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www.jur r i esm i t .n l

Coaching mogelijkheden in 
Regio Holwierde

• Persoonlijke Coaching
           • Loopbaan Coaching
                    • Zakelijke Coaching

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

• Persoonlijke Coac
          • Loopbaan C

                                 • Zakelijk

Ben
Nee
afspff
San

Gecertificeerd Coach / NLP Practioner / WIYS Facilitator / Systemisch Werk

Hoofdweg 28 
9905 PC Holwierde 
T  06 125 93 159

sandra@santikicoaching.nl
www.santikicoaching.nl

• Onderhoud
• APK
• Reparatie
• In- en Verkoop
• Wasboxen / Carwash

Hoofdweg 65, 9905 PB Holwierde
Tel. 0596-591957

www.autobedrijfvdzwaag.nl

openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, 

zaterdag 08.30 – 12.00 uur
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COLOFON

BESTUUR:
voorzitter: 
Reinier van der Roest 
(contacten adverteerders)
Uiteinderweg 4, 
9905 RG Holwierde, tel. 620435
penningmeester:
Eltje Bos 
W. van den Bosstraat 15 
9901 GS Appingedam, tel. 626932
secretaris: 
Rudi Gerritsen
Juffertoren 47
9905 RH Holwierde, tel. 629206
Henk Smit
(abonnementen)
Het Vliet 58
9905 TK Holwierde, tel. 625644
Foktje Oosterhuis
(opmaak en verzorging rubrieken)
Nansumerweg 42 
9905 RC Holwierde, tel. 628065
Bauk Booijen 
(opmaak)
Hoofdweg 14
9905 PC Holwierde, tel.680690

Het inleveren van kopij:

Wie?
Iedereen kan kopij inleveren voor 
onze krant, ook de kinderen. Het kan 
wel eens voorkomen, dat bepaalde 
bijdragen iets worden ingekort. Maar 
we staan er voor in, dat de strekking 
hetzelfde blijft. Om misverstanden te 
voorkomen: 
De inhoud van het artikel blijft voor 
verantwoording van de schrijver, dat 
wil zeggen dat wij het als redactie niet 
eens hoeven te zijn met de schrijver.

Wanneer? 
De sluitingsdatum voor het inleveren 
van kopij is altijd de 15e van de 
maand. Deze datum wordt ook in het 
redactiebericht vermeld. 
Wilt u zich a.u.b. houden aan deze 
datum, zodat de dorpskrant rond de 
1e van de maand bij u in de bus ligt.

Waar kopij inleveren:
e-mail: 
weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl
of Nansumerweg 42/ Hoofdweg 14

Kosten? 
Teerkatje/kort bericht e.d.  €3,00
Kleine advertenties    €5,00
Neem voor overige 
advertentietarieven contact op met:
Reinier van der Roest, tel. 620435

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

VAN DE REDACTIE

Beste lezers,

Zo vlak voor de feestdagen nog een nummer van uw dorpskrant. We wensen u 
tijdens deze donkere dagen veel leesplezier.

In dit nummer leest u:
• Kerstwens van Dorpsbelangen
• Uit de School geklapt
• Persbericht over 75 jaar vrijheid van de gemeente Delfzijl
• “Paulus” stopt met de vertellingen
• Het verhaal over Nansum van mevr C.W. Vermeulen-Stoppels
• Fotoverslag intocht Sinterklaas
• Kerst- en nieuwjaarswensen redactie en veur mekoar

SNIJ

Het geleuf mie inzaipt net as snij
op n winterdag mit zun der bie,
deur blaauw verkleumde handen, dij
moar wat geern vuilen loaten: bist van mie.

De kòlle dekt mie tou as n vlij
as ik aal lopend deur snij verglie,
miezulf vergreld in d’handen spij
om waiten te loaten, k bin nait van die!

De laange winters binnen vergleden,
Versmolten in mien bekloagd verleden.
Òf en tou bin k nou zulfs hui,
wait mien aigen geleuf te vinden
in de riekdom van het swinden.
din vuil ik dat ik van binnenoet glui.

Henk Smit - 1947
Oet: Woddels van t bestoan  - 
in het kader van de Grunneger Boukendoagen 2001

foto: museum Appingedam, Slee met winters tafereel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het volgende nummer van de dorpskrant verschijnt 29 januari
kopij graag inleveren voor 15 januari.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet, de redactie
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Uw belastingadviseur voor:

Dijkweg 9     9905 TD Holwierde     0596 628450  
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ATTENTIE
De jaarlijkse vuurbult op de P-plaats Katmis voor de jaarwisseling

2019 – 2020

GAAT NIET DOOR

Dit in verband met het nieuwe kunstgrasveld van de gemeente 
voor de vv Holwierde

We hebben nog wel een poging gedaan het ergens anders in het dorp te doen
maar dat is niet gelukt.

Wat wel gelukt is dat we in 2020 weer een vergunning kunnen aanvragen.
Hiervoor zullen we wel een andere locatie moeten vinden.

Wij vragen om mee te denken hierover.
Maak er een gezellige jaarwisseling van.

Met vriendelijke groet
Ivar Bouman en Rick Dieters

Beste dorpsgenoten

Hebben jullie ook wel eens het gevoel dat je eigenlijk ergens 
iets aan wilt doen, maar dat het er niet van komt? Dat gevoel 
ken ik ook. Maar deze keer wil ik het graag met jullie delen.
Het gaat om ons dorp.
Het dorp waar ik de eerste 23 jaren van mijn leven heb ge-
woond. (1947-1970)
Het dorp had toen een behoorlijke middenstand: bakkers, 
slager, kruidenierswinkels, schoenmakerij,  manifacturen-
winkels, kapper, …….. Daarnaast verschillende bedrijven: 
houtzagerij, veevoederfabriek, timmerwerkplaatsen, mos-
terdfabriek,……
En verder verscheidene verenigingen die voor bedrijvigheid 
zorgden.
U zult misschien denken: “Ja, dat was toen!”
Maar nu!

Sinds anderhalf jaar woon ik, samen met mijn vrouw, op-
nieuw in Holwierde. 
Je denkt dan natuurlijk regelmatig eens terug aan die eerste 
23 jaar. Het was er goed vertoeven en dat is ook nu weer het 
geval. Hoewel er veel is veranderd. Het dorp van toen is een 
stuk groter “gegroeid”. 

Uit nieuwsgierigheid heb ik een aantal bijeenkomsten van de 
brede werkgroep bijgewoond. En tijdens die bijeenkomsten 
kreeg ik steeds het gevoel waarmee ik dit schrijven begon.
Het gevoel dat er wellicht dingen staan te gebeuren die tot 
gevolg hebben dat we over vijf jaar zeggen: “Ja toen, toen 
hadden we nog een supermarkt in het dorp en onder hetzelf-
de dak de huisarts. Maar dat hebben we nu niet meer. En dat 
is toch wel erg jammer!”

De komende weken zullen wellicht van doorslaggevende 
betekenis zijn voor het voortbestaan van een levensmidde-
lenwinkel in ons dorp. Het zal in ieder geval niet de huidige 
winkel zijn. Het is voor Holwierde te hopen dat de inspan-
ningen van de brede werkgroep zullen leiden tot een positief 
resultaat en de voortzetting van een winkel. Dat we over vijf 
jaar zullen zeggen: “Het is toen goed gegaan. Supermarkt en 
dokterspraktijk zitten nog steeds onder hetzelfde dak.”

Ik wens de brede werkgroep veel succes.

Heine Zark

schaatsen op de Heekt
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Tankstation 
Holwierde

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

zaterdag 08.00 - 12.00 uur

Tot ziens

Uiteinderweg 7B • 9905 RG Holwierde • 0596 680 388

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

Rick Dieters
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75 jaar Vrijheid in Delfzijl

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog 
beëindigd werd. De gemeente Delfzijl is in 1945 als laatste 
gemeente op het vasteland in Nederland bevrijd. 
We vieren in 2020 deze bijzondere mijlpaal met het besef dat 
we sindsdien in vrijheid leven en dat wij samen verantwoor-
delijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. 
Zowel landelijk, provinciaal als lokaal vinden er verschillende 
activiteiten plaats. Deze vinden in onze provincie onder de 
naam ‘75 jaar vrijheid in Groningen plaats’.

