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Vertrouwde service
Onderhoud en reparatie van alle merken
Verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s
Onderhoud en reparatie van bedrijfswagens
Premium full service werkplaatsformule
Ook voor Campers, Old Timers en Brommobielen
Gratis leenauto’s (of bussen voor bedrijven)
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De redactie behoudt zich het recht voor om, na overleg met het
dorpsbestuur, ingekomen stukken die inhoudelijk kwetsend zijn,
te veranderen of niet te plaatsen.
Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst.

Voorwoord van de redactie:
Hallo Dorpsgenoten, We zitten weer in de zomertijd en dat doet ons
allen goed. We hebben al van enkele hele mooie dagen kunnen genieten
en daar worden we allemaal blij van! We gingen niet overal voor naar
buiten: ons dorpshuis ’t Stuurhuus lijkt een heuse spilfunctie in het dorp
te krijgen. Er is enthousiast gekaart (klaverjassen) en er staat een
voorstelling over IJe Wijkstra op stapel. En er komen nog meer leuke
activiteiten aan. Enkele reeds bekende activiteiten maar ook nieuwe
activiteiten. Voor kinderen van de basisschool is er de Siameesrace,
voor de iets oudere jeugd staan de Highlandgames op de rol! Dat
beloofd een mooi spektakel te gaan worden! Vlak voor de
zomervakantie gaan we weer lollies plukken om zo met de kinderen een
leuke aftrap te hebben van de zomervakantie. Kom vooral kijken of
meedoen! Hoort, ziet of merkt u iets wat u graag met uw dorpsgenoten
wilt delen? Mail ons! doezumerproat@hotmail.com Voor nu, veel
leesplezier! Groet.
De Redactie.
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Van de bestuurstoafel
Er gebeurt weer van alles en dat merken we aan alle kanten. Veel
activiteiten, veel drukte. Verschrikkelijk leuk, maar ook even weer
wennen voor alles wat er moet gebeuren, we zitten in een mooi tempo
achter elkaar aan qua activiteiten. Leuk om te zien dat er allerlei
activiteiten in het dorp plaatsvinden.
Na het verwelkomen van Henk in het bestuur heeft Janke Posthumus
zich ook beschikbaar gesteld om zich in te zetten voor dorpsbelang.
Hiermee is de Peebos weer vertegenwoordigd. Als bestuur zijn we
daarmee weer op volle sterkte en kunnen weer vol energie verder in het
dorp bezig. Heel erg bedankt dat je ons wilt komen versterken en ons
kan helpen met een frisse blik en energie.
We willen graag snel met het dorp kunnen communiceren in
voorkomende gevallen. We hebben daarom het idee dat we van elke
buurt(vereniging) een contactpersoon zouden willen hebben die de
buurt snel kan informeren of inschakelen via bestaande groepsapps.
Henk organiseert dat. Ben je ook beheerder/contactpersoon van de
buurt: geef even een seintje zodat het bereik zo groot mogelijk kan zijn.
Zo kregen we bijvoorbeeld van de gemeente de vraag om een enquete
over de woonomgeving in Doezum in te vullen. Dat laten we natuurlijk
graag zo veel mogelijk doen door inwoners om zo’n representatief
mogelijk beeld te geven.
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We hebben de afgelopen maanden weer diverse activiteiten gehad in het
dorp. Denk aan het paaseieren zoeken waar ( geholpen door het mooie
weer ) heel veel kinderen aan mee hebben gedaan.
Voor het eerst hebben we een koningsdagontbijt georganiseerd. Dit
moest allemaal heel snel en was een beetje last-minute georganiseerd,
maar dit bleek veel mensen te trekken. De zaal was vol en er moesten
zelfs mensen in het huiskamercafé gaan zitten. We hebben veel
positieve reacties hiervan gehad en ook van mensen die niet zo lang in
Doezum wonen om eens kennis te maken met nieuwe mensen. Het
bleef ook daarna lang gezellig met de kleedjesmarkt en gewoon gezellig
buurten in het café. Leuk dat er op koningsdag ook weer wat te doen
was in eigen dorp en wat ons betreft een blijvertje is voor de komende
jaren die we nog verder kunnen gaan inkleden.
De afgelopen jaren hebben we de 4 mei herdenking in afgeslankte vorm
moeten doen. We zijn blij dat we het nu weer op een normale manier
konden herdenken. De bijeenkomst was zeer goed bezocht. Naast de
toespraak van wethouder Dijkstra is dhr. Dictus Top op het podium
geïnterviewd. Hij woonde in het dorp tijdens de 2e wereld oorlog en
kon daar het een en ander over vertellen. Goed om deze verhalen en
herinneringen uit eerste hand te horen.
Aan de wandeltochten is ook goed deelgenomen. Onder mooi weer
waren er weer mooie routes te belopen als vanouds. De medailles
moesten nog verdeeld worden, maar voor het overige was alles goed
aanwezig. Bedankt voor de organisatie en het meehelpen van alles!
Voor de komende activiteiten hebben we voor de vakantie op 3 juni de
Siamees Race op Woelig Water, de highland games op 11 juni
georganiseerd door de feestcommissie en het ringsteken op 24 juni.
Leuke vooruitzichten dus en we hopen weer op goede opkomsten!
Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in ons dorp is
de website, www.dorpdoezum.nl, een steeds belangrijker hulpmiddel.
Alle reden om de website regelmatig te openen en te raadplegen.
Daarnaast hebben we een eigen facebookpagina: Vereniging- nieuws
binnen!
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Met vriendelijke groet namens het bestuur “Ons Dorpsbelang” Doezum
Jan Saathof.
Wanneer u als Doezumer vragen, aandachtspunten of tips hebt, schroom
dan niet om één van de bestuursleden te benaderen.

