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Nieuwjaarsvisite Westernieland

Op zaterdag 7 januari 2023 houdt de
Vereniging Dorpshuis Westernieland
haar Nieuwjaarsvisite samen met de
maandborrel. Het gebeuren vindt
plaats in dorpshuis ‘Diekstaal’’ te
Westernieland en de aanvang is om
16.00 uur. Voorzitter Henk Poel zal
een nieuwjaarspeech houden.
Komt allen om het nieuwe jaar in
te luiden onder het genot van een
hapje en een drankje.

Hoofdstraat Obergum 8
Winsum - 0595-444069
Zie pagina 8

Maarhuizerweg 1a, Baflo, 0595-422709
Zie onze facebookpagina

U kunt online bestellen via onze webshop
www.bloemisterijdedageraad.nl/webshop
Uw bestelling via Whatsapp 06 83187518

Probyte tandtechniek
Uw gebit onze zorg
Reparaties en nieuwe prothesen

Telefoon: 0595 442228

Voor ommeland en stad
www.aaabee.nl

SPAR Gijzen
in Winsum
weekaanbieding

Vrolijkheid
in huis
�SPAR
roomboter
Vanaf
Woensdag
appelflappen

Tulpen

vers uit eigen oven

Van schilder uit Loppersum

per bos 2.99

Vanaf dinsdag
Van Zwol uit spijk

Bildstar aardappelen
2 stuks
zak 10 kg nu voor
7.99

0.

99
Hoofdstraat W 44, Winsum

GROENDIJK

Beautysalon Anita
Klein Garnwerd 3
9951 TR Winsum
Tel. 06-23937133
www.beautysalonanita.nl
info@beautysalonanita.nl

Voor al uw
Beeld en Geluid
Wassen - Drogen Koelen
Huishoudelijke
apparaten
Inductie koken
en aanleg!
Wilhelminalaan 6,
9801 BD Zuidhorn
Tel. 0594 506100
Email zuidhorn@expert.nl
Maandagochtend gesloten

Niet de langste maar wel de schoonste
autowasstraat in het mooiste dorp
van Nederland Winsum

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie
m.m.v. Burgem ster H.J. Bolding

Voor zowel groot als klein...

www.hylmar-diemer.nl

Ondernemers Winsum
(ook niet leden van harte welkom)
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Ondernemersvereniging
Winsum
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Woensdag 11 januari
Inloop vanaf 20.00 uur
Locatie:

Golden House Winsum
Havenstraat 20

SYA
Zaterdag
21 januari 2023
20.30 uur
Op Maarhuizen
Winsum

‘A Bright Starry
Night’
www.skkw.nl

In ‘A Bright Starry Night’ neemt
SYA u met hun spatzuivere, meerstemmige harmonieën mee in de
ultieme kerstsfeer. De drie zange-

0595-491646

ressen hebben een voorliefde voor
country en folk. Naast hun eigen
repertoire spelen en zingen ze de
mooiste kerstnummers ooit, waaronder Have yourself a Merry Little
Christmas, That’s Christmas to Me
en Silent Night. Ook klinken pareltjes als You Can Close Your Eyes
van James Taylor, The Chain van
Fleetwood Mac en Helplessly Hoping van Crosby, Stills & Nash.
De dames voorzien de nummers
van nieuwe arrangementen en begeleiden zichzelf op akoestische
instrumenten waaronder gitaar, piano, accordeon, dwarsfluit, banjo en
mandoline. SYA zingt zowel in het
Nederlands als in het Engels.
‘A Bright Starry Night’ is een verrukkelijk luisterconcert dat je verwarmt tijdens de lange, koude winternacht.
Amanda Muller (zang, gitaar,
dwarsfluit, mandoline, bas en percussie), Yvonne Leek (zang, piano,
accordeon en percussie) en Daphne
van de Bor (zang, gitaar, mondharmonica en percussie) zijn samen
SYA.
Fotograaf: Richard Beukelaar
Entree € 15.00 (Vrienden van de
SKKW € 13.00).
Kaarten via www.skkw.nl en
’s avonds aan de zaal
(zolang de voorraad strekt).
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KERKDIENSTEN

woensdag 4 januari
protestantse gemeente
Gemeente Winsum Halfambt
Centrumkerk - Hoofdstraat W. 36
19.00 uur Stiltemeditatie
CHR. GEREF. KERK
Kantens, 19.30 uur
Live orgelspel
zondag 8 januari
protestantse gemeente
Gemeente Winsum Halfambt
Centrumkerk - Hoofdstraat W. 36
9.30 uur ds. Baan
Torenkerk - Kerkstraat 14
Zie Centrumkerk
Den Andel, 9.30 uur pastor Tuma
Baflo, 9.30 uur ds. Gertine Blom
dienst in Concordia
De diensten worden online
uitgezonden
Sauwerd, 9.30 uur mw. Luinstra
Ezinge, 9.30 uur
ds. van den Berg-de Haan,
Appingedam
Leens-Mensingeweer
9.30 uur prop. van der Wouden,
Groningen
dienst in de Andreaskerk
Ulrum, 10.00 uur
ds. mw. Rooseboom,
Drachten, H.A.
dienst in de Goede Herderkerk
HERVORMDE KERK
Onderdendam, 19.00 uur
ds, Tanghé, Sellingen
Saaksum, 9.30 uur ds. Hoekman,
Rutten
Dorkwerd, 9.30 uur dhr. Blees
19.00 uur ds. Noorlander,
Ontwedde
Noordwolde, 10.00 uur dr. Mooi
Nieuwjaarswensen
GEREF. KERK (Vrijgemaakt)
Winsum, 10.00 uur
Marten de Vries
Baflo, 9.30 uur ds. Wijnalda
Sauwerd, 9.30 uur leesdienst
14.15 uur leesdienst
Leens, 9.30 uur ds. van Hemmen
H.A.
14.00 uur Geen bijeenkomst
CHR. GEREF. KERK
Ulrum, 9.30 uur ds. Veuger
14.30 uur ds. Veuger
Ook te beluisteren via
www.kerkdienstgemist.nl
Kantens, 9.30 uur ds. Sijtsma
14.30 uur ds. Sijtsma
Alle diensten en orgelspel
zijn te volgen op
http://kerkdienstgemist.nl/assets/99
R.K. KERK
H. Willibrorduskerk
Kloosterburen,
5 kerkenviering in Bedum
om 11.00 uur
Bonifatiuskerk
Wehe den Hoorn,
5 kerkenviering in Bedum
om 11.00 uur

Vrienden
Arme Kant

Stichting

Winsum (Gr.)

Helpt mensen

in Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo,
Rasquert, Den Andel en Tinallinge
bij acute financiële nood, recht op
ondersteunende regelingen en
voedsel- en kledingbank.
Houdt bovendien acties (o.a. Dagje Uit,
Sint, Kerst en gratis belastinghulp).
Daarnaast verstrekt zij subsidies
voor de bevordering en ondersteuning
van Gezondheid en Welzijn.

Helpt u mee?
Info: Info: Henk Wolters,

tel. 06-23672464 (b.g.g. 0595-442354)

henkwolters@kpnmail.nl
www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl

Donaties zijn welkom en mogen
gestort worden op rekeningnummer:

NL 57 ABNA 0900 429 194
t.n.v. St. Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.)
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ZAALVERHUUR

De voormalig synagoge Winsum
is o.a. te huur voor een:
Concert - Lezing - Expositie
Afscheid - Feestje
Gezelschappen tot 40 personen
Keuken, piano en beamer
aanwezig
Tarieven v.a. € 23,50 per dagdeel
Beheerder: A. Nienhuis
Tel. 0595-442764 / 06-40615100
www.synagogewinsum.nl

Klaverjassen

Donderdag 12 januari gaan we klaverjassen.
Plaats: kapschuur van de 12 Hoven,
in Winsum. Aanvang: 19.30 uur
Er zijn leuke prijsjes te winnen.
Iedereen is weer welkom.
Volgende: donderdag 9 februari
Donderdag 19 januari is er Bingo

