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Beste	Meijsters,

Het jaar 2020 is al weer een tijdje van start gegaan en voor u ligt de eerste 
editie van de Meijster nieuwsbrief. Aan mij de eer om in het voorwoord u op de 
hoogte te brengen van het wel en wee van de Stichting Dorpsbelangen. Nadat 
we het afgelopen jaar een druk jaar hebben gehad met als hoogtepunt de 
Eemsmondweek is het nu traditioneel een wat rustiger jaar. Op sommige vlakken 
zelfs te rustig. Zo laat de winter ons in de steek en lijkt het erop dat de mannen 
van de Meijster Scheuvel de ijsbaan voor niets onder water hebben gezet. 
Jammer van alle energie die erin is gestoken en ook jammer omdat we nu niet 
voor het eerst gebruik hebben kunnen maken van het nieuwe ijsbaan gebouwtje. 
We hopen voor de schaatsliefhebbers dat de komende winter de scheuvels toch 
weer ondergebonden kunnen worden.

Hebt u ook zo genoten van de mooie kerstboom op het plein? De meeste mensen 
weten niet dat we een vast team mannen hebben die elk jaar weer zorgdragen 
voor het omzagen, transporteren, plaatsen en versieren van de boom. Maar vanaf 
deze plaats wil ik toch de gebroeders Michiel en Marinus Jansen, André Dijkstra 
en Ronald van der Molen bedanken voor de mooie boom die zij op het plein 
geplaatst hebben. Dit jaar hebben we voor het eerst de basisschoolleerlingen 
uitgenodigd om de boom te komen versieren. Jammer genoeg viel de opkomst 
wat tegen. Maar komende kerst gaan we in de herkansing en dan weet ik bijna 
zeker dat de boom vol zal komen te hangen met de zelfgemaakte versieringen.

Helaas heeft een aantal bestuursleden van Dorpsbelangen te kennen gegeven 
het bestuur te gaan verlaten. Elk met hun eigen persoonlijke redenen. Natuurlijk 
zijn we blij en dankbaar voor alle energie en inzet die zij de afgelopen jaren voor 
het dorp geleverd hebben, maar dat maakt wel dat we tijdelijk als bestuur wat 
minder slagvaardig zijn. Mijn meeste energie gaat nu zitten in het vinden van 
nieuwe bestuursleden en het weer op peil brengen van het bestuur. Tips kunnen 
altijd aan mij doorgegeven worden. In de volgende nieuwsbrief hoop ik een nieuw 
bestuur voor te kunnen stellen.
 
Ondertussen is de Oranjevereniging druk doende een mooie bevrijdingsoptocht 
met als thema ‘75 jaar vrijheid - vertel het verhaal’ te organiseren. Een mooi 
initiatief. Uithuizermeeden heeft een lange traditie in het houden van optochten 
met praalwagens. Zo staat het vliegtuig en het Paard van Troje van vijf jaar 



www.uithuizermeeden.nl   &   bestuur-sdu@hotmail.com 3

geleden mij nog vers op het netvlies. Ook de hoosbui die abrupt een einde 
maakte aan de optocht. Laten we hopen dat de weergoden ons in dit jubileumjaar, 
waarin we 75 jaar vrijheid mogen vieren, gunstig gestemd zijn en dat we als dorp 
weer gezamenlijk een mooie optocht kunnen neerzetten.

Tot slot wil ik u allen nog wijzen op onze website www.uithuizermeeden.nl. Deze 
nieuwsbrief verschijnt maar enkele keren per jaar. Maar de website kan dagelijks 
gevuld worden met zaken die in ons mooie dorp spelen. De website is van en 
voor iedereen, dus maak er gebruik van! Organiseert u iets waar het hele dorp 
van kan genieten dan kunt u hierover een stukje plaatsen op de website. We zijn 
ook altijd blij met verslagen van evenementen zodat de thuisblijvers kunnen lezen 
en zien wat zij gemist hebben. Ik nodig dan ook iedereen uit hier gebruik van te 
maken. Dan hebben we een digitale afspiegeling van hetgeen zich in en rond Meij 
afspeelt.

