
Toptennis in Muntendam

VEENDAM - De gemeenten
Veendam en Pekela hebben
geen hoge ogen gegooid in de
door energiebedrijf Vattenfall
opgestelde Duurzaamheidsin-
dex Nederlandse Gemeenten. Zo
is het aantal huishoudens met
zonnepanelen in beide gemeen-
ten niet al te hoog en is meer
dan de helft van de tuinen ‘ver-
steend’. 

De Duurzaamheidsindex Neder-
landse Gemeenten is samengesteld
op basis van de meest recente
openbare data van Rijkswaters-
taat, het Centraal Bureau voor de
Statistiek en Cobra Groeninzicht.
Hiermee heeft Vattenfall inzichte-
lijk gemaakt hoe Nederlandse
huishoudens duurzaamheid in en
om het huis toepassen. 

Zonnepanelen
Op basis van de Duurzaamheidsin-
dex Nederlandse Gemeenten is de
Groningse gemeente Loppersum
uitgeroepen tot meest duurzame
gemeente van Nederland. In die
gemeente had in 2018 maar liefst
33,6 procent van de huishoudens
zonnepanelen. ,,Dit percentage
wijkt fors af van andere gemeen-
ten”, toont Vattenfall zich onder
de indruk. Wat men daarbij over
het hoofd ziet, is dat Groningers
met aardbevingsschade gebruik
hebben kunnen maken van diver-
se regelingen en in veel gevallen is
gekozen voor de installatie van
zonnepanelen. En de gemeente
Loppersum is dan weer de kern
van het aardbevingsgebied. Niet
verwonderlijk dus dat het percen-
tage huishoudens met zonnepane-
len op het dak in Pekela en Veen-
dam veel lager is dan in Lopper-
sum. Beide gemeenten komen uit
op scores tussen de 7,5 en 8 pro-
cent. Daarmee scoren Veendam en
Pekela niet alleen lager dan de
aardbevingsgemeenten, maar ook
dan veel gemeenten elders in het

land. Hekkensluiters zijn Veen-
dam en Pekela zeker niet. In Am-
sterdam en Rotterdam bijvoor-
beeld komt men niet verder dan 2
procent. 

Duurzame subsidie
Vattenfall heeft ook gekeken naar
de Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE). Dit is een tege-
moetkoming voor huishoudens die
willen investeren in duurzame
energie. Deze subsidie kan ge-
bruikt worden voor de aanschaf
van een warmtepomp, zonneboiler,
pelletkachel en biomassaketel. In
2016 en 2017 werden er - in de ge-
middelde gemeente - 50,9 ISDE-
aanvragen gedaan per 10.000 huis-
houdens. Wat vooral opvalt, is het
gegeven dat relatief veel ISDE-
aanvragen uit het noorden van Ne-
derland komen. Vooral voor pellet-
kachels en biomassaketels zijn in
Noord-Nederland veel subsidie-
aanvragen goedgekeurd. Veendam
en Pekela scoren beide hoger dan
het landelijke gemiddelde, maar
met 193 aanvragen blijft Pekela de
buren uit Veendam wel ruim voor.
Veendammers waren namelijk
goed voor 129 aanvragen en dat is
afgezet tegen andere Groninger
gemeenten aan de lage kant. 

Versteend
Naast zonnepanelen en subsidie-
aanvragen is ook gekeken naar de
mate waarin tuinen in Nederland
‘versteend’ zijn. De verstening van
tuinen draagt namelijk niet bij aan
een klimaatbestendige en duurza-
me omgeving binnen de gemeente.
Meer groen verbetert het milieu,
zorgt voor schonere lucht, werkt
goede waterberging in de hand,
dempt geluidshinder en verkoelt
bij warmte. Ook vinden dieren be-
schutting en voedsel in een groene
tuin. In de gemiddelde Nederland-
se gemeente is 36,7 procent van de
tuinen versteend. De meest ver-
steende gemeente is Almere (66,2
procent), maar ook in Veendam en
Pekela is meer dan de helft van de
tuinen versteend. In Veendam
gaat het om bijna 55 procent, in
Pekela om 51 procent.  Daarmee
nemen beide gemeenten een uit-
zonderingspositie in de provincie
Groningen in. Zelfs in de stad Gro-
ningen is nog niet de helft van de
tuinen ‘versteend’. 
Mede door het hoge percentage
aan versteende tuinen komen
Veendam en Pekela tot een matige
indexscore. Veendam moet het
doen met 1,1 punt, terwijl Pekela
een 1,6 scoort. Ter vergelijking:
winnaar Loppersum scoort in to-
taal 5,9 punten en dat betekent dat

