Deur en Veur

Oskerders

Maandelijkse informatiekrant door en voor Usquert

IN DIT NUMMER:
• Oriënteringsrit
• Flyer WZU
• Filmhuis weer van start
• Het verdwenen bootje
• Groen o cratie

55e jaargang

september 2022

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

Ida Raangs, Sijke Wiersema, Jessica Wiltjer, Rita Bosma
Redactieadres/Advertenties: Rita Bosma, Streeksterweg 47
Email: devo_usquert@hotmail.com
Penningmeester: Ida Raangs, Streeksterweg 43, tel: 0595 42 41 85
Drukwerk: DePrint, Winsum

www.usquert.net
Geen DEVO ontvangen: Jessica Wiltjer, Zwarteweg 21, tel: 06 20 57 72 48
Jaargang
56e jaargang
56e jaargang
56e jaargang

Maand
oktober
november
december/januari

Inleveren kopij voor 18.00 uur
3 oktober
7 november
5 december

Uiterlijke bezorgdatum
17 oktober
21 november
19 december

DONATIE EN GIFTEN DEUR EN VEUR OSKERDERS
Hierbij willen wij de donateurs verzoeken hun jaarlijkse donatie over te maken op 1 van
onderstaande bankrekeningen. Ook zijn giften van harte welkom.
NL30 RABO 0363 6158 49 of NL67 INGB 0001 7264 81, t.n.v. Stichting Deur en Veur Oskerders
Vergeet u niet uw adres te vermelden en of het om een donatie of vrije gift gaat?

AGENDA
September
Donderdag 15
Donderdag 27
Donderdag 27
Oktober
Zaterdag 1
Dinsdag 4
Zondag 9
Dinsdag 11
Dinsdag 18
Dinsdag 25
Woensdag 26
Woensdag 26
November
Dinsdag 1
Dinsdag 8
Dinsdag 15
Dinsdag 22
Woensdag 23
Donderdag 27
Dinsdag 29

WAT IS ER TE DOUN IEN DORP
Samen koken, Samen eten in het Dorpshuis
Start van het seizoen soos 55+
Wandel je mee WZU 14.00 uur
Pupquiz in het Dorpshuis
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Orienteringsrit VVV. Inschrijven 13.00 uur Dorpshuis
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Koffieochtend in het Dorpshuis 10.00-11.30 uur
Filmhuis in Eetcafé ’t Gemeentehuis. Inloop 19.30 uur, film start om 20.00 uur
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
Filmhuis in Eetcafé ’t Gemeentehuis. Inloop 19.30 uur, film start om 20.00 uur
Wandel je mee WZU aanvang 14.00 uur.
Soosmiddag in het Dorpshuis van 14.00-16.30 uur
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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 van 1 okt. tot 1 juni:
Cafetaria
MA. EN DI. GESLOTEN
Wo. en do. van 16.00 tot 19.30 uur
Vr. en za. van 11.30 tot 20.30 uur
Zo. van 16.00 tot 20.30 uur
Cafe
MA. EN DI. GESLOTEN
Wo. en do. van 16.00 tot 20.30 uur
Vr. en za. van 11.30 tot sluit
zo. van 16.00 tot 20.30 uur

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 starten we weer met de soosmiddagen in het Dorpshuis. Elke dinsdagmiddag van
2 uur tot half 5 bent u weer welkom in het Dorpshuis om te komen biljarten, kaarten, sjoelen of
rummykuppen (ook andere spelletjes zijn mogelijk). Wilt u alleen een kopje koﬃe komen drinken en een
praatje maken, natuurlijk welkom.
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
“Soam’n meer mans”
Onder deze titel kunnen Usquerders, met of zonder rollator, zich aanmelden voor een wandeling in
veilige omgeving op het Hogeland onder zorgzame begeleiding, met koﬃe, thee of fris na aﬂoop.
Wandelen in bekende, veilige omgeving, zoals
Noordpolderzijl / Menckemaborg  Uithuizen / Notoarestoen  Eenrum / Domies Toen  Pieterburen /
Verhildersum – Leens / andere suggesties welkom.

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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♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

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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Schrijven in Usquert

VAN BREEDE TOT WORTELPOT is een kostelijk
boek dat, zoals de wethouder in zijn voorwoord
zegt, in ‘geen huis in onze gemeente mag
ontbreken.’ Het geeft dus ook antwoord op
bijvoorbeeld de intrigerende vraag waarom
‘Doodstil, ‘Doodstil’ heet. Er zijn daaromtrent
verschillende malle en onjuiste verklaringen. Ik
heb er minstens vier gehoord. Zuidema echter
geeft de enige aannemelijke en waarschijnlijke.
(Blz77) Waarom heten Zandeweer en Stitswerd
zoals ze heten? Wat is de meest waarschijnlijke
verklaring voor de naam Usquert? En binnen die
dorpen zijn er dan nog de soms zeer wonderlijke
namen van straten. Waar komen die vandaan?
Zuidema bespreekt het allemaal uitgebreid en
een wereld gaat voor je open. De namen die je
voor kennisgeving aanneemt hebben ineens
achtergrond en wortels. Het zijn dat soort
weetjes waardoor de import Oskerder zich
makkelijker kan thuis voelen. Zeker is dit boek
een naslagwerk voor de bewoners van het
Hogeland die daar al generaties lang wonen en
die misschien half duidelijk of slechts vaag
weten waarom de Jakobstraat in Usquert, de
Jakobstraat heet. Bij die Jakobstraat sta ik even
stil. Zuidema stelt over deze straat dat ze
vernoemd is naar de man die aan het eind van
de negentiende eeuw eigenaar was van het café
dat op het eind van die straat aan de
Boermanjeweg stond. Zuidema geeft aan dat
over de naam Jacobs, ook wel geschreven met
als Jakobs, te twisten valt. Als de straat
inderdaad naar kroegbaas Jacobs of Jakobs zou
zijn vernoemd zou logisch zijn dat Jacobsstraat
met twee ss zou moeten worden geschreven.
Het wordt echter met slechts één s geschreven.
‘Maar,’ schrijft Zuidema, ‘de naam kan ook
afkomstig zijn van de voornaam, namelijk Jakob.
In dat geval zou het dus inderdaad de straat van
Jakob zijn, dus Jakobstraat met een k en één s.
De kastelein heeft het de onderzoekers niet
makkelijk gemaakt: In 1911 schrijft hij, aldus
Zuidema, zelf zijn naam als J. Jacobs terwijl in
hetzelfde stuk de gemeente Usquert hem Jacob
Jacobs noemt. Ik heb voor de gemeente wel een
suggestie om het mysterie annex misverstand
rond de Jakobstraat op te lossen c.q. te
omzeilen. In een van mijn eerste stukken voor
DEVO waarschuwde ik u voor een bezoek aan
Jacob ten Boer. Hij is een in Usquert bekende
oud-onderwijzer bij wie je moest zijn als je o.a.
iets van de kerk wilde weten. Ik maakte in DEVO

