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Vandaag in de abonneekrant

Herinneringen aan ‘goude oude tijd’ in Uithuizen

Historie zwembad Oude
Dijk in woord en beeld
’Ook waardedalingsregeling voor vergeten
hoekje Hogeland’

e 45,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - De raad van
Het Hogeland wil dat alle huizenbezitters in de gemeente in aanmerking komen voor de waardedagelingsregeling
van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Inwoners van
globaal Ulrum, Zoutkamp en Lauwersoog krijgen nu geen geld en
dat is de politiek een doorn in het oog. Dat bleek tijdens de gisteravond gehouden raadsvergadering. ,,In een deel van onze gemeente
komen huizenbezitters niet in aanmerking voor deze regeling. Het ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Versterkingsoperatie
’t Zandt in volle gang
’T ZANDT - De versterkingsoperatie in ’t Zandt is in volle gang. Er
wordt momenteel gewerkt aan
de Oosterstraat, Hink Oostingstraat en de Karshof. De versterkingsoperatie in ’t Zandt, noodzakelijk als gevolg van de door
de gaswinning veroorzaakte
aardbevingen in dit gebied, ging
vier jaar geleden van start met
tal van inspecties aan woningen
in het dorp. Eind 2017 werd ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

De vele gezichten van Aizo Betten

UITHUIZEN - De plannen voor
het vroegere zwembad aan de
Oude Dijk in Uithuizen roepen
bij veel mensen herinneringen
op aan de ‘goede oude tijd’. Om
nieuwsgierigen ter wille te zijn
heeft de nieuwe eigenaar van
het bad, Jan Doff, niet alleen
een schets van de plannen aan
de buitenmuur gehangen, maar
valt op het toegangshek naar
zijn woning ook de hele historie
te lezen.
Wie anders dan Jan Ekema heeft
zich in het verleden al eens verdiept in de geschiedenis van het
bad dat in de jaren dertig onder
grote publieke belangstelling, rond
de 1400 mensen, werd geopend.
De Uithuizer wijdde er in het in
2012 verschenen boek Uithuizer
polders in woord en beeld een compleet hoofdstuk aan. Doff maakte
er graag gebruik van en heeft er
door de firma Noorderlicht een
fraaie versiering van laten maken
op het hek dat toegang biedt tot
zijn tijdelijke woning op het terrein. ,,Ik krijg veel vragen van
mensen en ik denk dat dit het antwoord geeft op die vragen. Er is te
lezen hoe het zwembad ooit is ontstaan en hoe het in de volgende jaren verder is gegaan. Ook het
meest recente verhaal, met mijn
plannen, staat er op”, aldus Doff.
Zoals gemeld heeft hij het voornemen om het oude plan van een
tweetal Amsterdammers nieuw leven in te blazen. Dat betekent dat
er een viertal lodges zal worden ge-
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Man gepakt voor diefstal
bij wegkramen en kerken
NOORD-GRONINGEN - De politie heeft een 34-jarige man uit
Assen aangehouden in verband
met de diefstal van geld bij wegkraampjes in Noord-Groningen.
De man heeft zeker vijftien zaken bekend. Hij heeft ook geld
gestolen uit kerken.

 Jan Doff en Jan Ekema bij het toegangshek met informatie over
de historie van het zwembad.

bouwd waarin vakantiegangers
een tijd kunnen vertoeven. Ook
komt er een woning voor Doff en
zijn gezin. Nu wonen ze nog in een
tijdelijke woning, maar die kan te
zijner tijd weer dienst gaan doen
als gastenverblijf. Het gehele complex wordt energieneutraal doordat er op de badhokjes zonnepanelen komen, die in een hoek van
vijftien graden komen te liggen en
vanaf de Oudedijk zelf niet te zien
zullen zijn. Die badhokjes waren in
de beginjaren verdeeld in openbare en hokjes die te huur waren.
Met name de notabelen uit die tijd
maakten veelvuldig gebruik van

WARFFUM - Zeven jaar na het overlijden van Aizo Betten zal er in
april een boek over deze Warffumer kunstenaar (1938-2014) verschijnen. Dat boek wordt gekoppeld aan een overzichtstentoonstelling van zijn werk in Openluchtmuseum Het Hoogeland in
Warffum. Die expositie omvat
zo’n veertig werken uit het omvangrijke oeuvre van Betten.
,,Alle facetten komen aan bod”,
legt directeur Stijn van Genuchten van het museum uit. ,,Het
boek en de expositie hebben ...

die laatste optie omdat zij het geld
hadden om dat te kunnen betalen.
In de beginjaren was gemengd
zwemmen ook uit den boze. Het
ene uur mochten de mannen het
water in, het andere uur de vrouwen en zo ging het door. ,,En in de
tussentijd moesten ze het bad uit,
terug naar huis”, aldus Jan Ekema.
,,De pastoor en de CHU waren fel
tegen gemengd zwemmen.”

In de maanden juli tot en met november werd bij de politie ruim
tien keer aangifte gedaan van diefstal van geld uit onbemande
kraampjes langs de weg. In deze
kraampjes werden bloemen, eieren, groenten of brandhout verkocht. Ook werd een aantal keren
geld gestolen uit kerken. Het gaat
om kleine geldbedragen, die variëren van 3 tot 50 euro.
Bij enkele diefstallen werd de verdachte overlopen en op andere

plekken werd de diefstal door camera’s vastgelegd. Getuigen beschreven de dader, die zich op een
fiets verplaatste. De man werd
door agenten op een aantal videobeelden herkend. Dat leidde uiteindelijk vorige week tot zijn aanhouding
De diefstallen uit wegkraampjes
vonden plaats in Warffum, Saaxumhuizen, Pieterburen, Uithuizermeeden, Eenrum en Feerwerd. De
kerkdiefstallen waren in Breede,
Eenrum, Vierhuizen en Leens. Op
sommige plekken sloeg de verdachte meerdere keren zijn slag.
Toen hij in korte tijd voor de derde keer een geldkistje opende om
geld te stelen, vond hij geen geld,
maar een briefje met de tekst:
‘Jammer dat er geen geld in zit’.
De verdachte is vrijdag voorgeleid
aan de rechter-commissaris.