Lichtmonument Levenslicht
In januari 2020 staan we in heel Nederland stil bij de ver-
schrikkingen van de Holocaust. Hiervoor heeft Daan Roose-
gaarde van het Nationaal comité de opdracht gekregen een 
herdenkingsmonument te maken. Voor dit lichtmonument 
‘Levenslicht’ zoeken we nog naar een toepasselijke locatie.

Lokale activiteiten
In onze gemeente zijn veel vrijwilligers bezig met het organi-
seren van lokale activiteiten. Bij deze activiteiten zijn verha-
len over de bezetting en de bevrijding de leidraad.
Daarnaast heeft de Verhalen van Groningen van de pro-
vincie de opdracht gekregen het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog in Groningen te vertellen aan de hand van

75 ‘iconische’ verhalen. 
Die 75 verhalen gaan zij op allerlei verschillende manieren 
doorvertellen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
gedicht, of van theater, muziek, beeldende kunst, exposities 
of routes. 
Op lokaal niveau komt er een groot aanbod van activiteiten. 
Van wandelingen, tot herdenkingen tot traditiegetrouw het 
Bevrijdingsfeest in Farmsum op 5 mei.

Festival van de Vrijheid
Hoogtepunt gaat het Festival van de Vrijheid op zaterdag 2 
mei 2020 op het strand van Delfzijl zijn. Op het podium tre-
den zowel landelijk bekende, als regionaal bekende artiesten 
op. Het festival is gratis toegankelijk.

Vrijheid moeten wij doorgeven aan een nieuwe generatie
Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl 
vindt het brede aanbod aan activiteiten van groot belang. 
“We zijn ons niet elke dag bewust welk voorrecht wij hebben 
dat wij in vrijheid mogen leven. De generatie die de bevrij-
ding heeft mee gemaakt wordt kleiner. 
Het is daarom belangrijk dat wij vrijheid doorgeven aan de 
jeugd. Ik vind het fantastisch om te zien dat binnen onze 
gemeente 75 jaar vrijheid leeft.”

Programma
Medio december 2019 verschijnt de website: www.75jaarvrij-
heidingroningen.nl. Hierop komen alle provinciale en lokale 
activiteiten te staan. 
Tijdens de Maand van de Vrijheid, van 4 april tot en met 5 
mei, rijdt bovendien de Vrijheid-express door de provincie 
Groningen en zal ook de gemeente Delfzijl aan doen. 
De Vrijheid-expres is een reizende expositie over de Tweede 
Wereldoorlog en vrijheid en zal aandacht schenken aan de 
verschillende activiteiten en evenementen.
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 in 

...op de parkeerplaats 
van de Superrr.

Om de week staan wij op
(in de onevenweken)

Holwierde van 
11.00 tot 14.00 uur...

Om de week staan wij op

Holwierde van 
11.00 tot 14.00 uur...

(in de onevenweken)

donderdagdonderdag
Iedere donderdag in

(in de even weken) 
Holwierde van 

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

van de Superrr.



Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 11

Intocht Sinterklaas 30 november 2019
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BEAUTYSALON EEMSDELTA 

WENST U FIJNE KERSTDAGEN 
EN EEN STRALEND NIEUWJAAR! 

Beauty groet, Team Beautysa lon Eemsdelta  
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Gezond scoren

Onze school is een gezonde dorpsschool en de groepen 5 
t/m 8 hebben dan ook deelgenomen aan het traject “gezond 
scoren” van FC Groningen. Het project heeft zeven weken 
geduurd waarin ruim 3.300 leerlingen in de leeftijd van 8 tot 
12 jaar van maar liefst 68 basisscholen geactiveerd zijn om 
gezonder te leven. FC Groningen heeft voor ieder gezond-
heidsthema een video opgenomen waarin spelers van FC 
Groningen de hoofdrol spelen. 

school laat zien wat er gedaan wordt aan sport, bewegen en 
gezondheid met daaraan gekoppeld waarom obs Hiliglo een 
nieuw schoolplein zou willen winnen. 2 leerlingen aan het 

“Hallo wij zijn Noa en Daniël.

we laten zien wat we allemaal doen op onze school. Zoals: 
de Daily Mile, buitenspelen, bewegend leren, gym met een 
vakdocent, appelmoes maken en verkopen en het schoolont-
bijt. Hiermee willen we laten zien dat bewegen, eten en goed 

bewust te maken en daadwerkelijk aan zetten tot een gezon-
de leefstijl.”

-
teerd. Onze school heeft op 27 november 2019 deelge-
nomen aan de quiz. Ontzettend leuk om met elkaar naar 

daarmee een mooie bon van 500 euro gewonnen van de 
Decathlon die we natuurlijk aan leuk speelmateriaal gaan 
besteden.

Sinterklaas
Na een zeer geslaagde Sinterklaasviering heeft de Sinter-
klaas een bijzonder cadeau voor ons achtergelaten. De 
mannen van de gemeente hebben een mooie boom meege-
nomen voor bij ons op het schoolplein. Een aantal kinderen 
heeft geholpen. 

Aangezien het bijna kerstvakantie is,  wensen we ieder-
-

seling en een heel gezond, plezierig en sportief 2020!
Leerlingen, team en ouders obs Hiliglo.

Tweede Kerstdag aanstaande opent vanaf 12.00 uur een 
verkoopexpositie in Kunsthuis Oal Eer te Godlinze. 
Gratis toegang tot 16.00 uur.

Er zijn schilderijen en beelden te zien, recent en uit voorraad, 
van onder andere deelnemers aan de beeldhouwwerkplaats, 
voor toch al lage prijzen!

Met glühwein, vuurkorf en allerhande lekkers verwachten we 
daarom een gezellige drukte hoog op de wierde van Godlin-
ze, met het volle zicht op de 13e eeuwse Pancratius kerk die 
ook te bezichtigen zal zijn. 
Van harte welkom in Godlinze!
Na tweede kerstdag is de expositie tot maart 2020 op af-
spraak te bezichtigen.

Hartelijke groet.

Kunsthuis Oal Eer
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• Timmerwerk
• Kozijnen (hout/kunststof)
• Glaszetten
• Badkamers/wc’s
• Aardbevingsschades

Hoofdweg 40
9905PD Holwierde

Tel. 06-27861131

 www.feestverhuureemsdelta.nl - info@feestverhuureemsdelta.nl 

Partytenten
Funfood

Opblaaspoppen
Rodeloper

Springkussens
Stormbanen

Ballondecoratie
Zeskamp

PartytentenSpringkussens

06 - 45 09 22 07
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Veur mekoar wenst u

Elders in deze krant leest u dat 
Support & Co onze winkel gaat 
sluiten. Wij hopen uiteraard 
dat er zich een nieuwe 
exploitant  en genoeg vrijwil-
ligers melden om de winkel 
voort te zetten!

Hoe dan ook, als het pand inderdaad wordt aangekocht en 
verbouwd, zal de BoekSpot (tijdelijk) moeten  verhuizen en 

gevonden moeten worden, want onze trouwe “klanten” 
waarderen dit gezellige gebeuren zeer.

Hilde Kruijskamp, directeur  van o.b.s. Hiliglo, wil ons graag 
terwille zijn. De BoekSpotkast voor volwassenen kan een 
plek krijgen in de gemeenschapsruimte en de kinderboeken 
krijgen ook een mooi plaatsje.
In principe mag men dan zo de school binnenlopen om te 
sneupen tussen de BoekSpotboeken.

Ook mogen wij waarschijnlijk op de vrijdagochtend gebruik 

een  - koekje te serveren. Misschien moeten wij hier dan wel 
een kleine vergoeding voor vragen, maar hopelijk is dat geen 
bezwaar.

Geweldig dat de school zo met ons meedenkt! Zoals ook in 
het bericht van de Brede Werkgroep is te lezen: 
de relatie tussen dorpsbewoners en dorpsorganisaties 
is goed, samen willen we ons dorp leefbaar houden. 
Winkel, huisarts en apotheek, het is aan ons allemaal 
om dit te behouden! 

