloze materialen kosten zelfs
bijna niets. Daardoor was het ook mogelijk om eens gek te doen
als we iets speciaals hadden bedacht. Als we bijvoorbeeld met
hout aan de slag gingen en dat vonden de kinderen dan ook
super stoer om te doen. En met de start- en eindactiviteit werd
HURRNÀLQNXLWJHSDNWELMYHHQ'MHPEpZRUNVKRS&LUFXVZRUNshop, springen bij Jump XL, klimmen bij Waddenfun, gezellig
gourmetten, zwemmen in een subtropisch zwembad, workshop
Cupcakes maken, met scouting Delfzijl op expeditie en nog veel
meer. Daar verheugden de kinderen, wij trouwens ook, zich altijd
erg op.
Wij hebben besloten om ons spaarpotje, dat door vele mensen
uit ons dorp bij elkaar gelopen is, te verdelen onder verenigin-

gen die activiteiten organiseren waar alle kinderen uit ons dorp
aan mee mogen doen, zonder dat je lid hoeft te zijn. Dit zijn het
Sinterklaasfeest, de Speeltuinvereniging, de IJsvereniging en de
Kinderspeelweek.
We hebben aan vertegenwoordigers van deze verenigingen
dinsdagavond een materialencheque overhandigd, zodat ze
mooie materialen kunnen aanschaffen voor hun vereniging.
Zo komt ons gespaarde geld ten goede aan hetzelfde doel als
wat Club had nl. activiteiten organiseren voor alle kinderen van
Holwierde.
De opbrengst van het oud papier blijft ook in de toekomst ten
goede komen aan de kinderen; voortaan gaat het deel wat naar
Club ging nu naar de Speeltuinvereniging en het andere deel
blijft naar OBS Hiliglo gaan.
Wij kijken terug op een hele mooie Clubtijd en een bijzondere
laatste Clubavond! We bedanken iedereen die aanwezig was
voor de gezellige avond!
Groeten van Ineke, Sandrina en Ria.
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“ An it a”
Uw specialist in
permanen t e m a k e- up
www.schoonheidssalon-anita.nl
Nansumerweg 6 - Holwierde - Tel: 680815
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Veul zeeg’n!

momenten had. Ain zo’n moment was het optreed’n op 18
'HVHPEHULQ1LMZROOH'RDUKHEE¶Q]HPLHPLWµQJORHSVWUHHN
veurzitter moakt van de dieverdoatsiesoos en ze woll’n rond
de Kerst wel ais wat aans.
Ik greep natuurlijk doadelk de kaans aan om ons koor ook
hier wat bekindhaid te geev’n.
Ik dee de soos ‘n veurstel en ‘n week loater was de zoak in
kann’n en kroek’n.

Ik sukkel noamelk al ‘n dag ot wat deur ‘t hoes hin, muide,
lamlendig, totoal gain fut, doezig en aal moar sloap’m.
'XQGHUGDJPRVLNDDQµWEORXGSULNN¶QQRJHHP¶QEORXPNH
hoald veur buurvraauw, dei 70 word’n is en toun ofwasse’n.
Ik zeg teeg’n mien inwoonde zeun “Ik wait nait wat ik heb,
moar tis net of mien bain’n van gummie binn’n.”

'LQVGDJPLGGDJ'HVHPEHURPXXUVWRQ¶QPDQOX
(van de 30! kloar om 2 blokjes van 5 laidjes te zing’n, woarvan noa de pauze onze Kerstlaidjes ook in ‘t Grunnegers
natuurlijk.
Wat vond’n dei minsk’n dat mooi, zukswat haar‘n ze nog
nooit heurd.
Ik heb noatied ook allain moar positieve reacties heurd en ik
wait zeker dat de manlu van ‘t koor ook genoten hebb’n.
En ik mag natuurlijk onze “Kiepkerel” Udo nait vergeten,
altied weer ‘n succesnummer.

Op moment dat ie dit stukje onder oog’n krieg’n, ist alweer
LQG-DQQHZRDULHPRDULNEHJXQWHVFKULHY¶PRS'HVHPber.
Natuurlijk was ‘n groot dail van de tekst alweer kloar en dit
keer is dat hoofdzoakelk ontstoan in de nacht van 30 op 31
'HVHPEHU

‘s Middags bin ik der moar bie ligg’n goan en ook vrijdag was
‘t nait beter.
'DWQDLWLQRUGHZDVEOHHNZHORHWµWEHULFKWMHGDWLNGHLGDJ
van Certe kreeg: aanderweek de
3e alweer bloudprikk’n, terwiel der
normoal ‘n week of vaair tusk’n zit.
Nait in orde dus!
En as ie din aal moar muide binn’n
en aal moar weer in sloap vaal’n,
din lig je ‘s nachts wel ais ‘n poar
XXUZDNNHU'RDUPRDNLNPLHQDLW
zo drok over, want din goa ik rustig
wat ligg’n noa te dink’n en din komm’n d’r wel weer bruukboare tekst’n
oet.
,NGLQNGLQZDWQRDRYHUµWRÀRRS¶P
joar wat er aal gebeurd is. Nait in de
grode wereld, want dat gait groot’ndails boov’m mien pet, moar over
ons voetbalclub, over ‘t zangkoor,
over ‘t waarme weer, over de kerstgedachte en woar nait aal over.
Nou is Holwier mien woonploats nait meer, moar ie hebb’n al
wel in de goat’n dat ik alles wat Holwier en Kraiwerd aangaait een beetje pebaaier bie te hol’n.
Nou mout ik eerlk tougeev’m dat ik nait zo hail voak in Kraiwerd kom, sums allain moar eev’m mit rommelmaart . Eev’m
snuuster’n bie vraauw de Vries heur bouk’n, eev’m ‘n kop
kovvie, eev’m ‘n proatje.
,Q$XJXVWXVQRDUMRDUPDDUWLQ%DDLHUP DVµWNLQRS¿HWV 
eev’m bie Harry en Hilda ‘n kop kovvie mit ‘n gebakje en
eev’m mitzing’n.
En natuurlijk kom ik ook ain keer in week in Baaierm om te
repetaaiern mit ons prachtig koor. En omdat doar ‘n smak
Holwierders bie binnen, heur ik ook wel wat nijs over mien ol
dörpke.
En de maiste thoeswedstried ‘n van Holwier zai ik ook wel,
en op ‘t voetbalveld heur je ook nog wel ais wat.
En of en tou heur ik ook nog wel ais ‘n reactie op mien stukjes en dat dut miet wel goud, veural as ze positief binn’n, ‘t
zol ook ja gek weez’n as ‘t nait zo was.
Moar ook kritische reacties binn’n welkom heur, doar kin ik
allain moar mien veurdail mit doun.
Mooi dat het leez’n wordt, al liekt mien Grunnergers ook
QDDUQ¶VQRDUORDWRQVJURGHGHVNXQGLJH)Up6FKUHLEHUKHW
moar nait leez’n.
Ie hebb’n natuurlijk al wel in de goat’n dat ik mit laifde schrief
over ons mooie koor. Ik bin ook biezunder tröts op dizze
PDQOXZDWKHEE¶QZLHRRNRÀRRS¶PMRDUZHHUPRRLH