De werkzaamheden om het bad in
oude luister te herstellen gaan gestaag verder. Jan Doff heeft al
nieuwe kozijnen op de kop getikt,
want de oude zijn aardig verrot.
,,De oude ingang wordt straks een
loze deur en de oude uitgang wordt
de nieuwe ingang. Het wordt weer
in de oorspronkelijke kleur, maisgeel, geverfd maar daar is het nu
de tijd niet voor. Zo komt de restauratie stapje voor stapje dichterbij.”

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Restauratie molen Aeolus van start
ADORP - De restauratie van de sterk vervallen molen Aeolus in
Adorp is vanochtend van start gegaan. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door het Molenbouw- en Aannemingsbedrijf A. Doornbosch, dat praktisch naast de molen is gevestigd. ,,Dat maakt het speciaal”, erkent molenbouwer Anne Doornbosch, ,,maar aan de andere
kant is het een klus als alle andere.” De komst van een hoogwerker
kondigde vanochtend de start van de werkzaamheden aan. Roeden
werden uit de askop gehaald en na verwijdering van de staart ...

Zo moet het er uiteindelijk uit gaan zien.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Burdy: ’Gezondheid is het belangrijkst’
ULRUM - Zanger Burdy, de artiestennaam van Bert Schaap, uit Ulrum had normaal gesproken de afgelopen maanden menig zaal of
feesttent volledig op zijn kop gezet met zijn hits Mit mien ogen dicht,
Sayonara of De vissers van Zoltkamp. De corona-uitbraak bepaalde echter anders voor de
zingende buschauffeur, die in
het circuit het Feestbeest oet
Grunn wordt genoemd. ,,Maar ik
heb alle begrip voor de maatregelen die de regering heeft genomen. Laat dat duidelijk zijn.
Gezondheid is het ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Het echtpaar Oudman vierde dinsdag het platina huwelijksfeest.

Platina huwelijk in Bedum
BEDUM - Het echtpaar Freerk
Oudman (98) en Anje Ebelina
Oudman-Oosterhof (94) uit Bedum heeft dinsdag zijn 70-jarig
huwelijksfeest bescheiden gevierd. Het echtpaar woont in
Alegunda Ilberi. De gemeente
Het Hogeland kwam vanwege
de coronacrisis niet op bezoek.

men zij natuurlijk niet allemaal op
bezoek. Een aantal kinderen is
persoonlijk gespreid langs geweest, maar om het paar toch een
mooie felicitatie te geven heeft elk
gezin een fotoblad gemaakt en van
al die bladen is een bundel gemaakt. Verder waren het vooral telefoontjes en kaarten die richting
Alegunda Ilberi zijn gegaan.

Het echtpaar heeft 9 kinderen, 26
kleinkinderen en 29 achterkleinkinderen. Vanwege corona kwa-

De twee wonen dan weliswaar in
hetzelfde verzorgingshuis maar op
verschillende afdelingen. Me-

Garnwerd
wordt verlicht
GARNWERD - Dorpsvereniging
Garnwerd vraagt aan de inwoners
van het dorp lichtjes bij hun huizen te plaatsen. Op deze manier
moet een gezellige sfeer in het
dorp ontstaan.
Het kan gaan om lichtjes in de
tuin, aan een hek of bijvoorbeeld
in de vensterbank. Het is de bedoeling dat ze goed zichtbaar zijn
vanaf de straat. ,,Een lantaarntje
bij de deur is ook een leuke optie’’,
aldus een van de suggesties van de
vereniging. De dorpsvereniging
plaatst zelf rond 12 december
weer de jaarlijkse dorpskerstboom. Het traditionele kerstfeest
met samenzang in de Ludgeruskerk kan dit keer niet doorgaan
vanwege de coronamaatregelen.

vrouw Oudman heeft namelijk verpleegzorg nodig. Zij is van oorsprong een Bedumse en geboren in
Ter Laan. Hij komt van Stitswerd
waar hij tot zijn 75e boer is geweest. De kinderen zijn in die periode geboren. Vader was enige
tijd ook nog wethouder van de
toenmalige gemeente Kantens.
Zijn schoondochter Hilma Oudman ging ook de politiek in. Zo was
ze namens de ChristenUnie raadslid in de gemeente Eemsmond en
later ook nog statenlid.
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Ellen van Selm gaat door
als voorzitter P10-netwerk
NOORD-GRONINGEN Ellen van Selm is voor
voor vier jaar herbenoemd als voorzitter
van de P10, het samenwerkingsverband van
grote plattelandsgemeenten waar ook Het
Hogeland deel van uit
maakt.
De P10 heeft de afgelopen
vier jaar onder aanvoering
van Van Selm, burgemeester van Opsterland, een
stevige positie verworven
in de bestuurlijke wereld.
,,We zitten steeds vaker
aan tafel en steeds vaker
als het écht ergens over
gaat. We laten de stem van
het platteland horen in onderwerpen als energietransitie, stikstof, 5G, onderwijs en zorg. Ik ben bijzonder blij dat ik nog vier
jaar mag bouwen aan dit
belangrijke netwerk. Het
platteland wint aan betekenis, dat is een goede ontwikkeling. Ik vind het
mooi dat ik daaraan mag
blijven meewerken”, zegt
Van Selm.
De P10 behartigt de gezamenlijke belangen van
plattelandsgemeenten op
diverse beleidsterreinen

