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nformatie
BASISSCHOOL: OBS Usquert, Burg. Geerlingstraat 2, 0595 42 36 90.
BLOEDPRIKKEN: Usquert: Elke maandagochtend tussen 08.0010.00 uur op de praktijk (ingang oost, oude peuterspeelzaal,
n.r 33). Dit is alleen voor eigen patiënten en op afspraak. Of maak een afspraak bij Certe op www.certe.nl
BUURTZORG Warffum en omstreken: Tel.: 06 83 96 54 97 verleent professionele en persoonlijke verzorging en
verpleging thuis, vanuit kleine zelfsturende teams. Wij zijn bereikbaar gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Actief in: Baflo, Breede, Den Andel, Rasquert, Rottum, Saaxumhuizen, Tinallinge, Usquert en Warffum.
DORPSHUIS USQUERT: Schoolstraat 3, Usquert, www.dorpshuisusquert.nl.
Verhuur en beschikbaarheid: planning@dorpshuisusquert.nl
FYSIOTHERAPEUT: Wim Marquering, elke maandag, woensdag en vrijdag
ingang oost van Blieder Wieder, te bereiken via telefoonnummer 088 000 57 57.
GEMEENTE HET HOGELAND: Tel. 0883458888, WhatsApp: 0611450530, email: gemeente@hethogeland.nl voor
meer informatie www.hethogeland.nl
HUISARTSENPRAKTIJK USQUERT: J.S. Woltjer, Biewemastraat 25, telefoonnumer 0595 42 28 31.
Geopend maan. t/m vrij. 8.0017.00 uur; spreekuur volgens afspraak, afspraak maken kan van 8.30 tot 12.00 uur.
Alleen voor spoedgevallen: telefoonnummer 0595 42 52 52.
Herhaalmedicatie is af te halen van 08.3010.00 uur en 16.0017.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op www.huisartsusquert.huisartsplus.nl
AVOND EN WEEKENDDIENSTEN:
DOKTERSDIENST GRONINGEN: telefoonnummer 0900 9229
Voor medische hulp, die niet uitgesteld kan worden tot de volgende werkdag. Doordeweeks bereikbaar tussen 17.00
uur 's middags en 08.00 uur 's ochtends. In het weekend en op feestdagen kunt u 24 uur per dag bellen.
BIJ SPOEDEISENDE ZORG DIENT U ALTIJD 112 TE BELLEN.

KLASSIEKE HOMEOPATHIE: dr. H.H. Andringa, praktijk Hoogtjestraat 1 (ingang praktijk aan de Raadhuisstraat),
behandeling uitsluitend volgens afspraak. Telefoonnummer 42 52 07.
PEUTERSPEELZAAL: Telefoonnummer 06 30 79 66 03.
POLITIEBUREAU: Uithuizen: openingstijden ma. t/m do. van 8.30 tot 17.00 uur.
Bij een zaak van leven en dood belt u het alarmnummer van de hulpdiensten: 112.
Geen spoed wel politie 24/7 belt u: 0900 8844.
TAFELTJE DEKJE: Maaltijdvoorziening  Koks Herberg, Klaprooslaan 132, 9713 SW Groningen, tel. 050 314 02 11.
Bereikbaar iedere werkdag tussen 9.00 en 16.30 uur.
TSN-THUISZORG: Streeksterweg 22, 9988 RC Usquert, telefoon 0900 8615 het nummer is 24 uur per dag bereikbaar,
email: uithuizen@tsnthuiszorg.nl,internet: http://www.tsnthuiszorg.nl
THUISZORG NOORD: Borgweg 100, 9981 CJ Uithuizen, telefoon 0595 74 50 20 / 06 12 83 06 46,
email: thuiszorgnoordzorg@gerack.nl, internet: www.gerack.nl
VERENIGING VOOR DORSPBELANGEN: Carina Rietema, Streeksterweg 71, dorpsbelangenusquert@gmail.com
WONINGSTICHTING DE DELTHE: Raadhuisstraat 5, tel. 42 31 06. Het kantoor is van maandag t/m vrijdag geopend
van 8.30 tot 12.00 uur.

AED apparaten kunt u vinden op onderstaande plaatsen:
•
•
•
•

Voetbalkantine
Gerda Geerling (EHBO) Lutjebos 9
Dorpshuis Usquert
Treinstation

• Tennisclub
• Vuilverwerkingsbedrijf
• Fam. Dingjan, Wadwerderweg 97
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Aaldert ten Have

Recreatieboerderij
De Waddenhoeve
Middendijk 2
9988TC Noordpolderzijl
06 - 293 777 63
www.waddenhoeve.com

•
•
•
•
•
•











Ook als u verzekerd bent bij b.v. Lifetri (Nuvema), Twenthe,
 Ardanta, Reaal of andere verzekeringsmaatschappijen,
kunt u gebruik maken van mijn diensten.

Bel gerust voor informatie.