Met een groet van Anita, Augusta, Thea en Rudi

P.S. Deze maand speciaal aandacht voor de kerstboeken 
en -boekjes!
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Voor uw hypotheek en
al uw verzekeringen

AUTOHUIS
H. J. BOUWSEMA B.V.

Delfzijl, Rondeboslaan 4
Tel. 0596-612907

Veendam, v. Stolbergweg 40
Tel. 0598-615712

VOLVO-dealer voor N.O.-Groningen

www.autohuis-bouwsema.nl               delfzijl@autohuis-delfzijl.nl
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Beste dorpsgenoten,

Zoals u weet is de dijkverzwaring in een afrondende fase. 
Op 19 december 2019 wordt de dijk overgedragen van 
Ommelanderdiek aan het waterschap en wordt het project 
afgesloten.
Het waterschap heeft steeds gezegd dat alles weer in de 
originele staat hersteld wordt. Helaas geldt dit nog niet voor 

Het pad vanaf het bruggetje naar de dijk is nog niet aange-
legd zoals bijvoorbeeld bij de gaslocatie. Hopelijk houdt het 
waterschap zich aan zijn woord.

Een aantal jaren geleden is dit pad ook in opspraak geweest, 
toen men het bruggetje wilde verwijderen. Echter toen men 

-
genlegger stond, heeft men afgezien van die plannen. 
Op een wegenlegger staan alle openbare wegen.

Het is een pad in particuliere eigendom, maar wel openbaar 

de wegenlegger aangebracht is, heeft het pad nog steeds 
dezelfde openbare status. Het bord verboden toegang bij de 
Hogelandsterweg staat er dus ten onrechte. Iedereen die er 

het bord. 

Wat zou het mooi zijn als er een ander bord komt, zodanig 
dat het wat meer duidelijkheid geeft, dat je er langs mag. 

Vele dorpsgenoten zouden graag  het ommetje langs Lutje-
buren weer willen maken, als de dijk klaar is. 

Voordat de Hogelandsterweg er was, eindigde de toe-
gangsweg van Lutjeburen langs de boerderij van de familie 
Pardijs op de openbare weg. Deze weg werd door meer-
dere boeren gebruikt. Achter de dijk lagen vroeger namelijk 
kwelders en de kwelder boeren gebruikten ook deze weg. 
Door een stormvloed zijn deze kwelders helaas overstroomt 
en is de situatie geworden zoals het nu is. Daarom  heeft
de weg naar Lutjeburen veel cultuur-historische waarde.                                                                   
Er waren vroeger  veel meer van zulke wegen naar de dijk, 
maar die zijn in de loop van de  tijd allemaal verdwenen.                                                                                                                                       

Laten we het pad langs  Lutjeburen naar de dijk daarom 
koesteren.

Bart Bos
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Behandeling volgens afspraak

Bansumerweg 36
Holwierde
Tel. 0596 624370

 

Pumpkin is ook te volgen via facebook of instagram

www.pumpkinbywebe@gmail.com

   timS amliW
tel. 06 188 249 71

  92 gewdfooH
9905 PA Holwierde

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

• bloemen

• decoratie

• bruids- en rouwwerk

• workshops

• pompoenen 

   (najaar)

Voor bestellingen buiten de openingstijden kunt u altijd bellen.

P umpkin
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De kerstboom vertelt

Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos,
niet in een standaard, maar gewoon lekker los.

De hele familie gezellíg om me heen,
allemaal, net als ik, op één been.

wij bomen kunnen wel iets anders wensen.
Mannen met bijlen om ons te kappen,

staan doodleuk je hele familie om te hakken.

Daarna liggen we op een hoop ín de wagen.
Ik lig bovenop, dus mag ik niet klagen.

Bij de handelaar liggen wij op de grond,
een nare ervaring als je eerst altijd stond.

wij zijn te vol, te kaal of te duur.
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit,
ze pakken je bij de nek en schudden je uit.

Je verlangt naar de plek, vanwaar ze je haalden.
Per klant verlies je tientallen naalden.

Maar het ergste komt, als je bent verkocht.
Wat men dan uithaalt, is zeer ver gezocht.

Je wordt ín een hoek van de kamer geplant,
met een piek op je kop en een bal ín de hand.

Pas tegen de avond is men met je klaar,
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar.

Ik denk: dat is dat, terwijl ik geeuw,
maar dan komt ma met de spuitsneeuw.

Ze hadden zitten piekeren onder het eten,
wat ze toch aan mij hadden vergeten.

Zo sta ik een aantal dagen voor gek,
dan halen ze mij opnieuw van mijn plek,
Alles gaat eraf , want ik? word afgetuigd.

Ik voel me vrij en mijn hart juicht.

Dan pakken ze me beet, ik ben wat verwonderd.
ik word zonder meer het raam uit gedonderd.

Zeker 15 jongens rennen op mij af,
slepen mij naar huis in een snelle draf.

Eindelijk zijn we er na een half uurtje.
Ze gooien me dan in een schuurtje.

Daar ben ík niet de enige boom.
Ik ben weer bij mijn familie en denk dat ik droom.

Op een avond gaan wij weer op een hoop,
samen met mijn buurman, dennenboom “Stoop”

Dat is het laatste wat ik weet,
daarna werd het verschrikkelíjk heet.
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Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Holwierde straatnamen. 
Ik woonde buiten het dorp, voorheen was ons huisnummer 
C 30 Nansum. Later werd dat Dijkweg  4.

BURCHT
Op 29 april, een dag voor de 
bevrijding, werd ons huis in 
brand geschoten en in 1949 weer 
herbouwd. Bij het graven van 
een diepe kelder vonden ze daar 
een kring van gave eikenpalen. 
Vroeger stond daar een burcht. 
Tegenover ons huis woonde de 
familie Van Heuvelen en dat huis 
heette “Burchtstede”. In de dertien-
de eeuw was  Ripertus de Nothen-
sum (Nansum)  een belangrijke 
hoofdeling. Hij behoorde tot het geslacht Ripperda. 
* lees verder hierover op pag.24

Wij hadden daar toen een boomgaard waar een diepe sloot 
doorheen liep. Deze sloot bevroor nooit, waarschijnlijk zat er 
gas onder. Later heeft mijn vader deze sloot dichtgemaakt.  
Wij hadden een dobbe in onze tuin waar altijd water in bleef 
staan. Zoals later is gebleken, gingen de scheepsbemannin-
gen van Michiel de Ruyter water uit onze dobbe putten als ze 
naar Delfzijl voeren om hun tuigage te laten vernieuwen. 

*lees over Michiel de Ruyter in de haven van Delfzijl op 
 pag.24.

Toen mijn ouders later naar het dorp verhuisden en er ande-
re mensen in ons huis woonden, stuitten de nieuwe bewo-
ners bij graafwerkzaamheden in de tuin op een geheime 
doorgang, die gedeeltelijk was ingestort. 

Mevrouw C.W. Vermeulen-Stop-
pels werd op Nansum geboren. 
Zij ontmoette haar man toen hij 
met zijn legeronderdeel bij de 
bunkers van Nansum oefende. 
Zij ging na haar trouwen met hem 
in Amsterdam wonen, maar in 
haar gedachten is ze nog vaak op 
Nansum.
Zij schreef het volgende voor de 
dorpskrant.

KERKENPADEN

In het verleden waren rondom Holwierde een aantal ker-
kenpaden en openbare paden en lanen die nu niet meer 
bestaan.
Als je Nansum binnenkwam, was daar de Nansumerdraai, 
dit was de driesprong van de wegen naar Nansum, Holwier-
de en Uitwierde. Waar nu de autoweg naar Delfzijl loopt, 
was vroeger een pad door het land. Dit pad sneed de laan 
naar Lutjeburen.

Mevrouw C W Vermeulen Stop

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER
Je moest een houten bruggetje over de Ringsloot over en 
dan was je in Lutjeburen. Nu staat daar nog een huis. Voor 
dat huis stond de boerderij van Elema. De boerderij van 
Elema is tijdens de bevrijding afgebrand.

De Enslaan
Op de Dijkweg kon je linksaf naar boerderij Oldenbosch, 
halverwege liep 
je dan over de 
Enslaan naar 
Klein Wierum. 
In het land ter 
hoogte van de 
Enslaan, schijnt 
een onderdoor-
gang te zitten. 
Achter de 
schuurdeuren
van Klein Wie-
rum liep je dan 
weer richting de 
dijk. Deze laan 
is ook verdwe-
nen.

