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Mit Old & Nij

Tussen 00.00 & 04.00 uur
00.30 uur vuurwerk op het plein

op Meij

P Tap van Kombuys
P Hamburgers en andere snacks
P DJ met muziek en lasershow

P Eigen vuurwerk verboden voor alle Meijsters

INHOUD

Blik op  
Uithuizermeeden

Leefbaar Meij

Dorpsbelangen 
nieuwe stijl

Kerstconcerten

Dorpsbelangen 

Uithuizermeeden

Beste Meijsters,
Ik krijg wel eens de vraag of Dorpsbelangen nog 
wel bestaat. En die vraag begrijp ik best want we 
zijn de laatste tijd best wel onzichtbaar geweest. De 
grootste teleurstelling is dat de Eemsmondweek niet 
plaats heeft gevonden. Laat ik daar meteen maar 
mee beginnen. Om een mooie Eemsmondweek te 
kunnen organiseren moet je al ruim een jaar van te 
voren beginnen. Een tent huren, horeca regelen, een 
programma samenstellen en het vergunningstraject 
opstarten. Door de toen nog heersende Corona 
maatregelen was de toekomst nog te onzeker. 
We kunnen geen financiële verplichtingen 
aangaan zonder dat je de zekerheid hebt of de 
Eemsmondweek wel door kan gaan. En daarnaast 
zijn de subsidies vanuit de Gemeente het Hogeland 
zo drastisch afgenomen dat er ook geen gezonde 
financiële basis is voor een groot evenement als de 
Eemsmondweek. Dat zijn de riemen waarmee we 
hebben te roeien. Misschien moeten we ons ook 
wel gaan afvragen of een Eemsmondweek, zoals 
we die altijd gehad hebben, nog wel van deze tijd 
is. Misschien moet het roer om en moeten we een 
andere koers gaan varen. Dat zijn vragen die we 
hebben en waar we samen met jullie een antwoord 
op willen vinden. Daarvoor gaan we het komende 
jaar met elkaar in dialoog. 
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Is er dan helemaal niets gebeurd? Niets is minder 
waar. Achter de schermen is veel energie gestoken 
in het opbouwen van een goede relatie met de 
gemeente. Uithuizermeeden weer op de kaart zetten. 
Door de fusie is de gemeente zo groot geworden dat 
Uithuizermeeden uit het zicht van het gemeentehuis 
dreigde te verdwijnen. En dat mag zeker niet 
gebeuren. We zitten nu elke twee maanden met 
de wethouder om te tafel om de knelpunten te 
bespreken. De wethouder heeft ook met enkele 
collega’s een fietstocht gemaakt langs locaties 
die volgens Dorpsbelangen aandacht verdienen. 
Dit heeft geresulteerd in een toekomstplan waar 
gezamenlijk aan gewerkt wordt. Met als uiteindelijk 
doel dat Uithuizermeeden een aantrekkelijk dorp blijft. 
Zowel om in te wonen als om in te werken.
En dat brengt mij meteen tot het laatste onderwerp; 
Mit Old en Nij, feest op Meij. We gaan het jaar van 
start met een groot feest op het Johan van Veenplein. 
Met een vreugdevuur en samen genieten van het 
vuurwerk dat door Dorpsbelangen wordt afgestoken. 
Café Het Kombuys zorgt voor een buitentap en 

Plaza Italia gaat lekkere 
hapjes verkopen. En dat 
alles onder klanken en 
lasershow van een DJ. Een 
plek voor alle Meijsters 
om elkaar ‘Veul Haail en 
Zegen’ te wensen. Ik zal er 
zijn en hoop veel handen te 
mogen schudden. Op een 
mooi nieuw jaar!!

Met groet, Dick Hendriks

Kerstsfeer op Meij

In het centrum van het 
dorp is onlangs weer de 
sfeervolle feestverlichting 
aangebracht. De 
verlichting is van 
Stichting Dorpsbelangen 
Uithuizermeeden en de 
Ondernemers Vereniging 
Eemsmond Noord. 
Vrijwilligers van Beach 
Event zorgden ervoor 
dat de verlichting werd 
gemonteerd.
Ook diverse buurten zijn 
aan de slag geweest om 
sfeerverlichting aan te 
brengen in hun straten 
en buurten.
De Kerstboom is op 
zaterdag 10 december 
door fam. Janssen 
en Dijkstra geplaatst 
op het Johan van 
Veenplein.
Dankzij de inzet van 
vrijwilligers een beetje 
sfeer in de donkere 
wintermaanden.
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Wist u dat?