As ik daip geleuvig west was din was ik misschien wel domie word’n, want dat preek’n
en en beleer’n zit er wel ‘n beetje in.
Moar bie ons thoes speulden geleuf en kerk
gain rol. Wie waz’n rood: mien pa gaf zuk oet
veur communist, wat dat precies was wis hai
zulf denk ik ook nait, moar ‘t gevolg was wel
dat wie nait te veul buuscenten kreeg’n en pa
‘n dikke knipke har.
Nou ja, gelukkig kon ik zulf al vroug noadink’n (nait dat dat hailtied een veurdail was)
en zo luit ik mien gedacht’n ook goan over
geleuf, christendom, kerk, communisme,
socialisme, liberalisme enz. enz.
'RDUKHELNDDQµWHQGYDQGHPLGGDJRS
'HVHPEHUQRJµQSRDUZRRUGMHVRYHU]HJW
‘n poar manlu van ‘t koor wazz’n der ook nog

bie.
Wat hebb’n wie doar mooie laidjes zong’n woar prachtige
teksten in veurkomm’n zoals: “Ains komt ter ‘n betere tied,
vree veur elk in ain, geluk krigt d’overhaand” enz.
Nou stoa ik bie veul van mien kennissen bekind as beheurliek cynisch, mien buurman bie ‘t koor kin doar over mitproat’n.
$VZLHGLQ]LQJ¶Q³'LWOXWMHZRQGHUZRUGWGDPPHHEHPLQG´
din krigt Jacob nog wel ais te heur’n:
“Joa, moar hai is moar 30 joar wor’n”

Bliekboar wazz’n der toun ook al hail wat machthebbers dei
der laiver nait ain loop’n hadd’n dei recht veur zien roap zee
hou hai over ‘n hail bult ding’n docht.
Zulke critici mout’n oproemt word’n.
Wie binn’n in goud 2000 joar nog nait zo hailveul opschoot’n,
want in grode dailen van de wereld is dit nog hail gewoon.
Wie hebb’n ook zong’n “Wie mout’n geven dat stukje brood”.
Geldt dat ook veur asielzuikers, Turken en Marokkoanen, of
goan we mit de feestdoagen mooie laidjes zing’n en bell’n
ZHQRD1LMMRDUJHZRRQZHHUQRDU5DGLR1RRUGGDW]H³'DW
soort volk het beste moar dumpen kinn’n in de Noordzee”.
As wie de wereld verbeter’n will’n, zel’n wie bie onszulf
begunn’n mout’n.
Paulus.
P.S.
Miljoenen minsken vroag’n zuk of wat ze tussen
Kerst en Nijjoar eten mout’n, moar ik moak mie zörg’n
over wat miljoenen kinderkes tussen Nijjoar en Kerst
krieg’n.
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Voor hem en haar
Met en eventueel zonder afspraak

December aanbieding

Knippen € 15.00
Kinderen knippen t/m 12 jaar €

12.50

Hoofdweg 18
9905 PC Holwierde
06 306 148 92
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Geef de pen door
Wij zijn de familie Hein.
Wij wonen hier vanaf 17 november op de Hoofdweg 12.
Wij zijn een jong/actief en vrolijk gezin.
Wij houden van een babbeltje op z’n tijd.
2QVJH]LQEHVWDDWXLWHHQ]RRQ-HUPD\Q  GRFKWHU6\HQQD
(6), moeder Jhaleaza, vader Alwin.
6\HQQDJDDWRSKHWGRUSQDDUVFKRROµ'H+LOOLJOR¶
-HUPD\QJDDWQDDU'H'HOWDLQ$SSLQJHGDP
Ze zitten op hun plek en zijn al snel gewend aan hun nieuwe
omgeving.
9DGHULVJHERUHQLQ&RHYRUGHQ 'UHQWKH GDW]XOMHHUZHO
van afhoren als je met hem spreekt.
Hij werkt als technische dienst bij Borgesius en houdt ervan
om in de schuur te hobbyen. Bijvoorbeeld ringen maken,
eettafels, lampen enzovoort. Als het maar met hout/ staal of
rvs te maken heeft.
Moeder is geboren in Amsterdam en is grotendeels van haar
jeugd in Uithuizermeeden grootgebracht.
=HKHHIWHHQ6XULQDDPVDFKWHUJURQG=HZHUNWHLQGH]RUJ
voor de verhuizing, zit nu tijdelijk thuis. Maar gaat binnenkort
weer aan het werk. Verder houdt ze van sporten, tuinieren en
creatief in huis bezig zijn.
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•
•
•
•
•