Voorzitter: Jan Saathof
Secretaresse: Baukje Veenstra
Penningmeester: Robbert Oegema
Bestuurslid: Ingrid Top
Bestuurslid: Marielle Smit
Bestuurslid: Henk Top

tel: 06-15510058
tel 06- 44077802
tel: 06-53292102
tel: 06-53990017
tel: 06-23191187
tel: 06-54700343

Digitaal contact:dorpsbelangdoezum@gmail.com”
Website,www.dorpdoezum.nl
Lid worden van “Ons Dorpsbelang” Doezum stellen wij zeer op prijs.
Voor slechts € 10,- per jaar bent u al lid. Aanmelden kan via de
penningmeester of bij een van de andere bestuursleden.
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Uw tuinwens is
onze uitdaging!
Wij helpen u graag uw tuin
wensen te realiseren.
Als hovenier bieden wij:
Service
kwaliteit
betrouwbaarheid
professionaliteit
vakbekwaamheid
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Jan de Haan hoveniers
De Wieren 54
Lutjegast 9866 TP
Tel. 06-11078831

www.jandehaanhoveniers.nl

Nieuws uit dorpshuis “’t Stuurhuus”.
In de vorige proat schreven we dat een nieuw podium plus toebehoren
was gekocht. Eind april is het podium in het dorpshuis opgebouwd. Het
ziet er prachtig uit en is al een paar keer gebruikt. Ook zijn er in en
rondom het dorpshuis camera’s geplaatst om een oogje in het zeil te
houden als er niemand aanwezig is. De AED is nu ook geplaatst zodat
het ook op dat vlak een stukje veiliger is geworden. Het is mooi te zien
dat er steeds meer activiteiten in ’t Stuurhuus plaatsvinden. Er zijn
diverse feestjes en nieuwe initiatieven (zoals bv. klaverjassen / IJe Aans
Verteld) te vinden. We moesten soms zelfs voor sommige data nee
verkopen omdat het al vol was… Dat is dus een mooi compliment,
maar: voorkom teleurstelling en reserveer dus tijdig voor
bijeenkomsten/activiteiten/vergaderingen. Momenteel zijn er
gesprekken bezig met de gemeente om een oplossing te zoeken voor het
voorterrein (parkeren). Er is al een tekening gemaakt en ook zijn
gebruikte klinkers toegezegd. De wethouder zou met ons willen
bekijken of er financieel nog iets mogelijk is. Dit zou natuurlijk heel
fijn zijn omdat de pot leeg is en we ook al een lening hebben afgesloten
van € 50.000,--. Alhoewel we nog wel een kleine € 50.000,-- tegoed
hebben van subsidieverstrekkers, de afrekeningen zijn de deur uit,
kunnen we die best gebruiken voor de aflossing van de lening. We
wachten af. Als daar wat meer duidelijkheid over is dan kunnen we ook
concreter met het buitenterrein aan de slag gaan. De (geschonken)
beukenhaag komt al wel mooi tot bloei, dus dat kan een mooi plaatje
worden! De ijzerbakken, waarin het ijzer wordt bewaard, staan nu nog
tegenover de woning van Jan Karst van der Vaart in de Peebos. Deze
terreinen zijn overgegaan op een andere eigenaar. De bakken kunnen dit
jaar nog blijven staan. We moeten dus een andere plek zoeken. Onze
vraag: Wie heeft hier ruimte voor. In verband met de zomervakantie, en
iedereen ook wel wat rust kan gebruiken, hebben wij besloten het
dorpshuis drie weken te sluiten en wel tijdens de bouwvak noord. Dit
zijn de weken 31, 32 en 33, periode maandag 1 augustus t/m zondag 21
augustus. In uitzonderlijke gevallen, b.v. bij een uitvaart, kan contact
worden opgenomen met Jan Renkema 06-43143873. Met de groep
schoonmaakvrijwilligers hebben we een evaluatie gehad. Ze staan
positief in de werkzaamheden die ze moeten verrichten. Omdat ze met
een mooie groep vrijwilligers zijn - er kunnen nog wel meer bij –
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Voor Een Uitstekend
Verzorgd Kapsel
U Gaat Toch Ook Naar,
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PEDICURE
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Renkema
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. eelt
kloven
. likdoorn
. kalknagel
. ingegroeide nagel
.

ook voor uw diabetiche voet.

Behandeling op afspraak
Provincialeweg 26
9863 PG Doezum

Tel: 0594-659196

Doezumer Proat
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hebben ze eenmaal in de tien week schoonmaakdienst. Het is voor
sommigen wel lastig om later in de week, als er bepaalde bijeenkomsten
worden gehouden zoals b.v. een uitvaart, ook nog weer
schoonmaakhandelingen te verrichten. Afgesproken is om hiervoor een
aparte groep personen te vragen die deze schoonmaakwerkzaamheden
willen uitvoeren. We zouden het fijn vinden als u zich hiervoor opgeeft.
Stuur een mail naar aukesiepie@home.nl of bel 06- 48586001. Ook
kunt u zich nog altijd opgeven voor de volgende werkzaamheden onderhoud, zowel binnen als buiten -bardienst op zaterdag vanaf 16.00
uur – 01.00 uur -frituur snackbar/keuken zaterdag vanaf 16.00 uur –
19.30 uur open -klaar maken zaal bij diverse grotere activiteiten bediening/serveren bij diverse activiteiten. In de vorige proat zou een
overzicht worden opgenomen over de inkomsten en uitgaven van de
bouw van het dorpshuis. Dit is abusievelijk niet opgenomen daarom
vindt u het overzicht hieronder.
Begroting % Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren Totaal %
Bouwkosten
470.000
539.370 15.820
555.190
Kosten zelfredzaamheid 50.000
71.660
71.660
Totaal bouwkosten
520.000
611.030
15.820
626.850
Inrichtingskosten
75.000
95.225
35.880
131.105
595.000
706.255
51.700
757.955
Gefinancierd door:
Subsidie Gemeente 150.000 25%
Subsidie Provincie: 215.000 36%
Fondsen
125.000 21%
Opbrengsten
activiteiten dorp
55.000 9%
Nieuwe subsidies/acties
in de toekomst
Lening stichting
het nieuwe doen
Zelfwerkzaamheid 50.000 8%
595.000%