Dick Hendriks
 

Website	Uithuizermeeden

Vol trots hebben wij tijdens de Eemsmondweek onze nieuwe website 
gepresenteerd. We willen ervoor zorgen dat www.uithuizermeeden.nl een actuele 
en veel bezochte website wordt. Daar hebben wij jullie hulp voor nodig!

Aan alle verenigingen, scholen, bedrijven en andere lokale organisaties doen 
wij de oproep om jullie contactgegevens (naam organisatie, e-mailadres en/
of postadres) en de eventuele link naar jullie website aan ons door te geven. 
Hiervoor kunnen jullie een e-mail sturen naar redactie@uithuizermeeden.nl.

Tevens proberen wij de agenda van activiteiten nauwkeurig bij te houden, verslag 
te doen van evenementen en vooral veel foto’s te plaatsen. Soms zijn activiteiten 
of evenementen bij ons niet bekend. Staat er binnen uw organisatie een 
evenement op de agenda? Laat het ons weten!  

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat www.uithuizermeeden.nl actueel is en 
een veel bezochte website wordt.
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Oorlog	op	‘t	Hogelaand

Brassband Immanuël geeft op 25 april een theatervoorstelling over de 
bezettingstijd en bevrijding in onze regio. De voorstelling bestaat uit twee 
toneelspelers, beelden van toen met muzikale ondersteuning van Immanuël. 
 
Ook in Uithuizermeeden en omstreken is er genoeg gebeurd in de oorlogstijd. 
Op basis van deze gebeurtenissen heeft Sebe Gast, regisseur en toneelschrijver 
van andere grote toneelvoorstellingen van Uithuizermeeden, één verhaal 
gemaakt. In een dialoog tussen een jonge reporter en een oudere (Grunninger) 
man die de oorlog heeft meegemaakt komt de historie weer tot leven. 
 
Brassband Immanuël heeft passende muziek geprogrammeerd die de emotie 
van de verhalen extra zal versterken. Op deze manier was het project de Ridder 
van Stenhoesheerd ook opgezet en dat heeft gezorgd voor een indrukwekkende 
voorstelling. Bij dit project wordt daar nog een schepje bovenop gedaan door 
ondersteunend beeldmateriaal wat getoond wordt op grote schermen. Zo zullen 
de verhalen, vooral voor de lokale bezoekers, nog meer gaan leven.
 
Tijdens de voorstelling zal er ook een première zijn van een muziekstuk. 
Immanuël heeft componist Martijn Oostra de opdracht gegeven om op basis van 
een oud lied, dat veel in de oorlog werd gezongen, een nieuw muziekstuk te 
schrijven. Dit werk zal op 25 april voor het eerst te horen zijn.
 
De voorstelling begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Anker in 
Uithuizermeeden. 
De kaarten kosten € 10,- per stuk en zijn te reserveren via  
info@brassbandimmanuel.nl of telefonisch bij  
mevrouw F.J. van Dijken, (0595) 41 26 54.
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OTTO-rit	2020

Natuurlijk gaan we ook in 2020 weer een mooie tocht rijden met de ouden van 
dagen van Uithuizermeeden en Roodeschool in de auto’s uit hun jeugd. De 
eerste OTTO-rit vond plaats in 2004 en is zonder onderbrekingen sindsdien elk 
jaar verreden. Voor de editie 2020 wordt er achter de schermen door de mannen 
van stichting OTTO hard gewerkt om deze rit tot een succes te maken. De 
penningmeester probeert via subsidies en sponsoren de kas te spekken zodat 
we de entreegelden, ondanks de sterk stijgende kosten, niet hoeven te verhogen. 
De familie Abels heeft de Notenkraker weer ter beschikking gesteld als start- en 
eindpunt van de rit.

De verkenners zijn op pad geweest om een mooie route samen te stellen door 
een stukje van onze provincie waar we als OTTO nog niet eerder gereden 
hebben. Ook het restaurant waar we gaan lunchen is nieuw, maar de eigenaar 
vindt het erg leuk om de 150 Meijster gasten te ontvangen. We houden nog even 
geheim waar we heengaan maar ik weet zeker dat het iedereen blij zal verrassen. 