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

Springkussens
Stormbanen
Ballondecoratie
Zeskamp

Partytenten
Funfood
Opblaaspoppen
Rodeloper

www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl

06 - 45 09 22 07
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Een statement.
291 Containers van een schip gevallen ! 40 foot ? Weet je hoeveel
daar in kan?
In het verleden, ooit, was ik inkoper. Goederen kocht ik in over de hele
wereld. Alles kwam binnen per vrachtwagen of container.
Toen al hoorde ik van containers die op de zeebodem terecht kwamen.
In de tijd dook ik en vroeg me wel eens af wat er allemaal in het water
lag. Prachtig vond ik het duiken naar oude schepen, minder mooi was
het plastic en chemisch ziekenhuis afval wat we ook tegenkwamen.
En dan nu ons Wad. Zo dichtbij huis en confronterend.
Als het op de eilanden ligt komt het uiteraard ook onze kant op.
Vorige week met storm ben ik op pad gegaan.
Een uurtje had ik en het strandje bij de Borkumlijn als doel.
Bij aankomst schrok ik van de enorme hoeveelheden plastic wat in de
(schapen) hekken was gewaaid.
Heel veel stukken plastic waren ook het land ingewaaid.
Naast een paar ‘fortuinzoekers’ die tussen de rommel stonden te wachten op mooi spul (‘ik heb een tas vol popjes ‘?? ’stoeltjes’ ??) waren er
gelukkig een hoop mensen die samen zakken vol opruimden.
Een moeder met drie kinderen, een moeder met dochter uit RoodeVFKRROGLHDOYRRUGH9,(5'(GDJNZDPRSUXLPHQ
de zeehonden crêche Pieterburen die georganiseerd bezig was.
Mijn foto spreekt voor zich. Dit materiaal zal ik verwerken in een kunstwerk wat ik ga vilten voor het Textiel Festival in de Weerribben.
Het thema is vreemde vogels en dat gaat een gaaf werk met vilt worden.
'HWZHHGHNHHUGDWLNQDDUKHWVWUDQGMHJLQJZDVGDWPHW,UHQH+HW
waaide, het was heerlijk fris en er waren vele, vele kleine stukjes plastic
te vinden. Honderden, duizenden stukjes….Wat hebben we er veel geSDNW6DPHQPHW]HHKRQGHQFUrFKHHHQYLMIWLHQWDODQGHUHYULMZLOOLJHUV
]LMQHU$//(VWXNMHVZHJJHKDDOG22.ELMGHKHNNHQHQ,1KHWYHOG
Irene en ik gingen met een goed gevoel en doorgewaaid hoofd terug
naar huis en binnenkort gaan we gewoon weer eens een uurtje kijken
of er al weer wat is aangespoeld.
Want het Wad dat moet mooi blijven.
6DQGULQD6FKDDIVPD
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen
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puzzel

OPLOSSING VORIGE KEER

'H]HPDDQGKHEEHQZLMYRRU
onze puzzelaars een woordpuzzel
Veel succes!
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts
naar links, van beneden naar boven, van boven naar beneden en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen
meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters
vormen, horizontaal, regel voor regel van boven naar beneden gelezen, een trefwoord.

AFDALEN
AFSAPPELEN
AMBTELOOS
BEHOEVE
BOCHT
BUSOPENER
CAISSON
DESSINEREN
DOOSZWEET
ENDOSSEREN
ENERLEI
ERBOVEN
GELEN
HOORNVEE
HYPNOTISCH
KAART

KERRIE
KNAPPE
KRULSET
LOUTER
LURKEN
ONDERONSJE
ONVAST
PEKZALF
PIANOKAST
POLIJSTLAT
PRIJSOPGAVE
PUPIL
RAYONHOOFD
REGENECHT
SINTEL
STAARTBOOM

TITELPLAAT
TOVERLAMP
VINGERDOEK
VISPATE
VLIEGBEDRIJF
VOETBEENTJE
VOLOP
VRIJDENKEND
WACHTEN
ZEEROT

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

+10
+8
+10
+10
+10

totaal
50 pnt
41 pnt
50 pnt
50 pnt
19 pnt
10 pnt
48 pnt
9 pnt
15 pnt
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Oud en Nieuw
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Foto’s: René Battjes

2018/2019 in Holwierde
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Windwijzers op Groninger torens en kerken.

Hoewel we er dagelijks langs komen, zullen de meesten onder ons niet meteen weten wat voor
windwijzer er op de kerk van Krewerd of Holwierde staat.
Het kruis
Op veel torenspitsen staat vaak een kruis vergezeld met een
windwijzer, vaak in de vorm van een haan. Het kruis was ook
in voor-christelijke tijd al een symbolisch teken .
Het kruis kan dan zowel boven als onder de windwijzer bevestigd zijn. In Groningen is dat laatste vaak het geval.
Windhaan
6RPPLJHWRUHQKDQHQ
zitten op een windkruis
en/of op een metalen
bol.
Van oudsher was het
gebruikelijk een kruis,
bol of haan te plaatsen
op een toren, maar
ook op een paal en
ook op de kruin van
een kerstboom of MeiERRP'H]HGLHQGHQ
als afweermiddel.

Met de kerstening werden deze symbolen behouden. Christenen gingen echter een band zoeken in de Bijbel en die
YRQGHQ]HGDQRRNWHQRS]LFKWHYDQGHKDDQ'HKDDQZHUG
een attribuut van de apostel Petrus en verwijst naar diens
verloochening van Jezus en zijn berouw daarover
0DUNXV 
Na dit voorval verkondigde Petrus volgens de overlevering
het christelijke geloof tot aan zijn dood. In die betekenis staat
de haan ook vaak afgebeeld op biechtstoelen.
Het kruis was in de heidense tijd een afweersymbool, tezamen met de donderbeitel en de hamer.
Voor de glansbal op een kerktoren konden de christenen
JHHQYHUNODUHQGHWHNVWXLWGH%LMEHOYLQGHQ'H]HJODQVEDOLV
echter verwant aan de kerstbal.