De Heksenlaan is ook verdwenen. Aan het begin van deze 
laan woonde Hendrik Stoppels. De Heksenlaan liep van het 
huis van de familie Stoppels naar de dijk. Tegenover het huis 
van Stoppels heeft aan de andere kant van de Heksenlaan 
een  huisje gestaan. Dit huisje werd tijdens de bevrijding 
totaal verwoest. Bewoner Egbert Tuinier overleefde dit niet. 
De Duitsers hadden rondom Nansum mijnenvelden gelegd. 
Na de bevrijding werden de mijnen geruimd. Maar jaren later 
bleek hoe gevaarlijk mijnen zijn. Een paard trapte op een niet 
geveegde mijn en kwam daarbij om het leven.

Ook de laan die Holwierde verbond met boerderij Olden-
bosch is verdwenen. Deze laan was in de jaren zestig van de 
vorige eeuw nog in openbaar gebruik.

Hoogholtje
Recentelijk is het pad dat van Uiteinde via de boerderij van 
Lesterhuis naar de Bierumerweg liep, een paar honderd 
meter naar het zuiden verplaatst.



Aan weerszijden van ‘De Heekt’ - 23

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Een foto van Nansum.  Op de foto staat de heer Oosterhuis van Naterij met zijn petroleumkar. 
   Naterij en Ladysmith waren twee gehuchtjes aan de dijk bij Uitwierde

Nansumer diek

Noa joar’n kwam ik weer bie Nansumer diek.
Het tij luip of en zun scheen over ’t sliek.

Ain pronkjewail in gold’n raand.
Dat is mien diek mien Grunniger laand.

‘K zag ’t wotter aan de overkaant.
Doar teeg’n over mie doar ligt Duutslaand.

De voargeul was toun drok bevoar’n.
Met kusters die kwaa’m en ging’n met hun woar’n.

Ik denk aan vrouger hou het was.
As kinder plukk’n wie laintje bloum’n in het gras.

En hail veul schelp’n groot en klain.
Wie zöcht’n ze op ’t was een festain.
Kinkhoorns dei op de stain’n zaat’n.

Bie hand’n vol en wie ze toes opaat’n.
De paan werd din op ’t vuur gezet.
Dat was veur öns het je van het.

Zo ben’n dr nog zo hail veul ding’n.
Dat was mien jeugd ’t ben’n nou herinnering’n.

Het tij komt op ’t woater spoult over ’t sliek.
‘K mot goan moar nooit vergeet ik ’t plekje oet mien jeugd Nansumer diek.

C.W. Vermeulen-Stoppels   

Met dank aan mevrouw Vermeulen-Stoppels
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LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Op de site De verdwenen borgen van Groningen
staat informatie over het huis te Nansum 
(gedeelten uit de tekst)
Groningen heeft circa 200 borgen gehad. 
Slechts enkele zijn gespaard.
Van het huis Nansum is weinig bekend. Heel waarschijnlijk is 
het geslacht Toe Nansum een tak van het geslacht Ripper-
da. Het wapen is namelijk hetzelfde, maar met verwisselde 
kleuren en een ander helmteken. 
In de kroniek van Wittewierum komt in 1208 een Eggardus 
de Nothensum (Nansum) voor en in 1267 een Ripertus de 
Nothensum. Duidt dit ook op verwantschap met de Ripper-
da’s? 

In 1452 wordt een Ripperdeheert to Nansum in Holwierder 
redschap genoemd. In de 16e en 17e eeuw vindt men het 
geslacht Toe Nansum in de stad en Ommelanden. Dat zijn 
Tyade toe Nansum, kerkvoogd te Holwierde in 1502, Eppo to 
Nanszum, genoemd op een grafsteen in de kerk van 1575, 
Wilco (Wiltie) Toe Nansum, die in 1607 voor Holwierde op 
de landdag verschijnt. Zijn zoon Coppen, verscheen in 1616, 
1618, 1622 en 1645 op de landdag. De naam van Coppen 
komt ook voor op een niet meer aanwezige klok van Holwier-
de van 1620. Hij is dan kerkvoogd. 

Het huis te Nansum wordt vermeld in 1580 bij het beleg van 
Delfzijl. Er ligt dan een schans in de nabijheid. In 1588 is 
sprake van een To Nansums heerd te Holwierde. 
(wikipedia: De borg was omgracht en is rond 1650 gesloopt. 
Het deel van de wierde waar de borg lag is lager dan de 
rest van de wierde, hetgeen mogelijk veroorzaakt is door het 
uitgraven van de fundamenten. )

Een bron bevestigd dat in 1845 op de plek van de oude borg 
450 kubike ellen kloostersteen (kloostermoppen) is uitgegra-
ven. De muren zullen een dikte van een el gehad hebben. 
Op twee ellen diepte vindt men een welgeplaveide straat, 
ashopen en verbrande balken, wijzende op brand. Op het 
borgterrein stond een huis met het opschrift ‘Burchstee’. De 
borg zal ongeveer in het midden van het terrein, waar nu de 
tuin is, gestaan hebben. Nu ligt het terrein lager, want er zijn 
in 1845 stenen uitgegraven. 

Bron: De Ommelander borgen en steenhuizen, ISBN 90 232 
2314 4  - info uit Het geslacht Ripperda

In het jaar 1665 komt Delfzijls haven en rede wel heel duide-
lijk in de nationale belangstelling. Bij velen is dit niet bekend 
en toch staat het goed gedocumenteerd in zijn levensbe-
schrijving. Admiraal Michiel Adriaansz. De Ruyter is met een 
West Indische vloot op weg naar het vaderland, maar kan 
door de oorlog met Engeland geen Hollandse haven berei-
ken. Hij weet dat de Engelse vloten op hem loeren.

Hoewel hij, noch een van zijn kapiteins, ooit op de Eems zijn 
geweest, besluit hij zijn kostbare vloot in Delfzijl veilig thuis te 
brengen. Hoe dat is gegaan en hoe belangrijk deze gebeur-
tenis is geweest, is het beste te begrijpen uit de woorden van 
tijdgenoot ds. Gerard Brandt, zoals die in zijn levensbeschrij-
ving van de beroemde admiraal voorkomen: (gedeelte)

“Kort na den middag gingen zij met den voorvloed inwaarts 
aan ’t zeil, maar met groot gevaar van al ’t zaam en schip en 
leven te verliezen. Want zij hadden geen lootsluiden en alle 
tonnen en baakens, merkteekens om naar te zeilen, en de 
droogten te mijden, waaren door last der Hooge Overheid 
opgenomen, opdat d’Engelschen niet binnengaats konden 
komen.

De heer De Ruyter zeilde zelf met zijn schip vooruit, met aan 
stuur en bakboordswal een der Engelsche prijzen, die gedu-
rig het dieploot wierpen. Ook hadden zij ’t oog op de merken 
die op ’t kleen eiland Rottum stonden. Zij voeren door ’t gat 
der Wester Eems. De schepen en de Vlaamsche puij die 
het dieploot wierpen, en nu loef aan, en dan hou draagende 
riepen, of wuyfden, daar al d’andere scheepen op volgden. 
Dus liepen ze met een stijven Noordwesten wind en hooge 
zee in ’t gat der Wester Eems, en quaamen ’s naamiddags 
ten vieren voor de vesting van Delfzijl, omtrent drie mijlen 
van Groningen, sterk negentien zeilen, ten anker. Te weeten 

Engelsche prijzen (waarvan ze d’eene tot een brander bij de 
vloot hadden gehouden) en ’t Rotterdamsche koopvaardij-
schip Het Hart. Zij vonden hier een kaaper van Amsterdam 
op de reede en drie van Vlissingen, met vier Engelsche 
prijzen.

De vloot werd met het losbranden van ’t geschut verwelle-
komt, en de Bevelhebber van Delfzijl, Schay genoemt, quam 
met eenig gezelschap aan De Ruyters boord hem begroe-
tende over zijn gelukkige wederkomst”.
De goede bevaarbaarheid van de Eems voor grote schepen 
en de veiligheid van Delfzijls haven en rede, zijn nu wel 
duidelijk bewezen. (-). 