richting Kabinet, Eerste
en Tweede Kamer, ministeries en Europa. Daarnaast zorgt het netwerk
voor
kennisuitwisseling
tussen gemeenten en met
andere
samenwerkingspartners. De P10 is goed
vertegenwoordigd in VNGbestuur en -commissies en
goed bekend bij andere
netwerkorganisaties en tal
van andere (belangen)organisaties.
,,Deze sterke positie in het
interbestuurlijke krachtenveld is een verdienste
van velen en zeker niet in
de laatste plaats van Van
Selm”, vindt het Algemeen Bestuur van de P10,
waarin Het Hogeland met
twee wethouders is vertegenwoordigd. Het bestuur
roemt verder de proactieve en betrokken opstelling
van Van Selm, haar uitgebreide netwerk, goede benaderbaarheid en scherpe
signaleringsvermogen. Zo
heeft ze zich ontwikkeld
tot een gewaardeerd en
verbindend boegbeeld van
de P10. Verder is onder
leiding van Van Selm een
stevig fundament gelegd
voor een succesvolle doorontwikkeling van de netwerkorganisatie.

Ellen van Selm.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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Succesvolle Sinterklaas
Speurtocht in Warffum
WARFFUM - De Sinterklaas
Speurtocht die zaterdag in
Warffum is gehouden, is een
groot succes geworden.
Sinterklaas kon dit jaar vanwege
de coronamaatregelen niet aanmeren in de haven van Warffum. De
traditionele intocht ging dus niet
door, maar de Goedheiligman wilde de kinderen toch iets leuks aanbieden en bedacht samen met Sinterklaas Warffum en SmoeSel een
andere leuke activiteit. Onder leiding van Nikki Pit, Iris Buikema,
Marianne Bosma, Priscilla Woltjer
en Daniël Verlinden werd er een
speurtocht door het dorp uitgezet.
De kinderen konden zich aanmelden in de haven. Daar kregen zij
de route en alle andere informatie
die nodig was. Op de route waren
verschillende traditionele Pieten
aanwezig, waaronder de bekende
Bakpiet die al jarenlang naar
Warffum komt. Bij Het Spijslo-

kaal liet Bakpiet de kinderen zien
hoe ze pepernoten moeten bakken.
Tijdens de speurtocht konden kinderen allerlei letters en andere
Sinterklaasgerelateerde figuren
zoeken. De letters vormden uiteindelijk het woord Pepernotenfabriek. Aan het einde van de route
kregen de kinderen een kleurplaat
en een zak vol met pepernoten.
Ook konden de kinderen dankzij
een bord van Creatief met Margrietje op de foto als Sinterklaas of
Piet.
Hannah Kiep, Lotte de Groot en
Lars Kuiper hebben na afloop van
de speurtocht nog bezoek van een
aantal Pieten gekregen. Zij waren
enorm blij met de gewonnen chocoladeletter en erg verrast dat de
prijsjes door de Pieten thuis werden bezorgd.
De organisatie is erg blij dat iedereen zich aan de geldende coronamaatregelen heeft gehouden en
uiteraard erg tevreden met alle lovende reacties.

Wintermarkt
in Pieterburen

Delthepad dicht

Peroneel en aanhang van de firma Ten Berge, dat dit jaar honderd jaar bestaat. Deze foto is genomen voor de uitbraak van het coronavirus.

Ten Berge in Huizinge
bestaat een eeuw
HUIZINGE - Landbouwmechanisatie- en constructiebedrijf Ten Berge in Huizinge bestaat dit jaar een eeuw,
maar door de coronacrisis zit het vieren van een feest ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan er niet in. Volgend
jaar hoopt men alsnog groot uit te kunnen pakken.
Firma Ten Berge is opgericht in
1920. Jakob ten Berge uit Huizinge
was smidsknecht bij smederij Vink
op Valom. Zij tipten hem om de
toenmalige smederij Kremer in
Huizinge over te nemen. Dit gebeurde in 1920. De smederij ontwierp, maakte en repareerde alles
wat nodig was voor de landbouw.
De smederij smeedde spijkers, ankers, hang- en sluitwerk, alle ijzerwerk en hoepels voor landbouwwagens. Ze repareerden ploegen,
smeedden de ploegijzers, bekapten de paarden.
Naast werkzaamheden voor de
landbouw was Ten Berge er ook
voor de bevolking van Huizinge.
Kachels werden gerepareerd, fietsen verkocht en gemaakt, kleine

Bakpiet in actie in Warffum.

Jeroen de Munck stopt
als trainer bij vv Winsum
WINSUM - Jeroen de Munck
zal aan het einde van het seizoen stoppen als trainer van de
tweede selectie van vv Winsum.
De Winsumer heeft aangegeven
het intensieve trainerschap niet
langer te kunnen combineren met
zijn drukke baan in het onderwijs.

Onder leiding van Jeroen de
Munck speelt het tweede team van
vv Winsum meestal verzorgd en
aanvallend voetbal. Mede daardoor is het tweede niet alleen een
vaste waarde, maar ook een gevreesde tegenstander geworden in
de reserve Hoofdklasse. Tevens
heeft hij meerdere spelers afgeleverd bij de eerste selectie.

Voordat De Munck het tweede elftal van vv Winsum onder zijn hoede nam, was hij als hoofdtrainer actief bij HS ’88, De Heracliden,
Poolster en ONR. Vooral zijn periode in Uithuizermeeden maakte indruk: onder leiding van De Munck
promoveerde De Heracliden voor
de eerste en vooralsnog laatste
keer naar de tweede klasse.