inwoners van die gemeente het bij-
na zes keer zo goed doen als lande-
lijk gemiddeld. Het minst duur-
zaam is de gemeente Diemen. Met
een indexscore van -0,7 doen zij
het bijna drie keer minder goed
dan landelijk gemiddeld.

MUNTENDAM - Traditiege-
trouw heeft de laatste week
van augustus  in het teken ge-
staan van het Open Tennistoer-
nooi van Tennisvereniging
Muntendam. Dit jaar was het
in meerdere opzichten een bij-
zonder toernooi.
Het toernooi was dit jaar anders
dan anders door uiteraard alle co-
ronamaatregelen. Ook het weer
maakte er een bijzonder toernooi
van. In de eerste weken van augus-
tus waren temperaturen van 30
graden en hoger meer standaard

dan uitzondering. Maar in de toer-
nooiweek was toch wel buienrader
de meest gebruikte app van de
week. Ondanks alles was het weer
een geslaagde week en een prach-
tig toernooi.
Zoals altijd lagen de tennisbanen
er fantastisch bij. Uiteindelijk kon-
den bijna alle wedstrijden op de
geplande tijden gespeeld worden.
Een van de coronamaatregelen
was dat er dit jaar alleen dubbel-
wedstrijden gespeeld konden wor-
den. Zowel de spelers als de toe-
schouwers hebben kunnen genie-
ten van mooie wedstrijden en de

Een impressie van het tennistoernooi in Muntendam. 

Kunstenares Dioni ten Busschen experimenteert al jaren met vormgeving, kleur en functionaliteit
van turf en turfstrooisel en is daarmee grensverleggend. 
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heerlijke hapjes op het terras.
,,Gedurende zeven dagen veel
mooie en spannende wedstrijden
en een toernooi om met trots op te-
rug te kijken. Vooral alle extra re-
gels en maatregelen als gevolg van
corona maakte het organiseren
van een dergelijk toernooi soms
erg complex”, vertelt voorzitter
Eilt Abee van de Muntendammer
tennisvereniging. ,,Vooral de vrij-
willigers van onder andere de toer-
nooileiding, het baanonderhoud en
de kantine verdienen een compli-
ment. Dankzij alle vrijwilligers, en
uiteraard de diverse sponsors, kun
je als vereniging een dergelijk
toernooi met zoveel wedstrijden
organiseren.”    
En er waren natuurlijk prachtige
wedstrijden. Het publiek kreeg
zinderende dubbels te zien van zo-
wel dames, heren en de mix in de
categorieën 4 tot en met 8. Met na-
me in de categorie 7 waren er veel
inschrijvingen. In de herendubbel
bleken Erik Oorburg en Henk Pop-
pen voor iedereen te sterk. Oor-
burg wist daarnaast ook nog de ge-
mengd dubbel 7-finale te winnen
met zijn partner Martine Norder.
In de damesdubbel 7 zegevierde
voor het tweede jaar op rij het
koppel Kirsten Blauw en Geerdine
Waalkens. De gemengd dubbel 6 is
gewonnen door broer en zus Bas-
tijn en Liselot Weijer. Bastijn wist
samen met Milou Aukes ook de ge-
mengd dubbel 4 op zijn naam te
schrijven. De damesdubbel 6 werd
gewonnen door door Yke Hoven
en Gemma Lesterhuis. Ook voor
het tweede jaar op rij zegevierden
Bert Gunther en Kevin de Haan in
de herendubbel 4. In de dames-
dubbel 4 bleken Annette Keizer en
Maria Koers de sterkste. 
De toernooicommissie, bestaande
uit Edwin Koster, Ivo Niekamp,
Dennie Lanting en Johan Koster,
mag op een zeer geslaagd tennis-
toernooi terugkijken. 
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Meer dan de helft van de tuinen is ‘versteend’

Matige score Veendam en
Pekela op duurzaamheid

In het kostuumdrama staan vier zussen centraal. 

