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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,
Vanwege het uitzonderlijk warme weer bleven velen deze vakantie in eigen land.
Redactieleden van uw dorpskrant zochten de kust op in o.a. Scheveningen en
Zeeland. (We mogen immers hier niet bij de dijk komen)
Vandaar het onderstaande gedicht en de foto van een mooie zeilboot uit Yerseke,
varend op het water bij Veere. Hopelijk krijgen we nog een mooie nazomer.
In dit nummer leest u:
•
Nieuws van de Brede Werkgroep, o.a. Veur Mekoar
•
Fotoverslag van de Kinderspeelweek
•
Advertenties uit de oude doos in Langs het tuinpad van mijn vader
•
In Geef de pen door stelt de fam.Lenting van de Rippert zich aan ons voor
•
Peter Bouwsema vertelt
•
In “Onze adverteerders aan het woord” Makelaardij Meijer en Drenth
Nazomer op Walcheren
De flesseperen glanzen in de blaren
de abrikozen blozen door hun dons.
Plots wankelt op de wind een koningsvaren
de siësta breekt in hoog insectgegons.
De meidoornhagen langs de smalle wegen
kammen halmen uit ieder wagenvoer,
krakende karren strooien gouden regen
van tarwekorrels over deel en vloer.
De mussen dik doorvoed lezen slechts zelden
en traag een aar uit deze overvloed.
Om een verroeste zonnewijzer melden
de zwaluwen zich voor een afscheidsgroet.
Achter de parken blinken spitse zeilen
van jachten op een tintelende stroom.
Zilt blijft de wind in de gordijnen wijlen
en wisselt zijn geheim met golf en boom.
Hans Warren, 1921- 2001
Uit Verzamelde gedichten 1941 - 1981

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 eerstvolgende nummer van de dorpskrant verschijnt 3 oktober
kopij graag voor 15 september inleveren!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet, de redactie
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• Meinardi aardbeien
• Tony Chocolonely chocolade
• Rineke Dijkinga uit Sellingen
• Zechsal Magnesium zouten uit Veendam
• Paardemelkproducten uit Wirdum

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

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

Natuurvoedingswinkel

Oude Schans 17
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Delfzĳl

Gastvrouw:
Silvia Wilken

Op woensdagavond 13 juni 2018 vergaderde de Brede
Werkgroep in dorpshuis De Heekt.
Deze keer was ook wethouder Meindert Joostens aanwezig.
De opkomst was prima en wij konden in goede sfeer en in
een vlot tempo de agenda behandelen.
Superrr en ’s Heeren Loo informeerden ons over ontwikkelingen in de samenwerking.
Er wordt gewerkt aan bewonersvoorlichting. Tevens spraken
wij af om in het najaar weer een Open Huis in de Superrr te
organiseren.
De voortgang van de uitvoering van het projectplan over gebruik, eigendom, verbouwing en verduurzaming van winkelpand en dorpshuis werd gepresenteerd.
Het belangrijke en mooie nieuws was natuurlijk de toekenning van een provinciale subsidie.
Hiernaast worden subsidies aangevraagd bij diverse fondsen.
Ook wordt met de gemeente Delfzijl nader overlegd over
ondersteuning, wordt gezocht naar financiering door particulieren en zal een lening nodig zijn.

Het blijft een belangrijk en spannend proces.
Na de pauze werd gesproken over de organisatie van onderlinge hulp- en dienstverlening voor en door dorpsbewoners.
Naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen (langer zelfstandig thuis wonen, vereenzaming) en voorbeelden
in Holwierde en elders en werd afgesproken hieraan verder
te werken.
Het is belangrijk dat dorpsbewoners hierbij actief worden
betrokken.
Dit initiatief past ook prima bij de mogelijkheden die in de
Superrr kunnen worden geboden. Een werkgroepje gaat
hiermee aan de slag.
De volgende vergadering van de Brede Werkgroep zal
plaatsvinden op woensdagavond 14 november 2018.
Heeft u belangstelling voor of vragen over de Brede Werkgroep?
Via de medewerkers van de Superrr kunt u contact opnemen.
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Ook voor
al uw
behangwerk
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Beste dorpsgenoten,
Z oals een ieder weet, verandert er veel in de maatschappij.
Bejaardenhuizen worden gesloten, mensen moeten langer
thuis wonen.
G elukkig worden er steeds meer initiatieven genomen om
elkaar te helpen . Ook in Holwierde is het idee ontstaan hulp
te bieden naast de bestaande zorg.
V E U R M E K O A R is een burgerinitiatief uit Holwierde,
gesteund door de Stichting Dorpsbelangen en de Brede
Werkgroep Holwierde
Dat we elkaar moeten helpen en klaar staan voor elkaar , is
vanzelfsprekend. Toch zijn er mensen die het moeilijk vinden
om hulp te vragen. Je wilt immers niet iemand tot last zijn.
Soms weet je niet wie jou zou kunnen helpen.
V E U R M E K O A R wil h ierbij beh u lpzaam zij n.
Welke hulpvragen denken we dan aan?
- P raktisc h en/ of S oc iaal : een boodschapje doen,
tuinklusjes, de hond uitlaten, met iemand wandelen, eens
een kopje thee samen drinken enz.

- T ec h nisc h : een schilderij ophangen, computerproblemen
oplossen, voorwerpen verplaatsen, een stekker repareren,
enz.
- A dministratief en/ of digitaal
Via deze brief willen we inventariseren wat een ieder eventueel zou willen en kunnen betekenen voor een ander om zo
een vrijwilligersbank op te zetten.
Vanaf september tot november krijgt u een bezoekje van
iemand van de werkgroep. U wordt dan gevraagd ó f en op
welke wijze u steun wilt geven aan dit initiatief.
e ge eente hee t financi e steun toegezegd oor i oorbeeld de aanschaf van een telefoon, waarmee vraag en
aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden. Het nummer
en de namen van de werkgroep zullen later bekend gemaakt
worden.
Mocht u een steentje bij willen dragen als vrijwilliger bij
VEU R MEK OA R , dan komt dat de leefbaarheid van ons
dorp ten goede .
Dit zouden we erg op prijs stellen,
mede namens de werkgroep V E U R

M E K O A R

,

G erda vd R oest, Harm Vleems en R enny Ottens

O u der/ kind y oga
Waarom yo ga voor kinderen? Niet alleen ouderen, maar ook kinderen kunnen baat hebben bij yo ga.
Het is wetenschappelijk bewezen dat langdurige klachten of pijn zullen verminderen met yo ga.
oor oga o editatie eranderen e hersenen e wordt e i e er, weer aarder en gedu diger
Dit zal na enige tijd zeker effect hebben op zowel de ouder als het kind.
H et gaat er immers om weer een geh eel( d) mens te worden….
Even wat over mijzelf; Mijn naam is Betty Toonen.
Tot nu toe volg ik al bijna 10 jaar reguliere yo galessen, zowel Hatha als K ashmir .
Momenteel volg ik een cursus ouder/ kind yo ga bij ‘ A rterre’ te Z wolle.
Tevens heb ik 8 jaar met kinderen gewerkt om hen te begeleiden met creatieve workshops in een noodopvang voor asielzoekers en het A .Z .C te Delfzijl. Verder heb ik een paar keer Engelse les gegeven aan kinderen op Bali.