Eerste exemplaar boek Wirdum
WIRDUM - Het eerste exemplaar van het boek Wirdum.
Grasduinen en schelpen zoeken
is zaterdag tijdens een korte
plechtigheid bij de historische
theekoepel van de borg Rusthoven officieel gepresenteerd. De
drie auteurs -Toy van Nulck,
Henk de Wilde en Judith Zijlstra- besloten op deze wijze het
eerste exemplaar symbolisch te
overhandigen aan de Wirdumer
gemeenschap.
Vanwege de coronamaatregelen
moest de officiële boekpresentatie
in de kerk van Wirdum tot hun
spijt worden afgelast. Vandaar dat
werd besloten tot een boekpresentatie in kleine kring. Om het bijzondere moment te markeren, gingen de drie auteurs samen op de
foto.
Verder werden de auteurs door de
Stichting Uitgaven Noord-Gronin-

gen in het zonnetje gezet. Voorzitter Teun Juk: ,,De drie auteurs
hebben een prachtig boek gemaakt. De inwoners van Wirdum
mogen trots zijn op hun dorpsgenoten. Van harte gefeliciteerd!”
De auteurs zijn trots op het boek.
Toy van Nulck: ,,We hebben er de
afgelopen vijf jaar met veel plezier
aan gewerkt. Er hebben heel wat
uurtjes ingezeten. In zeven hoofdstukken laten we de rijke geschiedenis van ons mooie dorp zien. Een
geweldige teamprestatie.”
Judith Zijlstra: ,,We hebben het
boek niet voor ons zelf gemaakt,
maar voor de gemeenschap van
Wirdum. Het boek komt straks ook
op de leestafel van het dorpshuis
te liggen. Dat duurt alleen nog
even, vanwege versterking en renovatie van het dorpshuis door
aardbevingsschade.”
Wat Henk de Wilde vooral aanspreekt, is het bijzondere formaat
van het boek (23,5 x 28 centimeter). ,,Ik heb mij vooral bezigge-

WARFFUM - Het Delthepad in
Warffum is tot en met vrijdag 8 januari afgesloten. Het betreft het
pad langs het spoor, tussen de
Kloosterweg en Westerhornseweg.
Het pad is gestremd omdat de betonverharding wordt vervangen.

houden met het verzamelen van fotomateriaal. Door het gekozen formaat en het fraaie drukwerk komen de foto’s er heel goed uit.
Juist de combinatie van foto’s en
tekst maakt het boek zo leuk.”
De drie auteurs kijken met veel
plezier terug op hun project. Toy
van Nulck: ,,Het boek laat Wirdum
zien zoals het zich door de eeuwen
heen heeft ontwikkeld. Door middel van dit boek proberen we de
geschiedenis dichter bij de mensen te brengen. Mede dankzij de
buitengewoon prettige samenwerking met de mensen van de Stichting Uitgaven Noord-Groningen en
Drukkerij Sikkema in Warffum is
deze fraaie uitgave tot stand gekomen, met als kers op de taart het
prachtige schilderij dat onze plaatselijke kunstenares Antje Sonnenschein maakte voor de omslag.”
Het boek kost 29,50 euro en is te
bestellen via www.uitgavennoordgroningen.nl en verkrijgbaar via
de boekhandel.

wagentjes voor vervoer van handel
en nijverheid werden gemaakt en
gerepareerd. Ook was er een goede samenwerking met kuiperij
Frieling die gevestigd was tegenover Ten Berge. Door de grote
drukte werd zoon Geert ten Berge,
nadat hij zijn scholing had afgerond, smidsknecht bij zijn vader.
Jakob ten Berge trad langzamerhand terug en in 1953 is de zaak
overgedaan aan Geert en Janny
ten Berge-Zwama. In deze periode
kwam de mechanisatie in opmars.
Geert ten Berge was hiervan een
groot voorvechter. Zichtmachines,
zelfbinders, KZ ploegen-Koens
Zijldijk, tractoren melkmachines,
poot-, en maaimachines, mestafvoeren, landbouwwagens, persen
enzovoort kamen er. Ten Berge
werd sub-dealer van Ford en
hoofddealer van Guldner.
In 1970 is Ten Berge Deutz-Fahrdealer geworden. De ontwikkeling
van de mechanisatie kende geen
grenzen. De techniek werd verbeterd en er werden veel machines
verkocht aan boerenbedrijven in
de wijde omtrek. Dealerschappen
werden uitgebreid met merken als
Mengele, Fahr, Kuhn en Strautmann. Inmiddels was het aantal
personeelsleden uitgegroeid tot
zo’n 8 mensen.

Verkoop aan personeel
In 1991 deed Geert ten Berge een
stap terug en besloot het bedrijf
aan vijf personeelsleden te verkopen. Klaas Helmantel, Willem van
der Poel, Jan van Wolde, Ginus
Hazekamp en Jakob ten Berge
werden alle vijf eigenaar. In de jaren negentig zijn de werkzaamheden verder uitgebreid. Door de
steeds groter wordende machines
ontstond er ruimtegebrek bij boerenbedrijven. Er kwam steeds
meer vraag naar het vervangen
van houten gebinten naar stalen
boogspanten in originele schuren
en plaatsing van nieuwe agrarische loodsen.
Uiteindelijk zijn er vier vennoten
door onder andere pensionering
uitgetreden. Arnold Helmantel is
in 2001 en Michel van Baren is in
2007 bij het bedrijf komen werken. In 2013 zijn Arnold Helmantel en Michel van Baren ingestapt
in de VOF Nadat de laatste vennoot teruggetreden is in 2016, zijn
zij nu samen de eigenaren van het
bedrijf waar inmiddels elf werknemers werken.
De taken zijn verdeeld. Michel van
Baren houdt zich bezig met de verkoop van de machines. Het werk
én de klantenkring wordt steeds
uitgebreider. De klanten zitten in
heel Noord-Groningen, van Delfzijl