De Ruyter heeft 
van zijn bezoek 
aan Delfzijl 
getuigd:”daar is 
een der beste 
havens van 
gansch ons 
vaderland”.

Waarschijnlijk hebben de Hoogmogenden in Den Haag de 
schouders opgehaald, zonder meer.  
Want die rivier de Eems ligt zo ver weg....

In het voorgaande verhaal over Nansum vertelt mevrouw 
Vermeulen over een burcht op Nansum. 

Admiraal de Ruyter veilig in Delfzijls haven.............
(wikipedia)

1.Borgstee. 2. Weg naar Holwierde en Delfzijl 
3. weg naar de dijk
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 maandelijks wordt het Groninger verhaal door
 onze “verteller”  Aaltjo Kerbof verzorgd.PAULUS VERTELT

De eerste keer

Al mijn lezers kunnen zich vast nog wel de eerste keer 
voorstellen.
Ik tenminste wel: ik weet nog heel goed hoe ik voor het eerst 
mee mocht spelen in een echt voetbalelftal. 
Dat was bij de A-junioren van W.E.O. (lagere jeugd was er 
nog niet, althans niet op de dorpen).
Vol trots stapte ik met mijn nieuwe Quick-voetbalschoentjes 
aan het veld op, ik zie het 66 jaar later nog voor me.
Of ik ook een bal geraakt heb, weet ik niet meer, het belang-
rijkste was dat ik er bij hoorde.

was in mijn kinderjaren nog een heel avontuur), de eerste 
keer naar school, waar ook mijn voorganger Oompies voor 
de eerste keer kwam met zijn moeder.
En de eerste keer dat ik een meisje kuste.... gelukkig stond 
mijn vader in de buurt, want ik voelde mij zo zalig, dat ik 
naar de hemel dreigde te stijgen, maar mijn vader greep 
me bij de hakken en zette mij weer met beide benen op de 
grond.

Zo zou ik op mijn leeftijd nog heel wat eerste keren kunnen 
noemen, maar wie interesseert dat.
Maar waar een eerste keer is, is ook een laatste keer, daar-
van weet ik er ook veel, maar die van Oompies zijn uitvaart 
ben ik nooit vergeten, zo indrukwekkend.

Het dorpsblad “Aan weerszijden van de Heekt” zat toen 
zonder “stukjesschriever”, en omdat ik Oompies goed had 
gekend en omdat ik in de zestiger jaren enige tijd bij Hol-
wierde heb gevoetbald, en omdat ik in de negentiger jaren 
7 jaar in Holwierde heb gewoond, heb ik me toen bij Henk 
Smit gemeld als toekomstige “stukjesschriever”.

Nadat ik door de ballotage was gekomen, kon ik beginnen.
Mijn eerste stukje had als titel “Oompies”.
Dat zal nou een jaar of twee geleden zijn, en 17 keer ben ik 
in staat geweest om een “stukje” aan te leveren.
Soms ging dat heel makkelijk, maar soms kreeg ik pas 
twee dagen voor de einddatum inspiratie. En dan moesten 
de vrouwelijke medewerkers van “Aan weersziijden van de 
Heekt” het nog digitaliseren, want ik lever mijn bijdrage op 
papier aan. 
In november dacht ik al dat het de laatste keer was, maar 
maandagavond de 25e deelde Henk Smit mij aan het einde 

-
ring zou komen en wel voor de Kerstdagen. 
Hij vertelde erbij, dat het voor mij niet alleen de laatste 

voorgoed, omdat er na nieuwjaar geen typecapaciteit meer 
is. Jammer, maar helaas.

Nou kwam deze mededeling voor mij niet als een donder-
slag bij heldere hemel, want ik had daarvan al vaker wat 
horen mompelen.

Ik sta er zelf met gemengde gevoelens tegenover: het was 
mooi om te doen, maar ook vaak weer een opgave, temeer, 
omdat ik de politiek erbuiten wilde laten. 

En dat is me redelijk goed gelukt, en waar ik politiek–maat-
schappelijk sta, mag ook voldoende bekend zijn. Als we 
elkaar in de toekomst nog eens treffen, en U kunt mij betrap-
pen op vreemdelingenhaat of racisme, dan krijgt U ter plekke 
€ 10,-- van mij. Ik wens U veel geluk.

Ja, en dan tenslotte naar decembermaand – feestmaand. 
Op 24 december zingen wij met het EGBM in de kerk van 
Holwierde tijdens de Kerstnachtdienst.

Als “rooie rakker” had ik in het verleden niets met Kerst 
te doen, maar ik moet zeggen, dat de Kerstnachtdienst in 
Holwierde altijd veel indruk op me maakt: ik ga altijd met een 
goed gevoel naar huis. Dat komt misschien ook wel door de 
mooie liedjes, die wij daar zingen, b.v. over de nood, die wij 
moeten lenigen. De nood, waar ook 2000 jaar nadat Jezus 
hier op aarde rondliep, nog millioenen kindertjes onder lijden. 
Of als wij zingen van een Koning, die blijdschap brengen zal.

Met beschaafd cynisme kijk ik dit allemaal aan, want blijk-
baar liepen er toen ook al heel wat criminelen rond, die niet 
zo blij waren, en die er voor zorgden, dat Jezus maar 30 jaar 
oud werd.
Hoezo grote blijdschap?

De Kerstboodschap van de moderne tijd is, dat het vooral 
gezellig en leuk Nederlands moet zijn.
De reclame spiegelt ons een schijnwereld voor, er is veel rot-
zooi in de wereld en de kerk, basis van het christendom en 
de Kerstviering, verliest het glansrijk van de commercie. De 
realiteit: de supermarkten lopen vol en de kerken lopen leeg. 

Dan nog even naar de oudejaarsviering.
In sommige delen van het land wordt gedemonstreerd (en 
nu zeg ik het nog netjes) omdat er geen oudejaarsvuren 
aangestoken mogen worden(!). Die mensen zeggen, dat het 
een traditie is, net als het afsteken van vuurwerk. 
Er zijn zelfs mensen, die beweren, dat beide een oude tradi-
tie zijn. Nou, in mijn jeugd heb ik dit niet beleefd, en hoe oud 
moet een gebruik zijn om traditie te worden? 
Deze z.g. “eeuwenoude” traditie bestaat pas kort: 70 millioen 
euro gaat de lucht in, er zijn bijna 500 gewonden, 200 kapot-
te ogen en millioenen euro’s schade, nou, dan is het ook wel 
even de moeite waard om te demonstreren.
Maar nogmaals: als het maar leuk en gezellig blijft.
Dat je met één hand of één oog verder door het leven moet, 
behoort tot het “bedrijfsrisico”.

bijna 2 jaar hebt willen lezen.

    Tabé

P.S. Een goede echtgenoot vergeet wel je leeftijd, maar 
niet je verjaardag.
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   Wie zijn er jarig in... 
          ...januari?
   
  
Allemaal van harte gefeliciteerd!

4 Felien
10 Anniek Hannah
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puzzel Stand:
    totaal
Tj. Buitenwerf  +10 30 pnt 
A. Jansema  +10 30 pnt 
H. Pieterman  +10 30 pnt
H. Stoppels  +10 30 pnt
A. Bronsema-Poort +10 30 pnt
B. Bos-Vinke  +10 30 pnt
J. Folkersma  +10 20 pnt 
H. Meijboom  +8 18 pnt
M. Mulder   10 pnt
Fam. Oldenhuis  10 pnt
J. Bloemen   20 pnt
E. Bakker-Vos   10 pnt

Zoek een woord uit de middelste rij dat past tussen een woord uit de eerste en de derde rij.

Bijvoorbeeld: papa – ver - woest 

museum - en  - lopen
krom  - neus  - scherm
kudde  - was  - en
huis   - mis  - vak
papa  - bes  - staf
wond  - dieren  - en
solo  - emmer  - gel
put  - kamer  - gerei
zwarte  - cent  - lap
kerst  - stuk  - spel
kerst  - baan  - worm
zwam  - maat  - woest
lid  - zang  - meren
do  - ver  - tuin
half  - hout  - pel 

Iedereen heeft nog even tijd voor de vorige 
“monster”puzzel.
Punten volgen dus ook in januari.
Voor deze keer hebben wij een ingezonden 
puzzel.