En dan natuurlijk het belangrijkste; wanneer gaan we op pad? 
Noteer zaterdag 16 mei in uw agenda. Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar 
en rond 10.00 uur worden de motoren van de oldtimers gestart om er voor 
iedereen een onvergetelijke dag van te maken. De oldtimer chauffeurs kunnen 
zich opgeven bij Ronald Tiggelaar op zijn e-mailadres, rma1075@hotmail.com 
(telefoon: 06 – 25 26 49 13). De passagiers mogen zich aanmelden bij Bennie 
Kamminga via kavo.uhm@gmail.com (telefoon: 06 – 13 86 32 44). De chauffeurs 
die bij ons bekend zijn krijgen nog een uitnodiging toegestuurd. Houd ook de 
flyers en de website www.uithuizermeeden.nl in de gaten.

Vooraankondiging	PKN	Rommelmarkt

Op de agenda van de volgende nieuwsbrief zal de rommelmarkt worden vermeld. 
Wij willen echter alvast een vooraankondiging doen. 
De Meijster PKN rommelmarkt staat gepland op zaterdag 13 juni 2020. 
Locatie: Ubbens, Havenweg 3.
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Feestelijke	opening	jubileumjaar

Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd! 
Het jubileumjaar begint op 18 april met een feestelijke opening in de Mariakerk. 
Centraal staat het prachtige Hinsz-orgel, maar de invulling van de avond zal verre 
zijn van een traditioneel orgelconcert. 

Bij het ontvangen van de gasten zal er letterlijk hoog van de toren worden 
geblazen. Ook binnen staat de muziek natuurlijk centraal. Op het programma 
staat onder andere organist Sietze de Vries. Hij staat bekend om zijn 
orgelimprovisaties. Op 18 april zal hij een Ede Staal fantasie brengen op basis 
van 3 bekende liederen van de Groninger volkszanger. 

Verder zal De Vries een muzikaal verhaal brengen over de ‘Waddenzeemeermin’. 
De zeemeermin is een bekend symbool in Uithuizermeeden en opgenomen in het 
wapen van het dorp. Wat een zeemeermin muzikaal teweegbrengt hoort u deze 
avond! 

Naast orgelkunstenaar De Vries, zal ook René Paas, commissaris van de Koning 
in de provincie Groningen zich muzikaal inzetten. We laten ons verrassen 
wat hij gaat doen. Hij zal ook een korte toespraak houden. Ook de wethouder 
van Cultuur in de gemeente het Hogeland, Eltjo Dijkhuis, zal spreken over de 
prachtige orgelcultuur die we in onze regio hebben.

Uiteraard hoort bij een feest een kopje koffie met een traktatie. We hopen dat u 
het feest mee wilt vieren, we nodigen u van harte uit. De toegang is gratis, wel 
moet er gereserveerd worden via info@avondmuziekuithuizermeeden.nl.  
De avond begint om 20.00 uur.



www.uithuizermeeden.nl   &   bestuur-sdu@hotmail.com 7

Ensemble	Sonus	Vita

Op 6 juni staat het eerste concert uit de jubileumreeks van stichting Avondmuziek 
Uithuizermeeden op de planning. Ensemble Sonus Vita is een vocaal gezelschap 
welke zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van oude tot zeer oude muziek. 
De muzikale leiding is in handen van Anjo de Haan en orgelbegeleiding is er van 
Stef Tuinstra. 

Op het programma staan werken van de broers Johann Christoph Bach en 
Johann Michael Bach. Ensemble Sonus Vita zal ook muziek van 74-jarige 
componist Peteris Vasks brengen. Hij verwerkt oude Letse muziek in zijn 
composities en zijn muziek gaat meestal over de strijd van mens en natuur. 

Kaarten voor dit concert kosten € 9,- en zijn te bestellen via www.
avondmuziekuithuizermeeden.nl en bij de voorverkoopadressen Coop Verstraete 
(Uithuizermeeden) en Slagerij Patriek Knot (Uithuizen). 
Kaarten aan de zaal kosten € 12,-.  
De avond begint om 20.00 uur in de Mariakerk.
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Bevrijdingsoptocht	2020

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we 
sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we 
samen verantwoordelijk zijn om onze vrijheid door te 
geven.