De lotus staat in vele oosterse landen als metafoor van de
mens in de dop voor spirituele verlichting, maar staat nog
steeds met de wortels in de modder. Heel symbolisch voor
het ontwikkelen van het mooie in de mens.......
Vanaf woensdag 3 oktober om 16 .00 uur start ik met een kennismakings-les voor kinderen vanaf 5 t/ m 7
en ouders / grootouders) in de ‘ Heekt’ in Holwierde. De lessen duren ongeveer 1 uur.
Wie interesse heeft kan zich opgeven via tel. 06 .184 7 5 7 6 0 of mailbetty4
(Wees er snel bij, want er is maar beperkt plaats! )

0@

gmail.com.
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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

Boerderijwinkel

Pumpkin
Op zaterdag 15 september organiseren we weer de pompoenenmarkt.
Wij zijn zaterdag van 10.00 tot 17.00 open.

Workshops van de
komende maanden:
19
26
10
24

en
en
en
en

20
27
11
25

september:
september:
oktober:
oktober:

thema Herfst
thema Herfst
thema Herfst
workshop voor kinderen,
thema Pompoen

7 en 8 november:
21 en 22 november:
28 en 29 november:
11, 12 en 13 december:
19 en 20 december:

thema
thema
thema
thema
thema

Winter
Winter
Advent
Kerst
Kerst

Wilt u ook een keer meedoen? Dan kunt u zich opgeven via
06-18824971, pumpkinbywebe@gmail.com of gewoon in de
winkel.
De workshops beginnen om 19.30 uur en de kosten zijn € 25,per persoon (alles inclusief.)
De kinderworkshops beginnen om 14.00 uur en zijn € 12,50
per persoon.

Wilma Smit
PumPkin by WeBe
Hoofdweg 29
9905PA Holwierde
0596-629781
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 9
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A kkerranden

Het afgelopen seizoen hebben veel mensen genoten van
de bloemenranden om de percelen heen vlakbij Holwierde.
Maar wat is nu het nut van zo’n rand?
De bloemenrand trekt verschillende insecten aan die verschillende functies hebben. Z o eten bijvoorbeeld de lieveheersbeestjes de luizen in het gewas op, en kunnen bijen en
andere insecten fi n oerageren in de oe enrand
Er is steeds meer monocultuur in Nederland en insecten
hebben het daardoor moeilijker gekregen om te overleven.
Monoculturen gaan gepaard met een grotere kans op ziektes, hoe groter een perceel is, hoe meer kans er bestaat dat
er een ziekte in komt. Om ziektes weer tegen te gaan, wordt
er gespoten met bestrijdingsmiddelen om er toch nog een
goede oogst van te krijgen, dit zijn soms ook insecticiden
die ervoor zorgen dat schadelijke insecten doodgaan, maar
hierbij worden ook de nuttige insecten uitgeschakeld.
Met ons bedrijf zijn we nu aan het omschakelen naar biologische landbouw, we gebruiken over 3 jaar geen gewasbeschermingsmiddelen meer. De jaren die volgen gaan jullie
meer bloemenranden zien, dit is om de natuur te ondersteunen en een bijkomend voordeel is dat iedereen er vrolijk van
wordt!
Wil je een mooi bosje zonnebloemen meenemen voor thuis?
Dat kan! Vraag het even aan de boerin, want we willen zoveel mogelijk bloemen laten staan voor de natuur.
Martine Lesterhuis
Biologische Boerin Neus in de wind
06 -13033003
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UIT DE “OUDE” SCHOOL GEKLAPT
De zomervakantie is (helaas) weer voorbij. Het serieuze leven is weer begonnen. Normaal vindt u hier berichten van obs Hiliglo,
maar die zijn nog maar zo kort weer begonnen. Daarom hier een paar (schoolse) berichtjes uit de “ oude doos “ .
K rantenknipsels uit het streekblad De Bierumer uit het jaar 19 4 8.

BoekSpot en Koffietafel Superrr
V anaf 7 september
is de o fieta e oe pot op de ri dagochtend weer emand!
e zorgen oor ofiie thee et iets e ers er i en i en
wat er in het zwarte krat is gedeponeerd:
De geleende boeken krijgen weer een plekje in de kast, de
ingebrachte boeken beoordelen we: zien ze er netjes uit en
niet al te gedateerd?
Dan krijgen ze een sticker en een plekje in de kast of ze
mogen nog even op hun beurt wachten in de kasten achter
de winkel.
Een enkele keer wordt er via ons een bibliotheekboek teruggebracht; wij zorgen dan dat het teruggaat naar de bieb in
A ppingedam of Delfzijl; omdat er geen boetes meer zijn bij te
laat terugbrengen, doen we dat als het ons uitkomt.
Eens in de 2 maanden ongeveer prikken we dan ook nog
een middag om met elkaar de boeken te “ verversen” ;
dat zi n oo a ti d een paar geze ige uurt es
12 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’

N ieu we vrij williger Boekspot gevraagd
Dat onze taken zo nog
even opgesomd worden,
heeft een reden: we
zouden er graag nog
een vrijwilliger bij willen
hebben.
Lijkt het je wat om eens
in de maand van half 10
tot half 12 in de winkel
als gastvrouw of gastheer klanten een bakje
o fie o thee in te schenken en de boeken een
plekje te geven?
We zouden het erg leuk
vinden als je ons “ team”
komt versterken!
Meld je op een vrijdagochtend of bel R udi G erritsen:
05 9 6 -6 29 206 .

geef de pen door
G raag willen wij ons aan jullie voorstellen.
Sinds juni wonen wij aan de R ippert 33. En die ‘ wij’ dat zijn,
Sebastiaan, Marloes, Suus en G ijs Lenting.
Vorig jaar kwamen bij Marloes de ‘ kriebels’ om terug te gaan
naar haar oude, bekende regio. Beide hebben we in G roningen gewoond en daarna met elkaar in Winsum. Marloes is
opgegroeid in G odlinze en het cirkeltje van 10 km rondom dit
dorpje voelt als ‘ thuis’.
Na speuren op F unda en verschillende bezichtingen viel ons
oog op het huis aan de R ippert. We zagen dat er aardig wat
moest gebeuren om het moderner en mooier te maken, maar
de sfeer in huis voelde direct goed.
e he en a het ruin er angen oor wit, we he en e tra
icht gecre erd door een da raa en da ape en de ad amer is helemaal vernieuwd.
e uiten ant an het huis oet nog we in onder handen
genomen worden. We hoeven ons dus nog niet te vervelen.
Tussen het genieten en klussen door werkt Sebastiaan bij de
Marnedrukkers in Leens als ordermanager op het bedrijfskantoor. I n Delfzijl staat ook een vestiging van hetzelfde
edri n zi n ri e ti d pro eert hi zo fit oge i te i en
door hard te lopen of naar de sportschool te gaan.
Marloes werkt in de jeugdhulpverlening bij Elker als ambulant hulpverlener en is momenteel werkzaam bij WI J G roningen op verschillende MBO scholen.
I n haar vrije tijd is ze aan het balanceren tussen sporten
hard open oet a en en uit es etent es o fie ,thee , orre dates met vrienden). Verder wordt er vooral genoten van het
huis en het gezin.