Kostuumdrama in Filmhuis
VEENDAM - Het kostuumdra-
ma Little Women, naar het ge-
lijknamig boek uit 1868 van
Louisa May Alcott, is maandag
7 en dinsdag 8 september te
zien in Filmhuis vanBeresteyn
in Veendam. 

Het verhaal speelt zich af in het
Massachusetts van de jaren 1860
en volgt de vier zussen Jo, Meg,
Amy en Beth, terwijl ze opgroeien
onder de hoede van hun moeder
Marmee ten tijde van de Ameri-
kaanse Burgeroorlog. Elk van de
vier zussen vindt terwijl het ver-
haal vordert haar eigen weg in de
maatschappij en ontdekt de liefde. 

De oudste dochter, Meg (Emma
Watson), is een jonge vrouw wier
acteertalenten tot uiting komen in
de door haar jongere zus Jo (Saoir-
se Ronan) geschreven toneelstuk-
ken. Jo is een wildebras, een onaf-
hankelijk en jongensachtig type.
Zij droomt ervan om een gepubli-
ceerd schrijfster te worden. De
twee jonge vrouwen werken om
het gezin te onderhouden. Vader
March (Bob Odenkirk) is namelijk
vanwege de Amerikaanse burger-
oorlog weg van huis. De twee ande-
re zussen, Beth (Eliza Scanlen) en
Amy (Florence Pugh), zijn nog te
jong om te werken, maar Beth ver-
blijdt iedereen met haar pianomu-
ziek. Hoewel ze ziekelijk is, is Beth
wel de meest tevreden zus. Ze
weet overal een positieve draai
aan te geven. Amy, de jongste, is
het meest verwend. Ze kan prach-
tig tekenen en verlangt naar een
leven met mooie, dure jurken en
elegante feestjes. Moeder Marmee
(Laura Dern) tenslotte zet zich in
voor de minder bedeelde inwoners

van het dorp en vormt een perfect
rolmodel voor haar dochters, juist
omdat het haar aan perfectie ont-
breekt.

De film is beide avonden vanaf
20.00 uur te zien. Reserveren kan
via  www.vanberesteyn.nl, 0598-
634566  of bij de theaterkassa, ge -
opend van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

VEENDAM - Mummia. Gedre-
ven door onzekerheid is een ten-
toonstelling geïn spireerd op
turf en bijgeloof. De expositie
is van zondag 6 september tot
en met zondag 7 februari te
zien in het Veenkoloniaal Mu-
seum in Veendam. 

Turf bestaat uit natuurlijk mate -
riaal dat is ontstaan door veen-
groei in moerasgebieden die rijk

zijn aan zuurstofarm water. Veen-
lijken, die turfgravers soms tegen
kwamen, werden vermalen tot
mummia, een kostbaar poeder dat
potentieverhogend zou werken.
Ooit geofferd aan het moeras en
vervolgens om te dienen als medi-
cijn zijn deze mensen ongewild
een tweede keer als offer gebruikt.
Kunstenares Dioni ten Busschen
experimenteert al jaren met vorm-
geving, kleur en functionaliteit
van turf en turfstrooisel en is daar-

mee grensverleggend. Het resul-
taat van haar experimenten is een
breed scala aan oorspronkelijke
kunst- en designobjecten van turf.

In Veendam wordt de verbazing
uitgebeeld dat wij nog tot 1920 ge-
loofden in de kracht van mummia
en de vraag waarom. Niet alleen
geloofden wij in de potentieverho-
gende werking, maar namen het
als middel tegen allerlei kwalen en
aandoeningen.