Eerder in DEVO heb ik het gehad over een het
zeer interessante boek VANBREEDE TOT
WORTELPOT. Het is, onder veel meer, een
verklarende straatnamenlijst van dorpen in
grote delen van het Hogeland, waaronder ook
Usquert. Bijvoorbeeld wordt in het Usquertse
gedeelte de vraag uit de doeken gedaan: Waar
komt de naam ‘Boermanjeweg’ vandaan? Of:
‘Waarom heet mijn straat de Harco van
Oostenstraat?’ En verder worden dus alle
Usquertse straatnamen verklaard.
Terecht stelt het voorwoord dat het boek meer
is dan een verklarende straatnamenlijst. Alle
straten, maar ook steegjes, watergangen,
wierden en bruggen van, zoals de titel aangeeft,
van Breede, vlak bij Warffum tot Wortelpot, bij
Oosteinde, zijn beschreven. En je valt van de
ene verbazing in de andere. Inderdaad heeft de
redactie niet volstaan met een simpele
summiere verklaring maar zijn er tal van
verrassende feiten en anekdotes, die je weer
leuk aan anderen kunt vertellen. Het boek is,
blijkens het voorwoord, min of meer ontstaan
na een initiatief van een zekere meneer Harrie
Sienot, toenmalige (2011) wethouder van
Cultuur van de gemeente Eemsmond, om een
verklarende straatnamenlijst te laten maken.
Zoals u begrijpt is voor zo’n lijst specifieke
kennis nodig van de specifieke geschiedenis en
geschiedenissen van bijvoorbeeld Usquert.
Velen in Nederland zullen u bijvoorbeeld
kunnen zeggen wie Kennedy (van de
Kennedylaan) is, weinigen zullen weten wat de
achtergrond is van bijvoorbeeld de Usquertse
naam ‘Lutjebos’ (Zie trouwens ook mijn vorige
artikel) Je hebt dus deskundigheid over het
lokale verleden, haar bijzonderheden, weetjes,
feiten en anekdotes. Dan kom je als vanzelf
terecht bij de Stichting Historische Kring
Noordelijk Hunsingo en haar bestuursleden.
Voor de het bespreken van de straat-en andere
aardrijkskundige namen in de plaatsen Usquert,
Kantens, Doodstil, Eppenhuizen, Rottum,
Startenhuizen, Stitswerd en Zandeweer,
tekende kringlid, de onvolprezen Jan Zuidema.
Jan Zuidema woont in Usquert en daarmee past
dit artikel trouwens weer helemaal in de
rubriek: Wat wordt er in Usquert geschreven?
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Zuidema. De werking en invloed die
schoolmeester en schoolhoofd ten Boer
durende jaren op de ontwikkeling van
generaties Usquertse geesten heeft gehad,
moet groot en langdurig zijn geweest.
Nou goed, niemand durft een kastelein te
schofferen. En zo’n kleine straat is misschien
niet in overeenstemming met ten Boers’
verdienste. Beter zou iets als wat nu nogal saai
en weinig zeggend de ‘Provinciale weg’ heet in
aanmerking komen. Ik laat het aan de wijsheid
van de gemeente en haar adviseurs over.
Maar… in het algemeen: een straat een naam
geven, moet doordacht geschieden. De
straatnaam moet een weergave zijn van wat
voor een woonplaats waardevol is om te
onthouden en te eren. Een gemeente doet er
dus altijd goed aan deskundig advies in te
winnen.

het grapje dat hij je uiterst vriendelijk een gul
ontvangt en je vervolgens overlaadt met een
overvloed aan informatie en een boeken pakket
van honderden euro’s. Men had mij destijds
naar ten Boer verwezen omdat ik alles van de
kerk en ook van Usquert wilde weten. Net als
Mozes verwees ten Boer naar een hogere
instantie, een nog groter deskundige van de
Usquertse geschiedenis, namelijk Jan Zuidema.
Hij zei haast bij alles dat Zuidema zijn meerdere
is kennis over Usquert. Bij het maken van de
afspraak zei hij me dat hij, Jacob ten Boer,
woonde in de Jacobstraat. Hij vond dat zelf
grappig. Zoals gezegd en zoals de oudere
Usquerders weten, heeft ten Boer lange tijd als
onderwijzer in Usquert gewerkt. Inderdaad
heeft hij mij hartelijk en open ontvangen.
Inderdaad heeft hij mij overladen met
informatie en inderdaad heeft hij mij verleid tot
het kopen van een stapeltje boeken. Ook vond
hij dat, als ik dan toch zo graag Usquert wilde
leren kennen, maar eens op de repetitie van de
Zielrietzangers moest komen. Het klonk eerder
als een gebod dan als een suggestie. Hij heeft
me terplekke, met de bijna uitsluitend in het
Gronings vervatte liederen overtuigd. We
hebben een hele ochtend gepraat, aan het eind
waarvan ik de indruk had dat we vrienden
waren geworden. Hij stelde zich in het vervolg,
ieder geval ook op de koorrepetities, zo jegens
mij op. Open en hartelijk. De mooiste
herinnering is dat ik hem eens uit de verte met
een groepje mensen bij de ‘jeu de boules plaats’
zag. Ik vroeg mij meteen af hoe hij dat spel kon
spelen. Iedereen weet immers dat Jacob ten
Boer nauwelijks iets ziet. Ik liep op hem toe om
te groeten en ik riep op enige afstand zijn naam.
‘Hallo Ariean’ riep hij terug, mij alleen
herkennend aan mijn stem. Ik was ontroerd. Tot
mijn grote ontzetting is Jacob ten Boer op 19
juni 2022 overleden. Het zijn alleen mensen
zoals als Jan Zuidema die kunnen beoordelen
hoe belangrijk deze Jacob ten Boer voor Usquert
is geweest. Nu zijn kasteleins ook belangrijk.
Ongetwijfeld heeft ook hun werk invloed op de
menselijke geest, zij het tijdelijk. Maar het lijkt
me geen gek idee als IEMAND DIE GAAT OVER
STRAATNAMEN zich zou buigen over de vraag
of het mogelijk en wenselijk is de naam
‘Jakobstraat’ iets uit te breiden tot ‘Jacob ten
Boerstraat’. Laat hem of haar verder advies
vragen aan de Historische Kring of meteen aan