Suus is in mei 4 jaar geworden en gaat naar groep 1 van
OBS Hiliglo. Suus is dol op F rozen en speelt graag met haar
poppen.
G ijs is in maart 2 jaar geworden en gaat twee ochtenden
naar peuterspee zaa i ig o i fietst graag een rond e en
wil vaak kleien en knutselen.
De route naar de Superrr en naar ‘ t K eilhoes zijn al uitgestippeld. Ook heeft Marloes al een aantal keren mee mogen
trainen et de
da es an
o wierde, erg gast ri zi n
ze. Suus heeft haar eerste kinderspeelweek al gehad en
er zullen vast nog vele volgen. We wonen er nog maar een
korte periode, maar voelen ons hier al erg thuis en ervaren
Holwierde als een gezellig dorp.
K om gerust eens langs voor een verdere kennismaking!
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•
•
•
•
•

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

Springkussens
Stormbanen
Ballondecoratie
Zeskamp

Partytenten
Funfood
Opblaaspoppen
Rodeloper

www.pmballondecoratie.nl - info@pmballondecoratie.nl
06 - 45 09 22 07 / 06 - 42 63 47 19
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BU U R T S C H I E T E N
12 oktober 2018
H et bu u rt / groep sc h ieten wordt dit j aar
geh ou den op vrij dagavond 12 oktober a.s.
De bu u rten ku nnen mee doen, lid of geen lid.

19 6 7

2018

Bedrij ven, j eu gdc lu b, kleine zelf standigen,
j eu gd- of bej aardensoos, enz.
M inimaal 5 personen per team.

HOLWIERDE
S.V.

I edereen is van h arte welkom op deze avond.
A A N V A N G 19 .3 0 u u r
K osten € 1, 5 0 p.p.

M in. L eef tij d 14 j aar

O pen M onu mentendag G emeente Delf zij l.

I n het weekend van 8 en 9 september is het L andelij ke O pen M onumentendag.
De stichting C ultureel Erfgoed G emeente Delfzijl organiseert, evenals in de vorige jaren, weer het evenement in de
gemeente Delfzijl.
H et landelij k th ema is: “E u ropa”.
We schenken daarbij aandacht aan de wierden, die we vinden van Z eeland tot in Denemarken. I n Z eeland, Noord-Holland en F riesland noemt men ze terpen. I n de afgelopen drie
à vier jaar is er in F riesland en G roningen een groot project
uitgevoerd door Landschapsbeheer G roningen en de F riese
organisatie. I n elke provincie staan drie dorpen centraal.
E en van de dorpen in G roningen is G odlinze.
Het project loopt op zijn eind en in G odlinze zijn een aantal
dingen opgeknapt, zodat er veel te zien en te vertellen. zal
zijn.
H et programma voor de Open Monumentendag in de gemeente Delfzijl ziet er als volgt uit:
V rij dag 7 september: Lezing door Egge K nol, conservator
van het G roninger Museum, over wierden in het algemeen
en de wierde van G odlinze in het bijzonder en het grafveld
uit de periode 6 00-800 na C hr., dat prof. van G iffen in 19 19
heeft opgegraven.
De lezing wordt gehouden in de zaal bij de K ruiskerk,
Menno van C oehoornsingel 21a te Delfzijl,
aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.
Het belooft een heel interessante lezing te worden.

De wandelingen starten om 11.00 en 15 .00 u u r.
Tijdens de wandeling komen we veel interessante bijzonderheden tegen o.a. de fraaie P ancratiuskerk met fraaie
schilderingen en een mooi orgel.
Men kan de wandelingen ook individueel maken aan de
hand van een infoboekje, dat in het dorpshuis is te krijgen.
Het belooft een heel interessant evenement te worden.
I nf ormatie is ook te verkrij gen op de website van de
stic h ting C u ltu reel E rf goed G emeente Delf zij l:
www.erf goedgemeentedelf zij l.nl
telef onisc h bij mevrou w M .L .L . H oeksema,
voorzitster st. C u ltu reel E rf goed G emeente Delf zij l:
05 9 6 - 5 819 05 .

Z aterdag 8 september: Open Monumentendag in G odlinze.
Tussen 10 en 17 uur zijn er vanuit het dorpshuis Vinkenhorst, A llersmaweg 17 te G odlinze een aantal activiteiten
georganiseerd rond het thema “ Wierden” .
I n het dorpshuis is een tentoonstelling ingericht met archeologische vondsten uit het grafveld en vondsten die in de
laatste decennia in en rond G odlinze zijn gevonden met een
metaaldetector en grondboringen.
Ook worden er oude foto’s getoond over het dorp en het
grafveld.
r wordt een fi
ertoond o er het ontstaan en de geschiedenis van de wierde van G odlinze.
Vanuit het dorpshuis worden ook wandelingen georganiseerd
onder leiding van gidsen over de wierde en naar het grafveld, dat ca 5 00 meter ten westen van het dorp ligt.
Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 15

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
1

2

3

4

5

6

10

8

9

11
13

12
14
15
16

7

17

18

19

Een nieuw puzzelseizoen is weer begonnen.
I n onze volgende krant komen wij terug op
het vorige seizoen.
De oplossing van de vorige pu zzel ( j u ni)
was: G lij baan
Voor deze maand hebben wij voor u een
kruiswoordq uiz.

HORIZONTAAL
1 Hoe heet een pijltje van het dartspel? 4
Hoe wordt 29 juni, de verjaardag van een lid
22
23
24
van de koninklijke familie, ook wel genoemd?
10 Hoe heet de Nepalese bevolkingsgroep,
25
26
waartoe de gidsen van Himalaya-expedities
vaak behoren? 11 Wat is het scheikundige symbool voor goud? 12 Deze film volgt
27
28
de perikelen van de studenten van de New
Yorkse High School of Performing Arts. De
29
30
31
muziek werd bekroond met een oscar. 13
Hoe heet het grappige langharige poppetje
32
33
dat genoemd is naar een boosaardig wezentje uit de Noorse mythologie? 14 Deze
34
35
CDA’er met de voornaam Gerrit was minister
van Landbouw van 1982 tot 1990. 15 Welk
Javaans ingrediënt bestaat uit geperste vis
36
en garnalen? 16 Bij welk land hoorde de
huidige stadstaat Singapore vroeger? 18
37
38
39
Dit is een ouderwetse manier om vader aan
te spreken. 19 Deze boomvruchten worden
40
41
42
soms door eekhoorns verzameld voor hun
wintervoorraad. 20 Wat is de achternaam
44
van de beroemdste sprookjesschrijver van
43
Denemarken? 22 Hoe noem je een gesloten
vierdeursauto? 25 Hoe heet het gewas dat is
binnengehaald? 26 Welk Fries bezittelijke voornaamwoord hoort bij Abe Lenstra? 27 Welk enkelriet instrument bespeelde Benny
Goodman? 29 Welke bekende discotheek vindt u op het Rembrandtplein in Amsterdam? 31 Hoe heet een schuifbak in een kast
of tafel? 32 Van dit land is Kigali de hoofdstad. 34 Hoe wordt de blauwe kleur van spijkergoed ook wel genoemd? 35 Welk dier
stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen? 36 Hoe noemen ze in Engeland een biefstuk? 37 Hoe heet de moeder van de
tweeling Apollo en Artemis? 38 Op wat voor opbergmeubel is iemand die snel aangebrand is, regelmatig te vinden? 40 Van welk
zilverwit metaal werden de kwartjes en veel andere munten gemaakt? 43 Hoe heet een werk van ingelegd steen en glas? 44 Hoe
zeg je in het Latijn ‘bid!’?
20