Aaldert ten Have, uitvaartverzorger







 Schoolstraat 8 - 9991 BJ MIDDELSTUM

Groepsaccommodatie
Gezellige groepsruimte met BBQ, keuken en bar
Vergader of trainingslocatie
Buitenactiviteiten
Team- en bedrijfsuitjes
Step- Kano- en Fietsverhuur
Boerderij IJS

Avontuurlijke Kanovakantie op de Groninger Maren

www.uitvaarttenhavemiddelstum.nl

tel.: 06 48 64 72 46

www.Kano-avontuur.nl

info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
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Eetcafé
ETEN & DRINKEN
’t GEMEENTEHUIS
Raadhuisstraat 35, 9988 RE USQUERT
tel.: 0595 42 35 05 | 06 23 21 98 16 | e‐mail: eetcafetgemeentehuis@gmail.com
Uw gastheer Laurens Slump.

OPENINGSTIJDEN:
juni t/m augustus
di. t/m zo. van 11.30 tot 21.30 uur
september t/m mei
di. t/m do. van 16.00 tot 20.30 uur
vr. t/m zo. van 11.30 tot 20.30 uur
Op maandag gesloten.

Houtzagerij Talens
Provincialeweg 19 - USQUERT - 0595 42 28 86
- Zeer speciaal vloerhout, tot ± 35 cm breed
gemaakt uit oude balken
- Gebruikt en nieuw hout van panlat tot balk
- Zagen en schaven speciale maten,
grote maten ook met kraal
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Welzijn Usquert  Zorgzaam dorp
Secretaris: Marian Spoelman, Lutjebos 19, tel: 06 18 29 19 13

DE KLUSJESDIENST
Spelregel: Als je door leeftijd, beperking of andere omstandigheden een hulpvraag hebt die je niet met je
eigen netwerk kunt oplossen. Kosten: geen, indien nodig in onderling overleg afhankelijk van de omvang
van de klus (richtlijn autokosten: 21 eurocent per km). Medicijnen ophalen, huishoudelijke vragen,
formulieren invullen, computervragen, e.d., mail of bel contactpersoon Piet Blink,
klusjesdienst@welzijnusquert.nl, tel: 42 51 27. Mensen die graag willen helpen kunnen zich uiteraard
ook melden. Vragen van medische aard: bel de huisartsen praktijk.
Voor een luisterend oor en advies kunt u ook bellen en of mailen met
Veur Mekoar, tel.: 43 32 45, veurmekoar@gmail.com of
Peter Suidman, tel: 06 51 92 83 92 of info@welzijnusquert.nl

INFORMATIEVE WEBSITE
www.samenbeterthuis.nl , www.veurmekoar.nl , www.welzijnusquert.nl
SOOS 55+
Dinsdag 27 september start het seizoen 2022/2023.
Wij wensen allen een ﬁjne zomervakantie. U kunt tijdens de zomerstop ook op maandagmiddag en
woensdagmiddag terecht op de jeu de boules baan bij de voetbalkantine.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Lies DobmaKlatter, Biewemastraat 26, tel. 42 28 09
Gepke BijsterveldBosch, Biewemastraat 27, tel. 42 39 81
Trieneke Brontsemavan Wolde, J.F. Kennedylaan 5, tel. 85 47 33
KUN JE WANDELEN, WANDEL MEE
In het kader van levendig senior zijn zoekt Welzijn Usquert–Zorgzaam Dorp naar belangstellenden om
(mede)initiatief te nemen om een wandelgroepje te vormen.
Wij denken aan opstart van kleine kennissengroepjes, met of zonder rollator.
Ook zij die een ander idee hebben om het wandelbewegen op maat in gang te brengen zijn welkom te
reageren.
Juist degenen die weinig of niet wandelen, het wel willen maar voor wie een stimulans ontbreekt en het
nu met onze hulp willen opstarten, te beginnen in eigen kring, nodigen wij uit te reageren naar Peter
Suidman, of 06 51928392.

trimsalon

OMBUDSTEAM
PARTIJ van de ARBEID

Annet Wassing
*
*
*
*

Scheren
Knippen
Effileren
Ontwollen

Doeke Dobma
Biewemastraat 26
9988 RX Usquert
0595 - 422809

* Plukken
* Wassen
* Nagels
knippen

Tuinbouwpad 2 - 9988 RD USQUERT
06 30 84 40 86
trimsalonjamie@usquert.net
www.trimsalonjamie.usquert.net
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Oosterstraat 61
9989 AC Warffum
06 25 27 02 12
info@schildersbedrijfcordes.nl

www.schildersbedrijfcordes.nl

MEMORY

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

Overledenenzorg

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Een passend afscheid kan troost geven.
Uw wensen zijn daarbij uitgangspunt
voor ons handelen.
Betrouwbaarheid en kwaliteit
staan daarom in ons hele team
voorop.
Wij staan naast u.

Wilt u meer over ons weten?
Kijk dan op www.uitvaartzorgvanstadtotwad.nl
of bel met 0595 433363

Persoonlijk en met respect

Wij zijn een betrokken, professionele en kleinschalige
uitvaartverzorger, geworteld in Noord-Groningen,
gecertificeerd voor het Keurmerk Uitvaartzorg
en aangesloten bij Requiem

Noorderstraat 22, 9989 AA Warffum
24 uur per dag bereikbaar op 06-22506102
ook voor het melden van een overlijden
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Anne Mensinga, Pip Ovinge, Cleo Rolloos en Ruben
Postema exposeren samen onder de titel ‘Jong
Talent’ in de voormalige Pastorie aan de
Schoolstraat. Het leuke van Monumentaal Usquert is
dat u de kunstenaars kunt ontmoeten en zo meer
over hun inspiratie en werkwijze kunt horen en zien.
Hoewel allen nog jong zijn, hebben ze toch al een
eigen voorkeur voor materiaal en aanpak.