190.019
172.000 43.000
145.208 18.000
84.993

190.019 25%
215.000 28%
163.208 22%
84.993 11%

33.000

33.000 4%

50.000
71.660

-50.000

-0%
71.660 9%

713.880

44.000

757.880%
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Snacks
is Snacks te bestellen op de zaterdag van 17.00 – 19.30 uur via
telefoonnummer van het dorpshuis “t STUURHUUS” 0594-785603.
Sauzen -fritessaus – curry – ketchup € 0,50
Sauzen - speciaal en pindasaus
€ 0,60
Bekertje mayo/curry/ui
€ 1,00
Bekertje pindasaus
€ 1,50
Frikandel
€ 1,50
Frikandel speciaal
€ 2,00
Pikanto
€ 2,00
Kaassoufflé
€ 2,00
Kroket
€ 1,50
Hamburger
€ 1,75
Broodje hamburger speciaal
€ 2,50
Mexicano
€ 2,00
Bami schijf
€ 2,00
Portie kipnuggets (7 stuks)
€ 2,50
Kipcorn
€ 2,00
Gehaktbal
€ 3,00
Broodje
€ 0,50
Dit de lijst waarmee we gestart zijn
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Hallo
Doezumerproaters,
Hallo Doezumerproaters, Wat
is het toch een drokte overal.
Het is net of der hielemoal
gien corona west is. Of juust
wel, en moen we weer de schoade ien haolen. Al moet ik seg’n dat je
wat de drokte betreft wel es wat terug verlangn noar de cororna tiit,
moar dan sunder corona…
In de vorige Proat had ik het al over onze reis naar Kerkrade op 16 juli
a.s. en wat daar zoal bij komt kijken, ook financieel. U hebt de eerste
acties al aan de deur gehad en deze zijn zeer goed verlopen. De
potgrondactie en puddingbroodjesactie hebben onze kas weer goed
gespekt!! Iedereen super bedankt voor de steun!! Want op deze manier
kunnen wij Doezum op de kaart zetten in Kerkrade!!
Nog even over de puddingbroodjes actie: die actie ging zo als een speer,
dat we niet bij alle huizen langs zijn geweest met puddingbroodjes,
want toen waren ze al op………onze excuus dat we niet bij elk huis
zijn geweest, maar we hopen volgend jaar wél bij iedereen langs te
komen. ( Aan de deur komen met lege handen is ook niet echt een
optie)
Op zaterdag 14 mei hadden we een open repetitiedag in ’t Hornhuus in
Kornhorn. Belangstellenden konden even heerlijk gaan zitten luisteren
naar de muziek die we spelen in Kerkrade. Maar ook tegelijk es zien
hoe het er op een repetitie aan toe gaat. Hoe we gedrild worden en hoe
we zitten te shaken op de stoel………………….haha nee, natuurlijk
niet. Onze repetities zijn erg gezellig en vaak ook met de lachers op de
hand. Want ja, wat wil je nog meer met een dirigent als Ido. Hij heeft
humor, maar kan ook serieus zijn en ons op een hoog nivo laten
presteren. Elke keer hebben we weer zin om naar de repetitie te gaan.
Op 5 juli is er ’s avonds om 19:30 uur een try out concertje in ‘t
Stuurhuus waar iedereen welkom is om te komen luisteren naar de
muziekstukken die we gaan spelen op WMC. ( Wereld Muziek
8

Openingstijden: woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

KORNHORN
Tel. 0594 - 65 99 55 of 06 237 90 788
8Doezumer Proat
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Concours) Ook hopen we dat er nog andere muziekkorpsen mee willen
doen deze avond, maar dat is pas op het laatste moment bekend.
En dan…..zo tussendoor staan ons werkelijk nog heel wat repetities te
wachten. De laatste 2 weken vóór 16 juli, de dag van WMC voor ons,
repeteren we zelfs wel 3x in de week! Ja, der moet wat gebeuren, je wilt
ook niet afgaan als een gieter, toch?
Na WMC hebben we dan een welverdiende zomervakantie. Maar na de
vakantie moeten we al snel weer in actie, want we houden dit jaar weer
onze ROMMELMARKT. Eindelijk kunt u weer de zolder of het
schuurtje opruimen. Eindelijk komt er weer ruimte voor de fietsen, want
die hebben natuurlijk al 2 jaar buiten moeten staan, omdat CMV Beatrix
de ‘rommel’ niet kwam ophalen. Wat een opluchting dat dat nu weer
kan!! En wat hebben we daar weer zin in. We komen op 3 september de
goede, bruikbare spulletjes bij u ophalen en de zaterdag erna op 10
september is er dan de rommelmarkt bij Van der Hoek, Provincialeweg
102. Altijd een gezellige boel!!
Ergens in het najaar is het de bedoeling dat we ook nog wat
organiseren, maar hoe en wat kan ik nog niet veel over zeggen, want het
‘hangt’ allemaal nog. Ach ja, denk je dan, noem het dan ook niet. Maar
ik denk maar zo; dan weet u dat er wel ‘actie’ is bij Beatrix….
Het is natuurlijk allemaal één grote gok, hoe het in het najaar komt qua
corona, dus ook qua wat je kunt organiseren……….. wel of geen
kerstconcert, wel of geen studiedag enz…. We gaan wel door met de
organisatie, maar met een slag om de arm………….. Daarom in de
volgende Proat maar eem weer bijproat’n .
Voor nu tot proats, namens CMV Beatrix, Akke de Haan
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Raadhuisstraat 15
9363 CB MARUM
T (0594) 64 41 21
E info@asshoeksema.nl
I www.asshoeksema.nl

Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn

Marktplein 9
9861 JA GROOTEGAST
T (0594) 61 45 55
E info@asshoeksema.nl
I www.asshoeksema.nl

Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn

Wij helpen u graag met
een passende hypotheek
en een scherpe rente

Een leuk huis
op het oog?