21

VERTICAAL
1 Hoe heette het kinderprogramma met Edwin Rutten waarin altijd ‘Deze vuist op deze vuist’ werd gezongen? 2 Deze afkorting
tref je aan op stickers achter op auto’s uit San Marino. 3 Welke popgroep schreef een aantal nummers voor de film ‘Saturday
Night Fever’? 4 Van welke staat was Bill Clinton gouverneur? 5 Wat staat er op een verkeersbord waarop wordt aangegeven dat
je daar geen auto neer mag zetten? 6 Welke schilder ligt begraven in de Pieterskerk? 7 Tot welke club behoorden Frank Sinatra,
Sammy Davis jr. en Dean Martin? 8 Wat is de muziekterm voor majeur? 9 Wat is een ander woord voor muziekapparatuur? 17
Wat is het tegenovergestelde van uit? 21 Deze kwalificatie wordt meestal toegevoegd aan metalen als goud en zilver.23 Na Joop
Zoetemelk in 1985, is deze wielrenner de eerstvolgende Nederlander die de Tirreno Adriatico wint. 24 Wat is de achternaam
van de Amerikaanse schrijfster van de serie ‘De Aardkinderen’? 27 Wat gebruikt een vliegtuig als brandstof? 28 Hoe heet een
versiering in de bouwkunst bestaande uit gestileerde plant- en diermotieven? 30 In welke staat spelen de basketballers van The
Phoenix Suns hun thuiswedstrijden? 33 Hoe heet de voetbalprofclub uit de Noord-Hollandse kaasstad? 39 Welk woordje kun je
gebruiken in plaats van ‘op de wijze van’? 41 Hoe duidt een mens zichzelf aan? 42 Wat was de voornaam van de boswachter uit
de show geschreven door Burny Bos?

V eel P u zzelplezier!
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L oonbedrijf
Doornekamp
H olwierde
Adv.
Sikkema

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

tel. 06 55 16 87 31

Huberts Nazorgadvies

• Verliesverwerking
• Omgaan met pesten
• Psychotrauma
• Relatietherapie

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

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

www.hubertsnazorgadvies.nl
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
K rantenknipsel uit een nummer van het streekblad “ De Bierumer” uit 19 4 8. Het artikel geeft een kijkje in het verenigingsleven
destijds. Het was nog maar enkele jaren na de oorlog. Oudere inwoners zullen plaats en namen herkennen en misschien kan er
weer eens een dergelijke dag georganiseerd worden, wie weet.................
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Kinderspeelwe
201
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eek Holwierde
018

https://nl-nl.facebook.com/KSWHolwierde
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
U it het streekblad “ De Bierumer “ met de mooie foto’s van alle zes dorpen van de voormalige gemeente Bierum knipten we
een aantal advertenties. Z e geven goed het tijdbeeld weer uit de jaren vlak na de oorlog. Voor veel produkten waren nog
bonnen nodig. Wij kunnen ons niet meer voorstellen dat er geen waterleiding was, maar in 19 4 8 moest dat nog worden aangelegd. Tot die tijd gebruikte men put- en regenwater.
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Totdat de grote warenhuizen en supermarkten opkwamen had ieder dorp en stad zijn eigen middenstand. I n Holwierde waren
er oo een in aanta edere onderne er had natuur i zi n eigen nota s p deze pagina een paar oor ee den uit de aren
5 0/ 6 0. Ook een aantal advertenties uit het krantje van de middenstandsvereniging en uit de Bierumer van 19 5 5 :
zoals de advertentie van de opening van slagerij Oosterheert.
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EDITIE “sept 2018”
	
  

M editatiebij eenkomsten in de
M ariakerk, K rewerd.
I n de maand september organiseert de P laatselijke C ommissie van K rewerd opnieuw een serie van vijf meditatiebijeenkomsten.
De bijeenkomsten vinden plaats in de sfeervolle koorruimte
van de Mariakerk van K rewerd en staan in het teken van spiritualiteit en zingeving. Elke bijeenkomst duurt é é n à anderhalf uur. De serie wordt afgesloten met een wandelmeditatie
in een bijzondere omgeving.
Wat is meditatie?
Meditatie is een manier om de drukte om je heen en je dagelijkse beslommeringen te vergeten. Mediteren is er op gericht
o in sti te etter i en figuur i weer op ade te o en, e
zelf en je eigen kracht weer opnieuw te ontdekken. Je doet
dit door je te concentreren en te ontspannen.
Er zijn verschillende werkvormen waarbij vooral ingredienten
als muziek, inspirerende teksten of afbeeldingen en geleide
fantasie een belangrijke rol spelen. Tijdens de bijeenkomsten
maak je kennis met verschillende meditatievormen.
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Wilt u een bericht, verhaal, anekdote of een gedicht plaatsen op de ‘ nieuwspagina K rewerd’ in de Heekt? Stuur
dan een mail voor de 15 de van de maand met naam naar
dorpsbelangenkrewerd@ gmail.com
V oor wie?
De meditatiebijeenkomsten zijn geschikt voor alle leeftijden.
T ij dstippen en kosten:
De eerste bijeenkomst start op dinsdag 25 september 2018
om 19 : 30 uur.
De vervolgbijeenkomsten worden gepland in overleg met de
deelnemers. Voor elke bijeenkomst vraagt de P laatselijke
C ommissie een bijdrage van € 3 per persoon, goed voor
o fie, oe etc
A anmelden en inf ormatie:
Wil je meedoen, meld je dan aan via info@ mariakerkkrewerd.nl of fkrgrun@ gmail.com.
Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij F rits P ostema,
telefoonnummer: 06 1237 7 9 09

Hallo allemaal,
Ik ben Brenna en ben geboren op 20 nov
2005. Ik woon samen met m’n vader (Steven), moeder (Marielle), broertje (Matthij)
en zusje (Fauve) op Krewerderweg 20. Ik
zat in groep 8 op O.B.S Hiliglo. Dit jaar ga
ik naar het voortgezet onderwijs ,naar het
Eemsdelta college in Appingedam. Ik zit
op paardrijden en turnen, in mijn vrije tijd
spreek ik graag met vrienden af. Als huisdieren hebben we twee honden (Beer&Saar), 1
kip (Fladder), 2 katten (Liv&Pien), twee ezels
(Guus&Gijs) en we krijgen nog micro pigs (dit
zijn varkentjes die klein blijven).
Ik zat pas sinds groep 8 op deze school(Hiliglo)
maar vond het hier heel leuk, het was super
gezellig al waren er soms ook wat saaie momenten. Ook hadden we een best wel leuke meester.
In de musical speelde ik de rol Tina Tennis, het
was een meisje die van tennis houdt, ook is het
een heel tuttig meisje. De musical was op 12 en 13
juli.
Ik geef de pen door aan Jennyfer.
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Wie zijn er jarig in...
...september?
7

10
10
14
19

S oph ie Z engerink
J ay den H of stee
N ou d Bos
F emke H of f man
V era S u nder

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

Voor een helder
k
en 100% onafhankelij
financieel advies!