De nieuwsbrief ook op 
onze website 
www.uithuizermeeden.nl 
staat? 

__________________

Facebook & 
website

De website en 
facebookpagina zijn 
aan elkaar gelinkt. Alle 
laatste informatie staat 
op deze site’s. 

Stichting Blik op Uithuizermeeden 

Sinds onze laatste actie, de wintermarkt rondom de 
Mariakerk, is het stil geweest met betrekking tot onze 
activiteiten. Door corona was het niet mogelijk om 
de gebruikelijke jaarlijkse themadag te organiseren. 
Inmiddels is de gemeente Het Hogeland een feit en 
hebben we als stichting te maken met veranderd 
beleid vanuit de gemeente met betrekking tot 
subsidiemogelijkheden voor stichtingen. Wij als leden 
en bestuur van de stichting Blik op Uithuizermeeden 
hebben ons hierop beraden en besloten onszelf op 
te heffen. Ons doel, Uithuizermeeden toeristisch en 
recreatief op de kaart zetten, hebben we inmiddels 
ruimschoots bereikt. We hebben contact gezocht 
met de stichting dorpsbelangen Uithuizermeeden 
en aangegeven dat een aantal van ons zich op 
persoonlijke titel graag wil blijven inzetten voor 
het dorp. Hierdoor blijven de opgedane kennis, 
samenwerkingsverbanden en netwerken beschikbaar 
en zullen weer nieuwe mogelijkheden zich 
aandienen. We denken met plezier terug aan de 
verschillende themadagen zoals de blik op de tuinen, 
de verzamelingen, een kijkje in de(bedrijfs)keukens 
en vele andere! Met veel enthousiasme werd er 
jaarlijks deelgenomen en was een ieder onder de 
indruk van alles wat er te zien en te beleven was in 
en om ons dorp. Wij zijn alle deelnemers daar heel 
dankbaar voor! Als stichting Blik op Uithuizermeeden 
willen we nog een laatste geschenk aanbieden aan 
het dorp, dit zal in de loop van 2023 plaatsvinden. We 
wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 
2023! 
Een hartelijke groet van Alie Knol, Marjan de Weert, 
Erika Boerma, Carin v.d. Wal, Tea Viet en Rinet Baar
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Kerstmarkt 
in Rehoboth

Stichting Rehoboth 
organiseert dit jaar voor 
het eerst een kerstmarkt 
op vrijdag 16 december 
2022 van 16:00 tot 22:00 
uur aan de Burchtstraat.
U kunt gezellig samen 
komen, tevens genieten 
van vele versnaperingen 
waar onder: Erwten/
Bonen soep, Warme 
dranken..... etc.
Een Kerstmarkt 
met onder andere 
Bloembinderj Meij 
Style, Hobby materiaal 
(Wol,Garen en Stampin-
up), Kerst decoratie, 
Baby kleertjes, 
Tupperware.
Vanaf 19:00 komt 
S.D.G.voor de muzikale 
omlijsting.
info@rehoboth-meij.nl  
tel 0595-412277

Bericht van SDU commissie 
Projecten/Leefbaar Meij

De commissie Leefbaar Meij, bestaat uit 13 mensen 
en is onderdeel van de Stichting Dorpsbelangen 
Uithuizermeeden.  
De doelstelling is, om de leefbaarheid van ons dorp 
te verbeteren c.q. op peil te houden. Voorbeelden 
uit het verleden zijn: het Visieplan Uithuizermeeden 
en Dynamiek aan het lint, waar bedrijfspanden 
worden teruggebouwd naar woonhuizen. Meerdere 
voormalige (winkel) panden hebben ondertussen 
een gedaantewisseling ondergaan en zijn geschikt 
gemaakt voor bewoning. Verder wordt er nog steeds 
gewerkt aan de Centrumplannen. Er wordt aan 
planontwikkeling gedaan en er is regelmatig overleg 
met de gemeente over diverse projecten. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan een update van het 
Visieplan Uithuizermeeden. Deze is al enige jaren 
oud en moet worden herzien en aangepast aan de 
huidige situatie en behoeftes. 
Om alles goed in kaart te krijgen, heeft er een 
werkbezoek/schouw plaatsgevonden op 10 
november 2022. De heer Dijkhuis (wethouder) en 
de dorpencoördinator mevr. Olga Hartman van 
de gemeente Het Hogeland hebben samen met 
vertegenwoordigers van de SDU/commissie Leefbaar 
Meij, een rondje Uithuizermeeden gedaan waarbij 
wensen en mogelijkheden zijn uitgewisseld ten 
aanzien van een aantal projecten.
Er is onder meer gesproken over:

• Een nieuw bestemmingsplan voor nieuw te 
bouwen huizen. Op dit moment is er geen kavel 
te koop in Uithuizermeeden.

• Wat doen met het terrein naast de Bredeschool 
waar nu wisselwoningen staan?
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• We zijn in gesprek met gemeente en 
woningbouwcorporaties met betrekking tot de 
volgende fasen herontwikkeling en vergroening 
van de Oranjebuurt inclusief bijbehorende vijver. 

• Er is dringend behoefte aan een bedrijventerrein 
in Uithuizermeeden. Samen met Ondernemers 
Vereniging Eemsmond Noord, externe adviseur(s) 
en gemeente kijken we naar mogelijkheden.

• Het NS terrein naast het station. Er is contact 
met de NS en Prorail met als doel de locatie te 
verfraaien.

• Verdere wensen: repareren/vervangen fontein De 
Bommel/Gulden Akker en een aantal lichtpunten 
aan het Smitspad.

Dit zijn enige projecten, 
naast vele andere, 
waarmee wij ons op dit 
moment mee bezig houden 
en in 2023 mee verder 
gaan. Het is de bedoeling 
om medio 2023 weer een 
soort van dorpsinformatie 
bijeenkomst te houden.
Mocht u vragen hebben of wensen/ideeën, dan kunt 
u via de website: uithuizermeeden.nl onder het kopje 
Dorpsbelangen naar Projecten/Leefbaar Meij, contact 
met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpsbelangen, commissie ‘Leefbaar Meij’.
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Website 
Uithuizermeeden

De website wordt door 
een klein redactieteam 
dagelijks actueel 
gehouden met actuele 
berichtgeving of 
geplande activiteiten. 
Verenigingen, stichtingen 
of andere dorpse 
nieuwsberichten graag 
mailen naar: redactie@
uithuizermeeden.nl. Wilt 
u ook meehelpen om 
de website actueel te 
houden of vindt u het 
leuk om foto’s te maken. 
Laat het ons weten!  

Kerstconcert 
Brassband Immanuël & Het Urker Visserskoor.

Op 17 december geeft Brassband Immanuël haar 
33e kerstconcert, Het concert wordt traditioneel 
gehouden in PGU het Anker, Oudedijksterweg 21 
te Uithuizermeeden. In de reeks kerstconcerten 
van Immanuël, wordt er dit jaar samengewerkt met 
het Chr. Urker visserskoor Crescendo o.l.v. Louwe 
Kramer.
Het grootste mannenkoor van Urk heeft een 
bijzondere plaats in de Nederlandse koormuziek. 
Crescendo heeft een bijzonder karakteristieke 
uitstraling van kracht en bezieling. De eenvoud is 
tevens een van de sterke kanten van Crescendo. 
Telkens weet men grote kerken vol met mensen te 
krijgen, daar waar Crescendo zingt. Het geheim van 
Crescendo ligt in het feit dat men met bezieling zingt. 
En in de combinatie van muziek, tekst en voordracht. 
In Zwitserland zegt men het zo kernachtig: ze 
geloven in wat ze zingen! Het zijn echter maar 
amateurs, waarvan nog altijd een deel inderdaad 
wekelijks als beroepsvisser zijn brood verdient.
Immanuël o.l.v. Jan Werkman, heeft een interessante 
programmering opgesteld. Het belooft daarom weer 
een veelzijdig concert te worden!
Als u het concert wilt bijwonen, adviseren we u van te 
voren te reserveren. Dit kan telefonisch bij  
mevr. F.J. van Dijken (0595) 41 26 54 of via  
info@brassbandimmanuel.nl.
Daarnaast zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij:
Coöp Verstraete Uithuizermeeden en Slagerij Patriek 
Knot te Uithuizen
Entreeprijs € 15,- jeugd t/m 16 jaar heeft gratis 
toegang. Het concert begint om 19.30 uur.
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Kerstavonddienst 

zaterdag 24 december 
2022 aanvang 22:00 uur 
De Gezamenlijke 
Kerstavonddienst in 
Uithuizermeeden wordt 
dit jaar gehouden in de 
Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt aan de 
Kerkstraat.
Met medewerking 
van Ds. P. Israël en 
Gospelkoor Testify. 