'H]HXLWVSUDDN]RXHHQHHXZODWHU  LQYHUEDQGZRUGHQ
JHEUDFKWPHW0DDUWHQ/XWKHUHQ]RZHUGGH]ZDDQKHW
KHUNHQQLQJVWHNHQYDQGH/XWKHUVHNHUN=ZDQHQVSHOHQHHQ
belangrijke rol in de Germaanse mythologie en volkscultuur.
In de heidense tijd was het een heilig dier en werd met
wezens als elfen en goede-vrouwen in verband gebracht.
'DDURPZHUGRRNGH]ZDDQGRRUGHFKULVWHQHQRYHUJHQRmen en op kerktorens geplaatst.
Vogelschieten
Torenhanen werden vroeger soms beschoten. Vele vervanJHQZLQGKDQHQKHEEHQVFKLHWJDWHQ'HKDDQRSHHQWRUHQ
wordt dan ook in verbinding gebracht met vogelschieten.
'HµZLQGKDDQ¶GUDDLWVRPVQLHWPHWGHZLQGPHHHQODDWGXV
niet altijd zien vanuit welke richting de wind komt.
Diverse stijlen kruisen
Middeleeuwse kruisen, een eenvoudig recht kruis, zie je
niet veel meer op Groninger kerken. Tot aan de restauratie
LQVWRQGGLWRSGHNHUNYDQ/HHUPHQV9HUGHU]LHMH
5XLWHQNUXLVHQEYRSGHNHUNYDQ1LHNHUN HHHXZ

'HRXGVWHNHUNHOLMNHYHUZLM]LQJQDDUHHQZLQGKDDQVWDPWXLW
de 9e eeuw. Bisschop Rampertus van Brescia liet in het jaar
820 een bronzen haan gieten en op de toren van de kerk
6DQ)DXVWLQR0DJJLRUHSODDWVHQPDDUHHQKDDQRSHHQ
paal, boom of toren is een veel ouder heidens gebruik.
Andere afbeeldingen
Ook zijn er andere afbeeldingen op kerktorens te vinden. Zo
staat bijvoorbeeld op de Martinitoren in de stad Groningen
een heus paard, waarvan men zegt dat het zo groot is als
HHQHFKWSDDUG'H.ORRVWHUNHUNLQ$VVHQKHHIWHHQED]XLQblazende engel op de torenspits.
Op de spits van de Jacobikerk in Utrecht, is in de jaren 50
een jacobsschelp geplaatst.
De Lutherse zwaan
2S/XWKHUVHNHUNHQVWDDWGRRUJDDQVHHQ]ZDDQ
'H]ZDDQYHUZLMVWQDDUGHWKHRORRJ-RKDQQHV+XV +XV
EHWHNHQGHLQ]LMQODQGVWDDOJDQV ,Q3UDDJZHUGKLMLQ
wegens vermeende ketterijen op de brandstapel gebracht.
Hij zou toen uitgeroepen hebben:
“Jullie verbranden een gans, maar er zal een zwaan uit zijn
as herrijzen”.
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/DWHULQGHHHHXZNZDPHQHU
meer versieringen aan,
bv. leliemotieven,
zoals op de kerk in
6WHGXP
In de 18e en 19e eeuw werden de
kruisen soms omgevormd tot een
naar het noorden gerichte pijl.

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
Rond 1900 werden vooral op
Rooms-Katholieke kerken veel kruisen in neogotische of in neorenaissancestijl geplaatst, vaak een
horizontaal kruis met vier armen, die
dan wijzen naar de vier windstreken.

Verder zien we in de gotiek en renaissance uitbundiger
versieringen van allerlei ornamenten en opengewerkte bollen
DDQWRUHQVSLWVHQEYRSGH'HU$NHUNLQ*URQLQJHQYDQ
1712.
Grote ornamenten als windwijzer werden ook wel op zadeldaken van de toren geplaatst, zoals bv. in Noordbroek

Anders dan in het buitenland ziet
men aan de windkruisen in
Groningen vaak geen letters van de
windstreken.

De bevestiging van windwijzers en ornamenten

Een of meerdere bollen komen vaak
voor aan de staf van de windwijzer.
Op de toren van Uithuizermeeden
zie je drie bollen met bovenaan een
zeemeermin uit 1897. (zie hieronder)

Vroeger werd de staf
aan het kaphout vastgenageld of in de muur
gemetseld.
/DWHUPDDNWHPHQ
gebruik van een zgn.
makelaar.
'LWLVGHPLGGHQVWLMOYDQ
een kapspant, waarin
de nok is ingelaten en
de kapbenen samenkomen.
'HPDNHODDUNDQWRW
boven het dak of de
spits worden verlengd
en met lood worden
bekleed.
'HVWDIYDQGHZLQGwijzer wordt dan in het
houtwerk van de makelaar ingebracht, of het
wordt met klemmen en
veren aan de makelaar
bevestigd.

Kerken en torenspitsen uit de vroegere gemeente Bierum

6LQGVGHHHHXZZHUGHQ]JQWHPSHOWMHVJHSODDWVWGLWLV
een tafelvormige aftimmering van het buiten het dak stekende deel van de makelaar, zoals op
de toren van de Mariakerk in Krewerd.
(zie boven)

Na de Tweede Wereldoorlog toen veel Groningse kerken
werden gerestaureerd is voor een aantal een liggend
windkruis ontworpen o.a.
voor de toren van de Stefanuskerk in Holwierde.
(zie boven)
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Kerken en torenspitsen uit de vroegere gemeente Bierum (vervolg)

Godlinze Pancratiuskerk

Losdorp Johanneskerk

Bierum Sebastiaankerk

Spijk Andreaskerk

Uitwierde
In Uitwierde glimt verguld op de torenspits ruiter te paard
Jan Cornelis Bos.
'HKXLGLJHNHUNYDQ8LWZLHUGHZHUGLQJHERXZGRSGH
plek van de middeleeuwse voorganger die tijdens het Beleg
YDQ'HOI]LMO]REHVFKDGLJGUDDNWHGDW]HJHVORRSWPRHVW
worden.
'HQXYULMVWDDQGHWRUHQZDVRRUVSURQNHOLMNDDQGHRXGHNHUN
vast gebouwd.
Eigenlijk wilde men in 1839 de toren ook afbreken maar door
tussenkomst van boer Jan Cornelis Bos is dit voorkomen en
zo is deze Jan Knels voor zover bekend de enige boer die
een toren bekroont.
,QIRUPDWLHYRRU:LQGZLM]HUVRS*URQLQJHUWRUHQVHQNHUNHQXLWKHWEODG*URQLQJHUNHUNHQYDQ'HFHPEHUHQYDQ:LNLSHGLD
24 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