!
s
ie
v
d
a
l
e
ie
c
n
fina
Betrouwbaar en onafhankelijk advies
Bij Meijer & Drenth 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
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
Wi
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 is een verzekeringskantoor welke zich
bezighoudt met het bemiddelen en adviseren in 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 www.meijerendrenthverzekeringen.nl
vindt u alle informatie over ons kantoor 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

www.meijerendrenth.nl

Jettie
Picauly

Jack
de Weerd

Johanna
Slachter

Rudolf
Bron
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PAULUS VERTELT
23 S eptember 19 3 7
Nou zai ’k joe aal denken: “ Wat mot dat din, ’n doatum as
titel van ’n vertelsel?
Dat zel “ k joe oetleggen. D’r mankaaiert mie niks, ik bin nait
zaik en ik heb aal mien pillen ook had, moar dit is gewoon
mien geboortedoatum, en ie zain het: twei joar veur ’t oetbreken van de Tweide Wereldoorlog. Nou wait ik nait of het deur
mien geboortejoar komt, moar dizze oorlog het levenslaang
invloud op mie holden en ook ’n belangrieke rol speuld bie
mien beeldvö rming over het mensdom.
Toun ik kind was speulde de oorlog geschiedkundig netuurlijk
nog gain rol, mien leventje speulde zuk toun ò f op Dollerddiek en F iemel achter Termunten. Toch bennen d’r ’n poar
dingen mie biebleven. I n de eerste ploats het zingen van de
Duutse soldoaten. F iemel was ’n Duutse Batterie. I k vond
dat prachtig, ik kon ze nait zain, doarveur was F iemel net
even te vè r vot, moar heuren kon ‘ k ze wel. Wat ze zongen is
loater, pas ver noa de bevrijden, tot mie deurdrongen, toun ik
aal wat meer begreep van dizze verschrikkelijke periode oet
onze geschiedenis.
D’r is nog een gebeurtenis mie biebleven. “ t Was volgens
mie in ’t begun april 19 4 5 , toun mien voader deur ’n Duutse
“ Schwein” van diek ô f beukt werd, letterlijk beukt, hauwen
en trapt en ook in ’t gezicht sloagen. Hai hoelde, jankte,
schraide as ’n lutje kind, moar dat “ Schwein” ging moar
deur, hai had d’r lol aan, dat was dudelk te zain, dat was ’n
natuurtalent. Joa, achteroaf bekeken nuim ik zo’n man ’n
natuurtalent, want het kin netuurlijk nait zo wezen, dat de
haile Duutse bevolken deur de nazi’s heropvoed is, hail veul
hadden dat nait neudig, dei waren van zok zulf aal zo. Nait
omdat ze Duutsers waren, moar omdat ze mens waren. I en
andere landen lag dei verholden nait aans, moar in Duutsland was ’n criminele minderhaid op slinkse menaaier aan de
macht kommen en vanô f dat moment konden degenen dei
nog redelijk denken konden zuk beter de bek dichtholden.
Wat mie ook altied biebleven is, is dei Duutse soldoat, dei
voak lopend bie ons onder aan diek laangs kwam en net
zo plat pruit as wie ook. Wie wossen apmoal dat hai “ Bubi”
haitte. Hai was bewoaker bie de zuiklichten in Woldendö rp,
haar ’n vriendin op Termunterziel en woonde noa de oorlog
hier gewoon en was loodgaiter.
“ n Duutse schriever dei aal hail gauw ien de goaten haar wat
er mit zien “ Heimat” loos was, was Hans Helmut K irst (dei
van 08.15 ). Dei ging aal in 19 36 noar A merikoa. Hai het over
dizze veur Duutsland zo schoamachtige tied ’n vracht aan
bouken schreven. A s je hierveur belangstellen hebben, din
meld joe moar bie mie.
Nog even terug noar dat gewelddoadig crimineel gedrag:
d r innen ins en dei eweren, dat aa dei fi s hiero er
propaganda is. Nou dei mouten toch even wat beter kieken,
want d r innen tienta en a ateurfi
es o er dizze periode
in omloop. I k was aal laank volwassen, toun ik ’n moal ’n
rte fi zag oet iga, et and,
n dat fi
e werd n eud
eu d it iets wat op n di e
ruuterstok leek. Elke keer, as hai perbaaierde omhoog te
kommen, kreeg hai weer aine, hai werd letterlijk doodhouwen en het publiek genoot mit volle teugen. I k wil er dit moar
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maandelijks wordt het Groninger verhaal door
onze nieuwe “verteller” Aaltjo Kerbof verzorgd.
mit zeggen dat je ’n dail van het volk aal nait opvoeden huiven tot geweld. Loaten wie ons veuraal ook nait verbeelden,
dat dit typ isch Duuts gedrag is.
I n ’t lest van april 19 4 5 mossen wie van de Duutse bezetters
te Termunten oet. Over Woldendö rp en Neiwold bennen wie
in Midwol beland. Doar zag ik op ’n leeftied van 7 joar in de
kerktoren veur ’t eerst de Nederlandse vlag. Onnerwegens
werd d’r van ale kanten schoten, en ik heb hail veul dode
Duutse soldoaten zain.
Op de Loagere Schoul vond ik geschiedenis prachtig en het
duurde ook nait hail laang, dat ik perbaaierde wat meer van
dei oorlog aan de wait te kommen, nait de kleine persoonlijke
verhoaltjes, moar ook het groter gehail, de geschiedkundige kaant. Dei oorlogsvoering, dei handelingen, dei vond ik
nait zo interessant, moar de minsken dei ’n belangrieke rol
speulden, dei dit alles meugelk muiken. Wat waren dat veur
minsken, wat hadden ze veur aanhangers. Het wer mie al
hail gauw dudelk dat dit ’n bizondere periode west was in de
geschiedenis, woar ‘ k zulf midden in leeft haar. I k kreeg ook
aal meer begrip d’r veur dat wie elk joar n herdenkings’dag
en ’n bevrijdingsdag vieren gingen. Bie mien eerste bouk
dat ik lezen heb over dizze tied, biggelden troanen mie over
wangen hin. Dat ging over de moord op Jeuden, gain oorlogshandeling, moar regelrechte moord.
I k bin nou 80 moar hier schut mien verstand nog altied te
kö rt. D’r binnen fanatieke nazi’s dei alles ontkennen wat er in
dizze tied gebeurd is, d’r binnen gelukkig ook hail veul minsken dei joarlieks dizze slimme tied herdenken en d’r binnen
ook minsken dei zeggen: “ Doar mot je mit oetschaiden, elk
joar weer dei ô lle koien te sloot oet haolen, dei tied is west,
dat is veurbie.”
Nou, as ik summige van mien medeminsken zegggen heur
dat ze asielzuikers op ’n boot zetten mouten en din midden
op zee zinken loaten mouten, din wait ik, dat er nog niks
veurbie is, din wait ik woarom ik gedenk en herdenk.
Ook in 19 4 0, direkt noa de Duutse inval, was d’r ’n aantal
minsken dei aal hail gauw deur had wat er loos was, wat dei
Duutsen mit ons van plan wassen. A l op 15 mai 19 4 0 kwam
de eerste pa et oet an dizze groep, dei zu
e euzen” nuimde. Z e ruipen op tot verzet; het stelde apmoal nait
veul veur, moar de bezetter blous deze zoak zo op dat er in
meert 19 4 1 18 van dizze G euzen doodschoten werden op
de Waalsdorper Vlakte. Dizze minsken wozzen wel, wat de
nazi’s wollen, aandern slaipen mooi verder en konden noa
de oorlog zeggen, dat ze van niks wozzen.
Over dizze 18 is het laid “ De achttien doden” moakt dei wie
tiedens de indrukwekkende inloopdainst op 4 mai in de kerk
van Holwier zingen moggen.
I s dit politiek, woar ik dit keer over schreven heb?
K in moar zo, moar ik mos het even kwiet.
P .S. Dit keer gain G runniger P .S. moar ’n limmerick in
’t Nederlands, dei volgens mie hail goud bie dit stukje paast.
A sielzo eker
Dat ze ehondj e, gestrand in P ieterburen
A ldaar door L enie liefdevol gezo ogd
B lij ft hopen, dat Den haag hem maar gedoogd.
E n hem nog niet naar ze e terug za l sturen.
G elukkig kent ze lfs politiek een grens:
E en beest wordt niet behandeld als een mens!