tot Zoutkamp. En vanaf Zoutkamp
is het maar een kleine stap naar
Noord-Friesland (en Noord-Holland) waar meerdere Deutz-Fahrcombines van Ten Berge lopen. Arnold Helmantel is werkplaatschef
en men kan bij hem terecht voor
staalconstructieoplossingen.
Zij
worden hierin ondersteund door
oudgediende Ginus Hazekamp. Hij
is tevens verantwoordelijk voor onder andere de boekhouding. Met
behulp van vijf monteurs in de
werkplaats worden alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.
In de staalconstructie zijn zes medewerkers werkzaam. Onderweg
wordt ook service op maat geleverd met vier goed uitgeruste servicebussen.
Alle medewerkers
gaan jaarlijks naar scholing om
volledig bij te blijven in de moderne techniek.
Ook heeft Ten Berge een winkel in
het bedrijf. Hier zijn onder andere
gazonmaaiers, bosmaaiers, hogedrukreinigers, gereedschap, en heteluchtkanonnen te koop. Ook is
het een goed adres voor tuingereedschap en andere aanverwante
artikelen. De winkel is geopend op
maandag tot en met vrijdag van
(half) 8 tot 5.
Het jaar 2020 zou een jubileumjaar zijn geworden met daarin verschillende activiteiten, zowel voor
het personeel, de klanten alsmede
inwoners van Huizinge. Het jaar
begon met een bezoek aan de
Strautmann-fabriek met personeel
en aanhang. Corona gooide echter
roet in het eten voor het verdere
programma. Ook de tweejaarlijkse

PIETERBUREN - De visboer
van Pieterburen en de groenteboer van Roodeschool zullen
zondag van 11.00 tot 17.00 uur
een zonnige wintermarkt houden in het centrum van Pieterburen. De visboer neemt weer
allerhande heerlijke vissoorten
mee om te laten proeven. De
groenteboer heeft voor het koude winterweer dubbel gestripte
boerenkool, spekbonen en
bloemkool van eigen land, maar
ook heerlijke zoete clementinemandarijnen om te proeven en
Hollandse aardbeien. De groentereus neemt echter niet alleen
groente en fruit mee: ook gehaktballen en droge worst van
slager Koning uit Oude Pekela
en natuurlijk brood van bakker
Olinga uit Bierum.

Kort regionaal
GARNWERD/WINSUM - De aansluiting op het betonfietspad langs
de Garnwerderweg bij manege
Weidelust in Winsum is van maandag tot en met woensdag gestremd. Fietsers en wandelaars
worden omgeleid via de rijbaan.

werktuigenshow zal dit jaar niet
door gaan. Misschien dat Ten Berge volgend jaar een herkansing
krijgt.

IJsclub Baflo
vergadert niet
BAFLO - IJsclub Baflo is genoodzaakt om de jaarvergadering die gepland stond op 27 november uit te stellen in verband
met de coronamaatregelen. Men
hoopt die bijeenkomst komend
voorjaar wel door te kunnen laten gaan. Op 7 november is de
pomp bij deijsbaan aangezet zodat er bij voldoende vorst weer
geschaatst kan worden. De
KNSB moet nog bekend maken
onder welke voorwaarde er geschaatst mag worden.

Oliebollenactie
GARNWERD - Hoewel de ledenvergadering van IJsvereniging
Reitdiep in Garnwerd is afgelast,
gaat de oliebollenactie wel door.
Rekening houdende met de coronamaatregelen gaan vrijwilligers
medio december in Garnwerd de
deuren langs om de bestellingen
op te nemen. Wie liever telefonisch zijn wensen door wil geven,
kan contact opnemen met Helmut
van der Ploeg (0594-621561) of
Miente Vierssen (0594-621916).
Mailen kan naar m.viersen@kpnplanet.nl. De actie is een welkome
aanvulling voor de clubkas.

Tweede deel expositie over
Westerkwartier geopend
EZINGE - Het tweede deel van
de expositie Westerkwartier In
het Oog van de Storm is vrijdag
geopend in Sebaldeburen. De
tentoonstelling is deels daar en
deels in Museum Wierdenland
in Ezinge te zien.
Met een samen bedachte haiku
(kort Japans gedicht) is in de tijdelijke expositieruimte De Aquarel
in Sebaldeburen de expositie geopend door wethouder Bert Nederveen, Anne Marie van den Bos
(bestuursvoorzitter
Sebaldeburen.net) en de initiatiefnemers Myra Eeken-Hermans en Trija FleerNiks.
Het deel van de expositie dat zich
bevindt in Museum Wierdenland
in Ezinge was op 1 november al officieel geopend. Kort daarna moest
het museum, als gevolg van de aanscherping van de coronaregels,

dicht maar inmiddels is Museum
Wierdenland weer te bezoeken.
De expositie toont 47 kunstwerken
die 23 kunstenaars uit het Westerkwartier maakten in coronatijd.
Zij lieten zich daarbij inspireren
door haiku’s en de regio Westerkwartier. De expositie is een initiatief van Myra Eeken-Hermans en
Trija Fleer-Niks. Het doel van dit
initiatief is verbinding creëren tussen kunst, cultuur en musea in het
Westerkwartier, in een tijd dat het
lastig is voor kunstenaars om zichtbaar te zijn. ,,In de nieuwe gemeente kent nog niet iedereen elkaar. En wij willen kunstenaars in
het Westerkwartier een podium
geven waarop ze met hun werk
zichtbaar kunnen zijn”, vertellen
Myra Eeken-Hermans en Trija
Fleer-Niks. ,,Het Westerkwartier
bevindt zich met corona in het oog
van de storm, waar uiterste stilte
heerst. Om deze stilte zichtbaar te