Old Doesum
De leden van Old Doesum zijn na de corona tijd ook weer aan de slag
gegaan. Een pauze van twee jaar, waarin toch wel veel is gebeurd.
Onze voorzitter Bert Oldewarris heeft zijn functie jammer genoeg neer
gelegd. Gelukkig heeft Sander Schuil aangegeven mee te willen draaien
in Old Doesum, waar we heel blij mee zijn. Maar ook met de kennis die
deze student bodemkunde meeneemt, kunnen we ons voordeel doen.
Leuke bijkomstigheid: de gemiddelde leeftijd gaat met Sanders komst
een stuk naar beneden. Onze archiefkasten zijn een aantal keren
verhuisd, maar hebben nu een heel mooi plaatsje in ons nieuwe
dorpshuis gekregen. Ze staan in de ruimte aan het einde van de gang.
Hier kunnen we ook vergaderen en werken aan ons archief. Want er
staan bij verschillende mensen nog wat spullen op zolder die nog
gerubriceerd moeten worden voordat het in de kasten opgeborgen
kunnen worden. Ook krijgen we vaak van mensen uit het dorp de vraag
of we belang hebben bij foto’s, kranten of andere documenten. Jazeker,
hebben we daar belang bij, niks weggooien!
Een voordeel van de corona tijd was dat mensen aan het opruimen zijn
geslagen en regelmatig vond ik dan ook wat in mijn brievenbus voor het
archief. Onlangs kreeg ik van Jannie Stol-Kloosterman een stapeltje
oude kranten. Zij is haar huis aan het opruimen omdat ze gaat
verhuizen. Een krant van 1997 over de DOP stunt met de reuzen
ooievaar die het Eibernest aan de Polmalaan ging kraken. Al meer dan
een jaar werd er gewerkt aan een ooievaarsnest. De gemeente betaalt
het nest dat door vrijwilligers wordt gebouwd, maar het duurt allemaal
te lang naar de zin van de Doppers. Ze onthulden een doek met de tekst:
“Voordat dit nest officieel geopend
wordt, is het hout allang verrot.”
Het is allemaal toch gelukt om het
nest klaar te krijgen. Helaas kwam
er al die jaren nooit een ooievaar
langs die het nest echt ging kraken,
tot in 2021.
En nu in 2022 zit er ook weer een
gelukkig paar te broeden.
10
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De eerste Ooievaar jong in Doezum
11

Chr. Mannenkoor Westerlauwers neemt nieuwe CD op.
Het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost en
omstreken bestaat dit jaar 45 jaar. In het kader hiervan wordt een
nieuwe CD opgenomen. Deze CD is via de leden in de voorverkoop te
bestellen in de maand juni voor € 12,50. Na de presentatie en uitkomen
van de CD op 15 oktober a.s. is de prijs € 15,00 Een mooi kadootje ook
voor Sinterklaas. U kunt de CD bestellen via aukesiepie@home.nl of
een belletje naar 06-48586001

Op 24 april jl. hebben we belangeloos mee gewerkt aan een
zangavond te Kollum. De opbrengst van de collecte deze avond
bedroeg ruim € 2.300,00 en was bestemd voor Oekraïne. Voor dit
optreden hebben we bovenstaande foto gemaakt.
Groetjes Auke Helmus
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Peebos 12
9863 TK Doezum

•

Boomzagen

•

Takken versnipperen

•

Kraanwerk; minirups 1 t. en midi 5,5 t.

•

Tractor en kipperwerk

•

Grondwerk

•

Verhuur container (haakarm)

•

Verkoop van: straatsteen, zand, grond

•

Verkoop van pvc

•

Mini tractor met frees en zaaimachine

•

Rotorkopeg

•

Kilverbak werkbreedte van 1,50-2,30 m.

06-27427592
p.veenstra.zn@hetnet.nl

Grond en Groenwerken P. Veenstra
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Voor• al Voor
Uw garageen industriedeuren:
al Uw garageen industriedeuren.
�
�
�
�
�
�

Levering
en montage
vannoodreparaties.
garage en industriedeuren.
• Schade
herstel en
Levering van alle Crawford producten.
Gespecialiseerd
in diverse
Crawford
deuren.
• Levering van
onderdelen.
Van pas maken van uw garage voor elk type garagedeur.
• en
Onderhoud
en keuring. ook op locatie.
Las
(licht) constructiewerk
Levering diverse modellen tuinkachels.

