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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,
Droogte, stuivend zand, Saharazand, te droge grond voor de kuikens van weideen tuinvogels. Maar dan uiteindelijk de regen, weldadig voor de tuinen en landerijen maar op Koningsdag had het wel wat mooier weer mogen zijn.
In dit nummer leest u:
•
Info over 4 en 5 mei
•
Het Krewerdernieuws
•
“Uit de school geklapt”
•
“Ik vertel” dit keer van Bouke Smit
•
Nieuws van MTC Holwierde
•
Informatie festival “Terug naar het begin”
•
“Langs het tuinpad van mijn vader” oorlogsherinneringen van mevr. Slagter
•
Paulus vertelt ……..
NA DE BEVRIJDING
Schoon en stralend is, gelijk toen, het voorjaar,
Koud des morgens, maar als de dagen verder
Opengaan, is de eeuwige lucht een wonder
Voor de geredden.
In ‘t doorzichtig waas over al de brake,
Landen ploegen weder de trage paarden
Als altijd, wijl nog de nabije verten
Dreunen van oorlog.
Dit beleefd te hebben, dit heellijfs uit te
Mogen spreken, ieder ontwaken weer te
Weten: heen is, en nu voorgoed, de welhaast
Duldloze knechtschap –
Waard is het, vijf jaren gesmacht te hebben,
Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet
Eén van de ongeborenen zal de vrijheid
Ooit zo beseffen.
J.C. Bloem 1887-1966
uit: verzamelde gedichten

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 29 mei
kopij graag inleveren voor 15 mei
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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• Meinardi aardbeien
• Tony Chocolonely chocolade
• Rineke Dijkinga uit Sellingen
• Zechsal Magnesium zouten uit Veendam
• Paardemelkproducten uit Wirdum

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

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

Natuurvoedingswinkel

Oude Schans 17
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Delfzĳl

Gastvrouw:
Silvia Wilken

Dodenherdenking zaterdag 4 mei 2019 Holwierde
Bezinningsinloop in de
Stefanuskerk te Holwierde
vanaf 19.00 uur
Rond het thema “Geef Vrijheid Door”, zal op zaterdag 4 mei
a.s. tijdens de bezinningsinloop in de Stefanuskerk en herdenkingsplechtigheid bij de monumenten aan de Gedempte
Haven, worden stilgestaan bij alle slachtoffers ten gevolge
van oorlogen, onderdrukking en geweld.
Bezinningsinloop
De bezinningsinloop begint om 19.00 uur in de Stefanuskerk te Holwierde met muziek, voordrachten, gebed en een
bezinningsmoment.
Vanaf 18.55 uur bent u van harte welkom.
Bij het herdenkingsbord voor de gesneuvelde Canadese
soldaten in dit gebied, achter in de kerk, kunt u/jij een kaarsje
aansteken.
Medewerking wordt verleend door het “Eerste Grunniger
Baaiemer mannenkoor” o.l.v. Wiebe de Boer en de organist
is Theo Uil.
D.S.H.O. uit Appingedam zal niet in de kerk spelen, maar
uiteraard wel bij de monumenten.
Tevens zullen ook weer leerlingen van de OBS “Hiliglo” hun
medewerking verlenen aan deze inloop.
Bij het verlaten van de kerk vragen wij u beleefd om een
kleine bijdrage in de collecteschaal, ter bestrijding van de
onkosten.
Stille tocht
Om 19.40 uur gaat een stille tocht vanaf de kerk naar de monumenten, voorop gegaan door leden van de Scoutinggroep
Delfzijl en muziekvereniging D.S.H.O.
Hierbij kan iedereen vanuit het dorp zich aansluiten.

Van 19.30 uur tot 20.15 uur zal de Hoofdweg tussen de
kerk en de afslag Krewerderweg afgesloten zijn voor al het
verkeer.
Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden.
VLAGGENPROTOCOL 4 en 5 Mei 2019
Dodenherdenking 4 mei
Vlag halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.11 uur)
Bij het halfstok hijsen in een verticale vlaggenmast, wordt de
vlag eerst tot de top gehesen, waarna deze langzaam wordt
neergedaald totdat de onderzijde van de broeking op de helft
van de masthoogte is gekomen.
Bij het neerhalen van de vlag wordt deze eerst langzaam
naar de top gebracht en daarna langzaam omlaag gehaald.
Bij vlaggenmasten gemonteerd aan huis van 2 tot 3 meter
wordt de bovenzijde van de vlag 25 tot 50 cm onder de knop
bevestigd.
Nationale Bevrijdingsdag 5 mei
Vlag (zonder oranje wimpel) uitsteken tussen zonsopgang
(06.03 uur) en zonsondergang (21.13 uur)

Herdenkingsplechtigheid
Vanaf 19.45 uur kunt u/jullie bij de monumenten luisteren
naar gepaste muziek, waarna om 19.59 uur het signaal
Taptoe zal klinken.
Na 2 minuten stilte zullen het Wilhelmus en het Canadese
volkslied worden gespeeld en gezongen.
Isa Pardijs zal aansluitend het winnende gedicht van de nationale dichtwedstrijd voordragen: “Een keer vaker”
Hierna wordt de krans gelegd bij het monument voor de
burgerslachtoffers door wethouder IJzebrand Rijzebol van de
gemeente Delfzijl en Dhr Roelf Folkersma uit Holwierde.
De krans bij het Canada Memorial monument zal door Jenny
Timmermans en Vera Sunder worden gelegd.
Een ieder is vervolgens van harte uitgenodigd om zelf
meegebrachte bloemen/bloemstukken neer te leggen en de
kinderen van OBS “Hiliglo” zullen namens de school rode en
witte anjers plaatsen in de schaal.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij
de bezinningsinloop en/of de herdenkingsplechtigheid bij de
monumenten.
4 mei commissie
Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”

GEEF VRIJHEID DOOR
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Stremming Feldwerderweg vanaf 6 mei tot en met 24 mei

50

In opdracht van de gemeente Delfzijl gaat aannemer Abbink Boekelo asfalteringswerkzaamheden uitvoeren
op de Feldwerderweg tussen L osdorp en Holwierde.
Detail 1

Detail 2

In verband met deze werkzaamheden wordt de Feldwerderweg
gestremd voor het doorgaande
verkeer.
Voetgangers en (brom)fietsers
worden omgeleid over de Provincialeweg (Hogelandsterweg /
N997 ).
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In verband met deze omleiding
wordt voor de voetgangers en
(brom)fietsers op het gedeelte
N997 tussen de N33 en de Bierumerweg een é é nrichtingsregime en een snelheidsbeperking
van 50 km/uur ingesteld.

Detail 1
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Detail 4

Het autoverkeer wordt omgeleid
via de N33 en het landbouwverkeer wordt omgeleid via Bierum.

vo

Detail 2

Daarbij kan het verkeer van
de N33 richting Holwierde en
Delfzijl rijden. Hierbij worden
de rijstroken fysiek van elkaar
gescheiden.
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S. de Groot en E.Weerts zijn i.s.w met de PeerGrouP &
festival Terug naar het Begin gestart met het project
Trage Paden in de omgeving van Uitwierde en Marsum.
Wij werken samen om het tijdelijk terugleggen van een oud
kerkenpad tussen Marsum en Uitwierde te realiseren in een
theatrale setting. Dit zal tijdens het festival Terug naar het
Begin 25 & 26 mei worden uitgevoerd. Het kerkepad zal
open zijn voor publiek en er zal een dialoog plaatsvinden
tussen bezoeker en bewoner.
W e zijn op zoek naar bewoners.
Bent u geï nteresseerd in de wandeling dan werken we samen met u aan de wandeling. U wordt deel van een grotere
groep mensen die met de bezoekers van het festival gaat
wandelen. U loopt tijdens het festival een op een met een
bezoeker. Het team deelnemers (d.w.z., een bewoner,
specialist of vrijwilliger) kan iedereen uit de buurt zijn.