Terug naar het boek: VAN BREEDE TOT
WORTELPOT is in ieder geval een boek voor de
geïnteresseerde nieuwkomers voor wie ik, als
geïnteresseerde nieuwkomer, in eerste instantie
in DEVO schrijf. Ik kan het u werkelijk zeer
aanbevelen, vooral als u in Usquert sneller en
meer thuis wilt zijn.
VAN BREEDE TOT WORTELPOT (Straten, pleinen,
wierden, buurtschappen, bruggen, waterlopen,
terreinen, in de gemeente Eemsmond) Op
initiatief van de gemeente Eemsmond in
samenwerking met de Stichting Historische
kring Noordelijk Hunsingo, uitgegeven door
Stichting uitgaven Noord-Groningen Warffum.
Redactie: Geert Klok, Kees Sikkema, Jan
Toonstra, Jan F.B. Zuidema. M.m.v. Meindert
ten Bos.
NUR: 901
ISBN 987-90-73319-00-4. Het boek is
verkrijgbaar via
Stichting Uitgaven Noord Groningen
Pastorieweg 19
9989 Warffum (Drukkerij Sikkema)
Ariean de Bie
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EEN PLUIM VOOR….: organisatie
Kinderspeelweek Usquert 2022

GROENTEAM USQUERT
Vijver Zijlsterwegbos gevaarlijke speelplek !
Het is onlangs voorgevallen dat kinderen
verstoppertje speelden in de rietkraag rond de
met riet volgroeide vijver Zijlsterwegbos
(ingangpad provinciale weg). Hierbij raakte een
van hen in het drassige gedeelte.

De Vereniging van
Dorpsbelangen Usquert
wil graag een PLUIM
uitreiken aan de
organisatie van de
Kinderspeelweek Usquert.
De laatste week van de
zomervakantie stond voor
veel kinderen in Usquert in het teken van de
speelweek, een leuke week met een optocht
door het dorp, huttenbouwen, water-spelletjes,
vossenjacht, kampvuur en een playbackshow.
Dit alles is mogelijk gemaakt door een
enthousiaste club dorpsgenoten, welke al
maanden bezig is met het voorbereiden van een
thema, en het mogelijk maken van de diverse
activiteiten tijdens de hele week. De weergoden
waren dit jaar goed gestemd, wat nog een
schepje op de carnavals-vreugde op het Hoogtje
bracht.
Via deze weg willen we de organisatie van de
Kinderspeelweek heel hartelijk bedanken voor
hun inzet en enthousiasme om dit voor veel
kinderen neer te zetten! Bedankt!

Hoewel het goed afliep wordt opnieuw
gewaarschuwd: het is verraderlijk daar.
Hierop is in Devo september 2021 (pag 21) ook
gewezen.
Groenteam heeft haar SBB relaties opgeroepen
haast te maken met opschoning van de vijver
(riet er helemaal uit) zodat het daar
overzichtelijk wordt. Wij pleiten voor dempen.
Het groenteam zorgde voor tijdelijke
waarschuwingsbordjes.
Waarschuw kinderen hiervoor
Aangezien het even duurt totdat machines met
ontruimen aan de slag gaan, vragen wij
bezoekers Zijlsterwegbos en ouders: kinderen
hiervoor te waarschuwen en ook bij wandelen
daar hierop attent te zijn en kinderen daar weg
te sturen. Ook aan leerkrachten basisschool is
een bericht overgebracht.
Vrijwilligers
Groenteam zoekt een of twee vrijwilligers om
mee te doen met kleine handwerkzaamheden
en het denkwerk. Zij functioneert als ‘ogen en
oren’ voor groen in dorp, waar mogelijk pakt zij
ook zelf aan en onderhoudt contact met
gemeente Het Hogeland en Staatsbosbeheer en
niet in de laatste plaats met bewoners van
Usquert.
Kosten voor gereedschap en diverse aanvragen
zijn/worden door gemeente Het Hogeland
gesubsidieerd.

RABO CLUBSUPPORT ACTIE START 5
SEPTEMBER 2022!
De Rabobank ClubSupport actie loopt van 5 t/m
27 september 2022.
DEVO Usquert neemt
ook nu weer deel aan
de Rabo ClubSupport
actie. Middels deze
actie biedt de
Rabobank clubs en
vrijwilligersorganisaties
de mogelijkheid om
extra inkomsten te
genereren.
Geef uw 2 stemmen
aan DEVO Usquert. Vraag vrienden en familie
om hetzelfde te doen om op deze wijze DEVO
Usquert extra financiële middelen te
verschaffen voor het maandelijks uitgeven van
het dorpskrantje.
Alvast onze hartelijke dank.
7

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
8

naam is gekozen omdat ik werkzaam ben op
gebied van paarden honden en katten.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Sylvia en woon al weer een aantal
jaren opnieuw in Usquert.
Ik ben al een tijd geïnteresseerd en werkzaam in
de dierenwereld en ik ben dan ook opgeleid
paraveterinair maar werkzaam in een
dierenspeciaalzaak.. Verder heb ik 10 jaar
voedingsadviezen gegeven voor een grote
diervoederfabrikant op gebied van honden en
katten voeding.

Ik wil hieronder een korte uitleg geven voer
voeding voor hond en kat. Als eerste punt wil ik
het onderwerp koolhydraten in de voeding
belichten:
Koolhydraten in de voeding van hond en kat?
Koolhydraten zijn regelmatig onderwerp van
gesprek als het over onze eigen voeding gaat.
Voor de hond en kat is dit dus helemaal een
onderwerp van gesprek.
Honden en katten zijn van nature carnivoren en
hebben daarom geen natuurlijke behoefte aan
koolhydraten. De natuurlijke voeding van
honden en katten bevat nauwelijks
koolhydraten. De wolf eet alleen een kleine
hoeveelheden granen, groenten en fruit in de
maag van het prooidier en dus is dat een zeer
klein deel plantaardige voedingsstoffen
Gezondheidsproblemen door koolhydraten
De meeste brok voeding voor honden en katten
die we nu in de winkel zien bevatten echter
grote hoeveelheden koolhydraten (tarwe, mais,
rijst, bietenpulp, aardappel etc.). Dit zijn relatief
goedkope grondstoffen. Deze grondstoffen
leiden tot een grote schommeling van de
bloedsuikerspiegel en insuline resistentie.
Beiden zijn belangrijke oorzaken van obesitas,
diabetes en tal van andere
gezondheidsproblemen bij huisdieren.
Meer dan 40 tot 50% koolhydraten in voeding!
Niet alleen goedkope honden- en katten
voeding heeft een zeer hoog gehalte aan
koolhydraten van soms wel meer dan 40-50%.
Een groot deel van brok voeding is dus minder
geschikt voor jouw hond of kat. Deze
koolhydraten worden door diervoeding
fabrikanten niet op hun verpakking vermeld
omdat dit simpel weg niet is vastgelegd in de