De voorbereidingen
voor Monumentaal Usquert liggen goed op schema.
Het programma is rond en deze zomer kunnen de
affiches en flyers worden gedrukt en beginnen we
met de reclamecampagne om Usquert en deze
manifestatie “op de kaart” te zetten.

Voor een totaal overzicht van alle deelnemers en
locaties kunt u terecht op
www.monumentaalusquert.nl

Inmiddels is Rebekka Visser toegetreden tot de
commissie Monumentaal Usquert. We zijn blij met
deze versterking waarmee de organisatie voor
Monumentaal Usquert weer een bredere basis krijgt.
Eén van de bijzondere onderdelen van
Monumentaal Usquert 2022 wordt de uitvoering van
de Berlage-Suite

DE SLAG OP HET GROEN LAKEN
Het afgelopen seizoen zijn er door de
leden twee periodes gespeeld op 1
biljart. Het
nieuwe seizoen gaan wij van start met 2 biljarttafels.
Daardoor is de mogelijkheid
ontstaan om nieuwe leden te verwelkomen. Dit
biljart is aangeboden, zoals u heeft
kunnen lezen in de DEVO van mei, door “Klein
Soestdijk”.
BCU speelt op dinsdagavond vanaf 19.00 uur in het
Dorpshuis. Heeft u interesse om
lid te worden, dan bent u van harte welkom.

Naar aanleiding van de te verwachten heropening
van het oude gemeentehuis (het zgn. Berlagehuis) in
de loop van 2022 werd de “Berlage-Suite”
geschreven als ode aan de befaamde architect
Berlage en in het bijzonder aan het gemeentehuis in
Usquert. Berlage heeft in opdracht van het
toenmalige gemeentebestuur een imponerend
gemeentehuis voor dit dorp ontworpen en
gebouwd.
Het gemeentehuis werd in 1930 ingewijd na een
bouwtijd van minder dan een jaar!

Eindstand seizoen 2021-2022:

Ter markering van dit feit zal nu deze unieke
compositie voor het eerst worden uitgevoerd.
De Berlage-Suite werd geschreven door Henk-Doeke
Odinga, de in Usquert woonachtige componist en
pianist die al eerder voor Monumentaal Usquert
schreef, nl. ”De ballade van Liudger en Bernlef”. Het
muziekstuk van dit jaar gaat behalve over Berlage en
het gemeentehuis van Usquert over de plaats
Usquert met zijn middendijk en zeedijk en
daarachter de Waddenzee.
De Berlage-Suite wordt twee keer uitgevoerd op
zondagmiddag 11 september 2022, wat het geheel
ook hierbij speciaal maakt is de integratie van de
muziekverenigingen in Usquert die zowel op zichzelf
als gezamenlijk zullen klinken. De deelnemers aan de
uitvoering zijn het fanfareorkest Boreas, de
Malletband, het Gemengd zangkoor Usquert,
Warffums Mannenkoor, het visserskoor, De
Zielrietzangers , Karen Versloot orgel, Liesbeth
Wildeman piano, Foske Hopma Zijlema verteller.
Expositie Jong Talent
Ook bij deze editie biedt Monumentaal Usquert,
naast beeldend kunstenaars van gevestigde naam,
weer een podium voor jonge kunstenaars.

Naam

Pnt

Startgem

Eindge
m

Caramboles

1

H. Hoek

46

0,800

1,512

45

2

H. Frans

44

1,080

1,157

35

3

R. v.d. Laan

38

0,600

0,665

20

4

A. de Vries

38

1,440

1,329

40

5

A. Start

36

0,520

0,493

15

6

J. Kiewiet

35

0,640

0,705

21

7

J. Hulsinga

34

1,000

0,989

30

8

J. Bosker

33

0,720

0,653

20

9

K. Bos

32

0,720

0,670

20

10 D. Dobma

30

0,640

0,520

16

11 R.J.
Wiersema

29

3,240

2,686

80

12 J.
Oosterhuis

22

0,520

0,548

16

13 F. Niemans

18

0,810

0,797

24

2,500

0,979

29

14 K. Soesbeek 4
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Timmer en
Onderhoudsbedrijf

XIMAALGROEN
A
M
HOVENIERSBEDRIJF

MAX
LAMBERS

Oostelijke Polder Opweg 1
9988 TG USQUERT
tel.: 0595 43 70 54
mob.: 06 53 89 12 99
e-mail: voflambers@hccnet.nl
www.maximaalgroen.nl

- Parktuinen
- Boerderijtuinen
- Boomgaard/fruithoek
- Hagen
- Nest en broedgelegenheid
- Natuurlijke materialen
- Inheems plantmateriaal
- Snoeiwerk
- Haardhout zagen
- Graf onderhoud