B

GEZOCHT: wandelbegeleiders ‘Trage Paden’
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Terug naar het begin ‘ Trage Paden’

Holwierde

dit thema krijgt de deelnemer de vrijheid om na te denken
over hetgeen hij of zij met de bezoeker zou willen bespreken,
welke dingen hij of zij de bezoeker zou willen vertellen of
benieuwd naar is. Invulling is per deelnemer afhankelijk en in
samenwerking zal Sijas je helpen bij dit proces. Deze voorbereiding vindt plaats in de week voorafgaand aan het festival: 18 t/m 24 mei. In overleg met u maken wij een afspraak
in de week van 18 mei om de wandeling voor te bereiden.
Tijdens het festival:
U zult tijdens het festival wandelen met de bezoeker zoals u
met Sijas hebt overlegd. Afhankelijk van uw beschikbaarheid
zullen wij met u afspreken hoe vaak u wandelt op een dag.
Het festival zelf is op: 25 en 26 mei.
De wandelingen van Trage Paden vinden overdag plaats
tussen 10:00 uur en 18:00 uur.
Opgeven kan tot 13 mei. U mag dan bellen naar J.Huitema
06-34498960 of mailen naar juulhuitema@ gmail.com

W at gaat u dan precies doen:
Voorafgaand aan het festival:
Met iedere deelnemer zal Sijas
de Groot nadenken en toewerken
naar een dialoog die hij of zij zou
kunnen voeren met een bezoeker.
Startpunt van deze dialoog is altijd
de ontmoeting tussen twee mensen, het landschap en de mens die
daar deel vanuit maakt. Rondom
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 7

Detail 3

Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

Tankstation
Holwierde

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

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

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Pannenkoekendag
Vrijdag 22 maart was weer de nationale pannenkoekendag.
L eerlingen uit groep 5 en 6 hebben pannenkoeken gebakken
voor ouderen uit Holwierde. Er waren veel aanmeldingen en
het was een super gezellige ochtend.

Paaseitjes- actie
Wellicht heeft u een leerling van
school aan de deur gehad voor onze
paaseitjes-actie. De actie is inmiddels
afgelopen en heeft maar liefst € 7 00
opgebracht. We zullen dit o.a. gaan
besteden aan activiteiten voor de
laatste schooldag.

Voor alle deelnemers was er een leuke herinneringsmedaille
en de nummers 1, 2 en 3 werden gehuldigd op het podium.

K oningsspelen
Op 12 april hadden we feest op school; de Koningsspelen!
De leerlingen zijn begonnen met een gezond ontbijtje. We
hadden helaas geen sport-clinics dit jaar dus we hebben zelf
allerlei activiteiten georganiseerd.
Er waren sportactiviteiten in de gymzaal, spelletjes op het
plein, binnen spellen en de kinderen zijn naar de speeltuin
geweest.

Nationale opschoondag
De basisschool leerlingen zijn door het dorp geweest om
rondslingerende troep op te ruimen. Z e hebben best veel
vuilniszakken opgehaald. Dit afval is een week later aangeboden aan de wethouder. In ruil voor alle afval hebben we
een knikkertegel gekregen die we zullen gebruiken op het
schoolplein.

Scholierenloop
Z aterdag 6 april is weer de scholierenloop geweest bij sportpark Centrum. Het was een stralende dag en er zijn veel
kinderen in de prijzen gevallen. De kinderen in de leeftijdscategorie 4 en 5 jaar liepen 200 meter, de kinderen van 6, 7 en
8 jaar liepen een volledige ronde van 400 meter.
De kinderen van 9, 10, 11 en 12 jaar liepen 800 meter, dus 2
rondes.
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 9

“Anita”
Uw sp ec ial ist in
pe r m ane nt e mak e - u p
www.schoonheidssalon-anita.nl
Nansumerweg 6 - Holwierde - Tel: 680815
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PAULUS VERTELT

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

Kopschopfilmkes

heur feest aalgedurig ‘ n moal onderbroken wordt deur waark.

n eert had het al e en n md
ops hopfilm es
Z oas ie waiten, dou ik ook nog wel ais aans wat as televisie
kieken, b.v. lezen (elke dag ‘ n opinieblad) en doarom waiten
ie ook dat ik nait alle wieshaid van miezulf heb (wel het dat
wel? ) moar ik pik zo hier en doar wel ais wat op en din perbaaier ik in aal mien wieshaid doar wat over te schrieven.

In bin bliede dat ik over de 80 bin, want het vaalt bie zetten
nait mit om ‘ t aal nog ‘ n beetje te volgen.
Je stoan d’ r versteld van wat tegenwoordig apmoal wel
onder vermoak vaalt.
Moar gelukkig hebben aal dij spelletjes dij stampvol geweld
zitten, volgens de deskundigen gain invloud op ons gedrag.
Hopen en bidden dat ze
geliek hebben.
En zo bin ik noa dizze
laange inlaaidende
preek aanland bie
ops hopfilm es
Ik heb gain reakties
had, dus ik goa d’ r van
oet, dat je d’ r net zoveul
van ofwozzen as ik, ook
niks dus.

Ik wait nait hou ‘ t joe gaait,
moar het vaalt mie iedere
keer weer op hou aans onze
soamenleving d’ r oetzucht as
in dij tied dou wie van dij jonge
beudels waren.
Beter of minder?
Mouten wie doar ‘ n mainen
over hebben of mouten wie ‘ t
moar zo nemen zoas ‘ t op ons
of komt?
Wat ‘ n aander wil, mout ‘ n
aander ook moar waiten, moar
ik heb ter wel ‘ n mainen over
en as je ‘ n mainen hebben
over datgene wat zuk in onze
maatschappij ofspeult, din zit
dat meschain hail dicht tegen
politiek aan, moar doar zit ik
din even nait mit.
In mien TV-gids las ik ‘ n tiedje leden ‘ n oetsproak van ‘ n
bekende Nederlander.
Wel ‘ t was dat wait ik nait meer, moar wat hai zee is mie
altied bie bleven.
Hai zee: “Wie goan mit mekoar noar de bliksem, wie stoan
der bie, wie kieken d’ r noar en gain minsk dut er wat tegen.”
Mit dizze oetsproak ben ik het volledig ains.
Ben ik nou ‘ n swaartkieker, ‘ n pessimist of ‘ n somberman?
Dat denk ik zulf nait, want d’ r binnen ook nog hail wat mooie
dingen in de wereld, gelukkig moar, zol ik hoast zeggen.
Ik geniet nog aaltied van ‘ t leven, moar ik bin gain “echte
Hollandse jongen” dij alles moar “gezellig” en “leuk” vinden
mout, in tegendail: ik wil zulf noadenken blieven.
En omdat ik noadenken blief, kom ik hail voak tot aandere
conclusies as degenen dij puur ofhankelk binnen van de
commercië le pulpaanbod op TV.
Niks op tegen heur, ik heb ook niks tegen op pudding, moar
joaren achter mekoar drei moal op ‘ n dag pudding? Nee,
dankjewel.
Is vermoak en amusement din nait goud?
Jo zeker, moar nait as d’ r gain roemte overblift veur serieuze
zoaken.
Wie en ook onze ollu hadden wel degelk vermoak en amusement, denk moar ais aan dij spelletjes dij ze deden en
denk moar aan dij kermizzen dij d’ r ain of twei keer in ‘ t joar
wazzen.
Moar dat was ‘ n welkome onderbreking van het haarde
waark dat ze verrichten mozzen, moar tegenwoordig krieg
ik de indruk, dat grote groepen minsken weer apmoal terug
binnen bie ‘ t begrip “Brood en Spelen”, ‘ n oetvinden van ain
of aander Romeinse keizer.
Ik krieg de indruk dat ain groep het moar vervelend vindt dat