In Uithuizermeeden vieren we dat, in jubileumjaren, traditiegetrouw met een 
optocht door het dorp.
Op 5 mei 2020 wordt deze optocht, met het thema ’75 jaar vrijheid’, 
georganiseerd door de Oranjevereniging.

Voor meer informatie over de optocht kunt u contact opnemen via 
oranjevereniginguhm@gmail.com. 
Zie ook: www.uithuizermeeden.nl

Activiteiten	Oranjevereniging

Op de agenda staat een aantal activiteiten vermeld rondom Koningsdag en 
Bevrijdingsdag, zoals de fietstocht en het Meijster festival. Deze activiteiten 
worden georganiseerd door de Oranjevereniging, een en ander nog onder 
voorbehoud.  
Houd de website, www.uithuizermeeden.nl, in de gaten voor het definitieve 
programma.
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Bevrijdingsconcert	The	Special	Singers

Op 20 april 2020 is het exact 75 jaar geleden dat Uithuizermeeden werd bevrijd. 
Om dat te vieren organiseert Gemengd koor The Special Singers op zondag  
19 april 2020 een Zondagmiddag Bevrijdingsconcert, aanvang 15.00 uur.

Het concert wordt gehouden in de prachtige, sfeervolle Mariakerk, Torenstraat 26 
in Uithuizermeeden. Er wordt aangesloten bij het landelijk thema  
“75 jaar Vrijheid”. Het koor gaat een muzikale reis door 75 jaar Vrijheid maken, 
afgewisseld met toepasselijke korte verhaaltjes. Medewerking wordt verleend 
door sopraan Ellen Palmen die ook samen met het koor gaat optreden.  
Verder is ruimte ingepland voor samenzang met de bezoekers van het concert.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Nico Dijkman. Jan Beukema 
begeleidt op piano en hij zal ook het bekende Hinszorgel gaan bespelen.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere concert bij te wonen. Koffie/thee 
is in de pauze verkrijgbaar. De toegang is gratis. Wel wordt een inzameling ter 
bestrijding van de kosten gehouden.
Zie ook: www.thespecialsingers.nl
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Buitenschoolse	opvang	en	kinderopvang

Langs deze weg willen we u op de 
hoogte brengen van een aantal nieuwe 
ontwikkelingen rond de kinderopvang 
(peuterspeelzaal) van KindH, voorheen 
SPGE, in Uithuizermeeden.

Vanaf januari 2020 zijn we voor de peutergroepen op de ochtenden van 8.00 tot 
12.00 uur en op de middagen van 12.30 tot 16.30 uur open. Dit houdt in dat er 1, 
2, 3 of 4 dagdelen van 8.00 uur tot 12.00 uur kunnen worden afgenomen waarop 
wij het peuterprogramma aanbieden. We hebben een mooi programma waarmee 
we aan de hand van thema’s allerlei activiteiten aanbieden aan de peuters zoals: 
de kring, voorlezen, gymnastiek, vrijspelen, zingen en knutselen.

Naast de peutergroepen kan er ook dagopvang voor peuters worden afgenomen. 
Dit houdt in dat u uw kind op maandag tot en met vrijdag vanaf 7.00 uur kunt 
brengen of dat uw kind na 12.00 uur tot maximaal 18.00 uur nog op de speelzaal 
kan blijven. 

Samen spelen zonder drempels, samen leren zonder grenzen.

Het is mogelijk dat er met uw kind geluncht wordt en er is een slaapplaats 
gecreëerd, zodat een peuter kan slapen als daar behoefte aan is. De 
pedagogisch medewerkers kunnen u hier meer over vertellen mocht u 
belangstelling hebben.  

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs! Voor meer informatie kunt u 
bellen met de centrale administratie van KindH, telefoonnummer (0595) 432 603.

