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Bijna niemand heeft de binnenkant van Café bij 
JP nog gezien, maar uitbaters Jakob (van de J) en 
Petra (van de P) Dijksterhuis staan al maanden te 
springen om open te gaan. Het volledig gestripte 
en opnieuw ingerichte pand aan de Hoofdstraat 
van Uithuizen is voorzien van de nieuwste snufjes 
en helemaal klaar.

Toen Jakob en Petra het pand waar eerst de Partybar huisde 
kochten dachten ze: we knappen het hier en daar een beetje 
op. Maar er kwam steeds meer wat ze wilden aanpakken. 
Het plafond ging eruit, riolering en stroom werden vervangen. 
Uiteindelijk bleven alleen de muren staan, vertelt het stel dat 
samen ook Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis in Uithuizen 
bestiert.

'De gemeente had liever iets ‘voor het dorp’ en 
met de beschikbare subsidie zagen Jacob en 
Petra daar ook mogelijkheden voor.' 

Eerst was het plan om bijvoorbeeld appartementen te realise-
ren in het pand. De gemeente had liever iets ‘voor het dorp’ 

en met de beschikbare subsidie zagen Jakob en 
Petra daar ook mogelijkheden voor. Wat is nou 
echt een droom van je?, vroeg centrummanager 
Geert te Velde aan Jakob, toen bedacht moest 
worden wat ze precies gingen doen. ‘Koken’, was 
het duidelijke antwoord. En dus kwam er opnieuw 
horeca in het pand. En de kok? Dat worden Jakob 
- in de weekenden - en  Jeroen Vriezema: de 
zoon van voormalig uitbater Piet. Ook horecaman/
barman en duizendpoot Maurits Grijpstra komt het 
team versterken. 

Het hele dorp heeft er zin in, zeggen Jakob en 
Petra. Petra: ‘Mensen reserveren nu al voor de 
eerstvolgende keer dat het kan. En zodra de deur 

openstaat probeert er vaak iemand naar binnen te kijken.’

'Het restaurant is precies geworden zoals Petra 
en Jacob het wilden.'

Het restaurant is precies geworden zoals Petra en Jakob het 
wilden. Met een hele goede afzuiging (zodat je het eten wel 
ruikt, maar thuis niet náár het eten ruikt) en temperatuurre-
geling (zodat de warmte binnenblijft en niemand op de tocht 
zit). Oethoesters kunnen hier straks lunchen en dineren in 
een goed – en betaalbaar – Hollands restaurant, met een 
halfjaarlijks wisselende kaart én een maandelijks seizoenme-
nu. Alles wordt zelf en vers gemaakt: geen pakjes en zakjes. 
Koffie van kwaliteit en biologische vers geplukte thee. Petra is 
‘pietluttig’ op dat gebied, zo zegt ze zelf. ‘Het moet wel goed.’ 
Het cafégedeelte wordt toegankelijk voor 21-plussers en sluit 
op een iets Christelijker tijdstip dan sommige andere cafés: 
zo rond 01.00 uur. Ook komt er met regelmaat een leuke 
band optreden.

Zodra het kan gaat Café bij JP open van donderdag tot en 
met zondag. Intussen wordt volop proef gekookt: gerecht voor 
gerecht te volgen op Sociale media.

Het woongedeelte van zijn pand 
aan de Oosterstraat in Uithuizen 
pakte Peter Mekkering, eigenaar 
van Lunchroom de Blink, zeven 
jaar geleden al aan toen hij hier 
met zijn vrouw kwam wonen. De 
buitenkant van de Lunchroom 
stond voorlopig niet op de 
planning, tot gemeente Het 
Hogeland met een goed voorstel 
kwam. ‘Het komt er heel chique 
uit te zien.’

De keuken en het dak van Lunchroom 
de Blink worden vernieuwd en de 
voorkant van het pand krijgt een heel 
nieuwe uitstraling. Subsidie voor 
vastgoedverbetering betekende voor 
Peter Mekkering een goede kans, 
zegt hij. ‘Absoluut. Ik was sowieso 
van plan de voorkant nog eens aan 
te pakken, maar nu kwam het in een 
stroomversnelling en dacht ik: we 

pakken het allemaal maar aan. Het 
komt er veel chiquer uit te zien, het 
krijgt een hele mooie uitstraling.’

Het centrum aanpakken zoals 
de gemeente doet is nodig, vindt 
Peter. ‘We moeten toch zorgen 
dat mensen wat langer blijven 
hangen in het centrum.’