maken en te verwerken, organiseren wij dit podium.”
De expositie is tot en met 10 januari te zien. Het museum in Ezinge
is dagelijks (behalve maandag) geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In
Sebaldeburen is men alleen welkom op vrijdag en zaterdag van
13.00 tot 17.00 uur. In de weekenden worden inloopworkshops georganiseerd door een deel van de
aan de expositie deelnemende
kunstenaars.
Belangstellenden
kunnen op de zaterdagen in Sebaldeburen terecht en op zondagen in
Ezinge. Voor deze workshops, die
om 14.00 uur beginnen, is de deelname gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de onkosten op
prijs gesteld. De workshops in
Ezinge zijn dichten met Myra Eeken-Hermans (29 november), tekenen met Trija Fleer-Niks (6 december) en schilderen met Trija FleerNiks (13 december).

Waterschap praat
pas volgende maand
over Jaarplan
NOORD-GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest zal pas op 16
december een besluit nemen over
het Jaarplan 2021. Het punt stond
voor gisteravond op de agenda.
Dijkgraaf Bert Middel vond het
niet verantwoord om na elf uur
nog door te vergaderen, te meer
omdat besluitvorming over dit onderwerp in december nog mogelijk
is. De vergadering begon, gezien
de lengte van de agenda, al om
half zeven. De behandeling van de
‘aanpassing belastingstelsel waterschappen’ en de ’Rapportage over
het Derde Kwartaal 2020’ kostten
erg veel tijd. Na vaststelling van
het Jaarplan 2021 in december,
worden ook de daaruit voortvloeiende tarievennota en de belastingverordeningen vastgesteld.

De auteurs met vanaf links Judith Zijstra, Toy van Nulck en Henk de Wilde. Foto: Peter J. Reese.

Zondag vond de eerste workshop al plaats in Ezinge: Schilderen met Anneke Hoes.
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Nieuwe schoonheidssalon
voor mannen en vrouwen

Nieuwe eindejaarsactie HVU
met hoofdprijs van 1000 euro
UITHUIZEN - De Handels Vereniging Uithuizen komt voor de
laatste maand van het jaar met
een nieuwe actie. Na jarenlang
de kassabonnenactie te hebben
georganiseerd, start op 28 november de HVU Bingo-actie.
Met deze actie, die tot en met 2 januari loopt, maakt het winkelend
publiek twee keer kans op een prijs
van 100, 250 en 400 euro. Als klap
op de vuurpijl is er een hoofdprijs
van duizend euro die bij de laatste
trekking op 4 januari zal worden
getrokken.
Vanaf aanstaande zaterdag krijgt
het winkelend publiek bij de leden
van de HVU (op de website
www.uithuizen.info is een overzicht
te vinden) bij aankoop van minimaal 10 euro een stempel die op de
HVU Bingokaart -die in deze krant
is afgedrukt- geplaatst wordt. Op
deze kaart moeten negen stempels
van negen verschillende HVU-ondernemers komen (iedere stempel
heeft een uniek nummer).
Als de kaart vol is, kan hij ingeleverd worden bij de HVU Bingo

Box. Er staat een box bij Mitra, de
Gezondheidswinkel en Lietmeijer
Tweewielers in Uithuizen.
Er zullen twee trekkingen zijn. Op
de zaterdagen voor de trekking
dient de HVU Bingokaart voor
17.00 uur ingeleverd te worden. De
eerste is op 14 december en de
tweede op 4 januari. Vervolgens zal
er contact worden opgenomen met
de winnaars die worden uitgenodigd om bij de feestelijke prijsuitreiking aanwezig te zijn. Kaarten
die meedoen aan de trekking moeten op de zaterdag vóór de trekking
ingeleverd zijn.
De hoofdprijs van 1000 euro wordt
op 4 januari getrokken. De HVU
Bingokaart staat opnieuw in de Ommelander Courant van 10 en 28 december. De HVU Bingokaart kan
ook gedownload worden vanaf de
website van de HVU. Men mag
meerdere keren meedoen. Alleen
correct afgestempelde HVU Bingokaarten komen in aanmerking voor
een prijs. Alle kaarten waarop in
de eerste trekking geen prijs is gevallen, doen automatisch mee in de
tweede trekking.
De deelnemende winkels zijn her-

UITHUIZEN - Beauty Bar Ro is
een nieuwe schoonheidssalon,
gevestigd aan de Talmaweg 10
in Uithuizen. Romana Spanu is
in mei afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en heeft daarnaast een opleiding tot pedicure
gevolgd.

kenbaar aan een poster. Zoals gemeld heeft iedere ondernemer een
stempel met een uniek nummer.
Bij de deelnemende supermarkten
ligt bij de iedere kassa een stempel, ook ieder met een eigen uniek
nummer. Op iedere ingeleverde
kaart mag er maar één stempel per
supermarkt staan. Voor de HVU
Bingokaart en de deelnamevoorwaarden kan men terecht in de advertentie elders in deze krant of op
www.uithuizen.info.
Het bestuur geeft met deze nieuwe
actie een stimulans om toch vooral
te kopen bij lokale ondernemers.
Voor vele bedrijven is dit een moeilijk jaar geweest door de coronamaatregelen, terwijl ze toch vaak
bijdragen aan de leefbaarheid aan
het Winkelhart van Het Hogeland
en aan diverse activiteiten die er
georganiseerd worden. Daarom is
er bij deze actie ook voor gekozen
om alle HVU-leden mee te laten
doen. Bijvoorbeeld bij de aangesloten ZZP-ers, aannemers, horeca-gelegenheden, kappers en garagebedrijven wordt er een stempel gegeven.