Voor alle timmerwerkzaamheden.
Tevens ook aardbevingsschadeherstelwerkzaamheden.
Boermanjeweg 5
9988 RL Usquert
Tel:
0595 42 42 61
Mob: 06 13 29 04 61
E-mail:
onderhoudsbedrijfconnybrugge@gmail.com

Uitvaartverzorging Boersema
voor de algehele verzorging van

BEGRAFENIS OF CREMATIE
Voor iedereen aangesloten
bij verzekering of niet,
tevens voor de begrafenisvereniging
Kantens en de voormalige
uitvaartverenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.
Dag en nacht bereikbaar!
Telefoon: (0595) 42 28 05 / 06 22 28 48 37
uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
Stationsstraat 2
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9988 RP USQUERT

Kort werd het woord gevoerd door de voorzitter van
het 5 mei Comité de heer Korendijk. De ‘Last Post’
klonk en anders dan in sommige andere gemeenten
waren er precies om 8 uur, twee minuten stilte. Er
volgde kransleggingen door nabestaanden van de
gevallenen, door de Gemeente het Hogeland, door
het 5 mei Comité en door leerlingen van de OBS.
Daarna ging de behoorlijk lange stoet langs de
graven van de vier Usquertse gevallenen en de drie
gevallen geallieerde militairen. Het was zeer stil en
indrukwekkend.

MUZIEKVERENIGING BORÉAS
OUD PAPIER
Geachte bewoners,
U kunt uw papier voortaan zelf inleveren in een
container en deze staat bij de Grasdrogerij,
Zijlsterweg 14. Graag alleen papier inleveren en geen
plastic, piepschuim, behang en drinkpakken.
Als de container vol is dan vragen wij u om het
papier niet buiten de container neer te zetten, maar
terug te komen op een ander moment.

Toen het gezelschap op de Zijlsterweg stond heette
het dat er in het Dorpshuis gedichten zouden
worden voorgedragen. Ik spitste natuurlijk mijn
oren.

Door de maatregelen die getroffen worden, kan er
een tekort ontstaan aan grondstoffen voor de
productie van voedselverpakkingen en
hygiënepapier. Het verzoek aan u het papier in te
leveren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Er heerste een goede, ingetogen sfeer in het
Dorpshuis. Inderdaad, zoals na een begrafenis van
werkelijk dierbaren. Het comité had gezorgd voor
een bakje troost. Toen kwamen de gedichten. De
heer Korendijk leidde ze in met een zeer
hartverwarmend toespraakje. Kort, duidelijk, direct
en goudeerlijk. Natuurlijk met de nodige verwijzing
naar de oorlog in Oekraïne die in volle gang was en
helaas nog is.

ACTIVITEITEN EN OPTREDENS







Vrijdag 1 juli Midzomermarkt OBS Usquert
tussen 16.00 en 17.00 uur op het schoolplein
(ook met een eigen kraampje)
Zaterdag 2 juli Rasteder Musiktage
Malletband
Vrijdagavond 8 juli Zomeravondconcert om
19.30 uur bij Blieder Wieder
Zondag 11 september Monumentaal
Usquert om 13.30 en 15.30 uur
Vrijdag 28 oktober een gezamenlijk concert
met Muziekvereniging Excelsior Baflo

Het eerste gedicht was van Tycho Hoek. Ik druk alle
gedichten, met toestemming hier af:
Gedicht 4 mei
Wat is vrijheid?
Wat is vrijheid voor jou?
Bedenk dat eens.

Via Facebook en de DEVO houden we u op de
hoogte over onze andere optredens.

Vrijheid voor mij is dat je jezelf kan zijn, maakt niet
uit hoe je bent
Moet je nagaan hoeveel mensen er zijn gestorven,
misschien wel miljoenen.
En dat alleen voor onze vrijheid.
Daarvoor ben ik ze heel dankbaar,

Schrijven in Usquert
Er is veel geschreven in Usquert. Ik heb er in
voorgaande stukjes wat van laten zien. Maar dat is
niet alleen iets van het verleden. De poëzie leeft in
Usquert! Dat bleek maar weer bij de
dodenherdenking, van afgelopen 4 mei, waar vier
leerlingen van onze basisschool gedichten hadden
geschreven met het thema 4 mei.

Waar ik ze ook dankbaar voor ben is dat ik
hier met mijn vrienden en mijn familie op de wereld
mag staan.
Er is nog iets dat ik hoop.
Ik hoop dat de komende generaties onze vrijheid
kunnen behouden.

De gedichten werden voorgedragen na een zeer
goed bezochte herdenking bij de plaquette bij het
Berlagehuis. Daar speelde Boréas stemmige muziek
terwijl meer en meer mensen zich verzamelden. Ja,
het was zelfs haast druk te noemen. Die stille
mensen en die koperen muziek op een lenteavond…

Tycho Hoek
Er zou heel veel over dit gedicht te zeggen zijn. Maar
het aardige van gedichten is dat het vele dat erover

7

gezegd kan worden, niet gezegd hoeft te worden
omdat het gedicht zelf alles al zegt. Toch dit:
Tycho roept tot twee keer toe op bij een bepaald feit
stil te staan en het op je in te laten werken. Hij roept
op tot bezinning en dus roept hij op tot stilte om het
na te voelen. Hij appelleert aan de noodzaak tot
reflectie.