Veel puzzelplezier!

Hiermee nodigen wij u uit voor de feestelijke ingebruikname 
van de Sebastiaankerk in Bierum op maandag 20 januari om 
15.00 uur. 
Deze kerk wordt weer in gebruik genomen, na een periode 
van restauratie en herstel mijnbouwschade. De gewelfschil-
deringen uit diverse periodes zijn blootgelegd en gerestau-
reerd. Er zijn 13e-eeuwse baksteen- en rankmotieven en 

schilderingen te zien.

Dat deze eeuwenoude schilderingen bewaard zijn gebleven 
is ‘dankzij’ de eerste protestantse predikant die in 1605 werd 
aangesteld. Allergisch als hij was voor katholieke schilderin-
gen liet hij het interieur wit kalken. Na de Tweede Wereldoor-
log kwamen de gewelfschilderingen na een restauratie weer 
tevoorschijn.

In deze kerk werden de werkzaamheden, herstel mijnbouw-
schade en restauratie gecombineerd. Want als er dan toch 
werkzaamheden verricht moeten worden, dan toch het liefst 
maar een keer. Dat is altijd beter voor het monument.

De datum 20 januari 2020 is niet toevallig gekozen Dit is 
de naamdag van de naamgever van deze kerk. Wanneer u 
meer over Sint Sebastiaan wilt weten, kunt u dat vinden op 
de site www.groningerkerken.nl bij het onderdeel Kennis
bank.

Uitnodiging Ingebruikname Sebastiaankerk Bierum
Datum: maandag 20 januari 2020
Locatie: Sebastiaankerk Bierum
Aanvang: 15.00 uur (inloop v.a. 14.30 uur) – einde 17.00 uur
Graag voor 17 januari aanmelden 
via info@groningerkerken.nl 
laat u dan ook weten met hoeveel personen u komt

Het werk werd verricht op basis van de subsidietoezegging 
Srr 2018 van OCW/ RCE. Een schenking van de weldoen-
ster in het fonds voor getroffen kerkgebouwen maakt deze 
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Voor het aanmelden van ideeën, anekdotes, mooie Krewer-
der foto’s of het aanbieden van je hulp bij de activiteiten, 
kun je een mail sturen naar:  dorpsbelangen@krewerd.nl  of 
spreek ons persoonlijk aan.

januari 2020

Beste dorpsgenoten

Theeproeverij
We hebben weer een aantal leuke activiteiten in het 
dorpshuis mogen beleven de afgelopen maand. 
Een ervan was de theeproeverij met allerlei lekkers dat door 
de dames zelf gemaakt werd.
Jolanda van Theevrouwtje.nl  heeft de Krewerder dames 
veel kunnen vertellen dat zij nog niet wisten over thee, zeer 
verrassend en interessant! Onderwijl hebben wij van de 
meest heerlijke theesoorten mogen genieten, van hele basic 
groene thee tot thee met marshmallow of pompoen…. Niets 
was te gek! Dit alles vergezeld van allerlei heerlijke baksels 
zoals brownies en fudge, maar ook verschillende glutenvrije 
heerlijke taarten, pofferts en zelfs overheerlijke kaassoezen 
passeerden de revue!

Daarna was het tijd om thee- en thee cadeautjes te kopen. 
Jolanda had samen met haar collega een prachtige tafel vol 
thee- en thee accessoires en cadeau pakketjes verzorgd en 

feestdagen werd weer goed aangevuld met de meest bijzon-
dere smaken. En werden leuke cadeaus voor de Sinterklaas 
en Kerst uitgezocht. Wisten jullie dat bij Pumpkin in Holwier-
de ook een hele selectie aan (biologische-) theesoorten van 
Theevrouwtje.nl te koop is? De dames waren blij en tevree, 
het is zeker voor herhaling vatbaar in 2020!

Sint en Piet
Uiteraard hebben we 
de Sint en zijn Pieten 
mogen ontvangen op 30 
november jl.                                   
Maar liefst  12 kinderen 
kwamen de Sint verwel-
komen. De hoofdpiet 
maakte er een dolle boel 
van met zijn rare streken, 
alvorens de Sint zijn 
intrede deed. Die was blij 
om weer in Krewerd te 
zijn en wist een hoop te 
vertellen over de kinde-
ren. Natuurlijk zorgden 
de mensen van het 
bestuur voor een heerlijk 
natje en droogje in stijl 
en de jaarlijks terugke-
rende specialiteit van 
deze feestelijke middag 
was warme chocolademelk vers van de koe, van de fam. de 
Jong, waarvoor wederom veel dank!
De Sint had weer gedacht aan ieder kind en toverde om 
iedere mondje een grote glimlach!

Ook de allerjongste telg uit het dorp, Sienna Olinga, genoot 
met volle teugen van haar mooie Nijntje pop. 
Vele liedjes werden gezongen en pepernoten gezocht 
en gegeten. Mw. Folkersma en Mw. Moesker genoten 
met volle teugen van  hun kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, heel bijzonder. En ook opa en oma 
Olinga zaten te stralen bij de 1e sinterklaasviering van 
hun kleindochter! Moe en voldaan keerden zowel de 
Sint en zijn Pieten, als de kindjes en hun ouders weer 
huiswaarts. Op de valreep werd de nieuwste Krewerder, 

Het was wederom een mooie, gezellige en zeer geslaagde 
middag!
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Experiment Krewerd
Dan rest ons ‘last but not least’ nog het meest belangrijke 
voor de Krewerders, het ‘Experiment Krewerd’. 
Inmiddels is een ieder in de omgeving wel ter ore gekomen, 
dat het Experiment de goedkeuring heeft gekregen van de 
Gemeente Delfzijl en het NCG. 
Dat is natuurlijk fantastisch en heugelijk nieuws, in een tijd 
waarin vele versterkingsplannen in de omgeving een zachte 
dood sterven en er weer veel reuring is in de politieke cont-
reien wanneer het over de aardbevingsproblematiek gaat. 
Tegelijkertijd is het ook heel spannend en emotioneel  voor 
de inwoners van Krewerd.

‘Wat staat er allemaal te gebeuren in ons mooie dorp’?  
                                                                                                                                                    
Wat Dorpsbelangen juist nu ook erg belangrijk vindt, is er 
over te waken dat de saamhorigheid in het dorp in stand 
blijft.
Met zijn allen de kop d’r veur! Ga met je medebewoners 
en buren in gesprek, kom op de informatie avonden zodat 
je mee kunt praten over je eigen huis en haard en je leef-
omgeving en niet hoeft te gissen naar antwoorden of halve 
onwaarheden hoort in de wandelgangen.
Inmiddels zijn alle huizen in Krewerd bij de coöperatie aan-
gesloten, dat is natuurlijk een fantastisch resultaat! 
Het zou daarom ook leuk en een goed voornemen voor het 
jaar 2020 zijn, wanneer we als bewoners op de ‘Start het 
weekend’ borrels, ochtendopenstellingen en andere activi-
teiten in het dorpshuis of m.b.t. het dorp, blijven komen.  We 

AED cursus                                                                                                                                           
We hebben in de maanden november/december in 3 cursus 
avonden, 23 dorpsbewoners opgeleid in reanimeren met een 
AED, welke in Krewerd particulier beschikbaar is gesteld. 

te weten dat er zoveel bewoners te hulp kunnen schieten in 
nood! Gefeliciteerd allemaal!

Start het weekendborrel                                                                                                                                    
Je kunt je aanmelden om een bardienst te draaien tijdens 
de borrel, zodat ook de mensen van bestuur Dorpsbelangen 
eens als bewoner aan tafel kunnen zitten en mee genieten.                           
We zoeken nog iemand die een lekkere soep wil verzorgen 
voor de borrel van 24 januari!
De kosten hiervan neemt Dorpsbelangen op zich, maar de 
soep mag ook geschonken worden t.b.v. het dorpshuis.