Expositie rond turf en bijgeloof

Inschrijving Provinciale
Vrijwilligersprijs gestart
VEENDAM - De inschrijving
voor de Provinciale Vrijwilli-
gersprijs is gestart. Dit jaar
waardeert de provincie Gronin-
gen alweer voor de 20e keer
het vrijwilligerswerk met meer-
dere prijzen van 3000 euro. 
De prijzen zijn bedoeld voor orga-
nisaties en initiatieven die op een
buitengewone, aansprekende en
succesvolle manier met vrijwilli-
gers werken. Bijvoorbeeld organi-
saties en initiatieven die het dorp
of de wijk mooier en beter maken,
maatschappelijk betrokken sport-
verenigingen, actieve jongerenor-
ganisaties, de onmisbare zorgvrij-
willigers of aansprekende culture-
le organisaties: de Groninger vrij-
willigers zijn overal te vinden. De
provincie wil met de prijzen het
vrijwilligerswerk ondersteunen en
laten zien dat iedereen die vrijwil-
ligerswerk doet, een belangrijke
bijdrage levert aan de leefbaar-
heid in onze samenleving.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,Ik ben trots op wat vrijwilligers in
onze provincie allemaal voor el-

kaar krijgen. Bij sportclubs, jonge-
renorganisaties, in de zorg, cultuur
en ook in de dorpen en wijken.
Daarom zetten we elk jaar een
vrijwilligersorganisatie of -initia-
tief in het zonnetje. Wie verdient
er volgens jou een prijs? Laat het
ons weten via onze website
www.provinciegroningen.nl. De
winnaars krijgen een prijs van
3000 euro.”
De inschrijving voor de Provincia-
le Vrijwilligersprijs sluit op 1 okto-
ber. Daarna selecteert de jury acht
genomineerden die op de website
van de provincie Groningen wor-
den gepresenteerd. Van 19 tot en
met 31 oktober kan vervolgens op
de genomineerden worden ge-
stemd. De prijzen worden uitge-
reikt op maandag 7 december tij-
dens de Nationale Vrijwilligers-
dag. In verband met het coronavi-
rus is nu nog niet duidelijk hoe en
waar die uitreiking precies plaats
zal vinden.

Koetsentocht
gaat niet door 
NOORDBROEK - De 25e editie
van de Fraeylema Koetsentocht,
die ook Boerderijcafé Mausel in
Noordbroek zou aandoen, is af-
gelast. De tocht zou op 19 sep-
tember gehouden worden, maar
de coronamaatregelen maken
een jubileumwaardige Fraeyle-
ma Koetsentocht onmogelijk.
Veel deelnemers uit het westen
en midden van het land zijn af-
gehaakt en daarom is besloten
de tocht uit te stellen tot 4 sep-
tember 2021.

Monumentendag
in provinciehuis
wordt aangepast
GRONINGEN - Het provincie-
huis in Groningen is tijdens
Open Monumentendag op zater-
dag 12 september tussen 10.00
en 17.00 uur geopend voor be-
zoekers, maar met een aange-
past programma. 
Vanwege het coronavirus kan
maar een beperkt aantal perso-
nen in het gebouw terecht. Er is
ruimte voor maximaal 140 be-
zoekers. Belangstellenden moe-
ten reserveren via de landelijke
website van Open Monumenten-
dag.
Bezoekers kunnen rondlopen
door de eeuwenoude vergader-
zalen in het provinciehuis via
een aangegeven looproute. Ie-
dereen krijgt bij binnenkomst
een folder met informatie over
de geschiedenis en de bijzonder-
heden van het gebouw. De wan-
deling duurt ongeveer een half
uur.
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� Sportplein is er klaar voor om sporters een sfeervolle derde helft
te bezorgen.

Sportcafé Sportplein klaar voor
het nieuwe indoorsportseizoen
VEENDAM - De coronacrisis
heeft halverwege maart voor
een abrupt einde van het in-
doorsportseizoen in het Indoor-
centrum Veendam gezorgd. Nu,
zo’n half jaa later, komen de in-
doorsporten langzaam weer op
gang.  Sportcafé Sportplein is er
klaar voor. 