Sinds 2009 ben
ik sportmasseur
voor paarden,
naast de
massage wordt
er gebruik
gemaakt van
een ener active
magneetveld
therapie deken.
Sinds 2021 ben
ik begonnen met de opleiding professioneel
voedingsdeskundige omdat ik zelf erg
geïnteresseerd ben in voeding voor hond en kat.
Er komen steeds uitgebreidere vragen, vragen
die meer inhoud en uitleg verdienen. Omdat
eigenaren ook komen met schema’s op gebied
van bloedafnames vanwege problemen op
gebied van o.a. allergische reacties op bepaalde
voedingsstoffen, maar ook andere vragen over
voeding en voeding gerelateerde problemen.
Daarom had ik de intentie om hier meer over te
leren zodat ik deze problemen kan begeleiden
en waar mogelijk verbeteren.
Ik kan eigenaren van honden katten helpen als
de hond of kat problemen heeft met allergieën,
huidproblemen, maar ook met maag en darm
problemen. Ook kan ik eigenaren begeleiden bij
een eliminatie dieet of andere voeding
gerelateerde problemen. Ook met vage klachten
als veel jeuk of overmatig likken, veel overgeven
of te vaak diarree wil ik zeker meedenken om
een op maat gemaakte voedingsadvies uit te
werken voor de hond of kat.
www.pahoka.nl
PaHoKa staat voor PAard, HOnd en KAt. deze
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grondstoffen en gemakkelijke opslag van de
grondstoffen, om zo uiteindelijk de hoogste
opbrengst te kunnen realiseren. we moeten dan
denken aan de meeste brok fabrikanten. Niet
alleen supermarkt merken zijn merken met een
hoog graan gehalte. Ook bekendere en
duurdere merken maken veelvuldig gebruik van
granen. De eerste ingrediënten die je tegen
komt op een zak brok zijn vaak granen.
De duurdere brok van de betere merken maken
vaak geen gebruik meer van granen en hebben
een hoog vlees gehalte in de brok. We denken
dan aan Orijen en Riverwood bijvoorbeeld.

wetgeving voor honden en katten voeding. Heb
je je al weleens afgevraagd waarom sommige
goedkope merken hondenvoedingen uit
dezelfde fabriek komen als onze snacks…?
Een percentage koolhydraten in hondenvoeding
wat hoger is dan de dagelijkse behoefte (wat de
regel is bij de meeste honden voeding) wordt als
vet in het lichaam van een hond of kat
opgeslagen.
Hoe herken ik goede voeding voor mijn hond of
kat?
Goede voeding is rijk aan dierlijke eiwitten, dus
eiwitten uit vlees en/of vis en bevat maximaal
25% aan koolhydraten. Deze koolhydraten zijn
afkomstig van fruit en groenten in plaats van
hoog glycemische en ongepaste granen zoals
tarwe, witte rijst of maïs.
Krijgt mijn huisdier geen honger als ik minder
koolhydraten geef?
Integendeel. Hongergevoel en gevoel van
zwakte zijn het gevolg van de schommeling van
de bloedsuikerspiegel. Een verhoogde
bloedsuikerspiegel zet gemakkelijk om in vet,
een overdaad aan koolhydraten kan tot ernstige
gezondheidsproblemen zoals obesitas,
insulineresistentie en diabetes type II leiden.
Waarom zitten er zoveel granen in
huisdiervoeding?
Graan verscheen ruim 70 jaar geleden voor het
eerst in voedsel voor huisdieren. Consumenten
ontdekten toen het gemak van huisdiervoeding
in een zak en fabrikanten wilden de kosten
drukken met goedkope calorieën uit granen. De
multinationals die vandaag de dag
huisdiervoeding produceren, produceren
voeding die rijk is aan koolhydraten en granen.
De redenen hiervoor zijn lage kosten van

Met vriendelijke groet,
Sylvia

UITSLAG VAN DE VERLOTING VAN DE
van de 54e ronde
”RONDOM DE BULT VAN USQUERT”
WAARDEBON € 50,00

nr. 447

WAARDEBON € 25,00

nr. 789

WAARDEBON € 12,50

nr. 702

WAARDEBON € 10,00

nr. 1338

WAARDEBON € 7,50

nr. 171

WAARDEBON € 5,00

nr. 237

WAARDEBON € 5,00

nr. 365

WAARDEBON € 5,00

nr. 554

WAARDEBON € 5,00

nr. 829

WAARDEBON € 5,00

nr. 1295

TEGOEDBON gratis maand sporten bij AROBUS
nr. 1117
TEGOEDBON gratis maand sporten bij AROBUS
nr. 575
Prijzen zijn af te halen bij de penningmeester
Heero Zuideveld, Streeksterweg 71, 9988 RB
Usquert. tel. 06-29219924
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is. Dat is de meeste avonden van 19.00 – 23.00
uur.
Wij willen graag iemand anders ook de
gelegenheid geven om zijn/haar foto’s,
tekeningen, schilderijen, wandkleden, kortom
alles wat wil hangen, een aantal maanden te
exposeren. Heb je hier belangstelling voor
neem dan contact op met Ida Raangs via
telefoon: 06-30155970 of via e-mail:
penningmester@dorpshuisusquert.nl

NIEUWS VAN HET DORPSHUIS
GEMEENTENIEUWS
De gemeente gaat het
dorpshuizenbeleid evalueren.
Op 13 oktober is er
een bijeenkomst met de
dorpshuizen en de wethouder.
Wij zijn erg benieuwd
wat de uitkomst hiervan is. Uiteraard houden
wij jullie op de hoogte. Binnenkort hebben wij
ook weer overleg met de dorpencoördinator. Zij
heeft al een aantal dingen voor ons geregeld.

VERHUUR ZALEN
Onze zalen zijn uitermate geschikt voor het
houden van vergaderingen, bijeenkomsten, het
vieren van b.v. een verjaardag, uitvoeringen enz.
Ook voor uitvaart- en condoleancebijeenkomsten kun je in het dorpshuis terecht.
Kijk ook eens op onze website.
Heb je hier belangstelling voor dan kun je
contact opnemen met Fina Bosman via telefoon
06-37444718, via
planning@dorpshuisusquert.nl of website.