Gebiedsregisseur in Kredo aanwezig: 
1 x in de maand is Edwin Broekman in Kredo aanwezig  als 
aanspreekpunt namens de gemeente, voor ons inwoners.
Nog even een korte uitleg van de functie van Edwin in onze 
gemeente.
 ‘Gebiedsregisseurs zijn de spil als het gaat om dat samen-
spel tussen inwoners en gemeente. 
Zij zijn het schakelpunt in contact en tussen de gemeente, 
andere partijen en buurt- of dorpsbewoners. 
De gebiedsregisseurs werken daarbij nauw samen met de 
rayonbeheerders van stadsbeheer. 
Zij zijn het aanspreekpunt voor de leefbaarheid, bewoners-
participatie en bewonersinitiatieven’.

De gegevens van Edwin zijn 
Gebiedsregisseur Noord, Edwin Broekman(0596) 63 93 99 
e.broekman@delfzijl.nl

Festiviteiten                                                                                                                                         
Er zal vanaf nu geen oud & nieuw viering meer plaatsvinden 
in Kredo rond de jaarwisseling ‘s nachts, mede omdat er 
geen vuurwerk meer afgestoken gaat worden. 
In plaats daarvan heeft Dorpsbelangen voor een nieuw con-
cept gekozen. 
We gaan een nieuwjaarsreceptie houden en wel op 
vrijdag 3 januari vanaf 19.00u in Kredo, gezellig met een 
hapje en een drankje. 
Wees allen van harte welkom om elkaar het beste te wensen 
voor een voor ons Krewerders spannend en uitdagend 2020!

gezellig uiteinde en wij zien elkaar graag 
tijdens de georganiseerde festiviteiten.

Met een groet van bestuur Dorpsbelangen Krewerd

AGENDA KREWERD
Start het weekend – borrel 2020
vrijdag 24 januari 
vrijdag 28 februari 
vrijdag 27 maart

Ochtendopenstellingen van 10 - 12u: 
8 januari en 22 januari 
5 en 19 februari
4 en 18 maart

Gebiedsregisseur Edwin Broekman, 
aanwezigheid in Kredo 2020:
Vanaf januari iedere maand, voorafgaand aan de start het 
weekend borrel, van 16.00u – 18.00u

Nieuwjaarsreceptie:                                                                                                                                 
3 januari in Kredo. Inloop vanaf 19.00u

Voor het aanmelden van ideeën, anekdotes, mooie Krewer-
der foto’s of het aanbieden van je hulp bij de activiteiten, 
kun je een mail sturen naar:  dorpsbelangen@krewerd.nl  of 
spreek ons persoonlijk aan. 
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drukkerij /printshopSikkema

         Hoofdstraat 16 
         9989 AN  Warffum 
 
 (0595) 42 20 26 
 
 drukkerij@sikkema.nl 
 www.sikkema.nl 

Uw regionale drukwerkpartner

Aan welke kant van ”De Heekt” 

u ook woont, wij staan klaar 

voor al uw druk- en printwerk!

Familie drukwerk 

Verenigings drukwerk 

Zakelijk drukwerk 

Uitgeverij 

Print shop 

Sign media
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Sportpark ‘’KATMIS’’
Kantine tel: 0596-62733

Voetbalvereniging
"Holwierde"

Voor €10,- naar FC Groningen

Als partnervereniging van FC Groningen kunnen leden van VV Holwierde voor € 10,- naar verschillen-
de thuiswedstrijden van FC Groningen! Deze speciale actie is geldig voor de volgende thuiswedstrij-
den:
Wedstrijd Datum    Tijd
Vitesse  zaterdag  8 februari 2020 18.30 uur
AZ  zondag  22 maart 2020 14.30 uur

Op onze website (www.vvholwierde.net) is een link te vinden waar de kaarten besteld kunnen worden. Voor iedere kaart die 
via deze link wordt gekocht krijgt VV Holwierde een bedrag uitgekeerd, dus u steunt niet alleen FC Groningen, maar ook VV 
Holwierde bij bezoek van deze wedstrijden.

Activiteiten in januari 2020

Op zaterdag 4 januari wordt een klaverjasmiddag georganiseerd. Deze activiteit start om 13:00 uur, de deelnamekosten 
bedragen € 4,- en u heeft altijd prijs. Om 17:00 uur is er een nieuwjaarsborrel.
Op zaterdag 25 januari wordt een nieuwjaarsfeest georganiseerd, waar Léaux & Adyara de muziek verzorgen. Ook zal er 
nog een ander gastoptreden plaatsvinden deze avond. Verdere informatie volgt nog.  
Op 11 en 12 januari vindt de jaarlijkse Eurocup Delfzijl weer plaats. 
Voorafgaand aan dit toernooi wordt donderdag 9 januari tevens een toernooi georganiseerd voor voetbalverenigingen uit de 
omgeving van Delfzijl, waar ook VV Holwierde met een team zal aantreden. 
Het toernooi begint om 18:00 uur en zal duren tot ongeveer 23:00 uur. 

Wedstrijdprogramma 1e elftal 

Zaterdag 25 januari | VV Holwierde 1 - Groen Geel 1  |  Aanvangstijd: 14:30 uur
Zaterdag 1 februari  | Grijpskerk 1 – VV Holwierde 1   | Aanvangstijd: 14:30 uur

Sponsoring

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

en een gelukkig, gezond 
en sportief 2020 toe. 

Lid worden?

Het einde van het seizoen nadert, maar er wacht alweer een mooi nieuw seizoen voor VV Holwierde! Wilt u of uw kind hier 
deel van uitmaken? Meld u dan aan via het aanmeldformulier op www.vvholwierde.net en dan heten wij u graag welkom! 
Heeft u vragen? Stuur dan gerust een mail naar website@vvholwierde.net.
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• Promotie
• Relatiegeschenken
• Horeca
• Foto producten
• Kleding

• Drukwerk
• Buitenreclame
• Stickers
• Flyers/folder

Volledig voor u verzorgt!

info@dereclamestunter.nl
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Eltje R einier
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B auk

Foktje

H enk

 Walter
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Nieuwkomers klimmen in de pen.....
Even voorstellen,

Wij zijn Jos en Lisa. Sinds eind augustus wonen we aan 
de Krewerderweg 8, samen met onze zoon Jonas van 1 en 
onze drie katten. We hebben hiervoor beiden in Groningen 
gewoond en gestudeerd. Lisa heeft Verpleegkunde gestu-
deerd en werkt inmiddels alweer 5 jaar bij het UMCG op de 
Neurologie. Jos heeft Small Business and Retail manage-
ment gestudeerd en heeft inmiddels een eigen bedrijf. 

Onze woning in Groningen werd na de geboorte van onze 
zoon wat te krap. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een 
kavel om zelf een huis op te bouwen. Inmiddels hebben wij 
een kavel gevonden in de wijk Dijkshorn in Ten Boer. 

In de tussentijd is ons huis in Groningen verkocht. 
Hierdoor hebben we besloten om tijdelijk in Holwierde te 
gaan wonen, tot onze woning in Ten Boer klaar is.
Holwierde was voor ons al bekend, omdat Jos hier is opge-
groeid en zijn ouders hier nog altijd wonen. 

Ook al zal het maar voor een korte periode zijn, we hopen 
hier met veel plezier te wonen. 

Groetjes,
Jos, Lisa & Jonas 

Voor deze rubriek zijn wij op zoek naar nieuwe inwoners van Holwierde en Krewerd die zich met een kort verhaaltje en een 
aantal foto’s aan hun nieuwe dorpsgenoten voor willen stellen.
Volgens onze informatie zijn er aardig wat nieuwe inwoners bijgekomen dus....... klim in de pen en stuur je verhaaltje en een 
paar (liefst los aangeleverde) foto’s naar: weerszijdenvandeheekt@ziggo.nl
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 “ STERRENKUNDE “
door dhr. van Calcar, Ulrum

Aries van Calcar is voorzitter van de Groninger Weer- en 
Sterrenkundevereniging en heeft een eigen sterrenwacht in 
zijn achtertuin.
Astronomie of sterrenkunde is de wetenschap die zich bezig 
houdt met de observatie en de studie van alle fenomenen 
buiten de atmosfeer.
Wat weten we b.v. van het zonnestelsel, sterren, planeten en 
kometen?
Het heelal is een fascinerend onderwerp, vol nieuwe ontdek-
kingen, en dhr. van Calcar kan ons daar veel over vertellen.