Met vriendelijke groet,
De pedagogisch medewerkers van kinderopvang en  

peuterspeelzaal ’t Speulhoukje
Willem de Mérodelaan 3

9982 LK Uithuizermeeden
Tel. (0595) 412 643

Zie ook: www.peuterspeelzaleneemsmond.nl
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Uithuizermeeden	is

In 2020 dragen Leens en 
Uithuizermeeden de titel ‘Cultuurdorp’. 
Wethouder van cultuur, Eltjo Dijkhuis, gaf het startschot voor dit in Nederland 
unieke project. Dat gebeurde op zaterdag 11 januari in ontmoetingscentrum Het 
Anker in Uithuizermeeden. 
Met de ‘cultuurdorpen’ wil de gemeente Het Hogeland het rijke culturele 
landschap op de kaart zetten. Jaarlijks worden er twee benoemd. 
In Leens en Uithuizermeeden is dit jaar een keur aan culturele activiteiten. 
Die worden ook met regelmaat via gemeentelijke kanalen onder de aandacht 
gebracht.
Kijk	elke	maand	in	de	Noorderkrant	en	Dasjagoud	en	op		
social	media	van	gemeente	Het	Hogeland	voor	alle	activiteiten!!!

Iedereen kan culturele activiteiten van ons dorp doorgeven aan:
T.willems@hethogeland.nl
Geef vóór de 15de van de maand door welke activiteit de daaropvolgende maand 
plaatsvindt. Vermeld daarbij wat er wordt georganiseerd, door wie, waar, hoe laat 
en de eventuele website voor meer informatie. Gebruik maximaal 2 zinnen voor 
de omschrijving van de activiteit.

Gezocht,	organisator(en)	voor	Tocht	om	de	Noord

Wie zet hier zijn schouders onder???
Dit jaar wordt de Tocht om de Noord gehouden op zaterdag 26 september.  
Deze route loopt van Uithuizen naar Delfzijl.  
De 40km lopers komen door ons dorp. Voor deze lopers wil men een route 
uitstippelen. Heeft u een goed idee voor een te lopen route in Uithuizermeeden? 
Wellicht zijn de gedenkplaten mooi om langs te laten lopen? Als iedereen langs 
de route de vlag uithangt ontstaat er ook al een feestelijke sfeer. 
Wie wil dit op zich nemen? 
Meld u dan aan via tochtomdenoord@gmail.com.
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Nieuwsbrief	
De volgende nieuwsbrief komt in juni uit. 
Graag uiterlijk 29 mei 2020 kopij inleveren via 
bestuur-sdu@hotmail.com.

Agenda

14	mrt		 Ophalen oud papier door MSV, vanaf 09.00 uur,  hele dorp
13	apr		 Samenzang GKV, aanvang 10.00 uur,  GKV, Kerkstraat
18	apr		 Opening jubileumjaar St. Avondmuziek, aanvang 20.00 uur, Mariakerk
19	apr		 Bevrijdingsconcert ‘The Special Singers’, aanvang 15.00 uur,  Mariakerk
20	apr/5	mei		Doorlopende fotopresentatie 75 jaar Vrijheid,  
   Hoofdstraat 121, winkelpand gebr. Buikema 
25	apr		 Theatervoorstelling Immanuël, aanvang 19.30 uur  Het Anker
27	apr		 08.30 uur – vrijmarkt  Joh. van Veenplein
  09.30 uur – hijsen Nationale driekleur  Joh. van Veenplein
  13.30 uur – ambachtenmarkt  Joh. van Veenplein
  13.30 uur – autopuzzelrit, vertrek Joh. van Veenplein
  14.00 uur – fietstocht over ’t Hoogeland, vertrek  Joh. van Veenplein
2	mei		 Meijster Vrijheidsfestival, aanvang 20.00 uur,  Rehoboth
4	mei		 Nationale dodenherdenking, aanvang 19.55 uur,  monument Vlasakker
5	mei		 Bevrijdingsoptocht ’75 jaar Vrijheid’, aanvang 13.00 uur,  route door het dorp
9	mei		 Ophalen oud papier door MSV, vanaf 09.00 uur,  hele dorp
16	mei		 OTTO-rit, vanaf 09.00 uur,  De Notenkraker
1	jun		 Samenzang GKV, aanvang 10.00 uur,  GKV, Kerkstraat
6	jun		 Ensemble Sonus Vita, aanvang 20.00 uur,  Mariakerk