R E C E P T
S toere h erf stsalade met mosselen

H erf stf ru it tiramisu

hoofdgerecht
4 personen

Met vers vruchtensap en blauwe bessen.
nagerecht

ngredi nten
2 kg verse mosselen
4 00 ml kraanwater
100 g chorizo (plakjes)
2 jazz-appels (of een andere mildzoete appel,
schoongeboend)
1 brood naar keuze
6 el traditionele olijfolie
2 el rodewijnazijn
1 tl vloeibare honing
300 g gemengde sla

ngredi nten
25 0 g mascarpone (zachte roomkaas)
5 0 g witte basterdsuiker
17 5 ml vers sap appel-peer-framboos
12 lange vingers
15 0 g bramen
15 0 g blauwe bessen (bakje)
125 ml verse slagroom
1 el cacaopoeder
K eukenspullen

Bereiden:
Verwijder de mosselen die kapot zijn of open blijven als je
erop tikt. Spoel de mosselen in koud water en verwijder de
e e p aren die nu open staan oe ze in de osse pan et
4 00 ml water en kook in 6 min. op hoog vuur gaar. Schud de
pan regelmatig.
Snijd ondertussen de chorizoplakjes doormidden. Snijd de
ongeschilde appels in kwarten, verwijder het klokhuis en
snijd het vruchtvlees in dunne plakjes. Scheur het brood in
kleine stukjes.
Verhit een droge koekenpan zonder olie of boter en bak de
chorizo 5 min. op middelhoog vuur. K eer regelmatig. G iet
ondertussen de mosselen af en haal de helft uit de schelp.
Neem de chorizo uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Voeg 2 el olie aan het achtergebleven bakvet toe en bak
de broodstukjes in 5 min. knapperig. Schep regelmatig om.
K lop ondertussen een dressing van de azijn, de rest van de
olie en de honing. Breng op smaak met peper en eventueel
zout.
Meng in een ruime schaal de sla, chorizo, appel en het mosselvlees met de dressing. Verdeel de croutons en de rest van
de mosselen in de schelp erover.

schaal (Ø

20 cm)

Bereiden:
K lop de mascarpone met de basterdsuiker en 5 0 ml vruchtensap per personen uchtig et een i er estri
de bodem van de schaal met de helft van het mascarponemengsel. Schenk de rest van het sap in een diep bord.
Wentel de lange vingers é é n voor é é n door het sap en leg ze
naast elkaar op het mascarponemengsel. Druk een beetje
aan.
Bestrijk met de rest van de mascarpone en verdeel de
bramen en de bessen erover. K lop de slagroom half stijf en
bestrijk het fruit ermee. Dek de schaal af met vershoudfolie
en laat minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. Bestrooi de
bovenkant van de tiramisu vlak voor serveren met cacao.
bewaartip:
Je kunt de tiramisu ‘ s ochtends al bereiden. Bewaar afgedekt met vershoudfolie in de koelkast en bestrooi vlak voor
serveren met cacao.

EET SMAKELIJK
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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

N aj aar/ winterc ollec tie besc h ikbaar
bij K ledingbank M ax ima
De afgelopen weken is hard gewerkt door de vrijwilligers van
eding an
a i a o de na aar winterco ectie sa en te
stellen. Op 4 september gaan wij weer open en kunt u weer
komen winkelen. Dankzij subsidies van o.a. de gemeenten
en kerken zijn er nieuwe kinderspijkerbroeken en nieuw
kinderondergoed beschikbaar. Maar ook voor volwassenen
is weer een mooie eigentijdse collectie samengesteld.
an ini a naar a i a
G roningen is de provincie met de hoogste werkloosheid in
Nederland.
Ongeveer 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin met
financi e pro e en
n
is door een aanta ri wi igers eding an
a i a
gestart met als doelstelling mensen een stapje verder te
rengen an ini a naar a i a
a i a aan de ude chans
o en de i iothee in
Delfzijl is voor mensen met een uitkering of een inkomen tot
110% van de bijstand uit de gemeenten Delfzijl, A ppingedam, Loppersum en Ten Boer. I nwoners uit deze gemeenten
die i a i a wi en win e en ne en een erwi zings rie
van een uitkeringsinstantie of de Stadjerspas (Ten Boer) en
identiteitsbewijs mee.
M odezaak zonder kassa
Met mooie eigentijdse kleding doe je weer mee in de maatschappij. Ook voor kinderen is goede kleding erg belangrijk;
e wi t op schoo niet uiten de groep a en r is i a i a
nieuwe en modieuze gebruikte kleding. Van kleding- en
schoenenzaken worden ook restpartijen ontvangen. I n
het voorjaar is de lente-/ zomercollectie en in het najaar de
herfst-/ wintercollectie. Er winkelen elk half jaar al meer dan
ezoe ers i a i a in e zi
ezoe ers unnen
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uit elke collectie ongeveer 12 stuks kleding uitkiezen aan de
hand an de eding aart a i a is een odezaa a een
zonder kassa, geopend van dinsdag tot en met vrijdag van
tot
uur i t u eens op www eding an a ima.nl > Delfzijl.
A dressen inzamelingsbakken
Heeft u kleding over? Denkt u dan eens aan hergebruik via
eding an
a i a e zi
Delfzijl-Noord: Bewonersbedrijf aan de Waddenweg 16
ar su
entra e ha edri enco p e , isseri weg
ppingeda
entru
a z e , i straat
Loppersum: Z onnehuis Wiemersheerd aan De Schepperij 2