Naast het fanatiek sporten in de
Sorghvliethal en Parkstadhal zorgt
het team van Sportplein in het tus-
sengelegen sportcafé voor een ‘nat-
je en een droogje’ na de trainingen
en wedstrijden. ,,We zijn dan ook
blij dat we sinds lange tijd weer
klaar kunnen staan voor alle spor-
ters, toeschouwers en overige be-
zoekers”, zegt Rob van Loenen na-
mens het Sportplein-team. 
Uiteraard gelden de coronaregels
ook in het sportcafé. Van Loenen:
,,Waar wij ons normaal gesproken
richten op teams die veelal uit gro-
te groepen bestaan, hebben we her
en der wat aanpassingen moeten
doen.” Dat moest in verband met
de anderhalve meter-regel. ,,Hier-
door hebben we enkele lange tafels
vervangen voor meerdere kleinere
tafels. Dit alles om aan de heden-
daagse eisen te kunnen voldoen en
een ieder na het sporten de gele-
genheid te bieden om op een ver-
antwoorde wijze ‘de derde helft’ te
vieren.”
Door de nieuwe inrichting in Sport-
café Sportplein heeft men wel een
stuk minder zitplekken. ,,In de we-

tenschap dat de meeste mensen
naast het sporten ook een stukje
gezelligheid op prijs stellen, heb-
ben we daarom een herfst- en win-
terterras gecreëerd binnen het In-
doorcentrum. Het tussenstuk voor-
bij de entree is sfeervol ingericht
met tafels en stoelen. Voorzien van
de nodige aankleding en sfeerver-
lichting hebben we ook hier een
leuke sfeer kunnen creëren waar
uiteraard muziek niet zal ontbre-
ken. Door de realisatie van deze ex-
tra zitgelegenheid hebben we bijna
onze ‘oude’ capaciteit aan zitplek-
ken.” 

Extra regels
Wel moeten medewerkers en gas-
ten zich aan extra coronaregels

houden. Zo dient men bij binnen-
komst zijn/haar gegevens achter te
laten en te tekenen voor het feit
dat men geen klachten heeft. Ook
kunnen teams bestaande uit meer
dan vier personen niet meer aan
één tafel plaatsnemen. ,,Een team
zal in dit geval aan twee losse tafels
plaats moeten nemen”, zegt Van
Loenen. ,,Het is aan ons om te faci-
literen dat een ieder op een verant-
woorde wijze kan genieten van een
‘natje en een droogje’. Daarnaast is
het aan onze gasten om deze regels
te respecteren en na te leven. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat
dit goed zal komen, en we de men-
sen sinds lange tijd weer een hoop
gezellige avonden in Sportcafé
Sportplein kunnen bieden.”

Noordbroek neemt zonnedak
en windmolen in gebruik
NOORDBROEK - Aan de Koren-
garst 12 in Noordbroek wordt
morgen (donderdag) een kleine
windmolen en een zonnedak of-
ficieel in gebruik genomen. Een
en ander is gerealiseerd door de
vrijwilligersorganisatie Brouk-
ster Energie Coöperatie.

Voorjaar 2017 besloot het NUT-de-
partement Noordbroek om in haar
jaarprogramma aandacht te beste-
den aan de energietransitie en de
mogelijkheden van inwoners van
Noordbroek en omgeving om daar-

in te participeren. Na wat onder-
zoek naar lokale initiatieven om
groene energie op te wekken,
kwam men in contact met de coö-
peratie Duurzaam Duurswold in
Hellum, die voor de energiebehoef-
te van de inwoners van het gebied
een windmolen had gebouwd.   De
molen was van het bedrijf EAZ in
Hoogezand. Tijdens de opening van
die molen, zomer 2017, legde het
NUT-bestuur contacten met be-
trokken partijen als  Duurzaam
Duurswold, EAZ, en de Groninger
Energie Koepel (GrEK).
In de winter van 2018 werd er voor