WEBSITE
Sinds juni staat onze website online.
Met dank aan Jennifer Stik en Bart Bakker van
BW Hosting die dit belangeloos voor ons hebben
gedaan.
Kom kijken
op:

SPONSORING
Vorig jaar zijn wij gestart met onze
reclameborden actie. Vorige week is de 14e bord
opgehangen. Maar er is nog heel veel ruimte
over.
Wil je ons ook steunen d.m.v. een reclamebord
dan kun je contact opnemen met Jacob Jansen
via e-mail: voorzitter@dorpshuisusquert.nl

https://www.dorpshuisusquert.nl
PUBQUIZ
Zin in een gezellige avond met familie, vrienden,
club- of teamgenoten?
Op zaterdag 1 oktober organiseren wij een
PUBQUIZ
gepresenteerd door

BIBLIOTHEEK
Kom gauw nog even langs om te snuffelen bij de
bibliotheekkasten in het dorpshuis, want
binnenkort gaan er veel boeken weg om plaats
te maken voor nieuwe aanwas.
Denk aan de winterfeestdagen en haal hier dus
een paar gratis cadeautjes (sint en kerst), slim
toch? Wees er dus snel bij, er staan echt
juweeltjes van cadeautjes: kookboeken,
wijnboeken, zelfs echte goede literatuur.....
Prima om te geven of te krijgen onder de boom
of in de schoen.......DOEN!!!!!

Aanvang 20.00 uur
Zaal open om 19.00 uur
Ieder team mag bestaan uit 4 tot 6 personen
Opgeven kan via Whatsapp:
06 37444718 van Fina Bosman
06 30155970 van Ida Raangs
Deelname is gratis
EXPOSITIES IN HET DORPSHUIS
De expositie van de schilderijen van Anja
Kroeske heeft Anja veel enthousiaste reacties
opgeleverd en een aantal van haar schilderijen
hebben een nieuwe eigenaar gekregen. De
schilderijen hangen nog steeds in het Dorpshuis.
Kom gerust binnenlopen als het dorpshuis open

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
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Welzijn Usquert
Zorgzaam dorp
Kun je wandelen wandel mee
Op 25 augustus vond voor de tweede maal de wandelaktiviteit plaats. 6 deelnemers gingen op pad op het
fraaie landgoed Ewsum bij stralend weer.
Na eenieder opgehaald te hebben startte de een uur durende wandeling onder schaduwrijke bomen en
eindigend bij prachtig vernieuwde plantenkas voor de theeschenkerij waar voorzitter Welzijn Usquert ons
opwachtte. Rusten kon als een bank werd gepasseerd en die waren er, met na afloop frisse ice tea.
l

Volgende wandelmiddag, 27 september (daaropvolgend:
27 oktober en 24 november). Voor hen die zowel willen
bewegen, minder goed ter been zijn, of ook die graag de
gelegenheid gebruiken contact te leggen. Om ca 14.00 u
gehaald en na ca 1,5 u weer thuisgebracht,
kosten € 5,- p deelnemer voor versnapering.
Bel of mail:
Jochem Overweg, Stationsstraat 6,
jochemoverweg@hotmail.com 0595424399
Peter Suidman, Zijlsterweg 17,
p.suidman@planet.nl 0595422741

Vrijwilligersbijeenkomst
Op vrijdag 2 september vond de vrijwilligersbijeenkomst Welzijn Usquert 2022 plaats waaraan
15 vrijwilligers deelnamen. Hulde.! ook aan de afwezigen -allen betreffen stuk voor stuk druk bezette
mensen die zich ook elders inspannen- om beschikbaar te zijn voor vragen die op de weg komen van WU
en soms is men beschikbaar in stilte op de achtergrond en dat naast ieders huiselijke kring. Op deze plaats
geen gedetailleerd verslag van de bijeenkomst, die gold als een contactmoment. Op hoofdpunten werd
van gedachte gewisseld en werden zienswijzen ingebracht die iets zouden kunnen toevoegen. Uitkomsten
ervan volgen in vastleggingen en op de plekken zoals in de Flyer en het optreden in de toekomst.

Flyer Welzijn Usquert
In oktober 2021 werd de samenwerking tussen stichting Welzijn Usquert en team Zorgzaam Dorp, als een
geheel gepresenteerd. Dit geschiedde tijdens de open dag voor verengingen in het Dorpshuis.
Ter verduidelijking aan Usquerders is tijdens deze dag een flyer hierover verspreid, waarop betekenissen
en namen van personen staan vermeld. Zoals een goede organisatie betaamt is deze in beweging, zo ook
de flyer. De laatste versie flyer tref je op de pagina hiernaast aan. Je kunt het in de rug van de Devo
uitknippen of scheuren, eenmaal gevouwen houd je de nieuwe flyer over. Iets om te bewaren !

Beheer site www.welzijnusquert.nl
Voor beheer van onze site is vanaf september Nathalie van Driesum – Spoelman bereid gevonden op te
treden. Waarvoor dank.
In de komende tijd zal Nathalie op zowel technisch- als gebruiksterrein deze site voor dorpsbewoners
toegankelijker maken en samen met team Zorgzaam dorp actueel houden.
12
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"'Oh nou, ik kom er op terug en bel u dan. Goed”?
"Prima"
Twee weken later gaat de telefoon en meldde de
meneer van Noorderzijlvest dat zij niet het riet en
de blubber gingen weghalen of meenemen of ergens
anders dumpen want...zo zei hij, wij ruimen NOOIT
iets op.....(ik krijg dan al bijna de slappe lach, maar
hou me nog een beetje in).
"Ik snap het niet precies ", zei ik, “als u de sloot
opschoont wordt het toch blubberig en nat op het
wandelpad dat daar officieel is aangelegd met
paaltje en al? Is het dan de bedoeling dat
wandelaars een soort survivaltraining moeten
ondergaan halverwege hun wandelingetje?"
"Is daar een wandelpad"? "Oh ja ik zie iets hier op
m'n computer, van wie is dat paaltje?"
"Ik denk van landschapsbeheer Groningen"
"O, ik zal eens kijken en navragen, ik bel u terug"
"Graag".

GROEN-0-CRATIE
Zoals nu wel bekend bij de meesten van jullie
proberen we met alle Usquerders samen de bermen
van Usquert vol bollen te zetten, zodat er meteen in
de lente veel bijtjes komen bestuiven en wij een
kleurig dorpje hebben in de lente. De gemeente
maait dan pas NA de bloei. Gelukkig is het gras dan
nog niet zo hoog en wordt geen zicht belemmerd
voor auto's en fietsers en voor de boeren zijn bollen
geen gevaar voor hun gewassen, dus win win voor
iedereen.
Fleurig en kleurig de lente in.
Die bollen moeten gepoot en daar kregen we in
coronatijd de hulp van de schoolkinderen en
natuurlijk van jullie, enthousiaste mededorpelingen.
Het werd een gezellige zo veel mogelijk
"afstandhoudende" actie die hartverwarmend
dichtbij gerealiseerd werd.
Vorig jaar waren buurtbewoners van de
Westerhorseweg en Zwarteweg bezig met een
voedselbosje en dit jaar zouden we weer bollen gaan
planten en het postloperspad een beetje verharden
met goedkeuring van Noorderzijlvest en aanliggende
boeren...en....
Aangezien de school in de laatste fase van afbouw is
en straks natuurlijk feestelijk geopend wordt en in
gebruik genomen, moet alle aandacht daar naar toe
gaan.
En het verharden van het postloperspad?.....nou, dat
ging zo..