Het gait hierover, dat
jongelu mekoar pesten.
Niks gain biezunders,
dat is al zo sinds d’ r
minsken op dizze wereld rondlopen.
Moar de soamstellers
van dit artikel schrieven
over de ext reme vö rm
van dit geweld.
et e treme an ops hopfilm es s dat ongel me oar
de kop apmoal kapot trappen (make the beef, moak d’ r ‘ n
b e st
an) d t m t he r smartphone filmen en er olgens
online zetten.
egene d de moo ste film es aanle ert s the ng d telt
m t ( n dat spe fie e ereld e tenm nste)
Gelukkig binnen de geleerden het er over ains, dat dit
gedrag en d s oo d e film es totoal ga n n lo d op ons
hebben, wie kieken der noar en aanderdoags binnen we ‘ t
vergeten.
Jo, ammehoela, moar woarom mouten slachtoffers van dit
soort film es d n s ms e enlaan n behandel ng
Woarum duurven slachtoffers din wekenlaank nait noar
boeten, woarom worden summige slachtoffers dit nooit meer
kwiet?
Of is dat meschain heur aigen schuld?
En woarom kinnen 2 journalisten din anderhaalf bladziede
schrieven over dit onderwaarp?
Omdat ‘ t apmoal niks veurstelt?
Wel ais ain van dichtbie mitmokt dij joarenlaank deur ‘ n stalker achtervolgd is?
Nou, domie Kerbof wel.
Tot aander moand!
Paulus.
P.S.
A s’n pessimist nik s het woarover hai zuk drok
moak en k in, din moak t hai zuk zö rgen
over woarom hai zuk naargens drok over moak t,
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Voor hem en haar
Met en eventueel zonder afspraak
Knippen
15,00
Kinderen knippen
t/m 12 jaar 12,50
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Hoofdweg 18
9905 PC Holwierde
06 306 148 92
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Tennisbanen klaar voor het nieuwe
seizoen
Na een paar morgens hard werken liggen de banen er weer
prachtig bij wat uitnodigt om weer een balletje te slaan.
Voor liefhebbers: kom gerust eens langs op woensdagavond
vanaf zeven uur.
L id worden kan voor €57 ,00 en €111,50 per 2 gezinsleden ,
hiervoor kun het hele seizoen gebruik maken van de banen .

Het hek is altijd los.
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•
•
•
•
•

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

Springkussens
Stormbanen
Ballondecoratie
Zeskamp

Partytenten
Funfood
Opblaaspoppen
Rodeloper

www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl

06 - 45 09 22 07
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COACHES GEZ OCHT
Voor de Stichting ‘ Petje af hogeland’ https: / / www.petjeaf.nl/ hogeland zoeken wij ( hoofd) coaches.
Stichting Petje af hogeland laat kinderen van 10 - 14 jaar in aanraking komen met verschillende
beroepen waardoor ze later bewuster kunnen kiezen voor een beroep dat bij hun past.

hogeland

Kinderen begeleiden op
weg naar hun toekomst?
www.petjeaf.nl/hogeland
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen

AUTOHUIS
H. J. BOUWSEMA B.V.

Delfzijl, Rondeboslaan 4
Tel. 0596-612907

Veendam, v. Stolbergweg 40
Tel. 0598-615712

VOLVO-dealer voor N.O.-Groningen

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

puzzel

Stand:

O p lossing vorige
maand
Deze maand hebben wij voor onze puzzelaars een kruiswoordpuzzel

Veel succes!
2

1

3

4

5

6

7

14

15

18

17

19

24
28

29

21

36

37

39

53

49

54

72

83
89

93

92
97

107

106

95
99

121

117

122

129

110

116

126

111

74

111

119
124

127

128

130

35

82

112

118

131
134

5

105

123

133

51

96

100

109
115

125

128

86

91

94

108

120

85

104

114

113

78

84

103

102

67

71

90

98

66

74
77

88

61

70

75
82

57

65

73

81

46

56

64
69

41

51

60

68

43

13

34

45

55

63

62

101

40

50

59

58

87

33

44
48

12

27
32

38

43

80

11

106

55

117

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

totaal
79 pnt
71 pnt
80 pnt
78 pnt
19 pnt
20 pnt
77 pnt
9 pnt
43 pnt

22

31

47

79

10

26

30

42

9

16

25

35

52

20

8

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

102

132

Horizontaal
1 likdoorn, 7 effenen, 14 strafwerktuig, 16
gegroet, 17 rang in schouwburg, 19 Jan en
alleman, 22 rangtelwoord, 24 deel van het
hoofd, 25 geluid van een ratel, 27 scheepsvloer, 28 walm, 30 dartel, 31 onklaar, 33
feestdrank, 35 aspirant afk., 36 schenkgerei,
37 Japanse munt, 39 bloedader, 41 scharnier, 42 Nederlandse Spoorwegen afk.,
43 rechtstandige biljartstoot, 44 openbare
redetwist, 46 voormiddag afk., 47 breiartikel, 48 uiting van genegenheid, 50 tuinder,
52 jonge ooi, 54 rij, 56 citroen, 58 buiging,
59 openbaar gebouw, 61 plaats in Zeeland, 62 hap, 63 club, 64 Frans kerstlied,
66 nauwelijks, 68 pleisterkalk, 70 watervlakte, 72 opstand, 73 uiting van angst, 74
gebons, 75 betaalwijze, 77 ervaren, 79
jonge koe, 82 part vis, 84 afkerig van iets,
85 edelmoedigheid, 87 bijbelse figuur, 89
vleeshouwerij, 91 zuivelwerktuig, 92 deel
van een vliegtuig, 94 lentemaand, 95 baan,
97 onvermoeibaar, 99 Int. Monetair Fonds
afk., 100 goudboordsel, 101 voorvoegsel,
103 gemalen tabak, 104 meesteres, 105
laatstleden afk., 106 et cetera afk., 108
Noorse godheid, 109 uitroep van afkeer,
111 beletsel, 112 zitting voor twee personen, 113 smoezelig, 115 fanfare-instrument,
117 hoogstaand, 119 bijbelse figuur, 120
tekengerei, 122 cowboyfilm, 124 gummi,
125 uitrekken, 127 grafzuil, 128 brede roeispaan, 129 vogelhuis, 131 onbehaaglijk, 133
alles inbegrepen, 134 wisselloopwedstrijd.

Verticaal
1 kunstwereldtaal, 2 broodbeleg, 3 zijrivier van de Elbe, 4 knaagdier, 5 oosterlengte afk., 6 kruisboog van een
gewelf, 8 plaats in Noord-Holland, 9 ten bedrage van afk., 10 aanwijzend voornaamwoord, 11 dienstmaagd, 12
boerenpummel, 13 desondanks, 15 gravin van Holland, 18 bemanningslid van een schip, 20 mijnproduct, 21 plaats
in Engeland, 23 plaats in Drenthe, 25 aalmoes, 26 douchebad, 29 plaats in Noord-Brabant, 30 hete waterdamp,
32 leugen, 34 papegaai, 36 eskimoboot, 38 bevel tot opstappen, 40 hijswerktuig, 43 vetergat, 45 lijzig spreken, 47
goedheilig man, 48 deel van een school, 49 bericht, 51 bloem, 53 in orde, 54 hoofdstad van Zweden, 55 taart met
roomvla, 57 getuigenis, 59 middeleeuwse munt, 60 ontkennend antwoord, 62 kledingstuk, 63 niet buigzaam, 65
schrijfgeld, 67 vruchtje van een boom, 68 wijnsoort, 69 hennepafval, 71 heibel, 76 alarmsein, 78 weke, halfvloeibare stof, 80 droogstoof, 81 kuur, 83 krachtig buigzaam, 84 onbebouwde grond om een huis, 85 bijbelse figuur, 86
een zekere, 88 middendeel van een circus, 90 knieviool, 91 stof, 92 gebakken ei, 93 ondernemingsvorm, 95 onzin,
96 feestdans, 98 orgaan van een vis, 100 bindmiddel, 102 netto afk., 105 laks, 107 alcoholische drank, 109 harde
schil, 110 compleet, 112 zijden weefsel, 114 achterzijde van de mens, 116 elite, 118 zeurig kind, 119 middeleeuws
koopvaardijschip, 121 spijskaart, 123 zeer korte tijd, 124 schoof, 126 buitendijks land, 128 luchtvaartmaatschappij
afk., 130 zangnoot, 132 administratietroepen afk.
Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes in het diagram over naar de hokjes.
Indien de kruiswoordpuzzel juist is opgelost, ontstaat er een trefwoord.
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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
Iedere dinsdag in
Holwierde van
11.00 tot 14.00 uur...
...op de parkeerplaats
van de Superrr.
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Ik ben Bouke en ik ben 11 jaar oud.
Ik woon aan de Damsterweg 17 samen met mijn ouders en broers
Jesse en Wietse.
Ik voetbal bij de voetbalclub VV Holwierde, jo13 waar ik een heel
leuk team heb.
Mijn trainers zijn Jurrie en Bob en daar leer ik heel veel van
en daar ben ik ook dankbaar voor. Ik train op de maandag en
woensdagavond en speel een wedstrijd op de zaterdag.