Je zou nog kunnen opmerken dat dit gedicht een
‘Claire obscure’ werkje is. Telkens de afwisseling van
donker en licht. Toen oorlog, nu vrij. Toen woede, nu
blij. Vandaag herdenken we de doden, morgen feest.
Eigenlijk een verdichting, een samenvatting van het
leven.
Het gedicht van Teun Scherpbier:

‘Bedenk dat eens’ en ‘moet je nagaan’
4 en 5 mei
Bij deze herdenking krijgen we een schenking.
Die schenking is vrijheid
daarvan hebben we steeds meer blijheid.

Ja, we zouden vaker dan een keer per jaar moeten
nagaan dat er inderdaad zoveel mensen waren, die
zich met verlies van eigen leven hebben ingezet
tegen dwingelandij en door wie we de vrijheid
kennen.

Als we zo doorgaan zijn we even vrij als de maan
In 1940 was alles heftig.
Nu zijn we een prachtig land en heel deftig.
Nu hebben we alleen maar vrede.
Iedereen kan normaal op straat spelen.

Zijn regel
’dat ik hier met mijn vrienden en familie op de
wereld mag staan’

Iedereen kan zijn mening geven.
Iedereen mag dat weten.
Omdat er heel veel mensen in de oorlog zijn
gestorven,
betekent niet dat ons land is bedorven.

heeft zoveel zeggingskracht dat er inderdaad een
heel boek over geschreven kan worden. Maar dat
hoeft dus niet dankzij Tycho, als je zijn woorden
maar goed op je in laat werken.
Het gedicht van Elke Tuininga

Teun Scherpbier

Toen was er oorlog
Nu zijn we al 77 jaar vrij.
Toen was er woede en verdriet,
Nu zijn we blij

M’n handen jeuken om hier erg veel over te
schrijven. Maar ja, Teun zegt het allemaal al. Maar
toch… een gedicht is te zien als een heel
gecomprimeerd verhaal. Het zou jammer zijn als er
ook maar een aspect van het gedicht niet meteen tot
de lezer zou doordringen. En ook omdat ik het toch
niet kan laten, haal ik de twee laatste regels er even
uit.

4 mei vergeet je nooit
De laatste dag dat er oorlog was.
5 mei was de vrolijkste dag ooit,
Iedereen kon vrolijk naar de klas.

‘omdat er heel veel mensen in de oorlog zijn
gestorven betekent dat (nog) niet dat ons land is
bedorven.’

Vandaag herdenken we de doden
Morgen vieren we feest
Het is nog nooit vrolijker dan op 5 mei 1945
geweest.

Inderdaad zijn in de oorlog heel veel mensen
gestorven. Mensen die nog veel aan elkaar en de
wereld hadden kunnen geven. Hoeveel goedheid en
liefde is in de oorlog niet vernietigd? Iedereen kent
Anne Frank. Maar in Usquert hadden we de joodse
familie van der Hal, die weggevoerd is omdat ze niet
mochten zijn wie ze waren. Hoeveel moedige
mensen, hebben met gevaar voor eigen leven een
halt aan die haat willen toeroepen, zoals – om in
Usquert te blijven- Harco van Oosten Pieter Hut,
Allert Elema en Pieter Taco Bierema? Als zovele
goede en dappere mensen zijn ze door de oorlog
gedood… en toch is ons land niet bedorven. Kijk
maar om je heen. De hoop en het goede heeft mede
door hen kunnen overwinnen. Dat heeft Teun
geweldig vastgelegd.

Elke Tuininga
Elke’s besef dat er ooit een zware, nare donkere tijd
is geweest is onthutsend. Dat gun je een jong mens
niet… Dat ze het besef heeft dat licht en vreugde
niet altijd hebben bestaan en niet vanzelfsprekend
zijn, is treffend en ontroerend. En het moet voor
ouderen ontroerend zijn dat deze jonge dichteres
uitroept:
’4 mei vergeet je nooit’.
Dan hou je het toch niet droog? Er is hoop!
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Als laatste sprak Naomi Bolt

51E KINDERSPEELWEEK

Vrijheid is veilig spelen
Op de plek waar jij mag zijn
Vrijheid dat is eerlijk delen
Zonder angst geweld en pijn

Aan de bewoners van Usquert
en omstreken,
Het lijkt nog behoorlijk ver
weg..
Maar de volgende DEVO is
alweer de laatste
voordat de
51ste kinderspeelweek van start zal gaan!
Hierbij dus de vooraankondiging…
Vorig jaar was het de 50ste speelweek, maar
vanwege alle maatregelen was het toen niet
mogelijk om een uitbundige jubileumviering te
houden.
Daarom is dit jaar onze jubileumeditie!