Na weer twee weken, vertelde de meneer van
Noorderzijlvest dat ie niks voor me kon doen en niks
voor ons kon betekenen, want het beleid van
Noorderzijlvest was nou eenmaal dat ze niks
opruimden wat ze opschoonden en waarom dat dan
allemaal op het pad lag, was een afspraak ooit
gemaakt met belanghebbenden. En met
landschapsbeheer hadden ze afgesproken dat zij
daar wel een wandelpad mochten hebben
(historisch al heel lang in kaart gebracht op
gemeentekaarten) maar dat ZIJ, Noorderzijlvest er
niets voor hoefde te doen....dat was de deal....
"En die deal kan niet anders ingericht worden nu de
omstandigheden van gebruik van het pad
veranderen?" vroeg ik nog. Maar nee, nee. DAN
moest ik maar eens bellen met landschapsbeheer
Groningen....
Zover zijn we nu.

Hallo meneer van Noorderzijlvest, ik kom u wat
vragen en aanbieden. Nu, met corona steeds
hijgend in onze nek, met quarantaine en afstand, zijn
veel meer mensen gaan wandelen en het rondje
rondom Usquert bij de bult (vuilstort) is ongeveer
5,5 km en voor veel mensen te ver om mee te
beginnen. En nu is er het postloperspad (waar
vroeger de brandweer was, agrifirmterrein naast
Bierema, Wadwerderweg, ) uitkomend op de
Westerhornseweg...(naast Gramsbergen) en dat is
een ongeveer 3.2 km. wandelrondje, dus goed te
doen voor beginners.

Gelukkig was het de hele zomer gortdroog en gingen
veel mensen niet wandelen in de hitte en voor de
herfst en winter raad ik u aan, het kleine rondje op
laarzen te doen of plastic groentezakjes rond je
schoenen te binden op het postloperspad. Val je ook
niet zo op tussen de aardbeien(aardappels)😉
Dus dit jaar even geen bollen poten en paadjes
verharden, want met de gemeente moet er nu eerst
de juiste plekken gevonden worden en bij gemeente
ingekleurd zodat de bollen niet voooooor de bloei al
onthoofd worden.
En voor het postloperspad ga ik dus nu bellen met
landschapsbeheer Groningen......

Het jammere is dat het zo nat is en er veel riet en
blubber ligt wat Noorderzijlvest er uit de sloot
opschonend precies op het wandelgedeelte
neerstort. Mijn vraag is, kan dat anders? En wij,
Usquerders, willen wel helpen met verharden bv
met houtsnippers of beetje wit zand of misschien
schelpjes? Net wat nodig is om het voor wandelaars
ietsjes aangenamer te maken.
"Een wandelpad? Is daar een wandelpad"?
"Ja, zelfs met paaltjes en richtingaanwijzer van
landschapsbeheer Groningen geloof ik"...

Wordt vervolgd

C.M. de Jong
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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

WANDEL OF FIETS MEE MET DE
OP 18 SEPTEMBER 2022

HET VERDWENEN RUBBERBOOTJE
Zoals menig Usquerder die langs de haven komt,
bemerkt zal hebben, is de schokker, die daar al
een tijdje aan het verwaarlozen lag, van
eigenaar veranderd. Twee enthousiaste mensen
uit Oostwold, Westerkwartier, hebben het
zeilscheepje gekocht en zijn het aan het
opknappen. Naast dit scheepje lag een
verwaarloosd rubberbootje, waarvan leek dat
het bij het scheepje hoorde, want peddels en
een pomp lagen binnen. De nieuwe eigenaren
hadden er geen belang bij en ik mocht het
rubberbootje wel hebben. Uit het water gehaald
en met de hogedrukspuit schoongespoten leek
het alweer heel wat. Ik sprak de vorige eigenaar
van de schokker aan over het rubberbootje,
maar die wist van niets. Vroeger ooit wel eentje
gehad, daar waren de peddels en de pomp nog
van, maar deze?
Blijk ik andermans bootje uit de haven te
hebben gehaald en schoongespoten!
Ik heb het bootje weer teruggelegd en daar ligt
het weer in de haven. De eigenaar mag bij mij
de peddels op komen halen.

Ook dit jaar organiseert de PvdA een wandel- en
fietstocht rond de Europese week van de
duurzame mobiliteit.
Het doel van deze week is onder meer mensen
te bewegen wat vaker de fiets, bus, trein of
benenwagen te nemen in plaats van de auto.
Een heel goede reden om met een grote groep
mensen een deel van onze prachtige gemeente
te ontdekken. Iedereen is welkom om deze
middag bij ons aan te sluiten, dus neem gerust
iemand mee.
De start van alle tochten is bij Eetcafé het
Gemeentehuis Usquert*, de routes worden daar
uitgereikt. Wandelaars kunnen kiezen uit een
route van ca. 10 of 20 kilometer, voor de fietsers
is een route van ca. 33 kilometer uitgezet.
Starttijden:
11:00 uur voor de 20 km wandelaars
13:00 uur voor de 10 km wandelaars en fietsers
We sluiten deze sportieve en gezellige dag ook
weer af bij Eetcafé het Gemeentehuis.
Deelname is gratis** en iedereen is van harte
welkom. Vooraf aanmelden voor één van de
activiteiten is niet nodig, maar mag wel.
Bel voor meer informatie:
Afie Eleveld, telefoonnummer 06-35122512 of
via afieeleveldbos@hotmail.com
Janny Klei, telefoonnummer 06-15113487 of via
jannyklei@msn.com

Jochem Overweg

MUZIEKVERENIGING BORÉAS
OUD PAPIER
Geachte bewoners,

*adres: Raadhuisstraat 35, 9988 RE Usquert
**versnaperingen zijn voor eigen rekening

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.

WEGGEEFHOEKJE
Ik heb zonnig gele wederik in de voortuin die
een beetje probeert de tuin helemaal te
veroveren. Wie wil mag in oktober wel een
polletje of wat halen. Staat enig bij een oprit of
laantje en bloeit wel een maand.....
Tweede plant waarvan je een groot stuk mag
hebben is phlomis. Een zachtgele etage plant,
zoals een etagère voor een high tea, maar dan
voor dit plantje .......doet het geweldig op de klei
en is ook nog eens heel decoratief in de winter,
vooral met vorst erop ..... Tel. 0595 438925

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.
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.