EXTRAATJES

In de dure maand december konden
wij als stichting Vrienden Voor
Elkaar Winsum vele huishoudens
(alleenstaanden en gezinnen), die
in de dorpen Winsum, Sauwerd,
Adorp, Baflo, Rasquert, Den
Andel en Tinallinge op of onder
het bestaansminimum leven, de
zorgen een beetje verlichten. Met
ook nog eens duurder geworden
boodschappen en stijgende energiekosten waren de zorgen extra groot.
We deden dit door ze blij te maken
met onze Sinterklaas- en Kerstactie.
Bij de Sinterklaasactie kregen de
kinderen tot en met 12 jaar op basis
van het indienen van een wensenlijstje cadeautjes. Verder ontvingen
zij spullen, die wij gratis kregen,
zoals knuffels, sierraden, spelletjes
enz.
Bovendien per adres nog een chocoladeletter, een banketstaaf en
nootjes.
Aan de Sinterklaasactie hebben 20
kinderen meegedaan.
De Kerstactie bestond per adres
uit een kerstextraatje in de vorm
van een enveloppe met inhoud,
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
wat extra geld en voor de kinderen
vanaf 13 t/m 18 jaar een VVVbon. Verder een kerststol, een
zakje kerstchocolaatjes, een doosje
notenmelange en een waxinelichtje.
We konden 102 adressen blij
maken.
Bedankt
Voor deze 2 acties gaat onze dank uit
naar de bijdragen van de Winsumer
ondernemers, zoals Blokker, Bruna
en de supermarkten AH en de Spar.
Ook willen wij de diaconieÎn van
de kerken, sociale instellingen,
medeburgers en al degenen die niet
met name willen worden genoemd
hartelijk bedanken voor hun giften
en andere bijdragen. Verder nog
een extra woord van dank aan de
Vrijgemaakte Kerk voor het o.a.
beschikbaar stellen van hun ruimte,
waardoor wij onze Sinterklaaszakken
en Kerstpakketten op professionele
wijze klaar konden maken.
Het is goed om te weten dat er nog
genoeg mensen/instellingen zijn die
het (sociaal) hart op de juiste plaats
hebben. Naast het houden van de
Sinterklaas- en Kerstactie proberen
we het hele jaar door mensen, die
in de problemen zitten of dreigen te
raken, te ondersteunen.
Voor meer informatie over onze
stichting zie: www.
vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl
Wilt u ons werk (financieel) steunen
dan kunt u geld overmaken via
bankrekeningnummer
NL57ABNA0900429194
t.n.v. stichting Vrienden Voor Elkaar
Winsum (Gr.) te Winsum
of contact met ons opnemen.
Namens de stichting,
Harry Meinders, voorzitter,
tel. 0595-442354
Henk Wolters, secretaris,
tel. 06-23672464

Verloskundigenpraktijk Aine

Persoonlijke zorg en aandacht in gemeente

Winsum, de Marne en Warffum
2 vaste verloskundigen
Betrokkenheid, warmte, laagdrempelig
Spreekuur op meerdere locaties en ‘s avonds
Echo’s op eigen praktijk
- gratis foto’s en filmpjes Voor meer informatie of afspraken:
www.verloskundigenpraktijkaine.nl
of bel: 06 22 61 70 29

Doktersdienst

Het telefoonnr. van de doktersdienst
is 0900 - 9229
Dit nummer kunt u bellen tussen
17.00 uur ’s middags en
8.00 uur ’s ochtends en

Weekenddienst
Tandartsen Nrd.-Gron.

Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten het centrale nummer
0900-0608 (kosten € 0,25 p/m) voor
informatie over de dienstdoende
tandarts/tandartspraktijk raadplegen.

Galmen in de kerk van Eenrum
7 januari

Bespeel je een instrument, hou
je van zingen, rappen of heb je
een andere manier om klanken te
produceren, dan krijg je de kans om
helemaal voluit te gaan in de kerk
van Eenrum.
De commissie Kerk in het Dorp
- Eenrum zet elke eerste zaterdag
van de maand de deur van de Kerk
van Eenrum open voor iedereen die
wel eens wil ‘Galmen in de kerk’.
Zaterdag 7 januari kan dit weer. Deze
uit de middeleeuwen stammende
kerk, heeft een prachtige akoestiek.
Ook kan er, in overleg, gebruik
gemaakt worden van het orgel of
de piano. Info en opgave bij info@
kerkinhetdorp.nl
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Wij, fam. Roelf Boer, willen iedereen bedanken voor de
overweldigende bewijzen van medeleven tijdens Atty’s
verblijf in het ziekenhuis en dit medeleven gaat maar door,
tijdens haar verblijf in de 12 Hoven, kaartjes, bezoeken,
attenties te veel om op te noemen.
Ook het medeleven met mij, bordjes snert, bonensoep,
perenmoes, zelfs advocaat met slagroom stond op het
programma.
Veel gebeden
Zo kan ik wel doorgaan.
Heel, heel veel dank aan iedereen.
Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.
Dank nogmaals
Fam. Roelf Boer

Muziekvereniging
Euphonia-Triton

Woensdag 21 december hebben we
tijdens de kerstviering op de o.b.s
De Tiggeldobbe te Winsum kerstliederen gespeeld op het schoolplein
met een groepje van ca. 10
muzikanten. Ondanks dat het een
kleine groep was, was het zeer
geslaagd. Na afloop kregen we lekkere hapjes en koffie aangeboden.
De organisatie was zeer tevreden en
ook wij vonden het erg leuk om te
doen.
Op 24 december hebben wij onze
medewerking verleend aan de
Kerstavonddienst in de Nederlands
Hervormde kerk te Warffum. Ook dit
was weer een geslaagd optreden.
Op Eerste Kerstdag heeft een aantal
leden van onze vereniging kerstliederen gespeeld, te samen met een
aantal zangers, in het dorp Warffum.
Het was jammer dat er niet meer
leden waren maar het was wel een
succes.
Nu op naar het nieuwe jaar waarin
ons eerste optreden al weer op 9
januari staat gepland. Dan is de
opening van de nieuwe basisscholen
en wij zullen, samen met Boreas, dit
muzikaal opluisteren.
Tot slot wenst het bestuur en
de leden van muziekvereniging
Euphonia-Triton een ieder een heel
gelukkig en gezond 2023.

Subsidieregeling
maatschappelijke organisaties
voor verhoogde energielasten
in gem. Westerkwartier
Minimalistisch leven,
bijzonder of heel gewoon.....
Zondagmiddagcafé 15 januari
Centrumkerk Winsum

In het Zondagmiddagcafé, 15 januari 2023 ontmoeten we Janny de
Boer.
Janny woont in een Tiny house, in
een klein huis op een prachtige plek
in het Potmaarbos (v.m. vogelpark).
In de natuur, te midden van bomen
en struiken en veel vogels..... Hoe
mooi is dat!
Het idee van wonen in een Tiny
house is o.m. duurzaam en milieuvriendelijk wonen. Én niet onbelangrijk is, leven met de dingen
die je echt nodig hebt zonder overbodige spullen.
Met Janny spreken we over haar
manier van leven, over haar motivatie om kleiner te gaan wonen. Wat
het betekent om te ‘ontspullen’
Marthe Koopmans zorgt deze middag voor muzikale intermezzo’s op
piano
Er is thee/koffie, een hapje en een
drankje.....
De Commissie Zondagmiddagcafé
heet u, jou, hartelijk welkom, op
zondagmiddag 15 januari, inloop
14.30 uur - ± 17.00 uur in de
Centrumkerk, Hoofdstraat W. 36 in
Winsum. Toegang is gratis. Een gift
is welkom.
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Gemeente Westerkwartier stelt op
korte termijn een subsidieregeling
beschikbaar voor maatschappelijke
organisaties die te maken hebben
met verhoogde energielasten. Onder
maatschappelijke
organisaties
wordt verstaan: sportverenigingen,
buurt- en dorpshuizen en culturele
organisaties.
Financiële steun is nodig
Maatschappelijke organisaties hebben te maken met forse stijging van
energieprijzen waardoor bij een
deel de bedrijfsvoering in gevaar
komt. Door de coronacrisis heeft
een groot deel van de verenigingen
en organisaties hun fnanciële reserves verloren. De regeling biedt de
mogelijkheid om maximaal 75%
van de toegenomen energielasten
te compenseren. Wethouder Bert
Nederveen zegt over de subsidieregeling: “Als college vinden wij de
verbinding in onze samenleving en
daarmee ook de leefbaarheid in onze
dorpen, kernen en buurtschappen
van het grootste belang. Daar zetten
we ons binnen ons vermogen ten
volle voor in. Maatschappelijke
organisaties vervullen ten aanzien
van de leefbaarheid en onderlinge
verbinding tussen onze inwoners
een belangrijke functie en kunnen
daarom rekenen op onze financiële
steun.”