Verder zijn mijn hobby’s voetballen thuis, vissen,
gamen en met vrienden afspreken in het dorp of
naar het eerste elftal gaan.
Voor de rest ga ik ook graag op vakantie het
liefst op ski vakantie maar ook naar Turkije en
Friesland gaan vind ik ook heel leuk dit was
mijn stukje in de Heekt.
Doei groetjes Bouke

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 19

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

HERINNERINGEN AAN DE OORLOG EN BEVRIJDING VAN HOLW IERDE
Holwierde, Krewerd, Spijk, Bierum, L osdorp en Godlinze, de dorpen van de voormalige gemeente Bierum,
werden door de Canadezen bevrijd. Er is destijds hevig gestreden in dit gebied.
Vooral Holwierde heeft veel onder deze strijd van 10 dagen geleden.

Trijn Slagter-Kruger heeft de oorlogsjaren bewust meegemaakt. Z e werd geboren in 1931 op Uiteinde, op de boerderij
van Wiersema. Trijn woonde vanaf 1954 met haar man Herman Jan Slagter aan de Nansumerweg no. 10 in Holwierde
op het voormalige boerenbedrijf van de familie Slagter.
Haar man is in 2003 overleden.Trijn woont er nog steeds.
We kregen van haar de verhalen van haar familie,
geschreven door haarzelf en haar zussen over hun
“B elevenissen in de oorlogstijd
op “ de Pannek oek ”, Godlinze”
Wij hebben hiervan een samenvatting gemaakt.

Het gezin Kruger woonde sinds 1934 op de boerderij
de Pannekoek, destijds viel dit onder Godlinze, later
behoorde de boerderij bij L osdorp. Het gezin bestond
uit vader R.Kruger, moeder A.Kruger-Brouwer en de
kinderen, Aafke (9-4-1929), Trijn (29-11-1931),
Jans (16-12-1933) en Jannie 30-4-1941).
De boerderij droeg de naam “de Pannekoek”
te Godlinze. Deze boerderij met het huisnummer B1
lag een paar honderd meter van de weg en was te
bereiken via een soort sintelweg. Men moest enkele
hekken passeren vanwege loslopend vee. Huisnummer B1 was het eerste huis van Godlinze.
De weg naar het dorp liep via L osdorp, bij de boerderij
van de familie Star linksaf. Minder bekenden kregen
daardoor het idee dat daar geen toegang was. Vooral
in de bezettingstijd heeft dat gewerkt.
Omdat de nummering zo onlogisch was konden de
Duitsers de boerderij niet gemakkelijk vinden.
Aafke vertelt:
In mijn laatste schooljaar vielen de Duitse troepen op
10 mei 1940 ons land binnen. Onze ouders stuurden
ons gewoon naar school, maar de meester vertrouwde het niet en stuurde iedereen weer naar huis, in
afwachting van wat er verder zou gebeuren. L ater
gingen we gewoon weer naar school.
In L osdorp werd, ter ondersteuning van het geschut
dat bij Nansum stond opgesteld, een zoeklicht geplaatst met de daarbij behorende bemanning.
Bij nacht werd het luchtruim afgespeurd bij het horen
van geallieerde vliegtuigen.

Gedeelte van een kaart van de gemeente B ieru m u it 1 8 6 9 met de ligging van boerderij D e P annekoek, zie p ijl ( u it B ieru mer boerderijboek)
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In de loop van de tijd kreeg de bezetting een meer
grimmig karakter. Joden werden opgehaald, militairen
moesten in krijgsgevangenschap en jonge mannen
moesten naar Duitsland om daar te gaan werken. We
kregen te doen met weigeraars en de naam “onderduiker” werd uitgevonden. Omdat onze boerderij vrij
gunstig – d.w.z. afgelegen lag, kregen we natuurlijk te
maken met deze onderduikers.

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
Onderduikers.
Op de Pannekoek waren meerdere onderduikers.
Dit waren: Tiemen Kamphuis en de Joodse man Johan
Meijer. Joop, de broer van Tiemen, was ondergedoken bij
opa Kruger op ‘ Glinzer Maiden”.
Tiemen en Joop woonden in Giessenburg en waren neven
van pa Kruger. Soms als ze zich verveelden gingen ze naar
elkaar toe. Dan liepen ze binnendoor over het land en zwommen door het Maar.
Dit deden ze ook wanneer er berichten over en weer moesten worden gebracht, dan zwommen ze met het briefje in de
mond.

Pa Kruger vertrouwde Johan Meijer niet, hij ging vaak ’ s
avonds nog weg en het was niet duidelijk waar hij heen ging.
Pa heeft hem uiteindelijk weggestuurd.
In de hongerwinter (1944-1945) kwamen er evacuees op de
boerderij om aan te sterken. Uit Venlo de familie L ammen.
Deze mensen waren Rooms-Katholiek. Uit Rotterdam kwam
Cor Schijntje. Z o waren er heel wat mensen op de boerderij.
Z e sliepen overal. Wanneer je ’ s nachts naar de WC moest,
dan moest je goed uitkijken, want ze lagen overal, zelfs op
de grond.
Met de familie uit Venlo heeft familie Kruger nog jarenlang
contact gehouden.

Ja nnie vertelt:
Van die eerste jaren kan ik niet veel vertellen, ik was te jong
om alles te begrijpen
Ik ben geboren op “De Pannekoek” op 30-04-1941. Dat
was in de oorlog. Er was nog een rel om mijn naam, want in
Godlinze wilden ze dat pa en ma er een Juliana van zouden
maken, maar pa zei: “Janke” naar moe haar oudste zus. Dat
was mooi genoeg.
De onderduikers waren wel blij met zo’ n klein meisje. Ik
mocht altijd bij hun op schoot zitten en hun foto’ s die ze in
hun kleren bij zich droegen, bekijken.
- Wanneer er razzia’ s of huiszoekingen waren, zagen wij ze
vaak al in de keuken wel aankomen. Omdat er een lange
oprit was kon ieder op tijd een schuilplaats zoeken. Aan de
andere kant van het Maar lagen de boerderijen van familie
Dallinga en de gebroeders Braam. Ook daar konden de
Duitsers huisnummer B1 niet vinden. Op zekere dag in de zomer was er een razzia. De Duitsers
kwamen naar de boerderij. Trijn en Aafke stonden af te
wassen. Door het keukenraam zagen ze enkele motoren aan
komen rijden. Z e schreeuwden naar de onderduiker Tiemen
dat hij snel weg moest. Pa Kruger gooide een plank over de
gracht en alle onderduikers vertrokken daarover naar het
land. Het was oogsttijd en op het land stonden de graanschoven in “hokken”
Daar hebben de onderduikers zich verstopt.