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

V oetbalkamp
Op 8 en 9 juni is het jaarlijkse jeugdvoetbalkamp weer
georganiseerd op Sportpark K atmis. Ook deze editie was
weer geslaagd met verschillende activiteiten, waaronder een
i toernooi, een pena t o aa en een sur i a tocht rondo
het dorp. De club wil alle vrijwilligers bedanken voor het
mede mogelijk maken van het voetbalkamp.
V oorbereiding 1E elf tal V V H olwierde
Het eerste elftal van VV Holwierde begon op maandag 13
augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van
17 tot en met 19 augustus namen ze deel aan een trainingskamp in de Duitse stad A urich.
T eru gblik seizoen 2017 / 2018
Het seizoen 2017 / 2018 was een succesvol seizoen voor VV
Holwierde. JO-13, JO-15 , Vrouwen 2 en het eerste elftal zijn
kampioen geworden. De club is trots op het feit dat vier elftallen zich tot kampioen van hun competitie hebben mogen
kronen.
I n februari was het eerste elftal genomineerd voor sportploeg
van het jaar op het G roninger Sportgala 2017 . Helaas wist
het deze prijs niet te bemachtigen, maar de nominatie werd
gezien als een enorme waardering voor de prestaties van
het elftal in het jaar 2017 .

Verder zijn er vele activiteiten georganiseerd voor zowel de
jeugd als voor de senioren. Z o zijn de jaarlijkse G ieterbokaal
en vrijwilligersavond georganiseerd en is het kampioenschap
van het eerste elftal met een groot feest gevierd. Verder is
er weer een voetbalkamp georganiseerd, heeft de jeugd
paaseieren gezocht met P asen en heeft vv Holwierde zich
ingezet voor het goede doel Jantje Beton.
V ooru itblik seizoen 2018/ 2019
Het nieuwe seizoen belooft weer een mooi seizoen te worden voor VV Holwierde. Met een eerste elftal dat zich gaat
manifesteren in de derde klasse en een aantal nieuwe leden
die we mogen verwelkomen heeft de club alweer enorm veel
zin in het nieuwe seizoen!
N ieu wtj es melden?
ndien ensen idee n he en o stu es wi en aan e eren
voor op de website of F acebook-pagina dan kan er een mail
gestuurd worden naar website@ vvholwierde.nl.
De commissie hoopt op actieve bijdragen van ouders en
bezoekers door bijvoorbeeld korte wedstrijdverslagen aan te
leveren.
De vernieuwde website van VV Holwierde is te vinden op
www.vvh olwierde.net. Breng een bezoekje en bekijk de
laatste nieuwtjes!

Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 31

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

ent u oo steeds zo nieuwsgierig hoe het a e aa gaat worden i de di
nieuwe terras bij het Eemshotel?

ee t u oo a

o fie gedron en op het

We mogen nog een hele tijd niet op de dijk komen, dus moeten we het doen met diverse uitzichtpunten, zo is de foto
rechts o en ge aa t anuit de oogwatu at
Overal zie je hoge bergen zand en klei en een druk verkeer van vrachtwagens en kranen.
De werkzaamheden concentreren zich nu vooral op U iteinde, richting Hoogwatum. Z e komen steeds dichter bij de
Eemshaven.
I n Delfzijl wordt er nog volop gewerkt bij het Eemshotel en het strand in wording. Het zal vast mooi worden, we moeten
nog maar geduld hebben.
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Uw belastingadviseur voor:

Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370
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A DVER TENTI E

V anaf september 2018 R estorative Y oga of tewel H erstely oga bij Y oga- A nnet
R estorative yo ga is bedoeld voor iedereen, of je nu beginner of gevorderde bent op Y oga gebied, ongeacht je
leeftijd. Het is een rustige vorm van Y oga die stress verlagend en kalmerend werkt. De houdingen worden 5 tot 20
minuten aangehouden en ondersteund met o.a. dekens, kussens, blokken en bolsters.
A lle houdingen worden zittend of liggend uitgevoerd. R estorative Y oga is geen actieve vorm van Y oga maar een
ontvankelijke.
Denk hierbij niet dat de houdingen geen effect hebben. Juist de stilte opzoeken in jezelf kan confronterend en heel
ongemakkelijk zijn.
Belangrijk om te weten is dat jouw ademhaling je kan helpen om deze weerstand als het ware weg te ademen en
zo “ ruimte” te maken in zowel je lichaam als je geest. Z o kun je aardig dicht bij dat “ knopje ” komen waarmee je je
gedachten tot rust kunt brengen.

R estorative Y oga is gesc h ikt voor mensen die net starten met Y oga en/ of h erstellende zij n van een blessu re, operatie of ziekte. O ok mensen met C h ronisc h e klac h ten die moeite h ebben met de ac tieve vorm van Y oga ku nnen met
R estorative Y oga meedoen.

V
Vermindert
stress
Verlaagt bloeddruk en hartslag
V
G aat vermoeidheid tegen
Helpt vrouwen in de overgang
Verlicht rug- en nekklachten
V
Verlicht hoofdpijn en migraine
V
Verbetert de nachtrust
V
Z eer geschikt voor mensen die overspannen zijn of Burn-out klachten hebben
•

•

•

•

•

•

•

•

Waarom R estorative Y oga:

Elke week komt er een ander thema aan bod. Denk hierbij aan o.a. schouders, armen, benen, onderrug, heupen
en boven rug. A utomatisch wordt hierbij “ gewerkt” aan I ssues zoals depressie, boosheid, stress, en obstipatie.
V anaf dinsdag 25 september start Y oga-A nnet met een blok van 10 lessen die wekelijks op de dinsdagmiddag
van 14 .00-15 .30 uur
worden gege en a a oop drin en we sa en thee en is er o doende ge egenheid o ouw er aringen te unnen
delen.
et is a ti d oge i o
oora ri i end een a spraa oor inta egespre te a en waarin e ouw specifie e
klachten in een persoonlijk gesprek kenbaar en ook wanneer je twijfels hebt of deze vorm van Y oga wel wat voor
jou is.
e essen worden in eine groep es gege en a

I nf ormatie over lesdatu ms en kosten ku n j e vinden op www.y oga- annet.nl
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KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN+++KORTE BERICHTEN
N ationaal E pilepsief onds

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

De jaarlijkse collecte van het Epilepsiefonds heeft in Holwierde het mooie bedrag van € 5 36 ,03 opgebracht.
A lle gulle gevers worden hartelijk bedankt!
Ook veel dank aan de collectantes!
Namens het Epilepsiefonds,
G erda Stoppels-Bleeker
Hoofdweg 37 Holwierde

O ntmoetings groep 5 5 +
6 september gaan we naar het museum zeeaq arium in
Delfzijl. daarna diner bij Santanera in G odlinze.
Vertrek 14 .30 uur vanaf de Heekt.
Nieuwe leden van harte welkom.
Namens de vrijwilligers, K orry Star.
	