Vrijheid is elkaar vergeven
Daar is liefde bij gebaat
Vrijheid is in vrede leven
Zonder muur of prikkeldraad
Naomi Bolt
Als je nog droge ogen had, was het met dit gedicht
wel voorbij. Als je om je heen kijkt moet je toch
vaststellen dat dit gedicht pijnlijk laat zien dat we er
nog lang niet zijn. Het ideaalbeeld dat Naomi schetst
contrasteert nogal met de werkelijkheid. Oekraïne is
al genoemd. De angst voor een nucleaire oorlog is
weer terug van weggeweest. Maar er is ook de
enorme kloof tussen arm en rijk. Zelfs in Nederland.
Er is veel bereikt. We hebben vrijheid, d.w.z. we
hebben de mogelijkheden om dit prachtbeeld te
realiseren. Wat hindert ons er dan nog aan? We
hebben op TV kunnen zien dat zelfs bij de politie er
haat, nijd en vooral vreselijke discriminatie is. Maar
zoals ik al zei: Dit gedicht laat pijnlijk zien dat we er
nog niet zijn. Dat is een van de taken van een
dichter. Een dichter laat zien hoe het was, hoe het is
en hoe het zou kunnen zijn.

Met als thema: ZOMER CARNAVAL!!!
We zullen de week beginnen met een grote
(verklede) optocht door het dorp. Vervolgens zal er
op het kleine veld weer een hoop geknutseld en
gebouwd worden. Net als op het grote veld!
Op vrijdag wordt er weer een speurtocht uitgezet en
op de zaterdagavond zullen wij de week op
spectaculaire wijze afsluiten!
De avond zal beginnen met een heuse
playbackshow, waar jong en oud zich voor mag
aanmelden. Individueel, in groepjes, het mag
allemaal!
Een jury zal de deelnemers beoordelen op:

Ariean de Bie

•
•
•
•

Het gekozen nummer
De outfits
Dansjes
En natuurlijk of er wel genoeg geplaybackt wordt!

De playbackshow zal opgevolgd worden door een
gezellige, feestelijke muzikale afsluiting.
Met, als de weersomstandigheden het toelaten,
natuurlijk een kampvuur!
In de volgende editie van de DEVO zult u meer lezen
over alle inschrijfmogelijkheden. En binnenkort
vindt u het meer uitgebreide programma in uw
brievenbus.
Wij hopen dat u naar deze week uitkijkt…
Want wij hebben er zin in!
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Bakker
Witgoedservice
Service partner van
BAUKNECHTWHIRLPOOLIGNIS
Bij MASHIBO Massagetherapie kunt u terecht voor:
Klassieke-, therapeutische-of voetreflexmassage,
shiatsu of stoelmassage, Dorn methode, (sport)
tapen en voor massage bij kanker.

Repareert alle merken;
* Wasmachines
* Drogers
* Vaatwassers
* Koel / Vriezers
* Magnetrons / Ovens
* Kleinhuishoudelijk

In een rustige ambiance nemen we tijd voor u en uw
klachten en gaan we gericht te werk.
MASHIBO is aangesloten bij de NVST en de SRBAG,
hierdoor is vergoeding door uw zorgverzekeraar
mogelijk.
Voor informatie kunt u bellen met:
0595 552503 / 06 147 58 009 of kijk eens op
www.mashibo.nl
Graag tot ziens!

Oude dijk 4, USQUERT
Tel: 0595 42 63 00
Mobiel: 06 20 62 61 52

Nicole Boschman, manueel praktizijn®
MASHIBO Massagetherapie
Jacob Tilbusscherweg 10
9998 XB Rottum

Heeft u klachten waar u vanaf wilt, of wilt u preventief aan uw gezondheid werken?
www.bioresonantienoordgroningen.nl voor jong en oud.
Lucy 06 46 20 47 19 / Wendy 06 30 66 72 27
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NIEUWE EIGENAAR GROENE KRUISGEBOUW

STREEKSTERWEG 22

De stichting Beheer Groene Kruisgebouw te Usquert,
heeft het Groene Kruisgebouw aan de Streeksterweg
22 verkocht. De kopers zijn Jan Slager en Hilke
Dobma. De overdracht heeft plaatsgevonden op 7
juni 2022.

Sinds kort zijn wij eigenaar van het Groene
Kruisgebouw aan de Streeksterweg.
De huurcontracten met TSN-thuiszorg en de GGD
zijn overgenomen van de vorige eigenaar en
daarnaast gaan we het gebouw deels zelf gebruiken.
We wilden de mogelijkheid voor het opbaren ook
blijven aanbieden. Intussen is echter duidelijk
geworden, dat dit door de combinatie van het eigen
gebruik en de huidige huurders helaas niet gaat
lukken. Het blijft wel mogelijk om (incidenteel, op
vaste momenten of voor langere tijd) een ruimte te
huren voor bv. een bijeenkomst, vergadering of
spreekuur.
Jan Slager en Hilke Dobma
Van der Halstraat 1, 9988 PA Usquert
06 – 1254 1250 / janenhilke@gmail.com

De afgelopen 31 jaar hebben diverse instanties
ruimte in het gebouw gehuurd: fysiotherapie,
bloedprikken, diabetesdienst, consultatiebureau,
bibliotheek etc.
Veel dorpsgenoten hebben vast weleens gebruik
gemaakt van het Groene Kruisgebouw in ons dorp.

GESLAAGD CONCERT IN USQUERT
Op de foto een groot aantal leden van drie koren,
Gemengd Zangkoor Usquert, Huis Tuin en
Keukenkoor uit Groningen en het Warffums
Mannenkoor.