Bel voor meer informatie:
Geese Broersma: 06-20304644.
Bel voor meer informatie Geese Broersma: 06-20304644
Brandsloot
8, Doezum.
Brandsloot 8, Doezum
6
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Hallo allemaal, fietser van Doezum en omgeving
Betreft fietstocht van 27 augustus a.s.
Naar nu blijkt achteraf dat deze tocht uitkomt op plm.70 km.
Door verschillende deelnemers van voorgaande jaren blijkt dat dit toch
iets te hoog gegrepen is om te starten in Doezum.
Daarom is besloten de fietstocht rond het Lauwersmeer te starten vanaf
het parkeerterrein in Zoutkamp, dan is de tocht plm. 46 km.
We rijden op 27 augustus om plm. 9.15 uur met de auto vanuit Doezum
naar Zoutkamp, waar we dan om plm. 10.00 uur op de fiets stappen en
beginnen aan de rit rond het Lauwersmeer.
Voor diegene die geen eigen vervoer heeft naar Zoutkamp, wordt dit
geregeld met auto en aanhanger, wil je hiervan gebruik maken dit even
melden bij Henk Zwier.
We hopen net als voorgaande jaren op veel deelnemers mooi weer en
een fijne fietstocht.
Tot zaterdag 27 augustus a.s.
U kunt zich opgeven bij Henk
Zwier
Provincialeweg 41 B 9863 PB
Doezum
Tel. 0594-612056
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* Tuinaanleg
* Onderhoud
* Tuinontwerp
* Kraan werkzaamheden 1 en4ton
* Riolering/drainage werkzaamheden
* klein grondverzet
* Water partijen
* Diverse beplanting
* Gratis advies

Nieuw !! Frees en Kilver werkzaamheden.

Openingstijden
van ma. t/m vr. 13.00 tot 18.00 uur
zaterdag
8.30 tot 16.00 uur
info@heando.nl
www.heando.nl

tel:06 235 977 01
tel:06 533 427 59

eesterweg 50
doezum 9863 TC

Oud ijzer ten bate voor het dorpshuis
Er zijn na het verschijnen van de vorige proat alweer een aantal bakken
geleegd. De totale opbrengst tot nu toe is € 5010.27
Hiervoor hartelijk dank.
De oud ijzerbak staat nog steeds bij Jan-Karst vd Vaart Peebos tussen
nr 55 en 57. Hier kunt u terecht om ijzer te brengen. Vanaf 1 juni is het
alleen nog mogelijk om op de zaterdagen ijzer te brengen , of van te
voren even een belletje doen naar Jan-Karst. Mocht u geen vervoer
hebben geen probleem, even een belletje naar Jan-Karst, het nummer is
06-23431406 Hier kan het ijzer, lood, rvs, koper en aluminium nog
steeds gebracht worden. Alstublieft geen elektrische apparaten,
autobanden of plastic want dat kost ons geld en dat is niet de bedoeling
toch.
Jan-Karst en Jelle
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Houthandel van der

Naald V.O.F.

DOEZUMERTOCHT 43
9863 TG DOEZUM
Tel: 0594-659019
fax: 0594-658580
Houthandel.vandernaald@hetnet.nl
Uw leverancier voor o.a.
Hardhouten palen
Vlonderhout
Lariks rabat
Lariks schaaldelen

Openingstijden:
van ma. t/m vr: 7.30 tot 17.00 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur

Paaseieren zoeken in het Doezumerbos

2e paasdag 18 april 2022 was het weer een drukte van belang in het
Doezumerbos. Ca. 45 (klein-)kinderen stonden klaar met mandjes en
emmertjes om de vele eieren te gaan zoeken die de paashaas had
verstopt. De Kidzclub schreef alle deelnemers in en toen konden de
kinderen los! De paashaas huppelde rond in het bos om alle kinderen te
verwelkomen. Het was dit jaar een beetje moeilijker want er waren
alleen chocolade-eieren verstopt. En natuurlijk de gouden eieren! Er
werd heel ijverig gezocht terwijl de pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s
op de bult een kopje koffie dronken en
genoten van het voorjaarszonnetje. Nadat de
jury alle gevonden eieren had geteld zijn er
prijzen uitgereikt voor de beste speurders en
aan alle vinders van gouden eieren.
Het was fijn dat na twee jaar geen paaseieren
zoeken het dorp weer even op de been was in
het bos. Kinderen en paashaas, tot de
volgende keer!
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Richard Kloosterman
Provincialeweg 127
9863 PE Doezum
Tel: 06 - 52 09 07 13
info@kloostermanbouw.nl

Voor al uw klussen in en om het huis zoals:

 onderhoud / renovatie / aanbouw
 kozijnen / goten, ook in kunststof
 badkamers / keukens
 bouwaanvraag / tekenwerk
 tuinhuis / houtbouw