,,Al jaren wist ik dat ik schoonheidsspecialiste wilde worden en
mijn eigen bedrijf starten. Dat is
me gelukt”, zegt ze trots. ,,Ik doe
het met veel plezier en liefde en
ben graag met mensen bezig. Ik
ben spontaan, enthousiast en hou
er van om mensen in de watten te
leggen.”

Voedselpasjesactie voor
voedselbank geslaagd

Sinds 19 oktober is ze de eigenaresse van Beauty Bar Ro waar zowel
mannen als vrouwen terecht kun-

nen.
Ze heeft een ruim assortiment aan
behandelingen. Men kan er terecht
voor huidverbetering, gezichtsbehandelingen, pedicure, lichaamsbehandelingen, massages, harsen van
lichaam en gelaat, gellak handen
en voeten, henna brows, lashlift,
manicure, gala- en bruidsmake-up,
wimpers en wenkbrauwen verven.
De openingstijden zijn maandag
van 13.00-21.00 uur, dinsdag 9.0017.30 uur, woensdag gesloten, donderdag 9.00-17.30 uur, vrijdag 9.0017.30 uur en zaterdag 9.00-14.00
uur.
Romana Spanu is te bereiken op
06-24789501 en is ook te vinden op
Facebook en Instagram.
Wie de advertentie in deze editie
uitknipt en meeneemt, ontvangt
tien procent korting, ongeacht welke behandeling.

WINSUM - De oproep van voedselbank Het Hogeland in Winsum
om voedselpasjes van de Postcodeloterij te doneren is een groot succes geworden. In totaal werden er 220 pasjes ingeleverd, die samen
een waarde hebben van 2750 euro. De Postcodeloterij had pasjes
aan haar leden verstrekt waarmee vegetarische voedselproducten
gekocht konden worden bij de Albert Heijn. Omdat er in veel plaatsen op Het Hogeland geen filiaal van deze supermarkt is en omdat
veel mensen niet vegetarisch willen eten, hebben veel mensen de
pasjes opgestuurd naar de voedselbank. Van de opbrengst heeft de
voedselbank onder andere vijfhonderd dozen rijst en driehonderd
dozen pasta’s gekocht. Op bijgaande foto overhandigt Wouter Jansen (links) van Albert Heijn één van de dozen aan Alrich Nienhuis
van de voedselbank.

Compensatieregeling
Lopster kunst en cultuur
LOPPERSUM - Het college van
de gemeente Loppersum heeft
besloten om de kleine culturele
organisaties in de gemeente
Loppersum financieel te compenseren.

I Met negen unieke stempels van Uithuizer ondernemers op deze kaart maakt men kans op 1000 euro of een van de andere prijzen.

De rijksoverheid geeft gemeenten
geld om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Vanwege coronamaatregelen komen sommige (kleine) culturele organisaties, waaronder de amateurkunstverenigingen, namelijk financieel
in de knel. Uit een inventarisatie
die het IVAK heeft uitgevoerd en
uit diverse gesprekken blijkt dat
veel kleine culturele (evenementen)organisaties en amateurkunstverenigingen soms weinig inkom-

sten hebben door uitblijvende optredens en concerten, terwijl de
meeste lasten wel door blijven lopen.
Wethouder Rudi Slager: ,,De culturele sector speelt een belangrijk rol
in onze gemeente: het brengt mensen samen en draagt bij aan het
welzijn van inwoners. Wij vinden
het erg belangrijk dat onze kleine
culturele organisaties en amateurkunstverenigingen blijven bestaan.”
Kleine culturele organisaties en
amateurkunstverenigingen kunnen
een aanvraag indienen tot 31 december van dit jaar. Het is van belang dat de aanvraag in 2020 nog
wordt ingediend. Een aanvraag indienen kan via een formulier op
www.loppersum.nl/corona

I

Romana Spanu in haar nieuwe salon Beauty Bar Ro.
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Te koop aangeboden

Hooi pakjes, eerste snee
goed gewonnen hooi.
Tel: 06-13515092

Te koop aangeboden

Klein zeilbootje op
trailer, is opknapper,
t.e.a.b. Tel: 06-20040020

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

100 Tulpenbollen €8,99; 12
potjes violen €4,75; beuk
v.a. €0,35; heide €1,00; vaste planten v.a. €1,25,
vruchtbomen v.a. €8,99;
rozen v.a. €1,99; klimop v.a.
€0,99; laurierkers v.a. €1,75;
coniferen; haag en bosplantsoen enz..
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448

Gratis halen wij uw
oude wasmachines,
vaatwassers, kachels,
fietsen enz., tevens te
koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 /
06-41798273

WEGENS OPHEFFING
WINKEL
2 Gondola’s verstelbaar
2 kledingstanders
verstelbaar
Cordes Mode-Wonen
Kerkstraat 6 Warffum
0595-422064.
Geopend donderdagen vrijdagmiddag
van 2-5 uur

HORLOGEBATTERIJEN
Inclusief montage
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400.
www.vaszlovszky-winsum.nl
Aardappelen Doré,
Frieslanders, Bildtstar,
Irene, groente en fruit,
potgrond, scharreleieren.
Fam. Ten Hove,
Trekweg 38,
Doodstil (Zandeweer),
0595-432927.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Hobbykwekerij De
Streekhof Den Andel
Voor al uw
groenten en fruit.
Nu Elstar appels van
De Streekhof van €1,30
voor €1,- per kg.
Gieser Wildeman stoofperen vanaf €1,- per kg.
Tulpenbollen 10 stuks à
€1,-; 25 stuks à €2,-;
50 stuks à €3,50
Fruitstruiken w.o. Topa’s,
nog lekkerder dan Elstar nu
van €12,50 voor €9,50
Perenstruiken à €12,50
per stuk.
Al dit moois tot 12.00 uur
op do., vrij. en zat.
Tel: 06-12065989.