“februari 2019”
Moi Allemoal,
Hier de eerste nieuwsbrief van 2019.
Bestuur.
Jetty Bloemen is als nieuwe penningmeester in het bestuur
YDQ'RUSVEHODQJHQJHNRPHQ]HYHUYDQJW.RUQHOLDGLHLV
afgetreden.
Jetty heeft langjarige ervaring als administrateur.
We hebben Jetty van harte welkom geheten en zullen
Kornelia bedanken voor haar vele werk dat ze voor
'RUSVEHODQJHQKHHIWJHGDDQ
'HUNHQ$I¿HQD9HUKDDJ]XOOHQELQQHQNRUWRRNWHUXJWUHGHQ
uit bestuur en beheer Kredo.
We zijn hen veel dank verschuldigd voor het vele werk dat
ze voor het dorp en ons dorpshuis hebben gedaan. Voor een
passend afscheid zal gezorgd worden.
Activiteiten 2019.
We vragen onze dorpsgenoten mee te denken over nieuwe
activiteiten: inloopmiddagen, samen koken, sport voor ouderen??? We horen graag ideeën van een ieder.
Vertel ons dat persoonlijk of via de mail
Dorpsbelangenkrewerd@gmail.com.
2RNGLWMDDU]XOOHQHUZHHUHONHHYULMGDJYDQGHPDDQGGH
‘Start het weekend’ borrels zijn: 25 januari, 22 februari,
22 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni
Andere activiteiten zullen weer zijn:
GH6WHNMHVPDUNWKHW0LG]RPHUQDFKWIHHVWGH6LQWHUNODDVYLHring en de Kerstviering.
'DWXPVYROJHQ
Donateursgeld 2019
,QIHEUXDULNRPHQ'LFNHQ-HWW\ODQJVRPGHMDDUOLMNVHGRQDteursbijdrage op te halen…
Kredo
'HYHUERXZLQJYDQ.UHGRLVQDJHQRHJDIJHURQG'HDFKterpui naar het terras moet nog afgewerkt worden, de in en

Wilt u een bericht, verhaal, anekdote of een gedicht
plaatsen op de ‘nieuwspagina Krewerd’ in de Heekt?
Stuur dan een mail voor de 15de van de maand met
naam naar dorpsbelangenkrewerd@gmail.com
uitgangen worden nog rolstoel toegankelijk gemaakt.
Verdere ideeën zijn welkom. We zijn ook bezig om in de
ruimte geluidsisolerende platen aan te brengen zodat de verVWDDQEDDUKHLGYHUEHWHUG]DOZRUGHQ'LFNLVGDDUGUXNPHH
Bomen aan de Holwierderweg
Vincent Noordhoek (met anderen) heeft het initiatief genomen om plannen te maken voor de vervanging van de
gekapte en de te kappen bomen o.a. aan de Holwierderweg.
Hij heeft daarover overleg gehad met Edwin Broekman en
6DFKD6FKUDP
Op dinsdag 29 januari 20.00 uur wil Vincent bijeenkomen in
Kredo om, samen met andere belangstellenden, de plannen
te maken, op papier te zetten en in te dienen.
6DFKD6FKUDP]DOGDDUELMDGYLVHUHQHQGHSODQQHQXLWZHUken.
Iedereen is daarbij welkom.
Van de Gemeente Delfzijl: Verkeershinder
'RRUGHDDQOHJYDQYHUNHHUVGUHPSHOVLQ$UZHUGHQ.UHZHUG
kan hinder ontstaan in de week van 28 januari.
Experiment Krewerd
Op onze brief “geef ons een veilig huis verklaring’ naar de
minister is een teleurstellend antwoord gekomen: geen antwoord dus. We zullen ons beraden over vervolgstappen.
In de werkgroepen Coöperatie en Energieneutraal is veel
werk verricht.
Op vrijdag 15 februari om 19.30 uur zal er een uitgebreide
informatie avond zijn waarin diverse deskundigen komen
vertellen over energieplannen, mogelijkheden en de rol van
een coöperatie daarin.
Een vervolg op deze bijeenkomst is dat we een excursie
zullen organiseren langs voorbeelden van warmtepompen,
groengas installaties etc.: Building Groningen is daar een
mogelijkheid voor.
In Krewerd zal daarover nog een aparte uitnodiging volgen.

Krewerd winter 1966-1967
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Wie zijn er jarig in...
...februari?
3
7
10
13
19
19

Anouk
Marith
Joël
Jente
Fajan
Bracha

22
27
28
28
29

Jordy
Dean
Berre
Paul
Thess

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Nieuws van de school:
Peuterspeelzaal
/HXNRPWHZHWHQLVGDWGHSHXWHUVSHHO]DDOELMRQVLQVFKRRO
GDJGHOHQJHRSHQGLVZDDUYDQRSPDDQGDJHQZRHQVGDJ
de groepsgrootte 15 bedraagt en er 2 leidsters aanwezig
zijn. Op dinsdag en donderdag is de groep 7 peuters groot.
Er zullen binnen nu en de maand augustus 2019 nog 9 kinderen de kleutergroep gaan versterken.
Kinderpostzegels
'HNLQGHUHQYDQJURHSHQORSHQLHGHUMDDUPHWGHNLQGHUSRVW]HJHOV'LWMDDULVHUJHNR]HQRPHHQORNDDOGRHOWH
steunen. Weekendschool Petje af Hogeland is gekozen.
'HZHHNHQGVFKRROELHGWDDQNLQGHUHQYDQGHJURHSHQ
HQHMDDUYRRUWJH]HWRQGHUZLMVRS]RQGDJHQHHQ
uitdagend aanbod waarbij leerlingen meer leren van allerlei
beroepen. Zo wordt het makkelijker om te kiezen wat je later
wilt worden, de netwerken worden vergroot, leerlingen werken aan persoonlijke leerdoelen en zijn eigenaarschap van
het lesprogramma etc. etc.