Lezing over Stichting
Oude Groninger Kerken

Op dinsdag 17 januari zal er in
Sauwerd een lezing gegeven worden door Patty Wageman (directeur Groninger Kerken), zij is opgegroeid in de witte villa Hecticum
tussen Sauwerd en Adorp.
Patty Wageman komt vertellen over
de diverse uitdagingen waar Groninger Kerken voor staat. Daarnaast
staan in haar lezing de doelstellingen en werkwijze van de stichting
centraal die ervoor zorgen dat dit
bijzondere, culturele erfgoed in
Groningen ook voor de toekomst
behouden kan blijven.
Patty Wageman is sinds 2020 directeur van Stichting Oude Groninger
Kerken, de grootste stichting op het
gebied van religieus cultureel erfgoed in Nederland. Zij studeerde
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Courtauld Institute of Art, Londen. Tot
2020 was zij werkzaam in de museumwereld en was achtereenvolgens
directeur van Museum De Buitenplaats in Eelde, en zakelijk leider
en hoofd collectie & onderzoek van
Museum Boijmans Van Beuningen
in Rotterdam. Daarvoor was zij tien
jaar lang werkzaam in de functies
van conservator, zakelijk leider en
ad interim directeur van het Groninger Museum.
De lezing begint om 20.00 uur in de
PKN kerk aan de Kerkstraat 11 in
Sauwerd. Kosten: 5 euro.
Contactpersoon: Kees Raangs
050-3643741 of
kees.raangs@kpnmail.nl).
Iedereen is van harte welkom!
Voorwaarden subsidieregeling en
aanvragen
De regeling richt zich in eerste
instantie op eigenaren en beheerders van maatschappelijke accommodaties en is bedoeld voor
organisaties zonder winstoogmerk.
Door de verhuurders te compenseren, kan voorkomen worden dat
de prijsstijgingen volledig worden
doorberekend aan de huurders.
Hiermee worden alle verenigingen
in het Westerkwartier ondersteund.
Landelijke en/of provinciale regelingen voor energielasten zijn
voorliggend op deze regeling. Dit
betekent dat hier naar gekeken
wordt bij de toekenning of bij de
verantwoording achteraf. De subsidie kan op korte termijn aangevraagd
worden over de periode 1 juli 2022
tot 1 juli 2023 via onze website:via
onze website:
www.westerkwartier.nl/
energieregelingmaatschappelijke-organisaties.
Alle mogelijkheden en voorwaarden
zijn te lezen in de subsidieregeling
die binnenkort ook te vinden is op
deze pagina. Een aanvraag indienen
kan tot uiterlijk 30 juni 2023.

Dinsdag 3 januari 2023

De Wiekslag

Vijftigste Jaargang nr. 1

Pagina nr. 3

toneelvereniging ODi speelt in de Blauwe schuit in Winsum

Cursus ‘sChilDeren met liCht’
In het atelier van De Blauwe Schuit
in Winsum start de tweede week
van januari 2023 een schildercursus ‘Schilderen met licht’. De lessen worden gegeven door beeldend
kunstenaar Cees Vegh die sinds vorig jaar in Den Andel woont.
In elk schilderij speelt licht een
cruciale rol. Dat licht is een illusie
door kleurgebruik en contrastwerking. In de lessen leer je hoe met
verf de suggestie van licht in je
schilderij kunt verbeteren. De cur-

sus wordt zowel op de woensdagals de donderdagmiddag gehouden.
Op de donderdagavond is er, net
als afgelopen seizoen, een cursus
‘landschap’. Ook in deze cursus zal
‘licht’ het centrale thema zijn.
Om elke deelnemer voldoende aandacht te kunnen geven, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De cursus telt vijftien lessen. Start:
11/12 januari 2023. Meer info en
aanmelding via: ceesvegh@gmail.
com

Na lange tijd van het samenspel,
de grappen, de spanning en het publiek moeten missen is het eindelijk
zover. Toneelvereniging ODI gaat
de planken weer op met dit keer de
dolkomische voorstelling “Zomer
in Zeeland”. ODI speelt de voorstelling op zaterdag 4 februari 2023
om 20.00 uur in Cultureel Centrum
de Blauwe Schuit.

Achtergrond
Sinds 2019 is in Winsum een grote
groep Dorpsgidsen actief, na een

oproep van de werkgroep Recreatie
en Toerisme van de Ondernemersvereniging Winsum.
In dat eerste jaar werden al een
kleine twintig Dorpsgidsen opgeleid - later zouden er meer volgen.
De groep liet folders maken en
bouwde een professionele Dorpsgidsenorganisatie op. Zelfs toen de
ANWB Winsum tot ‘mooiste dorp
van Nederland’ uitriep, was de
sterke toeloop voor de Dorpsgidsen
geen probleem. Sindsdien hebben duizenden toeristen het dorp
Winsum op een hele bijzondere
manier leren kennen - dankzij de
Dorpsgidsen.
Deze ervaring willen de Dorpsgidsen overdragen aan andere enthousiaste Hogelandsters. Wil je
jouw dorp op de kaart zetten en de
fijne kneepjes van het gidsenvak leren, dan leiden we je in vier cursusavonden op tot Dorpsgids. Doe dit

ODI te zien met alle hilarische typetjes die u met een schaterlach
meenemen in een vakantiegevoel.
Kaarten kosten € 10,00.
Reserveren kan op
www.deblauweschuit-winsum.nl

Kerstbingo
Westernieland

De kerstbingo die op zaterdag 24
december 2022 werd gehouden in
dorpshuis ‘Diekstaal’ te Westernieland kan een succes worden genoemd.
Ongeveer 35 mensen namen deel
aan deze jaarlijks terugkerende
activiteit van de Vereniging Dorpshuis Westernieland. Twee jaar lang
was het niet mogelijk om de bingo
te houden dus het bestuur was dan
ook tevreden met de opkomst.
Gelegenheidsomroeper Rik Postma, voorzitter Henk Poel was verhinderd, draaide de 10 ronden en
superronde op zijn eigen geestige
manier die zeer in de smaak viel bij
de bezoekers.
De avond werd afgesloten met een
zaalverloting waarbij de dochter
van Rik Postma, Rosalie, de lootjes
trok.
Daarna vertrok een ieder met een
tevreden gevoel weer naar huis.

Word Dorpsgids op het hogeland!
Vind je het leuk om in je eigen
dorp een rondleiding te geven en
verhalen te vertellen over het ontstaan van het dorp, over oude straten en stegen? Wil je een bijzonder
gebouw of mooie tuin laten zien?
Volg dan de cursus Dorpsgids
op het Hogeland! Gegeven door
de succesvolle Dorpsgidsen van
Winsum, verzorgd door Vakland
het Hogeland. In vier avonden en
een meeloopmiddag leren we je de
fijne kneepjes van het gidsenvak,
zodat je jouw dorp op de kaart
kunt zetten. Er is een introductieavond op 24 januari in ’t Wieshoes
in Warffum, en we starten op diezelfde plek op 14 februari. 14 maart
is de laatste cursusavond. Meld je
aan bij Vaklandhethogeland.nl

“Zomer in Zeeland” speelt zich af
op de camping waar je mensen treft
die je liever wel of juist liever niet
ziet. Mensen die je juist niet wilt
ontmoeten op vakantie, maar die
opeens opduiken, een moeder die
mee is, je directeur die opeens een
campinggast is.Kortom, reden om
naar het theater te komen en deze
voorstelling van toneelvereniging

niet alleen, maar neem enthousiaste
dorpsgenoten mee. Informeer ook
bij je Dorpsbelangenvereniging.
We leren je hoe je groepen reizigers, toeristen en dorpsgenoten het
beste kunt rondleiden en helpen
je bij het samenstellen van routes en thema’s. De gemeente Het
Hogeland ligt immers in een heel
oud cultuurlandschap en ieder dorp
op het Hogeland is uniek en karakteristiek ñ of het nu op een wierde
ligt, een borg of steenhuis heeft, of
dat er ooit een beroemd of berucht
iemand woonde. Hogelandster inwoners hebben altijd wel een reden om over de eigen omgeving
te vertellen - of je nu in Broek,
Uithuizen, Adorp, Oudeschip of elders woont.
Meld je aan!

mis het niet, toneelvereniging lAOmAs
in sauwerd en Adorp
Na twee seizoenen niet gespeeld te
hebben, zijn de spelers van toneelvereniging LAOMAS in september
weer begonnen met de wekelijkse
repetities.
De voorbereidingen voor de optredens zijn nu in volle gang. Nog zo’n
4 weken te gaan en dan gaat het
weer los.
De primeur is voor Sauwerd. Op
zaterdag 4 februari voert LAOMAS
in dorpshuis Ubbegaheem het blijspel in drie bedrijven op: “Van joen
familie mout je ’t hebb’n”.
De originele titel van het stuk is
“Eelt veur de kop”.
De schrijver van dit toneelstuk in
drie bedrijven is D.J. Eggengoor en
het is bewerkt en vertaald door Ben
ten Velde.
Een week later, zaterdag 11 februari,
voert LAOMAS het stuk nog een
keer op in Sauwerd om het weekend
daarna twee voorstellingen in Adorp
te geven. Op vrijdag 17 en zaterdag
18 februari staat LAOMAS op de
planken in dorpshuis Artharpe.