De drie Duitsers kwamen binnen en wilden weten of er een
Engelse piloot was verborgen op onze boerderij.
Z e hadden nl. bij smid Rowaan in L osdorp een stuk stof
gevonden, waarvan ze dachten dat het afkomstig was van
een parachute. Z e hadden aan de smid gevraagd waar dat
vandaan kwam. “Dat komt van Kruger” had hij geantwoord.
Wij wisten meteen dat het van een zichtmachine kwam maar
de Duitsers geloofden het niet.
In de woonkamer stond een spinnewiel. Er werd gevraagd
wie daarmee werkte. “Ik”, zei moe Kruger, maar het was het
werk van Tiemen
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Terwijl de Duitsers bleven zoeken moesten Aafke, Trijn en
Jans weer naar school in Godlinze. Pa gaf hen de boodschap mee dat ze tegen de Duitsers die de oprijlaan versperden met hun motoren moesten zeggen dat ze naar school
moesten. Z e mochten doorlopen.
Onderwijl moest pa Kruger de hele tijd, een halve dag, met
de handen omhoog tegen de schuurdeuren staan en werd
daarbij steeds onder schot gehouden. Het hele huis werd
doorzocht en ondersteboven gekeerd. Uit woede omdat ze
n ets en n emand onden erden n de elder e
essen
en potten met snijbonen en kool kapot gesmeten.
Uiteindelijk dropen ze af.
Op school vroeg meester van Vliet waarom de kinderen van
Kruger zo bleek waren. Z e vertelden wat er aan de hand was
en de meester hield ze na schooltijd bij zich thuis. L ater op
de a ond g ng h op de fiets naar de boerder om te en
en te horen of alles veilig was. Daarna konden de drie weer
naar huis.
Het was gelukkig goed afgelopen…. .
Op de boerderij hebben ze gelukkig nooit huiszoeking
gehad. Wel kregen ze op een gegeven moment bezoek
van drie in Duits uniform geklede personen op motoren. Z e
spraken Nederlands en behoorden tot de Sicherheitspolizei.
Z e wilden de auto van pa ophalen, zeiden ze. Maar pa had
helemaal geen auto! Wat was er aan de hand? Omdat men
n d e aren geen fietsbanden meer on r gen moest men
zich behelpen met cushionbanden. Deze werden gesneden
uit de rubberband van de maaimachine. Pa kon hen hiervan
overtuigen. Kennelijk waren de heren getipt dat Kruger vrijwel zeker een auto zou hebben, vanwege die banden.
Razzia
In februari 1944 vond in de gemeenten ’ t Z andt en Bierum
een grote razzia plaats. Er werd jacht gemaakt op onderduikers. Vanwege de hekken op de toegangsweg hadden ze
daar op de boerderij geen last van.

Aan de overkant van het Maar ging het er anders aan toe.
Onderduikers uit Godlinze zochten hun heil in het veld om
aan de Duitsers te ontkomen en een vrij groot aantal belandde bij vrouw Janna Pieterman, die aan de overkant van het
Maar woonde. Verder konden ze niet, dus bleven ze daar.
Vrouw Pieterman maakte een grote pan met soep voor deze
jongens. De soep was nog maar nauwelijks klaar of daar
kwam een aantal Duitse soldaten op het huis af en de onderduikers zaten als ratten in de val. Z e gingen de voorkamer
in maar konden verder niets. De Duitsers kwamen via de
achterdeur binnen.
Bij het zien van de Duitsers riep vrouw Pieterman: “Jullie komen net op tijd. Ik heb een grote pan met soep staan en daar
kunnen jullie gerust aan beginnen.” De geweren werden aan
de kant gezet, de helmen kwamen af en de “heren” schoven
aan tafel om zich te goed te doen aan de soep.
Toen de pan leeg was, werden de helmen weer opgezet en
de Duitsers verdwenen, onder dankzegging voor het lekkere
eten, weer richting Godlinze. Z onder huiszoeking!
De Duitsers kwamen eens naar de boerderij en ondervroegen pa Kruger omdat ze dachten dat hij een radio had. We
hadden er een op batterijen in de kamer.
Ook kwamen de Duitsers wel om paarden te vorderen, maar
pa zei altijd dat het veel te druk was op de boerderij en dat
hij die dieren zelf moest gebruiken.
Moeder Kruger maakte in de stookhut altijd boter en kaas
van de melk. De Duitsers zagen dat een keer en toen wilden
ze alles meenemen. Maar moe zei: “Dat gebeurt niet, wat
moet ik mijn man en kinderen dan geven? ”
In het laatste oorlogsjaar kwamen ’ s avonds die grote bommenwerpers overvliegen. Dan stonden de bewoners buiten
te kijken waar ze hun bommen zouden neergooien. Dan
vlogen er jagers, van die kleine vliegtuigen die ze moesten
beschermen, omheen. Een benauwd gezicht.

Wat aten we in de oorlog:
S tamp p ot boerenkool of stamp p ot snijbonen, bonensoep , snert, kap u ci jners, bru ine bonen, hete bliksem, zu u rkool, bonen
u it de weck, gedroogde ap p eltjes ( die werden gedroogd bij bakker Kraaima in L osdorp ) , aal en baars u it het M aar, karnemelkse p ap , p offert en niet te vergeten boekweitengort.
W e slach tten altijd een vaars of een sch aap , wat er maar was. D an kwam slager P aap st u it Godlinze en dan maakte moeke
van alles. B loedworst, droge worst, metworst, sp ekjes, kaantjes met sp ek en stroop .
S tu kken sch enk werden in de sch oorsteen gehangen, dan konden de moffen ze ook niet vinden.
O ok kip kon moeke lekker klaarmaken. Ja , wij hadden nooit te klagen. O p een boerderij is altijd van alles.
Bevrijding
T rijn vertelt - De oostkant van Holwierde is bevrijd door de
Canadezen over Bierum en Uiteinde. Ook in die laatste
dagen werden veel mannen opgepakt als krijgsgevangenen.
Mijn schoonvader en oudste zoon Jan Slagter werden ook
opgepakt. Z e moesten aldoor in de kerk zitten. Bakker Kugel
en meerdere vielen onder de banken in slaap, zo moe waren
ze.
- Mijn man en zijn familie zijn tijdens de gevechten in het
dorp niet uit Holwierde weggeweest omdat ze koeien op de
stal hadden en die moesten gemolken worden. Z e woonden
overdag in de kelder.
-Tijdens de bevrijding hebben ook de bewoners op de Pannekoek het behoorlijk benauwd gehad. De boerderij lag de
laatste oorlogsdagen in de vuurlinie. Diverse boerderijen zijn
in vlammen opgegaan.
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Z e kregen een voltreffer in de losstaande wagenschuur nabij
de boerderij. Broer Jans stond om de hoek van de schuur
naar de gebeurtenissen te kijken. Een granaat vloog dwars
door de schuur. Gelukkig is er geen brand ontstaan, die granaat smoorde in een stropakkenhoop, maar de konijnen van
Aafke die daar in de hokken zaten, waren allemaal dood.
We werden in de laatste dagen van de oorlog door de Canadezen bevrijd over een noodbrug, “babybrug” (Bailybrug)
noemden we die, over ‘ het Moar’ , een brede sloot.
De brug tussen L osdorp en Godlinze was kapotgeschoten
Vele boerderijen werden beschoten door vuur van Borkum.
Die dagen vergeet je nooit.
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Tijdens die laatste dagen van april 1945 werd er hevig
gevochten tussen de Duitse bezetters en de Canadese
bevrijders. Daar op Katmis en later ook verderop in het dorp
werd de Canadese opmars gestopt.
Z e hebben hevig gestreden rond en in de huizen, man
tot man gevechten. Er vielen verscheidene gewonden en
doden.
Mensen uit Holwierde vluchtten door het land, over een sloot
richting L osdorp en kwamen op boerderij de Pannekoek
terecht.
Daar kregen ze te eten en moeder Kruger verzorgde hun
wonden. Onder hen waren de families Gast, Bont en Haan.
Ook dhr. Ter Borgh en zijn huishoudster waren er bij. De
familie Bont hadden hun hele hebben en houden meegenomen in de kinderwagen waar de baby ook nog in lag. Moeder
heeft aan de fam. Bont voor hun dochtertje haar kinderwagen meegegeven, met kleertjes en dekentjes.
De gevluchte Holwierders woonden tegenover boerderij
Ter Borgh, waar nu het tankstation aan de Hoofdweg staat.
Toen ze weer wat op verhaal waren gekomen vluchtten allen
verder van L osdorp over ‘ t Moar naar Godlinze.
Een zus en zwager van moe Kruger, Janke en Klaas Stoppels, die op Nansum woonden, brachten hun vee op de
Pannekoek tegen het einde van de oorlog.
Er was bij hen een Duitser ingekwartierd die vertelde dat er
oorlogshandelingen op til waren en dat ze hun vee beter in
veiligheid konden brengen. Die man was zelf ook boer, hij
was op hoge leeftijd nog opgeroepen om dienst te doen.
Hij zei tegen de fam.Stoppels: “Ich habe den Krieg nie gewollt”.