Datum:   dinsdag  21 januari 2020
Locatie:   gebouw “Irene” ,  Hereweg 25  in Bierum
Spreker:  Dhr. A.W. van Calcar, Ulrum
Aanvang:  19.45 u.

Van harte welkom op deze informatieve avond ! 

AFDELING BIERUM 
- HOLWIERDE EN 
OMSTREKEN

Buurtvereniging Eensgezind

18 jannuari.
De buurtvereniging. “Eensgezind”, organiseert 

bowling + lopend buffet in
Passe Partout te Appingedam 

aanvang 17.30

Ontmoetingsgroep 55+ 

9 januari (tweede donderdag) 
Nieuwjaarsvisite met puzzel ken je Groningse plaatsen, 

aanvang 14.30 uur in de Heekt 

Goede Kerstdagen en een voorspoedig en liefdevol 2020 
toegewenst,

Namens de vrijwilligers, Korry Star

IVAK-nieuws
7 februari 
Kunstbende try-out @ DAL-regio 

Schrijf en speel je zelfge-
schreven nummers? Dans 
je graag en maak je je eigen 

anders tofs op het podium? 

Kunstbende Groningen en 
het IVAK geven jou de kans 
om te laten zien wat je kunt 
tijdens het open podium. 

De try-out is toegankelijk voor deelnemers in alle catego-
rieën, daarnaast zal er een professional aanwezig zijn die 
feedback geeft op jouw act. Neem vooral je vrienden, familie 
en fans mee om je aan te moedigen! 

Tijd:  19.00-23.00 uur | Locatie: Singel 50 in Delfzijl.
 Inschrijven kan hier. 

Kerstnachtdienst
24 december 2019 

Stefanuskerk Holwierde 

 ‘Een kind is ons gegeven‛ 

Voorganger : Ds. Gerard Knol 
Organist  : Wouter Schep 
M.m.v. : Eerste Grunneger Baaiermer 
                 Mannenkoor 

u bent van harte welkom!

Aanvang 21.30 uur 
Samenzang vanaf 21.15 uur 
Vanaf 21.00 uur warme chocolademelk en    
                    glühwein



36 - Aan weerszijden van ‘De Heekt’ 

Bouwbedrijf
Henk Slagter

Leermens

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

henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl
www.bouwbedrijfhenkslagter.nl

•  Onderhoud
•  Restauratie
•  Kleine klussen 

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

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

www.facebook.com/svholwierde

j

Voor bijles in Economische-Administratieve vakken
(inclusief M&O)

op alle niveaus kun je terecht bij:
Eltje Bos, Wieger van den Bosstraat 15,

 9901 GS Appingedam.
Tel.: 0596-626932 of 06-25545376.

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

Ook examentraining is op afspraak mogelijk
 in de volgende vakken:

 HAVO :  M&O/Bedrijfseconomie
 HAVO :  Economie
 VWO  :  M&O/Bedrijfseconomie
 VWO  :  Economie
 VMBO:  Economie

Klaverjassen H.C. “DE KARPER”

 H.C. “DE KARPER” te Spijk organiseert 
 een vrije klaverjasavond.

 Vrijdag 10 januari
 Aanvang: 19.45 uur in de zaal van café Carillon te Spijk
 Inleg € 4 met voor ieder een prijs

 U bent van harte welkom!

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

   Vrijdag             9.00 – 18.00 uur
  Zaterdag      9.00 – 17.00 uur     

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

Diverse soorten fruit 
Goudreinetten en Gieser Wildeman. 

Aardappelen, eieren, groenten, kaas, bio-vlees 
KERSTpakketjes en KERSTcadeautjes 

Ons fruit ligt ook in het koelvak van de Superrr 
Iedere maandagmorgen bezorgen we fruit-aan-huis 

in Holwierde: vraag naar de mogelijkheden 

Gebreide sokken voor jong en oud.

Mevr. Folkersma
Pastorieweg 13
9904 PG Krewerd
Tel.: 0596-625783
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Preekrooster Prot. Gemeente Bierum - Holwierde - Krewerd
december
22 .   9.30 u. Irenekerk Bierum Drs. F. Postema Krewerd  4e advent 
24   21.30 u.  Stefanuskerk Holwierde Ds. G. Knol  Kerstnachtdienst   
      21.15 samenzang
25  10.00 u. Irenekerk Bierum Ds. G. Knol  Kerst 
29     9.30 u. Irenekerk Bierum Ds. G.A. Segger Winsum   
31  19.30 u. Irenekerk Bierum Ds. G. Knol  Oudejaarsavond 
januari

12  9.30 u.   Stefanuskerk Holwierde   ds. G. Knol 

26  9.30 u.   Irenekerk Bierum               ds. G. Knol                                   H.A. 
februari

Agenda Holwierde 2019/2020

December
 19  gezellige avond evt. met partner Schuttersver.
 19 Neutr.vrouwengr.kerstverhaal +kerststuk   
 aanvang:19.30 uur
 20 Veur Mekoar en Anja Afman in de Superrr

2020
januari
  4 VV Holwierde Klaverjassen en pokeren   
  7 Neutr.vrouwengr. Erik Hulsegge (RTV Noord)
  9  (niet de eerste, maar de tweede donderdag)
 Ontmoetingsgroep 55+ 14.30uur De Heekt
 18 Buurtver.”Eensgezind” bowling+lopend buffet
 Passe-Partout Appingedam aanvang 17.30 uur
 21 Ledenjaarvergadering Schuttersvereniging                  
februari
  6 Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt
  8 Nieuwjaarvisite en schuttersfeest 
  Schuttersvereniging(Piekavond)
 15 Neutr.vrouwengr. Nieuwjaarsvisite
maart
  5 Ontmoetingsgroep 55+ 14.30 uur De Heekt

MET SPOED EEN DOKTER 
NODIG?

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

OP EEN FEESTDAG 
DE DOKTERSDIENSTEN GRONINGEN

Vrijwilligers oud papier:  
Vrijdag 3 januari 2020
Martijn Doornekamp 06-55168731
Arnold Kloosterman 0596-620475 

Vrijdag 7 februari 2020
Robert Dekker  06-23136109
Martijn Bos                         06-12714730

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

Afval ophaaldienst 
Grof vuil: .telefoon 20638

Informatie / contactgegevens Rayon 
Noord Gemeente Delfzijl
Gebiedsregisseur Noord
Edwin Broekman, e.broekman@delfzijl.nl, 
tel 0569 639399 of 06 55477082
elke 4e vrijdag van de maand, is de Gebiedsregisseur in 
Holwierde aanwezig op de volgende locatie:
Superrr, Uiteinderweg 7b Holwierde van 9.30 u tot 12.30u 

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

www.meijerendrenth.nl

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

www.poortenwoltjer.nl

Hypotheek nodig? Bel voor een afspraak!

Wilt u meer weten over de 
hypotheekmarkt of het eventueel 

omzetten van uw huidige hypotheek?  
Heeft u een huis gekocht en wilt u een 

nieuwe  hypotheek afsluiten? 

Voor een helder advies!

Het 
 eerste 

gesprek is 
kosteloos



HULP NODIG?

Organiseert hulp voor Holwierders door Holwierders,  
deze is ondergebracht bij de Stichting Dorpsbelangen  

en wordt gesteund door de Brede Werkgroep. 

DE HULP IS ALTIJD KOSTELOOS! 
Gemaakte kosten rekent u af met de persoon die hulp verleent,

dit gaat natuurlijk altijd in overleg

VOORBEELDEN VAN HULP 
PRACTISCHE OF SOCIALE HULP

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

VERVOER
Bij voorbeeld naar dokter of ziekenhuis   

Hiervoor wordt  0,19 cent per km gerekend.

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

TECHNISCHE HULP
Een schilderij ophangen, computerproblemen oplossen, voorwerpen  

verplaatsen, stekker repareren, naaiklusje, lamp ophangen enz.

BEL 06 11803050 
BEREIKBAAR OP WERKDAGEN VAN 8.00 TOT 18.00 UUR
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