Helaas kunnen we niet meer terecht
in De Hoogte in Winsum waar we
vele jaren optredens hebben verzorgd. Daarom hebben we er voor
gekozen om het aantal optredens in
Sauwerd en Adorp te verdubbelen.
We hopen dat het Winsumer publiek
ook naar Sauwerd of Adorp komt.
Het is daar immers ook goed
toeven.
De voorverkoop van de kaarten
start op donderdag 5 januari in de
dorpswinkel van Sauwerd en bij
Sporthuis Winsum. Zie voor meer
informatie de website www.laomas.
nl.
De kaarten kosten 8,50 euro per
stuk. De voorstellingen beginnen
om 20.00 uur.
LAOMAS sluit de reeks met optredens af in theater de Molenberg
te Delfzijl en wel op zaterdag
25 februari. Dit optreden begint
om 20.15 uur en kaarten zijn
verkrijgbaar via de Molenberg.
De spelers van LAOMAS hopen
ook dit jaar weer veel mensen een
plezierige avond te bezorgen, een
avondje lekker uit!
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Soulfood geeft je een andere blik op de wereld
Zondag 8 januari vind er in het
kerkje van Den Andel een concert plaats van het trio Soulfood.
Zij spelen o.a. repertoire van Joni
Mitchell, James Taylor, Alicia
Keys en Paul Simon.
Voor haar programma Perspectief
hanteert Soulfood het uitgangspunt
dat een lied een bron is van inspiratie, troost, vrolijkheid en melancholie. Het kan je raken, ontroeren,
laten lachen, huilen of dansen, je
meenemen naar je verleden of je
laten zien waarnaar je op weg bent.
Het kan je net even een andere blik
geven op de wereld, de ander, je leven, jezelf.
Veel reacties uit het publiek geven

dit goed weer, zoals deze:
‘Een lied voedt je ziel, maar alleen dán als dat lied op een dusdanige manier vertolkt wordt dat
het de ziel ook daadwerkelijk weet
te bereiken en die kunst verstaat
SoulFood als geen ander’
SoulFood bestaat uit Arnout Baard
(bas), Ronald Kamphuis (gitaar) en
Fenny Hoekstra (zang).
Het concert op 8 januari in de kerk
van Den Andel begint om 15.30
uur.
De toegang bedraagt 10 euro, kaartverkoop aan de deur.
Na afloop is er gelegenheid wat te
drinken.
www.kerkinhetdorp.nl

Het Byzantijnskoor Drenthe zingt in Wehe-den Hoorn
Op 5 februari 2023 verzorgt Het Byzantijnskoor Drenthe een concert in
de St. Bonifatiuskerk in Wehe-den
Hoorn. Het koor brengt een gevarieerd programma ten gehore van Byzantijnse gezangen, Kozakkenliederen en Oost Europese volksmuziek.
De ongeveer 35 mannen uit de regio
Drenthe brengen in passende kleding en op een waardige manier de
mystieke klanken van de Oostersorthodoxe liturgie ten gehore. Maar
ook bekende liederen met de sfeer
van de woeste steppen en het ongerepte Slavische plattelandsleven
komen op een meeslepende manier
tot leven.
Dit type koorzang komt het beste tot
zijn recht wanneer er a capella, dus

zonder instrumentale begeleiding,
gezongen wordt. Het Byzantijnskoor Drenthe beheerst dit muziekgenre perfect van de diepste bassen
tot de hoogste tenoren.
Het Byzantijnskoor Drenthe ontstond in 2003 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bovengemiddeld koor. Zij kon dit niveau
bereiken door hard te werken onder
de bezielende leiding van dirigente
Julia Zaytseva-Koning De eervolle
recensies van de vele concerten in
de regio Noord Nederland en daarbuiten getuigen hiervan.
Dirigente Julia Zaytseva-koning
(1980), afkomstig uit Kazan, Rusland werd daar aan de plaatselijke
muziekschool en het conservato-

rium opgeleid in de vakken zang,
piano en koordirectie. Zij studeerde
cum laude af en vervolgde haar studie aan het Prins Clausconservatorium in Groningen. Zij heeft nu haar
eigen muziekpraktijk als pianiste,
zangeres en docente/pedagoge. Zij
dirigeert meerdere koren, waaronder Het Byzantijnskoor Drenthe
Wij ontmoeten u graag bij een gedenkwaardig concert:
Zondagmiddag 5 februari om 15.00
uur in de St. Bonifatiuskerk, Warfhuisterweg 2, 9964 AX Wehe-den
Hoorn Toegangsprijs € 15,- incl.
consumptie. Voor uitgebreide informatie over het koor en voorverkoop
(voordelig, € 12,-), ga naar www.
byzantijnskoor-drenthe.nl

Mediterrane jazz in Feerwerd
Het nieuwe jaar van Jazz in
Feerwerd begint op zondagmiddag
15 januari om 15.00 uur met een
warm onthaal door het AVA Trio,
bestaande uit Guiseppe Doronzo
(saxofoon, mizmar, fluiten), Esat
Ekincioglu (contrabas) en Pino
Basile (tamboerijn, cupaphon, bendir). Ze spelen wat je zou kunnen
noemen ’mediterrane jazz’, een
unieke sound met sterke invloeden
van etnische muziek uit verschillende regio’s rond de Middellandse
Zee. Exotische muziek vol verbeeldingskracht, waarbij de etnische
achtergrond van hun muziek nog
eens wordt versterkt door het gebruik van regionale instrumenten.

Het in Groningen opgerichte trio
bracht in 2017 haar debuutalbum
‘Music from an Imaginary Land’
uit dat door het prestigieuze jazzmagazine ‘All About Jazz’ tot een
van de beste debuutalbums van het
jaar werd bestempeld. Het trio is
inmiddels internationaal bekend en
treedt wereldwijd op.
AVA Trio. Zondag 15 januari 2023,
15.00 uur, kerkje van Feerwerd.
Entree € 15,-. Reserveren kan per
email info@jazzinfeerwerd.nl of
website www.jazzinfeerwerd.nl.
Informatie:
www.jazzinfeerwerd.nl.
Foto: Chilli Chilli Agency

Talent battle Graspoll Baflo opent de deuren weer op
zaterdag 11 maart 2023. Inschrijven per 1-12-2022
Zaterdag 11 maart 2023 organiseert
Graspop Festival Baflo samen met
jeugdsozen Eagle en De Kelder
voor de elfde keer de ‘Talent bat-

tle Graspoll’. Bands, singer songwriters en andere muzikale acts uit
de provincies Groningen, Drenthe,
Friesland en Overijssel kunnen zich

Wandelend luisteren naar het verhaal van Maarhuizen
Beleef het landschap en de geschiedenis op een andere manier
De Wiekslag
ook online op
www.mekel.nl

hiervoor aanmelden.
Nieuw dit jaar is een speciale categorie voor ìDjísî in het genre
Dance. We kiezen uit alle inzendingen 9 acts (6 bands / 3 DJ’s),
die dan spelen op zaterdag 11 maart
2023 in de jeugdsozen van Baflo.
De winnaars in beide categorieÎn
worden gekozen door een deskundige jury. Naast een prachtige
Graspoll bokaal zullen de winnaars
een optreden verzorgen tijdens het
Graspop Festival Baflo op zaterdag
13 mei 2023 in Rasquert/Baflo.
Interesse! Meld je of jullie aan via:
Inschrijving Talent battle Graspoll
2023. De inschrijving is tot 1 februari geopend!

Groningen is er een unieke luisterwandeling bij op Maarhuizen.
Tijdens een wandeling van ongeveer twee kilometer horen bezoekers alles over de rijke geschiedenis van en rondom de monumentale
boerderij Enne Jans Heerd op de
wierde Maarhuizen. Wat zie je als
je langer kijkt? Verandert een plek
door een verhaal? Ontdek het tijdens de luisterwandeling op Maarhuizen!
Hoe werkt het?
Bezoekers zijn elke dag welkom
op Maarhuizen van zonsopgang
tot zonsondergang. Voor de luisterwandeling hebben zij hun eigen
mobiele telefoon en eventueel oordopjes nodig. De verhalen kunnen
gratis via QR-codes worden beluisterd. Deze QR-codes staan langs de
wandelroute die start achter op het
erf van de Heerd.
Parkeren kan langs de weg.