KLaverjassen
Vrijdag 22 april was het dan zover.
Voor het eerst klaverjassen in het `t Stuurhuus
Er deden 24 deelnemers mee zoals hieronder vermeld. Ze kwamen van
verschillende dorpen, zoals Kornhorn, Grootegast, Lutjegast,
Gerkesklooster/Stroobos, Opende, Surhuisterveen en uiteraard ons
eigen dorp Doezum.De laatste kolom is het eindresultaat.
1 Jan Karst v.d. Vaart
1535 1836 1413 1637
6421
2 Janko Hofstede
1660 1836 1155 1600
6251
3 Theo Buffinga
1366 1561 1042 1713
5682
4 Henk v.d. Wielen
1428 1174 1035 1713
5350
5 Jan Wiebe Tjoelker
1462 1172 1372 1239
5245
6 Arend v.d. Zaag
760 1561 1413 1379
5113
7 Dineke vd Velde
1534 1172 1009 1218
4933
8 Peter Westerhof
1428 1480 1094 897
4899
9 Johannes Alserda
1534 1060 1155 1115
4864
10 Jacoba Buffinga
1462 951 1163 1239
4815
11 Marien Tjoelker
1660 1060 871 1218
4809
12 Jelle Swieringa
1535 1480 1094 691
4800
13 Eric Martini
1079 1272 1050 1397
4798
14 Wietze Tjoelker
1186 1174 1379 967
4706
15 Jan de Jong
1366 1204 1071 944
4585
16 Bert Bosklopper
1186 1272 1163 916
4537
17 Henk Jan Kloosterman 884 951 1009 1637
4481
18 Anneke v.d. Bijl
760 963 1050 1600
4373
19 Jaap Westra
1022 1073 1379 897
4371
20 Ake Elzinga
888 1204 1035 944
4071
21 Sjoerdtje Poelman
1022 963 1071 967
4023
22 Gerda Alserda
884 1073 871 1115
3943
23 Dirk v.d. Wielen
1079 868 1042 916
3905
24 Jelle v.d. Bijl
888 868 1372 691
3819
Het was een geslaagde avond. Kijk op de website, www.dorpdoezum.nl
voor een volgende kaartavond
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Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2
juli!
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen
Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel
en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is
nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing mogelijk. De droom
van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn
wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2
juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er zijn
meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon
door een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld.
Helpt u ons mee?
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge
mensen tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. Zij
zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst
tegemoet.
MS
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen
(myeline) wordt door het eigen afweersysteem aangevallen en
beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze signalen
van en naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer
doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plotseling
verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er
ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.
Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder
andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de
oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren
van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor
meer informatie hierover op onze website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf
hoe en hoe lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier
van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren in uw
buurt. Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via
een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie.
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Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u
meer informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.
Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale
collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het
hele jaar door collecteren!
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Voor al uw glas
en schilderwerk

Doezumer Proat
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Duurzame Initiatieven in de provincie Groningen krijgen
een gezicht
Groninger Energiekoepel, Natuur- en Milieufederatie Groningen,
Groninger Dorpen en energiecoöperatie Grunneger Power starten een
campagne om duurzame buurtinitiatieven in de provincie een gezicht te
geven. Met inspirerende voorbeelden van deze lokale en vaak
succesvolle acties willen ze bewoners inspireren om samen hun buurt te
vergroenen of te verduurzamen. Door hun netwerk aan te bieden en
organisaties aan elkaar te verbinden willen de organisaties de slagkracht
van de buurtinitiatieven vergroten en zichtbaar maken.

Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van kleinschalig energie
opwekken of het vergroenen van buurten, maar bewoners weten vaak
onvoldoende hoe en waarom ze zich zouden aansluiten bij zo’n
21
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initiatief. We zien dat er enorm veel energie en enthousiasme zit bij
bewoners. Maar het ontbreekt hen soms aan het netwerk, bepaalde
praktische vaardigheden of voldoende vrijwilligers om maximaal
impact te kunnen maken”. Door workshops aan te bieden, elkaar op te
zoeken en kennis te delen tijdens regiotours en door inspirerende
filmpjes te delen van initiatieven die met vallen en opstaan al hele
mooie dingen hebben bereikt hopen we mensen te helpen hun
slagkracht te vergroten. En dat nog meer bewoners zich aansluiten bij
een lokaal initiatief. Omdat je samen verder komt en omdat het
ontzettend leuk is.
Van kleine acties tot grote vergezichten
Dat het leuk is kan Ellen Becks van Duurzaam Oosterpark beamen. Zij
startte een duurzaam buurtinitiatief omdat ze net als veel bewoners zag
dat er veel afval in de wijk lag en begon een zwerfafvalteam. “ Waar we
eerst werden aangezien voor strafwerkers krijgen we nu koffie
aangeboden. En er zijn steeds meer mensen die zich bij ons aansluiten.
We krijgen steeds meer voor elkaar in de buurt en dat is geweldig.
Eric Bakker van Energie Initiatief Kantens merkte dat het niet altijd
gemakkelijk gaat, maar dat het met vallen en opstaan altijd lukt. “We
liepen met ons zonneproject aan tegen netcongestie en wekten meer op
dan het net aankon. Dan kun je denken we stoppen ermee, maar wij
hebben subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds en zijn aan de slag
gegaan met het experimenteren met verschillende manieren van opslag
en we hebben laadpalen in het dorp gezet”.
“De laatste rapporten laten zien dat we nu echt iets moeten doen en dat
de oplossingen soms effect hebben op het landschap. Natuurlijk ziet dat
er niet altijd mooi uit, maar het is tijdelijk. We vinden vast weer nieuwe
oplossingen. Maar nu stilstaan is geen optie”. Roelof Lanting van
Duurzaam Menterwolde sluit af met een boodschap aan alle
Groningers: “ We kunnen samen meer, u ook, dan we soms denken en
er is meer mogelijk dan je vooraf vaak mogelijk houdt. “Ellen, Erik en
Roelof werkten mee aan een film waarin ze hun verhaal delen”.

22

Elkaar opzoeken en van elkaar leren
In oktober en december 2021 konden vrijwilligers van duurzame
buurtinitiatieven al meedoen aan een gratis workshop ‘video’s maken
met je smartphone’ zodat ze op een aansprekende manier kunnen laten
zien wat ze doen aan buurtbewoners. De komende periode worden er
regiotours georganiseerd in de gemeenten Groningen, Het Hogeland en
Midden Groningen. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en
samen met natuur- en milieuorganisaties, de koepel van energieinitiatieven en energiecoöperaties te werken aan nog betere oplossingen
voor duurzame buurten en dorpen.
De campagne Lokale Duurzame initiatieven is een project binnen het
Programma Energieparticipatie (PEP) van het Nationaal Programma
Groningen en wordt uitgevoerd door de programmapartners Natuur en
milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel (GrEK),
Grunneger Power en Groninger Dorpen.