Kerstconcert “The Special Singers”

Na het succesvolle optreden onlangs in de Mariakerk 
organiseert Gemengd koor The Special Singers dit 
jaar ook weer een Zondagmiddag Kerstconcert, en 
wel op 18 december 2022 in Het Anker, aanvang 
15.00 uur.
Evenals bij eerdere edities wordt weer medewerking 
verleend door het Chr. Mannenkoor Appingedam. 
Beide koren staan onder leiding van dirigent Nico 
Dijkman en worden op piano en orgel begeleid 
door Jan Beukema. Nieuw is dat ook sopraan Ellen 
Palmen gaat zingen.
De koren en Ellen Palmen brengen afzonderlijk van 
elkaar bekende en minder bekende kerstliederen 
ten gehore maar enkele nummers worden ook 
gezamenlijk gezongen. Ook is er samenzang.
Kortom: een prachtige muzikale middag zo vlak 
voor de Kerst. De toegang is gratis (wel wordt een 
inzameling ter bestrijding van de kosten gehouden).
Kijk ook op www.thespecialsingers.nl

Rondgang - Dorpsschouw

Op donderdagmiddag 10 november werd er 
een dorpsschouw gehouden die georganiseerd 
was door zowel de gemeente alsmede Stichting 
Dorpsbelangen Uithuizermeeden (SDU), afdeling 
Projecten “Leefbaar Meij”. Namens de gemeente 
was wethouder Eltjo Dijkhuis en dorpencoördinator 
Olga Hartman aanwezig. Namens SDU waren Geert 
Kruize en Jasper Spijk vertegenwoordigd. Doel van 
deze schouw was om de gemeente nu ook eens 
fysiek op de hoogte te brengen van lopende- en 
toekomstige ontwikkelingen in ons dorp. (vervolg op 
de website te lezen)
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Agenda:  _________

16 december  _________Kerstmarkt, Rehoboth Uithuizermeeden 
____________________aanvang 16:00 - 22:00
17 december _________Kerstconcert Brassband Immanuël, Het Anker 
____________________aanvang 19.30 uur
18 december _________Kerstconcert ”The Special Singers, Het Anker 
____________________aanvang 15.00 uur
24 december _________Kerstavonddienst, GKV Kerkstraat 7
____________________aanvang 22.00 uur
25 december _________Kerstmorgenzang op het Johan van Veenplein
____________________aanvang 8.00 uur
31 december _________Old & Nij, Feest op Meij, Johan van Veenplein
____________________aanvang 00.00 - 4.00 uur
1 januari 2023 ________Vuurwerk afgestoken door SDU, Johan van Veenplein
____________________aanvang 00.30 uur

Colofon
Bestuur
Voorzitter:

 Dick Hendriks

Secretariaat:

 Bennie Kamminga

Penningmeester:

 Jan Zuidema

Bestuurslid:

 Geert Kruize

 Arie Nienhuis

Mail:

 bestuur-sdu@hotmail.com

 redactie@uithuizermeeden.nl

Vormgeving:

 Tea Viet- Grafisch Werk

Drukwerk:

 DePrint, Winsum

Kerst Morgenzang 2022

Dit jaar mogen we weer! Op kerstmorgen wandelend door het
dorp om de mensen wakker te zingen met kerstliedjes.

06:00-06:30 Samen ontbijten (Locatie volgt na opgave)
06:30-08:00 Zingend door het dorp
08:00 Samenzang op het Johan van Veenplein

Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan? Of heb je vragen?
Stuur dan een mailtje of appje  naar Anne Klein

(06-12321089 of jaklein248@gmail.com)

Is 06:00 je iets te vroeg? Kom dan gezellig om 08:00 samen
zingen onder de kerstboom op het Johan van Veenplein.

(Papieren met tekst worden uitgedeeld!)