de inwoners van Noordbroek een
voorlichtingsavond gehouden in
MFC De Noordsuythoeve. Na de
goed bezochte avond startte een
vijftal belangstellenden de Werk-
groep Dorpsmolen met als doel om
in Noordbroek een dorpswindmo-
len van EAZ van de grond te krij-
gen.  
Op die manier zou er naast het al
bestaande zonnepark van Sun-
brouck een initiatief voor wind-
energie ontwikkeld kunnen wor-
den wat op draagvlak onder de be-
volking zou kunnen rekenen. 
De werkgroep werd vanaf de start
ondersteund door een begeleidster
van de GrEK, Jantine Koppert. In
snel tempo werd de vereiste kennis
vergaard en werd een startsubsidie
bij de provincie aangevraagd en
verkregen. In juli 2018 werd de
Broukster Energie Coöperatie op-
gericht. Enkele maanden later was
er een locatie gevonden voor de
molen, en niets leek een snel ver-
volg in de weg te staan. Totdat vol-
ledig onverwacht bleek dat er bin-
nen het postcoderoosproject geen
financieringsmogelijkheden waren
voor alleen kleine windmolens.
Daardoor ontstond er een vertra-
ging die duurde tot mei 2019. 
Er werd gekozen voor een andere
koers: een combinatie van een
dorpswindmolen en een zonnedak
van 338 panelen op het erf van de
maatschap van Rosmalen aan de
Korengarst.  Voorwaarde was dat
er voldoende belangstelling onder
de dorpsbewoners moest zijn om
energiecertificatente kopen. De in
januari dit jaar gehouden leden-
werfactie leverde boven verwach-
ting veel potentiële deelnemers op
waardoor de bouw gepland kon
worden. Corona zorgde voor een
vertraging van enkele maanden,
maar eind juni werd begonnen met
de bouw.  
Na de bouwvakvakantie zijn de
laatste werkzaamheden afgerond
en wekken de installaties groene
zon- en windenergie op. Deze wordt
verkocht aan energieleverancier
Energie Vanons. De leden krijgen
van hun energieleverancier voor de
groene stroom 15 jaar korting op
hun energiebelasting. Zij zijn eige-
naar van molen en zonnedak.
,,De afgelopen weken is gebleken
dat een zonnige dag met wind een
hoge opbrengst geeft, ruim 600
kWh. Dat biedt perspectief voor de
komende jaren. Leden en bestuur
gaan nu nieuwe plannen vaststel-
len voor de komende periode om
toe te werken naar een duurzaam
Noordbroek. Met de overige ener-
giecoöperaties binnen de gemeente
Midden Groningen wordt samenge-
werkt en we streven naar een regi-
otafel/platform om met gemeente
en provincie de lokale energietran-
sitie vorm te geven’’, aldus Peter
Mostert, voorzitter van BrEneCo,
Noordbroek.

‘Seksuele voorlichting 
in Nederland te eenzijdig’
VEENDAM -  Religie en sek su-
aliteit worden in Nederland
vaak gezien als onderwerpen
die niet goed samengaan. Pro-
movendus Jelle Wiering verzet
zich tegen de tendens om pro-
blematiek op het gebied van
seksualiteit zonder meer aan re-
ligie toe te schrijven. Hij stelt
dat de seksuele voorlichting in
Nederland te eenzijdig is. 

Wiering bestudeerde seculiere han-
delingen in het Nederlandse veld
van seksuele gezondheid, onder
meer door zelf seksuele voorlich-
ting te geven. Wiering stelt dat de
vele problematiseringen van religi-
euze benaderingen van sek sualiteit
vergelijkbare problemen op het ge-
bied van seksualiteit in irreligieuze
contexten verhullen. Hij promo-
veert dinsdag 8 september aan de
Rijksuniversiteit Groningen. 
Wiering toont zich kritisch over de
huidige seksuele voorlichting in
Nederland. ,,Een open gesprek
over seksualiteit is vaak helemaal
niet zo open en dient vooral om de
visie op seks die omarmd wordt
door de meerderheid te verkondi-
gen en iedereen die anders denkt
in een negatief spotlight te zetten.
De gespreksdynamieken lichten
onderlinge verschillen uit. Het idee
heerst dat praten en openheid over
seksualiteit vrijwel altijd iets goeds
is. Ik vind het belangrijk dat we be-
seffen dat dit een normatief idee is
dat mensen die iets anders denken
al snel afschildert als preuts en/of
ouderwets. Seksuele voorlichting
bevat impliciete morele boodschap-
pen over hoe jongens en meisjes
zich met seks zouden moeten bezig-
houden’’, aldus Wiering. Meisjes
worden verantwoordelijk gemaakt
voor het nadenken over seksuali-

teit, het ontwikkelen van grenzen
qua seksueel gedrag en het duide-
lijk communiceren hiervan. Jon-
gens worden gestimuleerd vooral
een passieve rol aan te nemen, te
luisteren, en goed te kunnen obser-
veren wat de gecommuniceerde
protocollen precies zijn. Wiering
noemt deze rolverdeling problema-
tisch: het heeft tot ongewenst ge-
volg dat het voor veel mannen las-
tig blijft om mee te praten over
seksualiteit en dat het voor hen
eenvoudiger wordt om de verant-
woordelijkheid voor hun seksuele
gedrag te ontduiken. 