De kerk als tijdmachine

In 2019 bestaat stichting Oude Groninger Kerken 50 jaar.
Vooruitlopend op het jubileum is er prentenboek en een tentoonstelling die de steeds veranderende functie van kerken
laat zien.
,QGHFHPEHUYHUVFKHHQKHWNLMNERHN'HNHUNDOVWLMGPDFKLQH'H.UHGLHWXQLH(HPVUHJLRVFKHQNWQXLHGHUHVFKRROLQ
de vier gemeentes die het werkgebied van de Kredietunie
RPYDWWHQWZHHNLMNERHNHQ 'HOI]LMO/RSSHUVXP(HPVPRQG
en Appingedam).
Op vrijdag 18 januari heeft het bestuur van de Kredietunie
de boeken persoonlijk overhandigd op één school in iedere
JHPHHQWHVDPHQPHWPHGHZHUNHUVYDQGH6WLFKWLQJ2XGH
*URQLQJHU.HUNHQ 62*. 
+HWNLMNERHNµ'HNHUNDOVWLMGPDFKLQH¶ODDWLQWZDDOIWLMGYDNNHQ
de geschiedenis van kerken zien door de eeuwen heen, van
de lege wierde tot de multifunctionele kerk.

Een groep mag bestaan uit 18 kinderen. Momenteel is de
groep 15 kinderen groot. Een kwart van de opbrengst is
JHJDDQQDDUZHHNHQGVFKRROSHWMHDI HXUR 
'HNLQGHUHQYDQ3HWMHDI]LMQMXOOLHGDQNEDDU
Sponsorkliks.com: Bestel je wel on- line?
Ook hier kun je lokale doelen mee steunen door via sponsorkliks.com in te loggen; dan lokaal doel te kiezen( b.v.
Petje af Hogeland te kiezen), dan naar de website gaan en
bestellen.
Vanuit de Groninger kerken hebben we 2 boeken in ontvangst mogen nemen. Er zijn foto’s gemaakt. Houd de
krant in de gaten.(zie hieronder)
Een nieuw kleurtje!!
We hebben in groep 5 en 6 de muren een andere kleur
gegeven. Het wit is op 2 wanden vervangen door een frisse
JURHQHNOHXU'LWELHGWPHHUUXVWDDQGHNLQGHUHQ
2RNZRUGHQGHDQGHUHORNDOHQRQGHUKDQGHQJHQRPHQ'H
school ziet er frisser en vriendelijker uit.
'HWHNHQLQJHQLQJHNOHXUGPHWYHUI]LMQJHPDDNWGRRU
NXQVWHQDDU6WHIDQGH.HLMVHU,HGHUHWHNHQLQJKHHIWHHQ
eigen sfeer, passend bij de tijd. Eenvoudige boerderijen
veranderen in steenhuizen en later borgen, grasland wordt
industrieterrein.
Verschillende historische elementen worden op informatieve en humoristische wijze uitgelicht in de teksten van
0DUWLQ+LOOHQJD'HYRUPJHYLQJYDQKHWERHNLVYDQGH
hand van Jelle F. Post.
'H.UHGLHWXQLH(HPVUHJLRLQYHVWHHUWPHWGH]HDFWLHLQGH
jeugd in het gebied. Met deze actie hoopt de Kredietunie
dat de jeugd meer kennis krijgt van de unieke kenmerken
en identiteit van de eigen omgeving, en hun trots op dit
gebied wordt gestimuleerd.
'RRUGH]HELM]RQGHUHJLIWNULMJHQDOOHVFKROHQLQGHYLHU
gemeenten de kans te genieten van het kijkboek, en er met
educatieve projecten mee aan de slag te gaan.

'HH[SRVLWLH
µ'HNHUNDOV
tijdmachine’
in museum
Klooster
Ter Apel is
nog
tot en met
17 februari
te zien.
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Jeugdhonk ‘de Teertun’ : wist u dat ?
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

+HWHMHXJGKRQNµ1RQ6WRS¶LQZHUGJHSODDWVWRSGHJURWHSDUkeerplaats langs de Heekt.
'LWMHXJGKRQNGRRUEUDQGVWLFKWLQJLQGHYURHJHRFKWHQGYDQDSULO
¿QDDODIEUDQGGH
'LWMHXJGKRQNHLJHQGRPZDVYDQ6WLFKWLQJ'RUSVEHODQJHQµ'H'ULH
Maren’.
'HMHXJGVDPHQPHW6WLFKWLQJ'RUSVEHODQJHQDOOHVLQKHWZHUNKHHIWJHVWHOGRPQDGHEUDQGHHQQLHXZRQGHUNRPHQWH
realiseren.
'LWJHOXNWLVPHGHGDQN]LMYHOHVSRQVRUHQHQHHQDDQWDOEHGULMYHQ

2SDSULOGHVNDWHEDDQGHSDQQDERDUGLQJHQEDVNHWEDOOSOHNRSHHQGHHOYDQGHSDUNHHUSODDWVRQGHUIHHVWHOLMNH
omstandigheden zijn geopend.
'LWJHKHHOHLJHQGRPZHUGYDQ6WLFKWLQJ6SHHOWXLQµ2QV3OHNMH¶
'RRUSDUDFKXWLVWHQHHQFRQYHQDQWZHUGJHEUDFKWGDWRSGHVNDWHEDDQZHUGRQGHUWHNHQGGRRUYHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQGH
JHPHHQWH'HOI]LMOGH6WLFKWLQJ6SHHOWXLQµ2QV3OHNMH¶HQHQLJHMRQJHUHQ
Eind mei 2009 het nieuwe jeugdhonk op het oude plekje werd neergezet en deze vanaf oktober dat jaar verder werd afgeERXZG(LJHQDDUKLHUYDQGHQLHXZRSJHULFKWH6WLFKWLQJµ'H7HHUWXQ¶ZHUG
'H]HVWLFKWLQJHHQEHVWXXUNHQGHXLWVOXLWHQGEHVWDDQGHXLWMRQJHUHQ
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Een groep jongeren / volwassen heeft al die jaren hun
hart en ziel gegeven om er een succes van te maken