Het centrum aanpakken zoals de 
gemeente doet is nodig, vindt Peter. 
‘Dat is goed voor Uithuizen, we 
moeten niet achterblijven. Gelukkig 

komt er weer een mooie kledingzaak 
bij, sommige zaken verhuizen naar 
een andere plek en leegstand wordt 
tegengegaan. En we hebben de 
haven, dat brengt ons echt wat vind 
ik. Misschien komen er terrassen bij, 
daar wordt het nog gezelliger van. We 
moeten toch zorgen dat mensen wat 
langer blijven hangen in het centrum.’

Peter is blij met het extra stukje terras 
dat hij erbij heeft voor de deur van zijn 
Lunchroom en met het nieuwe uiterlijk 
dat zijn zaak straks heeft. ‘Het wordt 
echt mooi. Zodra het kan, gaan we 
weer los!’

Café bij JP

Lunchroom de Blink 2.0

Een nieuwe pui voor 
Het Haarhuys 

Het pleister en sierwerk moet nog. Maar 
de pui van het Haarhuys heeft al een hele 
gedaanteverwisseling ondergaan vergeleken 
met de aluminium winkelpui die de  
kapsalon tot voor kort ‘sierde’ en die in 1965 
door toenmalig drogisterij Hopma werd 
geplaatst. Eigenaresse Sieneke en haar man 
Klaas Willem Oldenburger zijn er blij mee. 
‘Zonder deze subsidie hadden we deze stap 
nu nog niet gezet.’

Of ze mee wilden doen met het mooier maken van het 
centrum van Uithuizen, werd Sieneke en Klaas Willem 
Oldenburger twee jaar geleden door de gemeente 
gevraagd. Nou dat wilden ze wel. Het pand waarin hun 
Haarhuys gevestigd is werd in 2016 hun eigendom. 
Sindsdien zijn ze al bezig het langzamerhand op te 
knappen. Ze vernieuwden het dak en maakten een 
ruimere keuken waar ze met het personeel aan tafel 
kunnen eten. Plaatsten nieuwe kozijnen boven aan de 
straatkant van het pand, een nieuwe dakkapel achter 
en maakten een vaste trap naar de bovenverdieping, 
zodat ze daar ook eens konden kijken. Tot dat moment 
was in elk geval Sieneke er nooit geweest, want je kon 
er alleen komen door over een plat dak en door een 
klein dakkappelletje te kruipen. Sieneke: ‘Er bleken 
allemaal kleine kamertjes te zitten, behangen met hele 
oude kranten uit de jaren zestig’.

‘Het bouwwerk is klaar, nu wordt het nog af-
gewerkt. Er komen klassieke ornamenten en 
lijsten aan de gevel en er wordt gepleisterd 
en geschilderd. Wij zijn er blij mee. En voor 
het dorp en het centrum is het ook mooi.’

Het aanpakken van de winkelpui stond voor de toe-
komst op de planning, maar voorlopig nog niet. De 
subsidie voor vastgoedverbetering van de gemeente 
heeft Sieneke en Klaas Willem ‘zeker weten gestimu-
leerd’, zeggen ze. Klaas Willem: ‘Onze gevel was één 
van de doornen in het oog van de gemeente, gaven ze 
aan, dus ze wilden ons graag helpen. Dat snapten we 
wel. Het was niet een hele feestelijke pui’. 

Klanten vinden de nieuwe pui nu al mooi, zegt Sieneke, 
terwijl deze nog niet eens af is. Klaas Willem: ‘Het 
bouwwerk is klaar, nu wordt het nog afgewerkt. Er ko-
men klassieke ornamenten en lijsten aan de gevel en er 
wordt gepleisterd en geschilderd. Wij zijn er blij mee. En 
voor het dorp en het centrum is het ook mooi.’

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor het 
centrum van Uithuizen? U kunt zich aanmelden voor de 
e-mail nieuwsbrief Centrumplan Uithuizen via  
hethogeland.nl/centrumplanuithuizen

Centrumplan Uithuizen 
Uithuizen is een sterk en vitaal dorp. We willen het 
dorp aantrekkelijk houden, door de leefbaarheid 
van het centrum te versterken. Leegstand willen 
we voorkomen. De winkelgebieden worden beter 
met elkaar verbonden, kleinere winkels worden be-
ter bereikbaar. Het doel is om bezoekers van het 
centrum langer vast te houden door het centrum 
beleefbaar te maken en om het aantrekkelijk te 
houden voor inwoners.

Centrumplannen+ 
Voor ondernemers met een winkelpand in het centrum van Uit-
huizen is er subsidie beschikbaar voor de verbetering van hun 
pand. Ook als uw pand buiten het winkelcentrum staat zijn er 
subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld voor verplaatsing naar het 
centrum of om leegstaande winkelpanden buiten het centrum 
geschikt te maken voor wonen. Graag delen we een aantal ver-
halen van ondernemers die door de maken gebruik van deze 
regeling. Deze regeling wordt mogelijk gemaakt door financiering 
vanuit het Nationaal Programma Groningen.