Nieuw hoofdstuk voor
eeuwenoude wierde Maarhuizen
Op Maarhuizen werkt samen met
Staatsbosbeheer aan een nieuw
hoofdstuk voor Maarhuizen. Vanaf
2023 opent hier een podium voor
cultuur en natuur. Doel van deze
ontwikkeling is het openstellen van
deze bijzondere Groningse plek en
het delen van de vele verhalen uit
de rijke geschiedenis.
Op Maarhuizen één van de
locaties van festival Jonge Harten
Vanuit het festival kwam een
mooie samenwerking tot stand tussen het cultureel platform Club
NEL, Staatsbosbeheer en Op
Maarhuizen. Club NEL ontwikkelde de luisterwandeling en verzorgt
tijdens Jonge Harten een workshop
voor leerlingen van Het Hogeland
College.
De luisterwandeling is mogelijk
gemaakt dankzij het Waddenfonds,
Provincie Groningen en Vakland
het Hogeland.
Fotograaf: Mark Schuurmans
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Lieve klant!

Korfbalver. DWA/ARGO

Het is in januari 25 jaar geleden dat Fluitekruid onder de naam Meander
begon. Dit heugelijke feit ga ik binnenkort met jullie vieren!
Weet nog als de dag van gisteren hoe het allemaal begon. Zoekend naar een
geschikte locatie aan de Hoofdstraat, op nummer W 14 vond ik deze.
Wat begon als een kleine winkel met het introduceren van biologische
levensmiddelen groeide uit tot een biologische mini supermarkt in Winsum.
In al die jaren heb ik een trouwe schare leuke klanten opgebouwd.
Ik vond het reuze uitdagend om te doen en als klap op de vuurpijl zitten we
alweer sinds 2019 in het oude gemeentehuis. Het is het mooiste plekje van
heel Nederland om als winkel te mogen vertoeven.
Steeds mensen te inspireren en de wereld een beetje mooier maken, milieuen mensvriendelijker. Geen haastige kassa maar een gesprekje aan de
toonbank en een praatje met deze en gene op zijn tijd.
Ik heb er al die jaren van genoten, van het contact met al die lieve mensen
en me verwonderd over alle vragen die steeds kwamen. Het was een sport
om deze te beantwoorden en zelf ook kritisch te blijven.
Maar......voor mij is het nu tijd om plaats te maken! Merk dat ik na 25 jaar
winkel helemaal klaar ben. Het is mooi geweest, mijn tijd in de winkel zit
erop. Er zijn fantastische medewerkers, zij kunnen het prima zonder mij. Ik
merk dat ik toe ben aan een nieuwe, minder inspannende reis. Tijd om een
nieuwe stap te zetten.
Ik heb een fijne opvolger gevonden in de vorm van Odin
Zij gaan de winkel op een verantwoorde en fijne manier voortzetten met het
huidige team.
Voor het dorp een goede vooruitgang. Odin gaat weer een stapje verder
in milieuvriendelijkheid en ik heb er alle vertrouwen in dat het een groot
succes wordt. Wens Odin alle succes van de wereld maar dat kan niet anders
met mijn goede, trouwe en nieuwe team.
Wat ik ga doen, moet ik nog gaan uitvogelen maar deze afgelopen 25 jaar
waren een schat aan leuke en soms ook minder leuke ervaringen.
De komende tijd gaan we nog ff herinneringen ophalen en het leven vieren.
Bedankt allemaal!!!!!!!! Zal jullie erg missen!

Zaterdag 7 januati
Asp. C1: DWA/ARGO - WSS
11.20 u.
Asp. F1: DWA/ARGO - WSS
10.15 u.

Het Nova Noabers Kerstdiner,

werd ons aangeboden door Univé.
Deze maatschappij heeft kosten
nog moeite gespaard om ons een
fijne avond te bezorgen.
Zelfs een speciaal gedrukte ‘Kerstgroet Kaart’ stond voor ons op de
tafels.
In zijn korte toespraak memoreerde
de heer P. Schudde over het heden
en verleden van de maatschappij,
opgericht in april 1794 door de
heer Geert Reinders uit Winsum als
‘Sociëteit van Onderlinge Bijstand’.
Dit ten gunste van de burgers/bewoners.
Ook onze dank voor het personeel
van ‘De Jongens’ Van Marenland,
Die hebben heerlijk voor ons gekookt en de bediening was af.
We kijken terug op een fijne goede
gezellige avond samen.
We kunnen er weer even tegen, en
gaan gesterkt het nieuwe jaar in.
Alle lof voor Univé namens
De Nova Noabers Obergum-Noord.

Annemiek van der Steen
Oprichter Meander/ Fluitekruid

ToEkomSTigE HuiSVESTiNg
gEmEENTE HET HogElAND
In 2021 heeft de raad opdracht
gegeven om voorstellen te doen voor
de huisvesting van de organisatie
van de gemeente. Hierbij heeft de
gemeente onderzocht of ze haar
personeel en bestuur op termijn
beter en efficiënter kan huisvesten.
Naar aanleiding van dit onderzoek
stelt het college aan de raad voor
om te kiezen voor volledige nieuwbouw op een centrale plek in de gemeente (omgeving Winsum - Baflo
- Warffum).
In het nieuwe gemeentehuis kan de
binnendienst worden gehuis-vest.
Onderzocht wordt nog of onderdelen
van de buitendienst daarbij kunnen
aansluiten. Als de raad in februari 2023 een keuze maakt voor
deze of één van de andere onderzochte mogelijkheden, start de ontwerpfase.
Verschillende mogelijkheden
onderzocht
Een projectgroep heeft de verschillende mogelijkheden voor huisvesting van de gemeente onderzocht. In dit onderzoek zijn verschillende mogelijkheden uitgewerkt en
vergeleken met de huidige huisvesting. Er is bijvoorbeeld gekeken
naar de bereikbaarheid en de dienstverlening voor inwoners, een betere
manier van samenwerken tussen
de verschillende afdelingen van de
gemeente en de invloed van thuiswerken op de ruimte die nodig is.
Ook de kosten van de verschillende mogelijkheden spelen een belangrijke rol.
Waarom een nieuw
gemeentehuis?
De huidige drie werklocaties Winsum, Leens en Uithuizen voldoen
bouwtechnisch en qua duurzaamheid
niet meer aan de eisen van deze
tijd. De gemeente wil een goede
werkgever zijn die de medewerkers
een inspirerende werkplek biedt
die optimaal is ingericht om het
nieuwe ‘hybride werken’ mogelijk
te maken. Een nieuwe gemeentelocatie biedt ook kansen om een

betere samenwerking tussen binnen- en buitendienst te realiseren
en deels te integreren. Een nieuw
gemeentehuis is ook een ‘Huis van
de Democratie’, waar inwoners,
raad, bestuur en medewerkers elkaar
kunnen ontmoeten.
Waarom in het gebied Winsum Baflo - Warffum?
Een nieuw gemeentehuis ligt logischerwijs centraal in de gemeente.
Het gebied Winsum - Baflo - Warffum ligt geografisch centraal in de
gemeente. Een voorstudie laat zien
dat in dat geval 85 procent van de
inwoners binnen 15 minuten het
gemeentehuis per auto kan bereiken. Voor de medewerkers en de
inwoners is het ook van belang dat
de toekomstige huisvesting goed
te bereiken is met het openbaar
vervoer en de fiets. Als de raad
kiest voor nieuwbouw, dan wordt
de exacte locatie voor het nieuwe
gemeentehuis op een later moment
door college en raad bepaald.
Waar wordt het nieuwe
gemeentehuis van betaald?
De raad heeft eerder besloten dat de
kosten voor de toekomstige huisvesting van de organisatie niet hoger
mogen zijn dan de huidige kosten
voor huisvesting van de organisatie.
Uit ramingen blijkt dat de kosten
en investeringen voor een nieuw,
duurzaam en toekomstbestendig
gemeentehuis passen binnen de
huidige beschikbare budgetten voor
huisvesting.
Hoe gaat het verder?
Op 1 februari maakt de raad een
keuze voor nieuwbouw of één van
de andere onderzochte mogelijkheden. Daarna geeft het college
een vervolgopdracht voor een locatieonderzoek en het opstellen van
een plan van eisen. Deze worden
vertaald in een ontwerp voor het
toekomstige gemeentehuis, waarover de raad zich eind 2023 zal
buigen. In 2024 start de realisatie en
wordt krediet aan de raad gevraagd.
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Feestelijke opening en open dagen
nieuwe Bulthuis Eenrum
Op dinsdag 27 december 2022
vond de overdracht van Café
Zaal Bulthuis plaats en werd de
Stichting Dorpshuis Eenrum, en
daarmee de dorpsgemeenschap van
Eenrum, de nieuwe eigenaar van het
beeldbepalende pand. Op zondag 1
januari 2023 werd dit heugelijke feit
gevierd met een feestelijke opening
in het café, van 13-17 uur. Tijdens
deze middag wordt met een hapje en
een drankje geproost op het nieuwe
Bulthuis. Op zaterdag 7 januari (1017 uur) en zondag 8 januari (13-17
uur) zijn er open dagen in Bulthuis.
Als u altijd al weer eens had willen
kijken hoe het er ook alweer uitzag,
met z’n allen mooie herinneringen
wilt ophalen, of mee wilt denken
over de prachtige activiteiten die hier
in de toekomst kunnen plaatvinden,
dan is dit uw kans! Ook wordt er
uitleg gegeven over de plannen voor
het nieuwe Bulthuis.
Café Zaal Bulthuis is een plek
waaraan menigeen bijzonder herinneringen heeft. Van jong tot
oud: iedereen heeft er wel een
schoolmusical, dansavond, toneelvoorstelling, disco of sinterklaasintocht meegemaakt. Velen in de regio
hebben er hun partner gevonden.
Café Bulthuis is dus veel meer
dan een café alleen, het is een
belangrijke plek voor ontmoeting en
verbinding in het dorp en de regio.
Daarom heeft de dorpsgemeenschap
vanuit het project Treffend Eenrum
alles op alles gezet om Bulthuis