C.M. de Jong
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ACTIVITEITEN EN OPTREDENS
Muziekvereniging Boréas heeft vrijdagavond 8
juli het muzikale seizoen afgesloten met het
traditionele zomeravondconcert.
Dit jaar vond het zomeravondconcert plaats bij
Blieder Wieder. Het publiek heeft kunnen
luisteren naar een afwisselend programma van
de malletband en de fanfare. Boréas kan
terugkijken op een geslaagd seizoen met vele
leuke activiteiten, zoals de Jaarlijkse Uitvoering
en de Rasteder Musiktage.

NIEUWS VAN FILMHUIS USQUERT
Niet iedereen weet dat we in Usquert al
jarenlang een filmhuis hebben.
Eens per maand, meestal op de laatste
woensdag van de maand, kunt u in Usquert naar
de film. Corona heeft er voor gezorgd dat er
lange tijd geen filmavonden georganiseerd
konden worden, maar met ingang van 2022 zijn
er weer filmavonden mogelijk.
De filmavonden vinden plaats in de grote zaal
van eetcafé Het Gemeentehuis.
In de periode van september tot en met juni
staan 10 films gepland. We proberen een
gevarieerd aanbod aan films te vertonen die
stuk voor stuk behoren tot de “betere films”.

Na de zomervakantie zal Boréas direct weer aan
de bak moeten. Zo staat Monumentaal Usquert
in september op het programma. Verder zal
Boréas zich moeten voorbereiden voor de
Jaarlijkse Uitvoering in maart, verscheidende
marsoptredens en een muziekfestival op
Borkum.

Op woensdag 28 september wordt de eerste
film van het nieuwe seizoen vertoond. Het is de
film “Lion” , een film uit 2016, die het verhaal
vertelt van Saroo Brierley, een jongetje van vijf
jaar oud die per ongeluk duizenden kilometers
van zijn familie verwijdert raakt. Uiteindelijk
adopteert een Australische familie hem. Jaren
later gaat hij op zoek naar zijn biologische
familie.

Aankomende optredens en activiteiten:


Zondag 11 september Monumentaal
Usquert om 13.30 en 15.30 uur



Vrijdag 28 oktober een gezamenlijk
concert met Muziekvereniging Excelsior
Baflo



Zaterdag 12 november
Banketstavenactie



Zaterdag 17 december Adventsconcert
om 19.30 uur

Vanwege het beperkte aantal plaatsen stellen
we het erg op prijs dat iedereen die wil komen
plaatsen reserveert. Dat kan via
filmhuisusquert@gmail.com Inloop vanaf 19.30
uur en de film start om 20.00 uur.
De kosten bedragen per persoon €5,- per
filmavond. Deze prijs is inclusief 1 consumptie.
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening
en kunnen genuttigd worden in het café,
waarbij we u ook graag willen uitnodigen voor
de bij vele filmhuisbezoekers bekende nazit na
afloop van de film.

Via Facebook en de DEVO houden we u op de
hoogte over onze andere optredens.
GROTE CLUBACTIE RABOBANK NOORDGRONINGEN
wij als muziekvereniging doen mee aan de grote
clubactie van de Rabobank. Het doel is om geld
in te zamelen voor de vereniging danzij
stemmen van leden van de Rabobank. Wij als
vereniging vragen om op ons te stemmen en
mag maximaal twee stemmen uitbrengen op
één vereniging. u kunt stemmen in de periode
tussen 5 en 27 september op de website van de
Rabobank. De site waarop u alles kunt vinden is:
https://www.rabo-clubsupport.nl/groningerland/deelnemers

Wilt u graag op de hoogte blijven welke films er
vertoond worden en wat de exacte data zijn van
de filmavonden geef dan uw mailadres door op
bovenstaande adres. U ontvangt dan ongeveer
een week voor de filmavond de maandelijkse
nieuwsbrief van filmhuis Usquert.
Met vriendelijke groet en misschien tot ziens,
Het team van Filmhuis Usquert.
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50'𝒔 𝑰𝒏 𝑺𝒕𝒚𝒍𝒆 ✂
𝔾𝕒𝕒𝕥 𝕧𝕖𝕣𝕙𝕦𝕚𝕫𝕖𝕟.!
𝐖𝐞 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐝𝐫𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐟𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐯𝐥𝐨𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧 𝐞𝐧
𝐢𝐧𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧.
𝐒𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐭 𝗕𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁.𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆.𝗡𝗮𝗶𝗹𝘀 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐰𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐩 𝐛𝐞𝐳𝐢𝐠
𝐨𝐦 𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐨𝐢 𝐞𝐧 𝐟𝐫𝐢𝐬 𝐮𝐢𝐭𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝒏𝒊𝒆𝒖𝒘𝒆 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧
𝐭𝐞 𝐠𝐞𝐯𝐞𝐧.

Klaverjassen
We willen graag 1x in de maand op zaterdag
klaverjassen organiseren in de zaal van café 't
Gemeentehuis. inschrijvingen kunnen gedaan
worden vanaf 19.00 uur en willen graag om 19.30
uur starten met het kaarten. De kosten bedragen €
5.00 per keer. De ingang is aan de zijkant waar de
slijterij zit. We kaarten op de volgende data:

𝐖𝐢𝐣 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐰𝐞𝐞𝐫 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐨𝐩 12 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐮𝐬 𝐚.𝐬.
𝐕𝐨𝐨𝐫 𝐮𝐰 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐞𝐧/𝐨𝐟 𝐦𝐨𝐨𝐢𝐞 𝐧𝐚𝐠𝐞𝐥𝐬.
𝐄𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐥𝐞𝐤𝐤𝐞𝐫 𝐤𝐨𝐩𝐣𝐞 𝐤𝐨𝐟𝐟𝐢𝐞. ☕
𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬: 𝐇𝐢𝐩𝐩𝐨𝐥𝐲𝐭𝐮𝐬𝐡𝐨𝐟 1
𝐌𝐢𝐝𝐝𝐞𝐥𝐬𝐭𝐮𝐦

Zaterdagen 2022
8 oktober, 12 november, 10 december

𝒂𝒇𝒔𝒑𝒓𝒂𝒂𝒌 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒏:
𝐭𝐞𝐥: ✂ 06 19677381 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓲𝓺𝓾𝓮

Zaterdagen 2023
14 januari, 11 februari,11 maart, 8 april, 13 mei

💅06 27898241 𝓙𝓸𝔂𝓬𝓮

Er zijn leuke prijzen te winnen, Liefst vroegtijdig
aanmelden aan de bar of via mail
eetcafetgemeentehuis@gmail.com of via telefoon
0595-423505

GEMEENTE HET HOGELAND ZOEKT GEZINNEN
DIE ENERGIE ÉN GELD WILLEN BESPAREN

Spooktocht

Gemeente Het Hogeland zoekt gezinnen met
kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar oud die mee
willen doen aan Junior Energiecoach. In dit spel
neemt TV-held Varkentje Rund als Junior
Energiecoach de kinderen elke week mee op
ontdekkingsreis. Door leerzame challenges, puzzels,
experimenten en winacties ontdekken kinderen én
hun ouders hoe ze thuis energie kunnen besparen.
Ook schoolklassen kunnen meedoen aan Junior
Energiecoach.