In die laatste oorlogsdagen moesten de familie en onderduikers voor de veiligheid ’ s nachts in de gang slapen, omdat
daar betonnen muren waren. Z e sliepen met de kleren en de
schoenen aan.
Overdag wanneer ze weer begonnen te schieten, moest
Jannie bij moeke komen met de doofpot. Daar gingen dan de
kooltjes vuur in en dan moest ze de pot in de tuin in een holle boom zetten. Wanneer de boerderij getroffen zou worden
kwam daar in ieder geval geen brand van.
Ja nny vertelt: Op het laatst stonden tanks op de brug bij
Dallinga. Dan zag je ook een rijtje bommen richting Duitsland
door de lucht vliegen. Maar er verdwaalde ook wel eens een
bom en dan vloog er een boerderij ergens in de brand, o.a.
de boerderij van Bierema aan de weg naar Holwierde. Hun
zoon is er bij om het leven gekomen.
Wat ik nooit ben vergeten: Al die vluchtelingen die recht op
onze boerderij afkwamen, midden door de velden vanuit
Holwierde en Nansum. Mijn eerste reep chocola heb ik op de
L osdorpster brug van de Canadezen, onze bevrijders, gekregen. Daar deelden ze chocolade en sigaretten uit, vooraan
bij de laan bij de familie Star.
H et is nu 7 4 jaar geleden dat er oorlog was. W at een herinneringen! Al die Jo den die werden afgevoerd en vergast! Al
die jonge soldaten die het leven hebben gelaten voor onze
vrijheid! L aten we hop en dat het hier nooit meer gebeu rt!
O p B oerderij ´ P annekoek´ woonde later de familie J. B olhu is
en nu de familie Y . B u sz.
D e boerderij heeft nu een ander adres: S ch afferweg 4 .
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“mei 2019”
Beste dorpsgenoten,

	
  

Voor het aanmelden van ideeë n, anek dotes, mooie K rewerder foto’s of het
aanbieden van je hulp bij de activiteiten, k un je een mail sturen naar:
dorpsbelangen@ k rewerd.nl of spreek ons persoonlijk aan.

Hierbij weer een opsomming van zaken die in ons dorp hebben plaatsgevonden of nog te gebeuren staan;
Vereniging voor instandhouding van de Begraafplaats te
K rewerd
Twee april jongstleden heeft de jaarvergadering van de vereniging voor instandhouding van de begraafplaats Krewerd
plaatsgevonden. Het bestuur is na meerdere perioden aftredend en niet herkiesbaar. We hebben deze bestuursleden
bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren.
De heren Postema, Berends en Noordhoek zijn door de
leden gekozen als tijdelijke bestuursleden van de vereniging.
Z ij gaan, naast het organiseren van de dagelijkse gang van
zaken van de begraafplaats, een analyse maken van de
stand van zaken op de begraafplaats en komen zo snel als
mogelijk met een aantal voorstellen naar de leden.
De bomen- werkgroep
Inmiddels heeft de bomen werkgroep een 1e poging gedaan
om subsidiegelden binnen te halen bij de provincie, voor het
bomenplan. Z e hadden daartoe een prachtige presentatie
voorbereid en zijn in de race op de 2e plaats geë indigd.
Geweldig gedaan! De werkgroep is nu volop bezig om via
andere kanalen gelden binnen te krijgen.
Veel succes! !
AGENDA K rewerd:
Z aterdag 4 mei:
6 dorpentocht;
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Aaltje en
Guus zijn het dorp huis voor huis rond geweest om vrijwilligers voor o.a. deze dag te zoeken. Hier is heel enthousiast
op gereageerd, waarvoor onze dank!
Dit bevestigd meteen al ons nieuwe motto :
‘ voor elkaar, door elkaar’ ! !

11 mei :
Stekjesmarkt voor het Dorpshuis.
Ook kraampjes voor de rommelmarkt zijn dit jaar weer van
harte welkom. Aanmelden kan bij Willy Huisken .
15 mei:
Openbare jaarvergadering Dorpsbelangen K rewerd.
Om 19.30u start in het Dorpshuis.
Alle Krewerders zijn van harte welkom.
24 mei: ‘ Start het weekend’ borrel - start 17 .00u
15 juni: Midzomernacht feest;
We hebben er weer zin in! Nadere informatie volgt nog.
Mensen van buiten Krewerd en oud dorpsgenoten,die dit
graag met ons mee willen komen vieren, dienen zich aan
te melden via; dorpsbelangen@ krewerd.nl of spreek even
iemand aan.
Medio juni: Dorpsschouw K rewerd
Datum volgt in een nieuwsbrief. L aten we wel vast allen
nadenken over ideeë n op-/aanmerkingen t.a.v. onze leefomgeving.

Als afsluiter nog een leuke
foto uit de oude doos van de
fam. van Eijkelenborg uit Krewerd. Onze boer Bart, die zo
al menig kind in Krewerd met
zijn prachtige boerderij jeugdherinneringen van onschatbare waarde heeft meegegeven.
Het zou zo leuk zijn als er
meer van dit soort foto’ s en
verhalen worden aangeleverd,
zodat wij hier allemaal van
kunnen genieten.
Anna C laessens, boer B art en
hond M ees, zomer 2 0 0 3
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Agenda mei en juni Mariakerk K rewerd
Z aterdag 1 juni 15: 00 tot 17 : 00 uur
Concert ‘ Midden in de Gouden eeuw’
Robin van Erven Dorens - viola da gamba - en Punto Bawono - luit en basluit - spelen wereldmuziek uit vervlogen tijden.
Een bijzonder concert waar u de karakteristieke klankkleur
van deze historische instrumenten in al haar facetten kunt
ondergaan. U waant zich ‘ Midden in de Gouden eeuw’ .
Prijs: € 10,- inclusief consumpties
Reserveren: info@ mariakerkkrewerd.nl

Z aterdag 11 mei Orgeldag Noord Nederland 2019
Organisten komen van heinde en ver om op het orgel van
Krewerd te komen spelen!
Neem tussen 11:00 en 16:00 even een kijkje in de Mariakerk
van Krewerd.
W eekend 24, 25 & 26 mei
Festival ‘ Terug naar het Begin’
De Mariakerk is onderdeel van de kunstroute, met kunstenaar Faisel Sero.
Z ie voor informatie www.terugnaarhetbegin.nl
De kerktuin is open, waar u even kunt uitrusten en heerlijke
versnaperingen kunt krijgen.
Noteer alvast in uw agenda! Z ie voor informatie: www.mariakerkkrewerd.nl/agenda

Vrijdag 21 juni 20: 00 uur of Z ondag 23 juni 16 : 00
‘ De moeder van Menco’ ,
De historie van de Mariakerk herleeft in toneelspel en orgelmuziek
Kosten: : € 10,Reserven:info@ mariakerkkrewerd.nl
Z ie voor meer informatie ook: www.veu raaltied.nl
Optioneel vooraf aan de
voorstelling van
vrijdag 2 1 juni:
M iddeleeu wsmaal in de
Kerktu in.
V olgens rece p t van M enko’ s
M oeder!
Aanvang: 1 8 : 3 0 u u r
Kosten: € 1 5 , - p .p .
incl u sief drank
R eserveren:
info@ mariakerkkrewerd.nl

Festival Terug naar het begin start samenwerking met K ans voor uw K ind
Het festival Terug naar het begin start een samenwerking
met platform K ans- voor- uw- kind, om het gezinsprogramma voor zoveel mogelijk gezinnen toegankelijk te maken.
Met verschillende doe- activiteiten beleven kinderen op
zaterdag 25 en zondag 26 mei een feestelijke middag
in de K indertuin, in de historische binnenstad van
Appingedam.
Het festival wil dat zoveel mogelijk gezinnen de kans krijgen
mee te doen. Daarom kunnen bezoekers er nu voor kiezen
bij te dragen aan een ticket voor een gezin dat het wat minder breed heeft.
Tickets met korting worden aangeboden in samenwerking
met Kans voor uw Kind.
Ieder jaar vult het festival Appingedam en de dorpen eromheen met muziek, theater en mooie verhalen.
Komende editie, op 24, 25 en 26 mei, is de eerste keer dat
het festival een speciaal ticket aanbiedt voor een programma
voor kinderen en hun ouders/verzorgers.
Het programma in de Kindertuin bestaat uit een theatervoorstelling van Studio Tape en verschillende activiteiten.
Ik zie, ik zie… wat jij ziet
De Kindertuin is te vinden in het hart van Appingedam, dat
ook het hart van festival Terug naar het begin is.
In de grote Nicolaï kerk gaat Studio Tape aan de slag met de
grote vragen van een klein meisje in de kindervoorstelling
Ik zie, ik zie, wat jij ziet.