Veel dank daarvoor!
'RRUKHWKXLGLJHJHEUHNDDQYROGRHQGHDQLPRKHHIWKHW
bestuur geen nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd en
LVMHXJGKRQNµ'H7HHUWXQ¶HLQGDIJHEURNHQ
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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:

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

Energie Zuinig 2.0
Advies en oplossingen voor energie gebruik
Energiescan met warmtebeeld onderzoek

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

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

www.ez20.nl
Tel: 06 23605714

Voetbalvereniging
"Holwierde"
Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733
Eerste elftal
+HWHHUVWHHOIWDOLVGHWZHHGHVHL]RHQVKHOIWEHJRQQHQRSGHQHJHQGHSOHNRSGHUDQJOLMVW'HODDWVWHZHGVWULMGYRRUGHZLQWHUVWRSZHUGPHWJHZRQQHQYDQ0DPLRZDWKHWWRWDDODDQWDOSXQWHQRSKHHIWJH]HW,QPLGGHOVLVGHFRPSHWLWLHKHUYDWHQ
zal er alles aan worden gedaan om het seizoen succesvol af te sluiten.
Winteractiviteit
Tijdens de winterstop heeft het eerste elftal deelgenomen aan zowel het
%RVKDOWRHUQRRLHQGH6(65HJLRFXS+HW%RVKDOWRHUQRRLZRUGWLHGHU
MDDULQGHODDWVWHZHHNYDQGHMDDUJHKRXGHQLQGH%RVKDOLQ/RSSHUVXP2SGLWWZHHGDDJVHWRHUQRRLLV+ROZLHUGHHJHZRUGHQ
2SHQMDQXDULZHUGGH6(65HJLRFXSJHKRXGHQLQKHW
*URQLQJHQ6HDSRUWV6WDGLRQ+HWWRHUQRRLYRQGSODDWVWLQHHQORRGVLQ
GHKDYHQYDQ'HOI]LMOGDWVSHFLDDOZDVLQJHULFKWYRRUKHWYRHWEDOHYHQHPHQW(XURFXS'HOI]LMO+ROZLHUGHVSHHOGHRSGRQGHUGDJZHGVWULMGHQLQ
GHSRXOHIDVHWHJHQ'9&$SSLQJHGDP6LGGHEXUHQ:(2HQ)DUPVXP
Holwierde kwam uiteindelijk, mede door de steun van de grote groep
VXSSRUWVWRWGH¿QDOHHQEHUHLNWHGHHHUVWHSODDWVGRRU1(&'HOI]LMOLQ
GH¿QDOH  RSVKRRWRXWVWHYHUVODDQ
Het jaar begon voor de vereniging op 5 januari met een poker- en
klaverjasmidag in de kantine. Op deze succesvolle middag konden
deelnemers spelen om leuke prijzen en werd er afgesloten met een nieuwjaarsreceptie.
Kampioenschap VV Holwierde/VV Poolster comb. JO-19
In het najaar van 2018 is het combinatieteam VV Holwierde/VV Poolster JO-19
kampioen geworden. Het was voor het
eerst dat spelers van beide verenigingen
VDPHQVSHHOGHQ'LWEOHHNGLUHFWHHQ
succes! Met 27 punten uit 10 wedstrijden,
59 doelpunten voor en 20 tegen hadden
was er een voorsprong van 3 punten op
de achtervolging.

Trainingspakken 7x7
Het 7x7 team beschikt sinds december 2018 over
QLHXZHWUDLQLQJVSDNNHQ'H]H]LMQRQGHUDQGHUHJHVSRQVRUGYDQXLWKHW³*LHWHUERNDDO´WRHUQRRL'LWEHWUHIW
een toernooi dat op initiatief van het 7x7 elftal een
aantal jaren geleden op poten is gezet en nu ieder jaar
wordt gespeeld.
Banketstaven actie
2SGHFHPEHUMO]LMQYULMZLOOLJHUVODQJVGHGHXUHQ
gegaan om banketstaven te verkopen.
VV Holwierde wil alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet en de kopers aan huis!
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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

Op de bovenste twee foto’s staat het materiaal nog te wachten op de terugkeer van het personeel na de kerstvakantie.
1XLVDOOHVHQLHGHUHHQZHHUYRORSLQEHGULMIHQULMGHQGH]DQGZDJHQVZHHUDIHQDDQ(UZRUGWWXVVHQ1DQVXPHQ'HOI]LMO
gewerkt aan het vormen van de verbreding van de dijk. Je hoort de rijplaten klappen als de zware wagens er overheen
rijden en verder hoor je het “geklekker” van de stalen rupsbanden van de bulldozer, die het zand iedere keer weer stevig
aanrijdt. Ook wordt er op de onderste berm al gewerkt aan de kleilaag.
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Uw belastingadviseur voor:

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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AFDELING BIERUM HOLWIERDE EN
OMSTREKEN

De Classic Night die op 30 Maart in
“De Heekt” zou worden gehouden
gaat NIET door.