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur natuurproduct, dus milieuvriendelijk. Project- en Woninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Loppersum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

Gevulde BOLLENMANDEN €20,00 P/ST.
Kruize Bloembollen.
Hoofdstraat 264,
Uithuizermeeden.
Tel: 06-53169093
info@kruizebloembollen.nl
DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM
industrie- en garagedeuren.
Levering, reparatie en onderhoud. Tel. 0595-497024.
Oet Mien Toentje
zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
Aardappels, uien, wortels
en meer. In de aanbieding
stevige zware bloemkool!
Biologisch geteeld.
Jan Perdok,
Oosternielandsterweg 7,
Uithuizermeeden
BOLLENKISTEN
150x120x96
Kruize Bloembollen.
Hoofdstraat 264,
Uithuizermeeden.
Tel: 06-53169093
info@kruizebloembollen.nl

Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en Irene. Uien, spitskool,
rode kool, groene kool,
witte kool en bloemkool.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum
0595-491365.
DE CAMERA MET DE
MOGELIJKHEDEN DIE U
ZOEKT VINDT U BIJ
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400. .
www.vaszlovszky-winsum.nl
Pioenrozen en Sedum
spectabile
Kwekerij opruiming grote
planten. Open vrijdag en zaterdag van 10-12 en op afspraak. Tel: 06-17580918,
Oudedijksterweg 37,
9982 HD Uithuizermeeden.
De Luingahof Bierum
Zongerijpt fruit, aardappelen, bio-vlees, boerenkaas. AANBIEDING: bij
2 zakken appels: Gieser
Wildeman €1,00. Kersten cadeaupakketten.
KERSTBOMEN
VANAF 1 DEC.
Openingstijden: di t/m
do 13-18 uur, vrij 9-18
uur, zat 9-17 uur.
Borgsingel 9, Bierum,
0596-591859.
www.luingahof.nl

Te koop aangeboden

Diversen

Diversen

Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503

De Zaak Ulrum
Gespecialiseerd in het
veegschoon opleveren van
woningen. De onkosten
worden verrekend met uw
inboedel.
Contact: Peter Woddema
Tel: 06-13840504
p.woddema@hetnet.nl

U wilt uw MEUBELEN opnieuw laten BEKLEDEN? Ga
dan naar een vakkundig en
voordelig adres: W. Hemmes, Hoofdstraat Oost 37,
Uithuizen. Ons telefoonnr.
0595-431675.

WEGENS OPHEFFING
WINKEL
klein textiel,
nachthemden 15,Perzische kleden
50% korting.
Winkelinventaris
verstelbaar
Gordijnstof 2,- p.mtr.
Cordes Mode-Wonen
Kerkstraat 6 Warffum
0595-422064.
Geopend donderdagen vrijdagmiddag
van 2-5 uur.
KERSTBOMEN
o.a. Nordmann vanaf
28 nov. Geopend van
09.30-18.00 uur.
Gebr. van der Molen,
Willemsoord 3,
Zandeweer.
Tel: 06-27457642
PASFOTO’S
GEGARANDEERD GOED
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400.
www.vaszlovszky-winsum.nl
Ruim 1400 LP’s uit binnenen buitenland. 35 LP’s 13,5
toeren, 10 albums Bach,
Beethoven enz. in dozen.
170 bakeliet platen alles in
één koop. Tel: 0596-623808
Cynthia’s Bloemen
heeft weer volop kerstbomen in diverse soorten en
maten, kerstbakjes en kerstgroen. Tel. 06-46143666

Te koop gevraagd
MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voertuigen. Tel. 050-3113718.
DVD’s GEZOCHT. App een
foto van uw DVD-collectie
naar 06-16963175. Snel
reactie, contante betaling.

Tuinieren
DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier.
tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)
Kappen van bomen, het
versnipperen van snoeihout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden.
Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl
HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL
Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl
Tel. 0595-438332

Landbouw
Ambachtelijke slager
Paul van der Kley
Kollumerzwaag.
Gespecialiseerd in
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.
www.huisslachting.nl

Aanbieding personeel
Klussenmans
stucadoor afwerking
www.klussenmans.nl
klussenmans@gmail.com
06-44092963
STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN
Voor al uw wand- en plafondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerkzaamheden.
Tel. 0654917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen.

Cursussen
Leuke workshops
kruidenzeep, zalf en
verzorgingsproducten
maken voor 2 - 3 personen.
Datum op afspraak.
www.kristinskruiderij.nl/
workshops
Regionaaltjes zijn de rubrieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelander Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.

WOL: Gotland Pelsschaap voor vilten en
spinnen, gewassen,
gekaard of vet.
BREIWOL: grijs,
zwart en wit.
Leens, Hoofdstraat 27
Tel. 0595 - 401511
Ommelander Courant:
regionaal de beste.
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FAMILIEBERICHTEN
De Ommelander Courant /
De Ommelander verschijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl
- Telefonisch opgeven:
0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen

Ommelander Courant ommelander@noordpers.nl