In en rondom de kerk mogen de kinderen bij de dieren uit de
voorstelling op bezoek.
In de achtertuin van meneer Mol zoeken ze naar insecten en
andere diertjes.
Bij Poes Shakuntala kunnen ze even uitrusten terwijl ze
luisteren naar sprookjes en liedjes.
oes de
s gaan e st n aan de slag om een
vogelhuisje te bouwen.
Met een gezinsticket van € 18,- krijgt een familie van
maxi maal twee volwassenen en vier kinderen toegang tot
het programma.
K ans voor uw kind
Het festival is er voor iedereen, of je nu wat meer of wat
minder te besteden hebt.
Daarom heeft het festival besloten een samenwerking aan te
gaan met platform Kans voor uw Kind.
Het festival roept bezoekers op om, naast eigen tickets, ook
een Kans-voor-uw-kind-gezinsticket te bestellen, bestemd
voor een gezin met een laag inkomen.
Op deze manier wordt het gezinsticket tegen een zeer laag
tarief van € 8,- aangeboden op www.kansvooruwkind.nl.
Z o kan elk gezin, ongeacht dikte van de portemonnee, genieten van het gezinsprogramma van het festival Terug naar
het begin.
Meer informatie: www.terugnaarhetbegin.nl
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Wie zijn er jarig in...
...mei?
4
17
17

Matthijs
Suus
Jens

24
27

Britt
Raiko

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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MTC HOLW IERDE
Het voorjaar staat voor de deur en dat gaf menig motorrijder
de kriebels. Kriebels om de motoren weer te laten brullen,
wel te verstaan. Afgelopen zondag 14 april was de eerste rit De Opstaprit - gepland.
Vijftien mtc’ rs kwamen rond 13:00 uur aangereden en lieten
zich door de leader van de dag verrassen.
Het was een korte rit van 160 km door het noorden van de
provincie.
Na een uurtje werd als eerste L auwersoog aangedaan voor
een o fie met geba o een heerl
se
Het weer was nog aardig fris, waardoor de leader van de
groep genoodzaakt was om ext ra stops in te lassen.
De handen gingen daarbij op het blok om ze heerlijk op te
warmen.
Desalniettemin was het een mooie rit die werd afgesloten bij
café ‘ t Keilhoes

Hans

De volgende rit is een prachtige rit voor degene die van
vogeltjes houden.
Noteer de volgende data in de agenda:
19 mei:
22 juni:
21 juli :

Vogeltjesrit
BBQ rit
Vakantierit

10 uur vertrek
13 uur vertrek
13 uur vertrek

Harry

Eif

D aan

F otograaf F rank liggend in de berm
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EEMSRAK K ERS

Succesvolle internationale voltigewedstrijd
in Saumur ( F rank rijk )
Afgelopen week was een succesvolle week in het Franse
Saumur voor de voltigeurs en de paarden van Voltigevereniging de Eemsrakkers uit Holwierde.
De paarden Hero en Dublin van Voltigevereniging de Eemsrakkers kwamen tijdens diverse categorieë n in de ring met
Nienke de Wolff aan de longe.
Ilona Toxo peus startte als soliste in de klasse junioren 1* op
het paard Dublin. Z e behaalde een keurige 11e plaats met
een gemiddelde score van 5.251.
Het duo, Anouk Molanus en Ilona Toxo peus startten als Pas
de Deux in de klasse junioren 1* op het paard Dublin, hun
verplichte oefeningen en kü r werden door de jury met een
gemiddelde van 5.7 7 1 beoordeeld. Dit leverde ze een 9e
plaats op.
Het andere duo bestaande uit Heleen Brans en Aleksandra
Mazinska startten in de categorie senior 1* op het paard
Dutch Better Z van Nienke de Wolff.
Daarnaast startten beide dames individueel. Aleksandra Mazinska in de categorie senior 2* op het paard Cadans B met
een puntentotaal van 6.098.
Heleen Brans stond op het podium op de derde plaats in
de categorie senior 1* met het paard Dutch Elliot Z . De jury
beoordeelde de oefeningen met een gemiddelde van 6.57 3.
Het Amerikaanse team startte op het Groninger paard Hero
en behaalde een vijfde plaats met een puntentotaal van
6.232.
Soliste Hayden Avakian (USA) behaalde in de categorie
junior 2* met het paard Dublin een gemiddeld puntentotaal
van 6.588.

28 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

Beachvolleybal
Dit jaar organiseert de Stichting Speeltuin “Ons Plekje” samen
met Voltigevereniging “De Eemsrakkers” voor de negende keer
een Beachvolleybaltoernooi voor buurtverenigingen,
clubs, bedrijven, etc. in de manege.
We zijn dus niet afhankelijk van het weer en
na afloop van het toernooi is er voor iedereen

Barbecue
Deelname kost €10,- per team.
Opgave voor 25 mei bij Anita Swijghuizen
anita@swijghuizen.nl of tel. 680815
of bij Willem Smit
willem-smit@hotmail.com of tel. 06 49922884
Het gaat alleen door wanneer er minimaal 6 teams meedoen!!!

Donderdag 30 Mei om
10:30 (dit
uur
in
de
manege
!!
is op Hemelvaartsdag)
facebook.com/beachvolleybalholwierde
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SALON R.E.O.

Rust En Ontspanning door uw pedicure en schoonheidsspecialiste Marijke

Weet u dat u bij Salon R.E.O.
· GRATIS een huidanalyse kan doen?
adv Salon REO
· GRATIS een voetanalyse kan doen?
· Altijd vrijblijvend langs mag komen voor advies?
· Zich aan kunt melden voor de Nieuwsbrief?
· Voor meer informatie altijd mag bellen, mailen of appen?
· Altijd welkom bent !
Maandag: 08:30 uur – 22:00 uur
Dinsdag: 18:00 uur – 22:00 uur
Zaterdag: 09:00 uur – 17:00 uur
Salon R.E.O. is ook te volgen op:

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

E n er g i e Z u i n i g 2.0
A d v i es en o p lo s s i n g en v o o r en er g i e g eb r u i k
E n er g i es c a n m et w a r m t eb eeld o n d er z o ek

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

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

www.ez20.nl
Tel: 06 23605714

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

Het seizoen is bijna ten einde.
Het eerste elftal staat op moment van schrijven met 23 punten 9e op de ranglijst, waarbij het onderin onverminderd
spannend blijft in de strijd tegen nacompetitie.
Het tweede elftal staat op een keurige 4e plek.
Na 17 wedstrijden gespeeld te hebben, heeft het derde elftal 17 punten gehaald en staat het 11e.
Het dameselftal heeft 26 punten en staat op een vijfde plek.
De dames van 30+ speelden op vrijdag 12 april voor het eerst in lange tijd thuiswedstrijden op de vrijdagavond.
Hiervan werd er é é n met 2-0 winnend afgesloten.
Vrijwilligersavond
Op vrijdag 5 april was de jaarlijkse vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van de voetbalvereniging.
Als waardering voor de inzet en betrokkenheid kregen ze een Egyptisch buffet aangeboden door de vereniging.
Dit was verzorgd door restaurant Nefertari uit Appingedam.
Daarna volgde een groepsq uiz en letterspel. Er kan gesproken worden van een geslaagde avond.
Sponsorloop
Ook dit jaar hield de vereniging een sponsorloop ten behoeve van het
jeugdkamp.
Alle jeugdleden van de JO-8, JO-11, JO-13 en JO-15 hebben geld
ingezameld.
Op een zonnig sportpark liepen ze onder begeleiding van muziek
rondjes rond het hoofdveld.
Paaseieren zoeken
Na het succes van vorig jaar konden zowel jonge leden als niet-leden
meezoeken naar paaseieren!
Deze waren voor de wedstrijd van het eerste elftal tegen Groen Geel
verstopt op het sportpark.
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Bouwbedrijf
Henk Slagter
L eer m ens