Ontmoetingsgroep 55 +
Donderdag 7 februari
ELMHHQNRPVWLQGH+HHNWDDQYDQJXXU
Thema : Wie ben ik.
'ULHVWHOOLQJHQZDDUHQQLHWZDDU
1DPHQVGHYULMZLOOLJHUV.RUU\6WDU

JAARVERGADERING
in het teken van 100 jaar Vrouwenbeweging
Hierbij nodigt Passage, christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging u uit voor haar bijeenkomst waar we:
a.
Gaan genieten van een lekker stamppotbuffet
E
'HJHEUXLNHOLMNHSXQWHQYDQGHMDDUYHUJDGHULQJ
behandelen
c.
Een PowerPoint programma volgen, gemaakt n.a.v.
100 jaar Vrouwenbeweging
d.
Afsluiten met een drankje
(HQDYRQGRPQLHWWHPLVVHQ
Plaats:
'DWXP 
Aanvang:
.RVWHQ 
Opgave:

Festival Terug naar het begin 11e keer
24 t/m 26 mei 2019
Kaartverkoop van start
De online ticketshop van festival Terug naar het begin is
vanaf 3 januari geopend.
Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 mei 2019 zijn de
oude kerken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum voor
de elfde keer het toneel van bijzondere optredens met de
meest verrassende artiesten.
Dit jaar gaat de kaartverkoop extra vroeg van start. Tot 1
april 2019 geldt een vroege-vogel-korting.
Festival Terug naar het begin
Van ver zie je ze al, de kerktorens in het Groninger wierdenlandschap. Tijdens Terug naar het begin wijzen ze het
festivalpubliek de weg naar de volgende voorstelling.
Verborgen in oude Groninger kerken gebeuren hier mooie
dingen. Van subtiele pop en ontwapende verhalen tot klassieke meesterwerken en kunstenaars die je laten verwonderen over de wereld om je heen.

Gebouw “Irene”a.d. Hereweg in Bierum
GLQVGDJIHEUXDUL
8.30 u.
¼LQFONRI¿HHQHHQGUDQNMH
vóór 13 februari bij mw. Gerda Pardijs,
tel.620533
Let op de aanvangstijd!

Met verrassende optredens op unieke locaties van AppingeGDP'HOI]LMOHQ/RSSHUVXP]HWKHWIHVWLYDOMDDUOLMNVGLWXQLHN
stukje Nederland op de kaart.
Tickets
Kaarten voor het festival zijn te koop in de ticketshop op
ZZZWHUXJQDDUKHWEHJLQQO'HNHX]HEHVWDDWXLWHHQRSHQLQJVNDDUWYRRUYULMGDJPHLGDJNDDUWHQYRRU]DWHUGDJ
en zondag, combinaties van deze kaarten en gezinskaarten
voor zaterdag 25 en zondag 26 mei.
Ook kun je alvast tickets bestellen voorKXXU¿HWVHQ, met of
zonder versnellingen of elektrisch.
50 jaar Stichting Oude Groninger Kerken
Afgelopen jaar beleefde Terug naar het begin zijn tiende verMDDUGDJHQLQLVKHWZHHUIHHVW'DQYLHUWGH6WLFKWLQJ
2XGH*URQLQJHU.HUNHQ 62*. QDPHOLMNGDW]HDOVLQGV
1969 zorgt voor de prachtige middeleeuwse kerken van
Groningen.
Donateurs van de SOGK krijgen voor deze editie een
bijzonder Gouden Arrangement met leuke extra’s tijdens
het festival.
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

Voor bijles en huiswerkbegeleiding in
Economische-Administratieve vakken
(inclusief M&O) op alle niveaus
kun je terecht bij:
Eltje Bos, Wieger van den Bosstraat 15,
9901 GS Appingedam.
Tel.: 0596-626932 of 06-25545376.
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 examentraining is op afspraak mogelijk
in de volgende vakken:
HAVO: M&O/Bedrijfseconomie
HAVO: Economie
VWO: M&O/Bedrijfseconomie
VWO: Economie
VMBO: Economie

Uiteinderweg

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

Klaverjassen H.C. “DE KARPER”

+&³'(.$53(5´WH6SLMNRUJDQLVHHUWZHGHURPYRRUKHW
nieuwe winterseizoen 2018/2019 een achttal vrije Klaverjasavonden. Tevens zal er een competitie opgesteld worden
over 8 avonden waarvan u 2 moet laten vallen.
Noteer in uw agenda de volgende datums!
2019:
Aanvang

8 februari, 8 maart en 5 april
XXULQGH]DDOFDIp&DULOORQWH6SLMN



,QOHJ¼PHWYRRULHGHUHHQSULMV
U bent van harte welkom!
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Openingstijden JANUARI, FEBRUARI, MAART:
Donderdag
13.00 – 18.00 uur
9.00 – 18.00
Vrijdag
uur
Zaterdag

9.00 – 17.00 uur

Borgsingel 9, 9906 PZ Bierum, tel. 0596 591859
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Vrijwilligers oud papier:

Agenda Holwierde 2019

Vrijdag 1 februari 2019
Robert Dekker
Tommy Verloop

0623136109
061037972

Vrijdag 1 maart 2019
Marcel Stoppels
Ivar Bouwman

0596-625865
0596-622530

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

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

Afval ophaaldienst

Grof vuil: woensdag 6 februari telefoon 620638

Informatie / contactgegevens Rayon
Noord Gemeente Delfzijl
Gebiedsregisseur Noord
Edwin Broekman, e.broekman@delfzijl.nl,
WHORI
elke 4e vrijdag van de maand, is de Gebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
6XSHUUU8LWHLQGHUZHJE+ROZLHUGHYDQXWRWX

Rayonbeheerder Noord Hans Folkers, h.folkers@delfzijl.nl
Meldingen openbare ruimte7HOHIRQLVFK
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
Buurtagent Jolanda Blokstra,
MRODQGDEORNVWUD#SROLWLHQODOJQXPPHUSROLWLH
Buurtagent Hans Bolt,
KDQVEROW#SROLWLHQODOJQXPPHUSROLWLH

Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.Nieuwjaarsvisite/Flexibel
SV Nieuwjaarsvisite en Schuttersfeest
Verg. Brede Werkgroep De Heekt 19.30 u
Neutr.vrouwengr.jaarvergadering +bingo
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Dorpsbudget. De Heekt
Neutr.vrouwengr.voorjaarsbloemstuk
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr. Uit eten.
Verg.Brede Werkgroep De Heekt 19.30 u
SV Vissen en BBQ
SV Buurt- en Team schieten
SV Sport- en Spelavond
SV Concours

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

Preekrooster Prot. Gemeente Bierum - Holwierde - Krewerd
februari




maart
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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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