voor het dorp te behouden. Met
steun van Stichting Roemte, die
ondernemende maatschappelijke
initiatieven in Groningen financieel
en organisatorisch ondersteunt, is
het gelukt om de financiering voor
de aankoop rond te krijgen.
Treffend Eenrum heeft ambitieuze
plannen. Café Zaal Bulthuis is toe
aan een grondige onderhoudsbeurt.
Streven is om het beeldbepalende
karakter, het bijzondere interieur
(waaronder de Ainrommer koamer)
en de unieke sfeer te behouden.
Doel is om laagdrempelig en verbindend voor het dorp te zijn, met
een gevarieerd cultureel aanbod
dat uitstraling heeft naar de regio.
Ook zullen de dorpshuisfuncties
in het centraal gelegen Café Bulthuis ondergebracht worden. Het
huidige Dorphuis, gevestigd in het
oude schoolgebouw in de Oudeschoolgang, zal na een grondige en
toekomstbestendige
verbouwing
een woonbestemming voor starters
en ouderen krijgen. Het is de bedoeling om beide panden onder te
brengen in een dorpscoöperatie.
De projectgroep Treffend Eenrum
is bezig om de ambitieuze plannen
verder uit te werken en financiering
(subsidies, bijdragen en deelnemers)
te zoeken. De uitvoering van de
plannen zal naar verwachting vanaf
medio 2023 in fases plaatsvinden,
met een doorlooptijd van 1,5 jaar.
Website www.treffendeenrum.nl

Vakland Het Hogeland organiseert
samen met Cadix en SPT-Noord drie
informatieavonden over CAD-tekenen

FILMHUIS WINSUM
VERTOONT DE FILM: SHABU

Op vrijdagavond 13 januari a.s. om
20.30 uur vertoont Filmhuis Winsum
de feel-good documentaire Shabu in
de Blauwe Schuit te Winsum
Shabu (14) is een lieve, creatieve en
street smart jongen uit RotterdamZuid. Nadat hij tijdens een joyride
de auto van zijn oma total loss rijdt,
is zijn hele familie boos op hem.
Hij heeft een zomer de tijd om het
goed te maken, voordat zijn oma
weer terugkomt van vakantie in
Suriname. Zijn moeder stelt voor
dat hij ijslolly’s gaat verkopen om
met de opbrengsten de schade te
betalen, maar dat zet geen zoden
aan de dijk. Dus bedenkt hij een
andere oplossing waarbij hij de
aantrekkelijke zaken van de zwoele
zomer, zijn muzikale talent én geld
verdienen kan combineren. Zou het
lukken om zijn familie, maar vooral
zijn oma, weer trots te maken? ‘Ik
ben een kleine jongen uit Peperklip’,
omschrijft Shabu zichzelf, waarbij
hij verwijst naar het beroemde (en
beruchte) gebouw in RotterdamZuid waarin hij opgroei
Winnaar van de IDFA Award for
Best Youth Film in 2021.
Film: Shabu, 2021,
documentaire, NL - 75 min
Tijd: vrijdag 13 januari 2023,
20.30 uur.
Locatie: Cultureel Centrum
De Blauwe Schuit, Warfstraat 1
te Winsum.
Entree: € 6,- contante betaling
Reserveren:
filmhuiswinsum@gmail.com

WARFFUM - Vakland Het
Hogeland, Cadix en SPT-Noord
organiseren drie informatieavonden 2D- en 3D-tekenen op de computer, oftewel: CAD-tekenen. De
bijeenkomsten worden gehouden in
’t Wieshoes aan de Westervalge 5a
in Warffum, op 8, 15 en 22 februari
van 18.30 tot 21.00 uur.
De samenwerkende partijen willen
hiermee geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om te onderzoeken of het beroep CAD-tekenaar
of -modeleur bij hen past, en het
tekort aan technisch personeel
tegengaan.
CAD staat voor Computer-Aided
Design. Een CAD-tekenaar maakt
met behulp van software technische
tekeningen van bijvoorbeeld een
gebouw, infrastructuur of machines.
Die tekeningen worden onder
andere gebruikt in de architectuur,
bouw, werktuigbouw en civiele
techniek.
In februari organiseren Vakland
Het Hogeland, Cadix en SPTNoord drie bijeenkomsten waar
geïnteresseerden zich voor kunnen
aanmelden.
AutoCAD-tekenaar op 8 februari
(18.30 tot 21.00 u.)
Een AutoCAD-tekenaar maakt met
AutoCAD-software
technische
tekeningen voor diverse branches
zoals de bouw, werktuigbouw,
civiele techniek.
Bouwkundig tekenaar/modelleur
op 15 februari (18.30 tot 21.00 u.)
Een bouwkundig tekenaar maakt
bouwkundige
tekeningen
van
alle
onderdelen,
constructies,
afmetingen en materialen van een
bouwwerk.
Werktuigbouwkundig tekenaar
op 22 februari (18.30 tot 21.00 u.)
Een werktuigbouwkundig tekenaar
maakt ontwerpen van producten of
delen ervan, bijvoorbeeld machines

en metaal- en werktuigkundige
installaties.
Tijdens de bijeenkomsten wordt ook
een goede indruk gegeven van hoe
een werkdag van een CAD-tekenaar
of -modeleur eruitziet.
Er is nog steeds een tekort aan
technisch personeel op de arbeidsmarkt. Het UWV stelt elk jaar
een kansenberoepenlijst samen.
Op die lijst staan beroepen waar
momenteel veel vraag naar is of
waar de komende tijd een tekort in
zal ontstaan. In deze lijst staan ook
CAD-gerelateerde functies. Door
het volgen van een training of een
scholingstraject in aanloop naar
een CAD-functie wordt de kans op
een baan aanzienlijk vergroot. Als
CAD-tekenaar kun je aan de slag bij
bouwbedrijven, timmerbedrijven,
aannemers, ontwerpbureaus, maar
ook bij metaalbedrijven, machinefabrieken of bijvoorbeeld meubelmakers.
Voor geïnteresseerden die na de
informatieavond verder willen met
CAD-tekenen wordt ondersteuning
aangeboden bij de mogelijkheden
die er zijn voor om- en bijscholing,
het uitzoeken van beschikbare subsidies en het in contact komen met
interessante bedrijven.
Deelname is kosteloos.
Er is plek voor 15 tot 20 deelnemers
per avond.
Waar: ’t Wieshoes, Westervalge 5a,
Warffum
Wanneer: 8, 15 en 22 februari van
18.30 tot 21.00 uur
Benodigdheden: Geen
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden door hun gegevens
achter te laten op de website van
Vakland Het Hogeland, daar kunnen
ze ook aangeven aan welke van de
drie bijeenkomsten ze deel willen
nemen.
www.vaklandhethogeland.nl/
leeraanbod-vakland
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Keurslagerij Kamps onbetwist de worstspecialist
Verkoopadres van duurzaam varkens- en rundvlees 100% Hollands geproduceerd met respect voor milieu en dier  Ook uw adres voor scharrelkip
Kamps Special