•
•
•
•

Herstel bevingsschade
Verbouw & renovatie
Dakwerken
Nieuwbouw & stallenbouw

• Onderhoud
• Restauratie
• Kleine klussen

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142
henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl
www.bouwbedrijfhenkslagter.nl
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In deze rubriek zullen wij u maandelijks op de hoogte houden van de veranderingen in de buurt van ‘ons’ stukje dijk

De werkzaamheden aan de dijk bij Delfzijl en verder richting Hoogwatum en verder vorderen gestaag.
e bo enste oto s gemaa t a hter de oog at m at en de onderste oto ana de omge ng b het emshotel
Er komen regelmatig grote binnenvaartschepen met klei aan in de haven van Delfzijl bij de containerkade
Met de in vrachtwagens overgeladen klei wordt de dijk langzamerhand afgewerkt.
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370

34 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

9905 TD Holwierde

0596 628450

Ontmoetingsgroep 55 +

Donderdag 2 mei,
Onze laatste bijeenkomst van dit seizoen. Deze middag is
Dhr E .Broekman, gebiedsregisseur onze gast.
We spelen een spelletje bingo, een kwis en Groninger verhalen. We sluiten af met samen zingen van liedjes van vroeger.
In april waren de kleuters van Hiliglo bij ons op bezoek, ze
zongen versjes over de lente, hoe leuk is dat, jong en oud bij
elkaar. Z owel de ouderen als de jeugd vonden het heel leuk.
U itslag van het
neuten schaiten:
1 Alie Veenkamp.
2 Gerkje Dieters.
P oedel p rijs:
Aukje Vos
Daarna heerlijke soep,
gemaakt door Petra
de Boer, en een
lekkere broodmaaltijd.
Namens de vrijwilligers wil ik iedereen een mooie zomer toe
wensen We beginnen weer in september,met een uitstapje.
Nieuwe leden hartelijk welkom, Korry Star.

Reuma Nederland
De collecte gehouden in maart heeft voor Reuma Nederland
€581,03 opgebracht
Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor gift en inzet.
Een geweldig bedrag dat kan meehelpen om mensen met
reuma een betere kwaliteit van leven te geven.
Een hartelijk groet van
Truus Wildeboer namens het plaatselijk comité .

AVONDVIERDAAGSE
GODLINZ E
21 mei t/ m 24 mei 2019

Start:
Dorpshuis “Vinkenhorst” Allersmaweg 17
Afstanden:
5, 10 en 15 km
Starttijd:
Alle avonden vanaf 18.00 uur.
de laatste avond starten de 5 km-lopers om 19.30 uur.
(19.15 uur strookje ophalen)
Prijzen:
voor 4 avonden:
groepen > 10 pers. en leden van de wandelbond € 4,50
overigen € 5,00
voor 1 avond:
groepen > 10 pers. en leden van de wandelbond € 3,50
overigen € 4,00
Groepen: Een groep moet uit minimaal 10 personen
bestaan. De leid(ster)er hiervan moet minimaal de leeftijd
van 16 jaar hebben bereikt. Door de T.O.G. wordt niet voor
begeleiding gezorgd.

NIEUW
SPORT & SPEL

Sport & Spel

Sport Club Holwierde start 7 mei met twee nieuwe jeugd groepen !

Voor wie

Sport & Spel

Ouder & kind
ca. 2-4 jaar
Als je goed kunt lopen tot je naar de basisschool gaat
Gezellig samen met papa, mama, oma, opa, oppas…

4- 6 jaar
Als je in groep 1 of 2 van de basisschool zit. Samen met leeftijd genoten
balspelen, een parcours, sportspel….

Wanneer
Ouder & kind iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
vóór dat de basisschool uitgaat
4-6 jaar dinsdagmiddag, een kwartier ná dat de basisschool uitgaat
(altijd als er géén BSA activiteit is in de gymzaal)
In de vakanties is er geen Sport & Spel
Kom vrijblijvend twee keer kijken in de sporthal Holwierde

Sport je mee?

Sport & Spel

Vragen? Meedoen? Enthousiast geworden?
App of bel voor info/vragen/opgeven.
Kom ook!
Silvia Rijnders 06 51065046 of Sandrina Schaafsma 06 55627473

Sport & Spel
Kom ook !

Tot ziens!
Sport Club Holwierde

Sport & Spel
Kom ook !

Deelname is op eigen risico.
Bestuur wandelvereniging “T.O.G.”
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
SportClub Holwierde

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

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

	
  

Tiny Stoppels - Sterenberg

____________________________________

1947

-

2019

W ij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
moo e oo e p ch e loeme fi e
e e e k
e
die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
zorgzame vrouw, moeder en oma

Voor bijles en huiswerkbegeleiding in
Economische- Administratieve vakken
( inclusief M& O) op alle niveaus
kun je terecht bij:
Eltje Bos, W ieger van den Bosstraat 15,
9901 GS Appingedam.
Tel.: 0596 - 6 26 93 2 of 06 - 255453 7 6 .
e- mail: e.h.bos@ planet.nl
Ook ex amentraining is op afspraak mogelijk
in de volgende vakken:
HAVO: M& O/ Bedrijfseconomie
HAVO: Economie
VW O: M& O/ Bedrijfseconomie
VW O: Economie
VMBO: Economie

Tiny Stoppels - Sterenberg
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.
Henk Stoppels
K rista en René
Leonie
Holwierde, april 2019

Fruit, aardappelen, eieren, groenten,
boerenkaas, bio-vlees
Aardbeien en asperges van Meinardi
ZOMERBLOEIERS
!ALLES VOOR MOEDERDAG!
Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr
Openingstijden vanaf APRIL:
Dinsdag t/m donderdag
13.00 –
18.00 uur
9.00
–
Vrijdag
18.00 uur
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag

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

Agenda Holwierde 2019

Vrijdag 3 mei 2019
Mathijs Venema
Anko Vischer

0596-683460
0596-629360

Vrijdag 7 juni 2019
Matthijs Smit
Rene Battjes

0612832848
0596-620842

mei
2
4
7
19
25 en 26

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

Afval ophaaldienst

Grof vuil: woensdag 8 mei / 5 juni - telefoon 620638

Informatie / contactgegevens Ray on
Noord Gemeente Delfzijl
Gebiedsregisseur Noord
Edwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 0569 639399 of 06 5547 7 082
elke 4e vrijdag van de maand, is de Gebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, Uiteinderweg 7 b Holwierde van 9.30 u tot 12.30u

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

juni
3 t/m 8
12
15
22
juli
21
oktober
4
12
november
20 t/m 22
2020
januari
4

Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
6 dorpentocht ( wandel/ fiets)
Neutr.vrouwengroep - uit eten.
MTC Vogeltjesrit vertrek 10.00 uur
Festival “Terug naar het begin” met o.a.
Trage Paden Marsum-Uitwierde
Jaarlijkse collecte Epilepsiefonds
Verg.Brede Werkgroep De Heekt 19.30 u
SV Vissen en BBQ
MTC BBQrit vertrek 13.00 uur
MTC vakantierit vertrek 13.00 uur
SV Buurt- en Team schieten
SV Sport- en Spelavond
SV Concours

VV Holwierde Klaverjassen en pokeren

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 - K rewerd
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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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HULP NODIG?

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

DE HULP IS ALTIJD KOSTELOOS!

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

VOORBEELDEN VAN HULP
PRACTISCHE OF SOCIALE HULP

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

VERVOER

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

ADMINISTRATIEVE HULP

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

TECHNISCHE HULP

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

BEL 06 11803050
BEREIKBAAR OP WERKDAGEN VAN 8.00 TOT 18.00 UUR