Vorig jaar wilde de Stichting het gebouw feestelijk
openstellen voor dorpsgenoten en belangstellenden
in het kader van 30 jaar Groene Kruisgebouw op de
Streeksterweg. Helaas kon dit door Corona niet
doorgaan.
De activiteiten op het gebied van de
gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren duidelijk
teruggelopen. Ten gevolge daarvan heeft het
stichtingsbestuur besloten het pand te verkopen. De
huidige huurders blijven hun activiteiten in het
gebouw uitoefenen.

Op 14 mei gaf het drietal koren een zeer geslaagd
concert in de nagenoeg volle Petrus en Pauluskerk te
Usquert onder leiding van hun dirigente Liesbeth van
Hoffen, voortreffelijk begeleid op de piano door
Liesbeth Wilderveld. Als intermezzo traden de
violiste Saskia Rozeveld en accordeonist Henk Puister
op. Het duo speelde van Doris Day tot Vivaldi,
meezingers en aangename luistermuziek.

Het bestuur beraadt zich welke taken het op zal
pakken in het kader van zijn activiteiten op het
gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke
zorg en dienstverlening.

De uitvoerenden kregen een staande ovatie van het
talrijke publiek en kunnen terugzien op een
geslaagde dag, die het gemis van eerdere geplande
uitvoeringen door corona doet verbleken.

Met vriendelijke groet,
het bestuur,
Kees de Haas
Keimpe de Lange
Marja Schutter
Jelle Slager
Petra Uilhoorn–Woldringh
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JAAARVERGADERING
De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert
p/a Streeksterweg 71, Usquert,
dorpsbelangenusquert@gmail.com
UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.
Datum: Donderdag 30 juni 2022, aanvang 20u in het
Dorpshuis van Usquert.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken
Doorlopen vergaderstukken (liggen deels op
tafel ter inzage)
a. Notulen van de vorige ALV op 29
oktober 2021
b. Jaarverslag 2021
c. Financieel verslag 2021
d. Verslag van de kascommissie
e. Benoeming nieuw kascommissielid
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Jacob Jansen en
Netteke Nienhuis
Beleidsplan voor 2022
Inbreng van nieuwe ideeën en/of wensen
Rondvraag
Sluiting van het huishoudelijk gedeelte
Korte pauze
Een voordracht door nader te bepalen over
een relevant thema aangaande het dorp
Het stellen van vragen
Afsluiting

Onder het genot van een drankje praten we daarna
nog informeel na, welke u wordt aangeboden door
de vereniging. Wilt u vooraf nog mededelingen doen,
dan kunt u die aan één van de bestuurders
neerleggen en/of per mail sturen naar
dorpsbelangenusquert@gmail.com.
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geschonken door Arend de Vries en Ine van den
Brand van gezinshuis “Klein Soestdijk”.
De afdekplaten zijn gesponsord door Timmer- en
Onderhoudsbedrijf Conny Brugge. Wij wensen de
biljartclub heel veel speelplezier toe voor de
komende jaren.

NIEUWS VAN HET
DORPSHUIS
PUBQUIZ
Zin in een gezellige avond
met familie, vrienden, clubof teamgenoten?

OVERLEG GEMEENTE
9 juni maken we kennis met de nieuwe
Dorpencoördinator Olga Hartman. Wij zijn er nog
steeds niet uit met de gemeente; er zit weinig schot
in. Hopelijk kan Olga ons verder helpen.

Op zaterdag 2 juli organiseert het
Dorpshuis een pubquiz.
Opgeven kan via whatsapp bij Fina Bosman tel. 06
37444718 of bij Ida Raangs tel. 06 30155970
Ieder team mag maximaal uit 6 personen bestaan.
De presentatie van de pubquiz is in handen van:

VERHUUR ZALEN
Onze zalen zijn uitermate geschikt voor het houden
van vergaderingen, het vieren van b.v. een
verjaardag, uitvoeringen enz. Heb je hier
belangstelling voor neem dan contact op met Fina
Bosman tel. 06 37444718 of via
planning@dorpshuisusquert.nl

Aanvang is om 20.00 uur en de zaal is om 19.00
uur open.
Deelname is gratis.

SPONSORING D.M.V. RECLAMEBORDEN
Inmiddels hebben 13 sponsoren een reclamebord in
de sportzaal hangen. Wil je ons ook sponsoren
d.m.v. een reclamebord dan kun je contact opnemen
met Jacob Jansen via e-mail:
voorzitter@dorpshuisusquert.nl

EXPOSITIE SCHILDERIJEN IN HET DORPSHUIS
Anja Kroeske heeft inmiddels 15 schilderijen
opgehangen in het Dorpshuis. Kom gerust eens
binnenkijken. Het dorpshuis is overdag open als er
activiteiten zijn en ’s avonds meestal van 19.00 –
22.30 uur. De schilderijen zijn te koop. Heb je

BOEKENKAST
Onze boekenkast is ruim gevuld met allerlei soorten
boeken. Binnenkort komen er boeken van Maarten
’t Hart bij. De boekenkast bevindt zich achter in de
gang. Kom eens langs of er iets van jouw gading bij
is.

hier belangstelling voor, neem dan contact met
Anja op tel. 0595 – 424908 of kom even langs op
de Zwarteweg 25.