Cursus reanimatie in 't Stuurhuus.
Op woensdag 15 juni van 19.30 - 22.00
uur wordt door Hart Veilig Groningen een
reanimatiecursus gegeven in 't Stuurhuus.
Deze cursus is geschikt voor nieuwe
Doezumer cursisten en ook voor mensen
die langer dan een jaar geleden de cursus
hebben gevolgd.
De cursus is gratis. De huur wordt
gesponsord maar het kopje koffie/thee of
ander drinken mag jezelf betalen.
Er zijn 12 plaatsen beschikbaar en vol is vol.
Wil je meedoen? Geef je op bij Marchien
Hut, marchienhut@gmail.com
Groet, Marchien Hut
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Speurtocht

Hallo Allemaal,
We hebben een aantal oplossingen van de Doezumer Speurrr in
ontvangst kunnen nemen. Er was niet expliciet bij gezegd dat het voor
de kinderen was dus kregen we ook oplossingen van andere generaties,
wat natuurlijk superleuk is!
Om te beginnen: de oplossing van deze speurrr was:
KOFFIEZETAPPARAAT
en wie hebben er gewonnen?
Dat waren Danny Smit en zijn oma uit de Krythestraat.

Goed gepuzzeld Danny en
zijn oma, veel plezier met de
prijs.
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Doezumerstruun
We gaan weer wandelen en wel op 3 september 2022
25 km voor de ervaren wandelaars.
15 km voor wie 25 km te ver is.
10 km voor wie van de natuur houd.
5 km voor het hele gezin.
De start van de 25 km is tussen 9 uur en
half 10.
De start van de 15 km is tussen 9 uur en
10 uur
.De start van de 10 en 5 km is vanaf 10
uur.
We verwachten de lopers uiterlijk om 17.00 uur weer terug.
De tochten zullen rond Doezum worden gelopen. Op de route zijn
rustpunten/ controleposten gepland waar de gelegenheid is voor een kop
koffie of thee te drinken. Inschrijven kan bij de start, in `t Stuurhuus
Perastraat 23 Doezum.De routes zijn geheel gepeild. De inschrijfkosten
zijn:
t/m 12 jaar € 4.00
Vanaf 12 jaar € 6.00
De opbrengst komt geheel ten goede voor ons Dorpshuis.
De commisie.
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In een ontspannende sfeer verzorgen wij avondvullende hoofdmassage arrangementen.
Meer informatie vindt u op onze website: www.touchhaarenwelzijn.nl
Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor alle haarverzorging en de nieuwste trends.
Provincialeweg 57, 9863 PC Doezum. Telefoonnummer : 0594 – 614480

TOERTOCHT voor motor, brommer of auto
Beste motor-, brommer-, of autorijder/ster,
Ook dit jaar hopen we weer een toertocht te organiseren vanuit Doezum
voor motoren, brommers en auto’s.
Dit jaar weer op de derde zaterdag in september, dus 17 september.
Ben jij op die datum ook van de partij?
De opbrengst is natuurlijk ook dit jaar bestemd voor ons nieuwe
dorpshuis, dat inmiddels officieel in gebruik is genomen. We hebben
een mooi dorpshuis gekregen en in en vanuit deze locatie kunnen we
allerlei mooie evenementen organiseren.
De lange tocht heeft een lengte van ongeveer 200 km, de korte route is
ongeveer 100 km. Beide routes gaan door een gedeelte van onze mooie
noordelijke provincies. Voor brommers is er ook nog een route van
ongeveer 60 km.
De route kun je inlezen in je navigatie en indien nodig zijn de routes
ook op papier verkrijgbaar. De kosten zijn € 5,00 per motor, brommer
of auto.
De start is bij ‘t Stuurhuus, Perastraat 23 in Doezum en je kunt starten
vanaf 09.00 uur.
We hebben dan de koffie klaar. Bij terugkomst hebben we uiteraard ook
nog wat voor de inwendige mens. Ook belangstellenden die niet
meerijden zijn natuurlijk van harte welkom om gezellig koffie te
drinken of iets te eten.
We hopen dat we weer een mooie dag hebben met veel gezelligheid en
een leuke route. Voor meer informatie kun je contact opnemen via de
mail (wjrpolman@hotmail.com).
Ook willen we graag dat je je zoveel mogelijk aanmeldt van te voren
zodat we een inschatting kunnen maken van het totaal aantal
deelnemers. De aanmelding kan ook via het bovengenoemde maladres.
Namens de organisatie.
Jan en Hennie van der Heide, Wieb en Fokje Polman
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Stut-en-Steun heropent inloopspreekuren in de regio
Door corona was het voor onafhankelijk bewonerssteunpunt
mijnbouwschade Stut-en-Steun langere tijd niet mogelijk om
inloopspreekuren in de regio te houden. Gelukkig is die mogelijkheid er
inmiddels wel weer. Stut-en-Steun biedt kosteloos (be)grip en
ondersteuning aan bewoners en MKB'ers in de provincie Groningen in
het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade, versterken en
de diverse regelingen. Stut-en-Steun volgt alle ontwikkelingen op de
voet en is op de hoogte van wijzigingen en aanpassingen in het proces.
Laagdrempelig en dichtbij huis Tijdens een inloopspreekuur kunnen
bewoners en MKB’ers zonder afspraak binnenlopen en met één van de
medewerkers hun situatie rond mijnbouwschade bespreken of een vraag
stellen. Dit is voor veel mensen een laagdrempelige en persoonlijke
manier om dichtbij huis met Stut-en-Steun in contact te komen.
Locaties en data inloopspreekuren Vanaf maandag 23 mei 2022 zijn
bewoners en MKB’ers weer van harte welkom tijdens de
inloopspreekuren op de volgende locaties:
Loppersum: Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21 (Dit is een tijdelijke
locatie. Vanaf 20 juni 2022 vindt dit spreekuur plaats in ons kantoor aan
de Molenweg 58a te Loppersum. Maandag van 13:30 tot 16:30 uur
Tijdens dit inloopspreekuur is tevens een gespecialiseerde MKB
steunpuntmedewerker aanwezig. Grijpskerk: MFC De Nieuwe Wierde,
Burmanniastraat 1 Dinsdag van 09:30 tot 12:30 uur Uithuizen:
Dorpshuis De Fakkel, Oosterstationsstraat 14 Woensdag van 09:30 tot
12:30 uur Kolham: Dorpshuis ’t Mainschoar, Hoofdweg 81a Vrijdag
van 13:30 tot 16:30 uur
Verbouwing pand Loppersum Het kantoor van Stut-en-Steun is
gevestigd aan de Molenweg 58a te Loppersum. Vanaf maandag 23 mei
2022 is dit kantoor 4 weken gesloten vanwege een verbouwing. Er
vinden op deze locatie dan geen afspraken en inloopspreekuren plaats.
De medewerkers werken dan vanuit huis. Wel is Stut-en-Steun gewoon
bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 via telefoonnummer 0502112044 of via e-mail welkom@stutensteun.nl. Op onze website
www.stutensteun.nl vindt u alle actualiteiten en wijzigingen.
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Alarmnummer: 112 (Politie, Brandweer, Ambulance)
Huisartsen Grijpskerk, Grootegast, Kornhorn.
Gezondheidscentrum Abel Tasman
Weegbree 3 Grootegast Tel 0594-612000 (bij spoed optie 1)