Verse Worst
elke 2e

halve prijs

Keur Special

Kamps Koopje

4 Kip Cordonbleu
4 Kip Burgers
samen

Groente Gehaktrol
100 gram

1.75

Kamps Tip

Rollade Schijven
elke 4e

gratis

8.95

Trots v/d Keurslager

Burgers
diverse soorten
2 x 2 stuks

5.50



Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA
Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

Keur Koopje

Gepaneerde
Schnitzels
elke 4e

gratis

Diverse bekroonde producten
uit eigen worstmakerij

Rookspek, Droge worst,
Bacon, Fijne Leverworst,
Grillworst, Rauwe Ham,
Paardenworst, Hausmacher
,Boeren Leverworst,
Leverworst, Rookworst,
Zeeuws Spek, Achterham,
Rookvlees

- aanleg
- onderhoud
- beplantingen
- sierbestrating
- onderhoud
grafmonumenten

Voor al uw
tuinwerkzaamheden

De Bladergroen lezingen
zondag 8 januari 2023

Bewegen hangt nauw samen met
een gezonde levensstijl en daarmee
met maatschappelijk welzijn. Dat
is een opvatting die bijna wekelijks
in de media te lezen is, maar die
ook een lange geschiedenis kent.
Bewegen voor kinderen, in de vorm
van gymlessen in het basis- en
voortgezet onderwijs begon ruim
150 jaar geleden. Daarover en over
de hedendaagse uitdagingen vindt
op 8 januari in Openluchtmuseum
Het Hoogeland een middag met lezingen plaats. Dit programma sluit
aan bij de tentoonstelling Paard.
Bok. Brug & Ringen, die deze middag wordt afgesloten.
Gymnastiek, of lichamelijke oefening, zoals het aanvankelijk werd
genoemd, was een nieuw vak dat
vanaf de late 19e eeuw op lagere
en middelbare scholen wordt gegeven. Beweging voor kinderen was
belangrijk voor hun gezondheid,
maar droeg ook bij aan de verdediging van het vaderland. Op scholen kregen leerlingen oefeningen
met knotsen en ballen, maar ook
met klimmen in touwen of in een
klimrek. Om het vak op een goede
manier te doceren werden speciale
gymzalen gebouwd. De roep om
gymlessen in het onderwijs klonk
de laatste jaren opnieuw, omdat een
gebrek aan bewegen wederom voor

maatschappelijke problemen zorgt.
Vanaf 2024 is gymnastiek weer een
verplicht vak in het basisonderwijs.
Een lenig ideaal
Tijdens het programma op 8 januari worden lezingen verzorgd door
prof.dr. Mineke van Essen, emeritus hoogleraar genderstudies en
onderwijshistoricus. Zij spreekt
over Wilhelmina Bladergroen en
haar eerste patiënte, ‘het meisje in
de bamboekokers’. Kunsthistoricus
Hanneke Heerema heeft het over
gymnastieklessen voor vrouwen en
de kleding voor gymnastiek in de
beginperiode. Architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen behandelt
de bouw van gymnastiekzalen in
het verleden en het heden en architectuurhistorica Ellen Smit houdt
een verhaal over een Amsterdams
turngebouw uit 1880 en de vroege turnbeweging in Nederland.
Promovendus Miente Pietersma
gaat in zijn lezing in op de opkomst
van het idee van lichamelijke opvoeding, ëeen lenig ideaal’.
De middag wordt afgesloten met
een discussie over de vraag of
gymnastiek gerekend kan worden
tot het immaterieel erfgoed. Dit gesprek wordt ingeleid door Hanneke
Heerema.
Orthopedagogiek
De lezingen zijn genoemd naar
Wilhelmina Bladergroen. Deze geboren Amsterdamse was de eerste

Boterhamworst

1.29
1.69

Elke woensdag
100 gram
gehaktdag van vlees
Palingworst
uit eigen omgeving
Hierbij gratis kruiden,
eigen melange. zonder gluten en
zonder E nummer, 40% minder zout
en smaakt als van ouds

80% van onze eigen
gemaakte producten zijn
vervaardigd met one grain
zout. Daardoor bevatten de
produkten 30% tot 40%
minder zout. Dus beter
voor Hart en Bloedvaten.

100 gram

Heeft u geen tijd of zin om te
koken? Wij hebben diverse
maaltijden uit eigen keuken

Maaltijd v/d week
Hachee met
rode kool en puree
per portie

6.95

Keurslagerij
Kamps

Eigen Worstmakerij
Levering Horeca
Catering & Party Service
Regn. Praediniusstr. 10 - Winsum
0595-441342
www.kamps.keurslager.nl

Openingstijden

Maandag: gesloten
Dinsdag: 13.00 t/m 18.00
Woensdag: 9.00 t/m 12.15
en 13.15 t/m 18.00
Donderdag: 9.00 t/m 12.15
en 13.15 t/m 18.00
Vrijdag: 9.00 t/m 12.15
en 13.15 t/m 18.00
Zaterdag: 9.00 t/m 16.00

Aanvragen steun energiekosten
maatschappelijke organisaties
in het Hogeland
Maatschappelijke organisaties kunnen nu financiële steun bij de gemeente Het Hogeland aanvragen
om de hoge energierekening te
compenseren. De gemeenteraad
stelde hiervoor onlangs een miljoen
euro beschikbaar.
Ook organisaties als sportverenigingen, dorpshuizen en bibliotheken
hebben moeite om de energierekening te betalen. Met de subsidieregeling verwacht het college
driekwart van de kostenstijging te
kunnen compenseren.
“Deze maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar voor onze inwoners en de gemeente. Het college
vindt het erg belangrijk dat ze hun
werk kunnen blijven doen. Daarom
willen we helpen met de hoge
energierekening” zegt wethouder
Mariette de Visser.
Aanvragen
Hogelandster organisaties kunnen
de subsidie nu aanvragen met een
speciaal formulier op de website
van de gemeente Het Hogeland.
Het geld komt in drie tijdvakken
beschikbaar. De eerste 300.000 euro
is beschikbaar voor de periode van
1 oktober tot 31 december van dit
jaar. Financiële steun aanvragen kan
tot zes weken na 31 december.

Bewogen en Bewegen; gymles van vroeger en nu

Vleeswaren vers v/h mes
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Verduurzamen
Het college wil deze organisaties
ook met advies helpen om hun
ge-bouwen te verduurzamen. Zo
kan er ook bespaard worden op
energieverbruik en op de energierekening.

Maatschappelijke organisatie kunnen een energieprestatieadvies
(EPA) aanvragen. Met dit advies
op maat weten ze met welke
maatregelen ze energie kunnen besparen. Hiervoor is per organisatie
1.500 euro beschikbaar.
hoogleraar orthopedagogiek aan
de Rijksuniversiteit Groningen en
heeft zich haar leven lang ingezet
voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Bewegen vervulde
daarbij een belangrijke rol.
Entree
Het programma start om 13.00 uur
in Het Auditorium van Museumcafé
Het Spijslokaal. Dit heeft een eigen
ingang aan het Oosterkerkpad in
Warffum.
De entree bedraagt € 7,00 en biedt
ook toegang tot de tentoonstelling
Paard. Bok. Brug & Ringen.
Afbeelding uit de tentoonstelling
Paard, Bok. Brug & Ringen, fotograaf: Anjo de Haan
De tentoonstelling Paard. Bok.
Brug & Ringen is mogelijk gemaakt
door bijdragen van Gemeente Het
Hogeland, Provincie Groningen,
Het Cultuurfonds Groningen en
sjèm en ko.