  

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,-)

K laverj assen H .C . “D E K A R P E R ”

H.C . “ DE K A R P ER ” te Spijk organiseert wederom voor het
nieuwe winterseizoen 2018/ 2019 een achttal vrije K laverjasavonden. Tevens zal er een competitie opgesteld worden
over 8 avonden waarvan u 2 moet laten vallen.
N oteer in u w agenda de volgende datu ms!
Vrijdag 21 september, 19 oktober, 16 november en 14 december en in 2019 : 11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april
A anvang: 19 .4 5 uur in de zaal van café C arillon te Spijk
I nleg € 4 met voor ieder een prijs
U bent van harte welkom!

- H O L WI E R DE

Wij starten dit seizoen met onderstaande activiteit mocht u met ons
mee willen doen, u bent van harte welkom!
Donderdag 27 september 2018
Dag van K unst C ultuur en Literatuur
in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren
H et th ema is V ervreemding
(Dit thema is gebaseerd op de Boekentaal Mondiaal-mappen
met boekbesprekingen van 2018-2019 .)
De K C L-dag is een informatieve en gezellige dag. Een dag
waar u veel gelijkgestemden kunt ontmoeten.

Schuttersvereniging Holwierde

www.facebook.com/svholwierde

A F DE L I N G BI E R U M
E N O M S T R E K E N

	
  

P rogramma nt angst et o fie thee i dens het ochtendprogramma zal Thomas Verbogt vertellen over zijn boek
“ Hoe alles moest beginnen” en aansluitend boekbespreking.
Na de lunch en tijd voor een korte wandeling begint het
middagprogramma waar A lina K iers zal optreden met de
voorstelling Een uit Duizend.
O pgave bij G erda P ardijs, (tel. 6 205 33)
K osten € 15 ,00 voor leden en € 18,00 voor niet-leden

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

VOLOP MOEDERDAG BIJ DE LUINGAHOF

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

Borgsingel 9, 9906 PZ Bierum, tel. 0596 591859
www.luingahof.nl
www.facebook.com/luingahof
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Agenda Holwierde 2018

Vrijwilligers oud papier:

September
6

Vrijdag 7 september
Ab Huitema 0630777780
Wouter Kugel 0637038421
Vrijdag 5 oktober
Yirzan Bouwman 622530
Rutger Slagter 0621640451
Indien u buiten het dorp woont en oud papier heeft,
kunt u zich rechtstreeks tot de lopers wenden.

A f val oph aaldienst

G rof vuil: woensdag 5 september..telefoon 6 206 38

I nf ormatie / c ontac tgegevens R ay on
N oord G emeente Delf zij l
G ebiedsregisseu r N oord
Edwin Broekman, e.broekman@ delfzijl.nl,
tel 05 6 9 6 39 39 9 of 06 5 5 4 7 7 082
elke 4e vrij dag van de maand, is de G ebiedsregisseur in
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, U iteinderweg 7 b Holwierde van 9 .30 u tot 12.30u

R ay onbeh eerder N oord Hans F olkers, h.folkers@ delfzijl.nl
M eldingen openbare ru imte: Telefonisch 14 05 9 6
(zonder netnummer) of via www.delfzijl.nl
Bu u rtagent Jolanda Blokstra,
jolanda.blokstra@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 884 4
Bu u rtagent Hans Bolt,
hans.bolt@ politie.nl, alg. nummer politie 09 00 884 4

11
Oktober
2
4
12
13
November
1
6
14/15/16
14
December
4
6
20

Ontmoetingsgroep 55+ Uitstapje ,
aansluitend diner
Neutr.vrouwengr. Diamond Painting
Neutr.vrouwengr Bloemstuk van kalebas
Ontmoetingsgroep 55+ De Heekt
Buurtschieten
Sport en spelavond schuttersvereniging
Onmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr Handverzorging met Marga
Concours schuttersvereniging 1.
vergadering brede werkgroep
Neutr.vrouwengr. High Tea Hof van Daam
Ontmoetingsgroep 55+ De Heekt
Neutr.vrouwengr.kerstverhaal +kerststuk

A gendabeh eer Dorpsh u is De H eekt
Vanaf heden is er een nieuwe agenda beheerster voor
dorpshuis de Heekt in Holwierde.
Dit is G reetje ten Hove.
Email: greet107 @ hotmail.com.
Telefoonnummer: 06 -135 84 5 7 5 , 05 9 6 -85 8888.

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

P reekrooster P rot. G emeente Bieru m - H olwierde - K rewerd
september
9
23
30
oktober

9 .30u.
u
9 .30u.
9 .30u.
u

Stefanuskerk Holwierde
rene er ieru
I renekerk Bierum
I renekerk Bierum
rene er
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ieru

Dhr. H. P erdok A ppingedam
s
no
Ds. K atrin Hansen en Emsi Hansen
Ds. G . K nol
s

no

P K N JOP
tartdienst
project
SI NTA N
o fie

o fie

Voor een helder
jk
li
e
k
n
a
h
f
a
n
o
%
0
10
n
e
financieel advies!
Betrouwbaar en onafhankelijk advies
Bij Meijer & Drenth en Poort en Woltjer kunt u terecht voor
de financiering van uw woning, voor uw verzekeringen en
voor aan- en verkoop van uw woning. Wij richten ons
volledig op uw belangen, 100% onafhankelijk. Of het nu
gaat om een hypotheek, verzekering, financiële planning
of riskmanagement, ons gaat het erom de belangen van u
als cliënt zo goed mogelijk te behartigen.
Een passende hypotheek is voor ons een uitdaging
Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk de
grootste aankoop van uw leven. Daarom is het ook van
essentieel belang dat u hiervoor een voor u geschikte
hypotheek afsluit (of uw bestaande hypotheek omzet).
Als u een hypotheek zoekt, wilt u natuurlijk de beste.
Een die past bij uw situatie van dit moment, maar ook één
die rekening houdt met veranderende omstandigheden.
Wij onderscheiden ons in de drukke hypotheekmarkt door
een eigentijdse en complete aanpak. Dit betekent dat wij
de hypotheek toetsen op zaken als fiscaliteit, leeftijd, looptijd, gezinssituatie en toekomstvisie. Wij streven ernaar uw
woonlasten exact aan te laten sluiten op uw specifieke
persoonlijke situatie, nu en in de toekomst.
Kortom een advies exact op maat.

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

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

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

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

www.meijerendrenth.nl

www.meijerendrenth.nl

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

weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl

De dorpskrant voor en door
alle inwoners van
Holwierde en Krewerd