VRIJWILLIGERS
Er is nog steeds behoefte aan vrijwilligers, zowel
voor de schoonmaak, 1 x per week 1 – 1,5 uur, als
medewerkers voor de bar, 1 x per 3- 4 week en bij
evenementen. Heb je hiervoor interesse neem dan
contact op via e-mail: info@dorpshuisusquert.nl

2e BILJART GEPLAATST
Het 2e biljart is inmiddels geplaatst. Zoals gemeld in
de vorige DEVO is het biljart aan het dorpshuis

ACTIVITEITEN
Een aantal verenigingen zijn inmiddels voor de
komende maanden gestopt met hun activiteiten. Dit
geeft ruimte om andere activiteiten te ontplooien.
Heb je leuke ideeën? Laat het ons weten. Je kunt je
ook nog steeds opgeven voor een nog te vormen
activiteitencommissie. Aanmelden hiervoor kan via
e-mail: info@dorpshuisusquert.nl
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FIT MET
BONNIE
USQUERT

Pedicure nodig?

PERSONAL TRAINING, DUOTRAINING,
SMALLGROUP, BOOTCAMP, KIDSFIT.
Wilt u afvallen, conditie opbouwen, spieropbouw
of gewoon lekker sporten? (Dit kan ook bij u thuis).
Neem dan contact op!
Kijk voor meer info op fb / instagram: Fit met Bonnie
Of bel/app: 06 12 72 21 82

Omgeving Usquert en Uithuizen
Bel voor een afspraak!

De ”RIJDENDE PEDICURE”
tel.: 0595 850 433,

Kobie Pouwels

S

No tress Massage &
Fitness Studio Balans
De plek waar inspanning en ontspanning elkaar ontmoeten;

Fitness, massage, krachttraining, hot‐stone, cardio ﬁtness, pijnbestrijding, afslanken,
hoofd/voetmassages, algen‐warmte pakking etc.
Gaat u voor een stukje ontspanning ‐ wilt u, uw conditie verbeteren ‐ wilt u van uw (chronische) pijn af
last van stijve vastzittende spieren ‐ afslanken voor de zomer of moet u revalideren? Of……
Dit alles kan nu op een adres;

Torenweg 4, 9989 EB Warﬀum
Kom nu langs voor een gratis proeﬂes, of voor meer informatie over onze behandelingen.
Schrijf u nu in en sport de maand van inschrijving gratis en betaal geen inschrijfkosten.
Ieder nieuw lid ontvangt een sport/heuptas gratis (zo lang de voorraad strekt).

No‐Stress Massage, Fitness Studio Balans
06‐19340837

0595‐425560
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EEMSHAVEN

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
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WATERSTANDEN NOORDPOLDERZIJL is Eemshaven 30 minuten!

Zeilmakerij Uilhoorn
Markiezen
Uitvalschermen
Rolgordijnen
Jaloezieën
Boothoezen
Zijlsterweg 1 - 9988 RH Usquert
tel.: 0595 42 29 24

De Buitenplaatz is er voor wie van buiten houdt.
Bekijk de agenda op http://debuitenplaatz.nl of
stuur een mailtje naar renate@debuitenplaatz.nl
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♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Ontspanningsmassage
Zwangerschapsmassage
Lomi Lomi massage
Hotstonemassage
Fibromyalgiemassage
Pijnzonemassage
Hoofdpijnmassage
Cuppingmassage
Combinatiemassage

♥ Babymassage
♥ Kindermassage
♥ Babygym
Magnesium consulent
Marian BakkerJansen
Oude Dijk 4, 9988 TB Usquert
0626891807
www.massagepraktijkhethogeland.nl
info@massagepraktijkhethogeland.nl
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Voor alle installatie werkzaamheden
- Cv installatie
- Airconditioning
- Warmtepompen
- Loodgieterswerk
- Waterzijdig inregelen

sƌĂĂŐŶƵǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞĞŶŽīĞƌƚĞĂĂŶ͊
:ĂŬŽďƐƚƌĂĂƚϮ͕hƐƋƵĞƌƚ

Van der Halstraat 2
9988 PA Usquert

ϬϲϮϬϯϭϳϵϭϱ
ǁǁǁ͘ďĂŬŬĞƌĐĂŵĞƌĂƐ͘Ŷů

Tel: 06-42341177
E-mail: witinstallatietechniek@gmail.com
Website: www.witinstallatietechniek.nl

sŽůŐŽŶƐŽŽŬŽƉĨĂĐĞďŽŽŬ͗ĂŬŬĞƌĂŵĞƌĂ͛Ɛ
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Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Saskia Wagenaar
Gediplomeerd hondentrimster

DProfessionele, vakbekwame organisatie
DTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Havenstraat 3
9988 NP USQUERT
061493 1033 / 059543 1243

DJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9
DUitvaarten tegen eerlijke prijzen
DOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363

Voor uw belastingaangifte
en overige financiële vragen
Deskundig en onafhankelijk advies
Persoonlijke begeleiding en advisering
Eén vast aanspreekpunt

Tel.:

06 30 11 42 71

E-mail: info@eddyhuitsing.nl

trimservicejanelle@ziggo.nl
www.trimservicejanelle.nl