ARTEMISSERS
ACTIEF IN FRIESLAND
Een negental leden van de de
Winsumer Loopgroep Artemis heeft
zaterdag 24 december meegedaan
aan wedstrijden in Leeuwarden en
Nieuwehorne
Acht Artemissers hebben zaterdag 24 december met wisselend
succes deelgenomen aan de 1e
Wintermarathon in Leeuwarden.
Christiaan Valk van Valk Event
Productions en de sv Friesland
onder aanvoering van zijn opa
speaker Jan Kooistra hebben zaterdag met succes de 1e uitverkochte Wintermarathon vanuit
Leeuwarden georganiseerd. Met
ruim duizend deelnemers op de diverse afstanden was de organisatie
uiterst tevreden. De routes waren
uitgezet in de mooie omgeving van
Leeuwarden richting Marssum,
Menaldum, Dronrijp en langs het
Van Harinxmakanaal weer terug
naar Leeuwarden. Het was met tien
graden en weinig wind goed loopweer.
Artemis stond met totaal acht leden aan de start. Op de ruime 15
kilometer noteerden de Winsumers
Tina Bosker en Wineke Snippe
tijden van 1.40.05 en 1.41.54 uur.
Bosker werd hiermee negende bij
de vrouwen 35 en voor Snippe was
er een eervolle derde plaats bij de
vrouwen 45.
Fanny Kaper uit Winsum en Jaap
Smith uit Baflo liepen gezamenlijk
de ruime halve marathon en finishten keurig binnen de twee uur na
1.59.00 uur. Zij klasseerden zich
hiermee respectievelijk als tiende
bij de vrouwen 35 en zestiende bij
de mannen 50. Winsumer Koos
Durenkamp weerde zich kranig bij
de mannen 60. Met een tijd van
2.16.04 uur was een zevende plaats
zijn deel.
Wim Ammeraal uit Leens, Janneke
Cazemier uit Warffum en Marnix
van den Brink uit Groningen hadden zich ingeschreven voor na later
bleek een ruime marathon. Ondanks
een gedegen voorbereiding hebben

ze de finish niet gehaald. De niet
geheel fitte Leenster is na 15 kilometer uitgestapt. De Warffumse
kende onderweg mentale problemen en vond het na 20 kilometer
welletjes. De stad-Groninger gaf
eerst na 35 kilometer de pijp aan
Maarten. “Verkleumd door de gedwongen wandelpauzes, misselijk,
ontplofte benen en helemaal verkrampt. Ik moet maar accepteren
dat 30-35 kilometer voor mij fysiek
de grens is”, aldus Van den Brink.
Lopster Arjen Kwint heeft eveneens
zaterdag 24 december met succes
meegedaan aan de 9e Sint Thomas
Trailrun over 28 kilometer vanuit
Nieuwehorne nabij Heerenveen.
De afdeling outdoor van de plaatselijke omnivereniging Udiros liet de
ruim vier honderd deelnemers kiezen uit de afstanden 2, 3, 7,5, 12,
18 en 28 kilometer. Het parcours
met start en finish in de sporthal
voerde de deelnemers door de
mooie natuur van de bossen van de
Kiekenberg, het Ketliker Skar en
door Oranjewoud en Mildam.
De naam van deze trail is afgeleid
van een aloude traditie in dit gedeelte van Friesland het zogenaamde Sint-Thomasluiden. Van 21 tot
31 december worden de klokken
geluid om de kwade geesten, die de
dagen doen korten, te verdrijven.
Kwint, met een groeiende voorkeur
voor het lopen van trails in de natuur, had zijn zinnen gezet op de
langste afstand. Hij voltooide de 28
kilometer zonder noemenswaardige
problemen in 3.04.16 uur en werd
hiermee 59e in een veld van 73
mannen.
Op de eigen foto de 8 deelnemers
in Leeuwarden met v.l.n.r.
Achterste rij: Marnix van den Brink
en Wim Ammeraal
Middelste rij: Jaap Smith, Fanny
Kaper, Tina Bosker en Wineke
Snippe
Voorste rij: Koos Durenkamp en
Janneke Cazemier
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DIANA’S
HAARSTIJL

Deskundig - Betrouwbaar - Dichtbij
Deskundig - Betrouwbaar - Dichtbij
HetHet
Aanleg
Aanleg 99
9951
SJ Winsum
9951
SJ
Winsum

Telefoon:
Telefoon: 0595
– 44 13 830595 - 44 13 83
Website:
www.accountantskantoortrox.nl
www.accountantskantoortrox.nl

Wij zijn gesloten van:
02 januari t/m 07 januari

Hoofdstraat Obergum 8, 9951 AH Winsum, 0595-444069
info@engelsman-op ek.nl www.engelsman-op ek.nl

sale

sale

RDW omkeuren van
snor- naar bromscooter
Tweewielerhuis Poort
Lombok 17, Winsum
www.poortwinsum.nl

Hometrainers
Crosstrainers
Loopbanden
Roeiers
Ook ‘huren met recht op
koop’
Tweewielerhuis Poort
Lombok 17, Winsum
www.poortwinsum.nl

Sinds 1992

Dinsdag 10 januari staan wij weer
uitgerust voor U klaar.

e
al
s

Ambulant kapster en
wenkbrauwspecialist
* Werkzaam in
Adorp, Sauwerd,
Wetsinge, Winsum,
Garnwerd en
Bedum
* Voor dames, heren
en kinderen
* Met gebruik van
natuurlijke
producten
* Webshop met
natuurlijke haaren huidproducten
dianashaarstijl.nl
06-37331208

Email: drukkerij@mekel.nl
pasfoto’s
gegarandeerd goed
VASZLOVSzKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W 21-23
Winsum
0595 444400
Ook voor online
aanvraag rijbewijs

www.vaszlovszky-winsum.nl

Mobiele rijwielservice
DAMSTRA - Sauwerd
050-3061146 &
06-23726042
Voor reparatie en
onderhoud
van uw fiets aan huis.
Ook voor nieuwe en gebruikte fietsen en E bikes
SMARTPHONE
REPARATIE
SNEL EN GOED
EIGEN REPARATIE
DIENST
TELECOMBINATIE
VASZLOVSZKY
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400

Rashid Kledingreparatie
Woensdag en zaterdag bij
Goudgoed 1e etage in
Winsum. tel 0651964229
Kom naar
VERREKIJKER
SPECIALIST
VASZLOVSZKY
ENORME KEUZE
DESKUNDIG ADVIES
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400
Vakkundige reparatie
van al Uw KLOKKEN
Hans Pantjes
06-51258957
Minikraan huren?
Voor bedrijf en particulier.
Gerard van der Veen
www.gwwdiensten.com
0630079835
MEUBELMAKERIJ,
NIEUW en
RESTAURATIE,
MAATKASTEN.
André Bolhuis, Kerkpad 1
Winsum. Werkplaats:
Touwslagersbaan 28
Noordhorn. 06-49934126
www.andrebolhuis.nl

Schoonmaakbedrijf Zeeman
Voor komplete schoonmaakservice o.a. kantoren etc.

Glazenwasserij
Gevelreiniging
Impregneren (muren)
Tapijtreiniging
Kunststofreinigen
Impregneren van
vloerbedekking
bankstellen

Telefoon
050-3061279
Fax
050-3061836
www.schoonmaakbedrijfzeeman.nl

de Stelling 5, 9774 RB ADORP

BOUWBEDRIJF
BOUWBEDRIJF

Aannemersbedrijf
Aannemersbedrijf
Pool Pool
v.o.f. v.o.f.
P.L.

Boschweg 8 8,
Boschweg
9956 PT Den Andel
9956 PT Den Andel
Werkplaats: Boschweg
10 - 10
Den-Andel
Werkplaats:
Bosweg
Den Andel
Voor het uitvoeren van:
Voor het uitvoeren
van:
Nieuwbouw
/ Verbouw
Nieuwbouw
Renovatie/ Onderhoud
en Bevingschade
Verbouw
Lid van
Lid
van BOUWEND NEDERLAND
reNoVAtie en
BouWenD
neDerLAnD
Tevens
uw adres
voor
oNderhoud

Alle Bouwmaterialen en Kozijnwerk
Tevens 06
uw51372950
adres voor
Tel. 0595 422897

Alle bouwmaterialen en Kozijnwerk
Tel. (0595) 42 28 97

Proef

Lokaal

BAKKERIJ RUTGERS

Elke week dinsdag en woensdag

sale
Korting
van 20% tot wel 70%

2 broden
voor
Groot aanbod van
- (kinder) Fietsen
- E-bikes
- Scooters
- Hometrainers
- Onderdelen
- Etc.

Tevens reparatie en onderhoud
Hoofdstr. O 14
Winsum
06 51271186
Tel 0595 444150
Mail: info@marjoli.nl

4.50

Keuze uit wit, bruin, fijn of grof volkoren
Weekendaanbieding
donderdag / vrijdag / zaterdag

Worteltjes taart
per stuk
van 2.65 voor

1.95

Volkoren Puntjes
5 stuks
van 3.50 voor

2.75

Dinsdag 3 januari zijn wij
de hele dag gesloten
Lombok 17 - Winsum, tel. 0595-441662,
www.poortwinsum.nl
Ruime parkeergelegenheid

Heerestraat 22, 9953 PJ Baflo, 0595 252177
contact@proeflokaalbakkerijrutgers.nl