15 oktober organiseren we een spooktocht door het
bos nabij de voetbalvelden.
Voor de leeftijden tot 14 jaar is het inschrijven vanaf
18.00 uur en starten om 18.30 uur. (Hier moet een
bergeleider van minimaal 18 plus zijn)
De kosten voor deze leeftijden zijn € 3.00 euro per
persoon, bij terugkomst drinken en een zakje snoep.
Vanaf de leeftijden 15 jaar en ouder start de
inschrijving om 19.30 uur en starten rond de klok
van 20.00 uur. De kosten voor de leeftijden vanaf 15
jaar zijn € 7,00 euro per persoon dit is inclusief
consumptie bij terugkomst.

Wethouder Arjen Nolles staat in de startblokken om
samen met zijn gezin mee te doen aan deze
najaarseditie van Junior Energiecoach. Hij hoopt dat
ook veel Hogelandster scholen zich aanmelden:
“Kinderen leren op een leuke manier hoe ze energie
kunnen besparen. Hier hebben kinderen wat aan
voor later. En ze geven de tips ook meteen thuis
door.” Alle basisscholen in Het Hogeland hebben een
oproep ontvangen van de gemeente.

Deelname is op eigen risico
Locatie vertrek en aankomst is vanaf café ’t
Gemeentehuis
Zaterdag 29 oktober houden we in het café en in de
zaal Oktoberfest aanvang 20.00 uur met live muziek
van Tirolerband Solidair.

Junior Energiecoach duurt 5 weken lang, en kost 1530 minuten per week. Het spel start op 7 oktober.
Inschrijven kan tot en met 2 oktober. Voor meer
informatie, inschrijven en een voorproefje: kijk op
www.juniorenergiecoach.nl.

Zaterdag 24 december is het Kerstbal natuurlijk in de
gewenste outfit aanvang 22.00 met live muziek
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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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Protestantse Gemeente
Warffum-Breede-Usquert
18 sept.

09.30 uur

ds. P.J.M.A. Van Ool
Startzondag. Koffie na de dienst

25 sept.

09.30 uur

drs. J.J. Kuiper uit Hornhuizen

02 okt.

09.30 uur

mevr. ds. H.E. De Boer uit Ten Boer
Koffie na de dienst

09 okt.

09.30 uur

ds. P.J.M.A. Van Ool
Maaltijd van de Heer. Koffie na de dienst

16 okt.

09.30 uur

ds. J. Schimmel uit Spijk

23 okt.

09.30 uur

ds. A. van Setten-Ruhrwiem uit Ruinerwold
Koffie na de dienst

30 okt.

09.30 uur

ds. P.J.M.A. Van Ool
Koffie na de dienst

06 nov.

09.30 uur

ds. J. Hommes uit Glimmen
Koffie na de dienst

09 nov.

19.30 uur

Vesper verzorgd door gemeenteleden.
Dankdag. Aansluitend gemeenteavond

13 nov.

09.30 uur

mevr. ds. H.A.H. Maat uit Pieterburen
Koffie na de dienst

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

Aaldert ten Have

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

•
•
•
•
•
•

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

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

Avontuurlijke Kanovakantie op de Groninger Maren

www.uitvaarttenhavemiddelstum.nl

tel.: 06 48 64 72 46

www.Kano-avontuur.nl

info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
Schoolstraat 8 - 9991 BJ MIDDELSTUM
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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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Oriënteringsrit
zondag
9 oktober 2022
Vertrek en aankomst:

Dorpshuis Usquert
inschrijven vanaf 13.00 uur
starten vanaf 13.30 uur

Deelname € 5.= per auto
Prijsuitreiking na afloop
De oriënteringsrit wordt uitgezet in eigen beheer en
op basis van een eigen reglement
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EEMSHAVEN

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

September 2022
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17:10
23:20

102

5:38
11:48
18:08

95

0:08
6:46
12:51
19:26

-147
163
-168
-153

22
do

162
-165
-156

23
vr

158
-158
-156

24
za

150
-148
-151
138

25
zo
NM 23:54

uu:mm
1:23
8:03
14:42
20:55
3:21
9:26
15:59
22:19
4:26
10:33
16:58
23:12
5:19
11:20
17:46
23:53
6:03
12:00
18:28

Oktober 2022
HW LW
cm NAP

datum
1
za

-63
94
-77
81

2
zo

-73
107
-96
97

3
ma
EK 2:14

-94
124
-116
111
-110

4
di

136
-131

26
ma

123
-122
-128

27
di

108
-108
-112

28
wo

93
-93
-93

29
do

81
-76
91
-76
75

30
vr

HW LW
cm NAP

datum

2:58
9:42
15:24
21:58

123

11
di

3:37
10:19
16:11
22:34

121

4:26
11:05
17:12
23:25

117

5:36
12:09
18:34

110

-136
132
-123
-130

12
wo

120
-112
-120

13
do

105
-97
-106

14
vr

94

120
-122

5
wo

143
-140

-136
-142

uu:mm

0:31
6:44
12:36
19:08

124

1:06
7:22
13:09
19:46

125

1:38
7:59
13:39
20:22

124

2:03
8:35
14:09
20:56

123

2:26
9:09
14:44
21:28

123

6
do

-130
146
-146

7
vr

-136
147
-149

8
za

-140
146
-147
-141
144

0:37
7:04
13:40
20:06
2:16
8:33
15:11
21:30
3:42
9:50
16:28
22:39
4:52
10:51
17:30
23:36

9
zo
VM 22:55

5:49
11:41
18:20

10
ma

0:22
6:36
12:24
19:04

-81
110

15
za

-101
94
-81
121

16
zo

-116
106
-99
138
-137

17
ma
LK 19:15

119
-119
152

18
di

-153
127
-134
159

19
wo

-158

uu:mm

HW LW
cm NAP

1:01
7:18
13:02
19:41

127

1:32
7:54
13:38
20:14

127

1:59
8:27
14:13
20:43

127

2:28
8:56
14:46
21:09

126

2:58
9:26
15:18
21:35

122

3:30
9:56
15:50
22:04

117

4:04
10:30
16:30
22:38

110

4:51
11:11
17:26
23:22

102

5:55
12:07
18:41

96

-146
155
-148
-147
149
-140
-146
140
-132
-141
128
-124
-132
114
-114
-120
100
-103
-106
87
-91
-91
76
-78
-77
71

-141
-140
140
-132

129
-142
158
-155

20
do

0:24
7:14
13:37
20:07

-64
96
-73
77

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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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