Gezondheidscentrum Grootegast
Hoflaan 5 Grootegast 0594-613113 (spoed 0594-611772)
Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden
(17.00uur – 8.00uur weekenden en algemeen erkende feestdagen) belt
u de DOKTERSDIENST te GRONINGEN. TEL 0900-9229
LET OP: De spoedlijn van uw huisarts is op werkdagen tussen 8.00uur
en 17.00uur. telefoonnummer. 0594-614141. dit telefoonnummer is
alleen voor spoedgevallen. . . .

TSN Thuiszorg voor u in Groningen .
TSN biedt u verzorging en verpleging bij u thuis. Tevens bieden wij
nachtzorg op route en intensieve nachtzorg voor terminale cliënten. Ook
kunt u bij ons terecht voor o.a. gespecialiseerde wondzorg en palliatieve
zorg. . . . .
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met op met de wijkverpleegkundigen van team Grootegast, telefoonnummer 0594-501510
of van team Opende, telefoonnummer 088-1103040 . Voor de uitleen
van medische hulpmiddelen kunt u terecht in de Samuel Levistraat 2 te
Leek, telefoonnummer 0594-504390. Er is geen verwijsbrief nodig, wel
graag legitimatie meebrengen.

Apotheek
De Apotheek in Grootegast in maandag t/m vrijdag geopend. van
8.00uur tot 17.30 uur. Zaterdags gesloten. U kunt buiten openingstijden
voor spoedgevallen terecht bij:

Poliklinische apotheek Nij Smellinghe Compagnonsplein
1 9202 NN Drachten
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Voor al uw graafwerkzaamheden met een midi kraan (8ton)
Slootreiniging d.m.v een maaikorf

Poké bowl met zalm en avocado
Door de rauwe groentes zit dit gerecht ook nog eens vol met
voedingsstoffen!
Gang Hoofdgerecht, lunch
Keuken Hawaïaans
Porties Voor 2 personen
Bereidingstijd
Bereidingstijd 15 min
Totaal
15 min
Ingrediënten
250 gram rijst
300 gram zalmfilet
8 radijsjes
halve komkommer
1 wortel
1 avocado
2 nori vellen
3 lente ui
2 eetlepels mayonaise
1 eetlepel wasabi
scheut water
tamari (glutenvrije sojasaus) of sojasaus
Hoe maak je een Poké bowl met zalm en avocado?
Breng de rijst aan de kook met voldoende water en laat op laag vuur
zachtjes pruttelen.
Snijd ondertussen de radijsjes en lente ui in schijfjes. De komkommer
mag in blokjes of julienne, net als de wortel. Ontpit de avocado en snijd
in blokjes.
Snijd de zalm in blokjes.
Maak een sausje van de mayonaise en wasabi en voeg een scheutje
water toe om het geheel wat dunner te maken.
Knip de nori vellen in kleine stukjes.
Als de rijst klaar is, schep je dat in een bakje. Doe er wat tamari
overheen. Verdeel dan de radijsjes, komkommer, avocado, wortel en
zalm over de rijst en als laatste de lente uitjes. Maak af met wasabi
mayonaise en nori
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Juni
3
3
4
11
24

Kinderactiviteit:
Woelig Water
Siamees race
Voorstelling:
`t Stuurhuus
IJje aans verteld
Oud papier bij de weg
Hele dorp
Highlandgames en
Het Woelige
aansluitend een feestje
Water
Ring steken voor paarden Terpstrastraat
en ringrijden alternatief

18.30 uur
-20.00 uur
20.00 uur
8.30 uur
13.00 uur`
19.00 uur

Juli
14

Lollies plukken

Doezumerbos

19.00 uur

Rondje
Zoutkamp

9.15 uur

`t Stuurhuus
`t Stuurhuus

9.00 uur
9.00 uur

Augustus
19
27

Uiterste datum inleveren
kopij
Fietstocht

Septembe
r
3
17

Wandeltocht
Motor toertocht
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Agrabouw

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

specialist in agrarische bouw

tot energie zuinige woningen

0594 612 651

prachtige nieuwbouw projecten

herstel en renovatieprojecten

De Wieren 18

Lutjegast