Dokter Corrie
Wiering bespreekt ook het voorma-
lig schooltv-programma Dokter
Corrie. Uit analyse van de protes-
ten van voornamelijk religieuze
mensen blijkt dat veel van hen niet
tegen seksuele voorlichting zijn,
maar wel tegen de normalisering
van seksualiteit die Dokter Corrie
bepleit. Ook analyseert Wiering
een aflevering van het programma
Hotel Sophie, dat seksualiteit zegt te
bespreken als een normaal onder-
werp. Hij laat zien dat de gesprek-
ken die gevoerd worden in deze af-
levering zich vooral richten op
mensen met ideeën over seksuali-
teit die afwijken van meerder-
heidsopvattingen. Hij stelt daarom
dat de normalisering van seksuali-
teit een kloof suggereert, en dus
verder creëert, tussen witte irreligi-
euze Nederlanders en de religieuze
‘niet-witte Ander’. 

Rutgers erg bepalend
De organisatie Rutgers heeft een
belangrijke rol binnen de seksuele
voorlichting, stelt Wiering. ,,Rut-
gers heeft veel invloed op even tu-
ele toekomstige financiële moge-
lijkheden en is zowel een kennis-

centrum als een belangrijke speler
op de markt van diensten en pro-
ducten gerelateerd aan seksuele
gezondheid. Het is dus verstandig
voor afhankelijken, zoals consulen-
ten seksuologie, om een goede rela-
tie met Rutgers te onderhouden.’’
Verreweg de meeste mensen die
Wiering sprak in zijn onderzoek
zijn erg blij met het werk dat Rut-
gers doet en dat is een belangrijke
bevinding. Maar ze vinden daar-
naast dat de organisatie het veld
wel domineert. In Nederland bete-
kent seks vaak ook Rutgers en Wie-
ring vindt het belangrijk om hier
bij stil te staan. Nieuwe initiatieven
op het gebied van seksuele gezond-
heid komen volgens zijn informan-
ten momenteel lastig van de grond
en dat komt volgens hen vooral
door de huidige financiële structu-
ren en de machtige positie van de
grotere organisaties, zoals Rutgers.  
Volgens Wiering worden proble-
men gerelateerd aan seksualiteit
vaak op religie afgeschoven en is
dat niet goed. ,,Zo worden niet-reli-
gieuze opgelegde gedragingen en
normen minder kritisch beschouwd
en dat is jammer. Er gebeuren heel
mooie en belangrijke dingen in de
Nederlandse seksuele voorlichting,
maar het blijft belangrijk om stil te
staan bij de aannames die gecom-
municeerd worden in die lessen.
Welke verschillen bestaan er tus-
sen seksuele voorlichting voor jon-
gens en meisjes en zijn die ge-
wenst? Kun je een gesprek in de
klas werkelijk echt veilig maken?
Vinden we echt dat je altijd en
overal over seks moet kunnen pra-
ten? Of maakt met wie en waar
misschien ook nog uit? Dat zijn es-
sentiële vragen die door de over-
dreven focus op religie en de asso-
ciatie met preutsheid vaak niet ge-
steld worden.’’

Groninger Belang bezorgd
over voortgang Lelylijn
WILDERVANK -  De aanleg van
de Lelylijn zou fantastisch
nieuws zijn voor het Noorden en
dus Groningen. Dat vindt de
Statenfractie van Groninger Be-
lang, waarin Wildervanker
Bram Schmaal de kar trekt. GB
is alleen wel bezorgd over de
voortgang van het treinproject. 

Van Duitsland tot aan de Tweede
Kamer in Den Haag is men enthou-
siast over de aanleg van de Lely-
lijn. ,,Helaas neemt het College van
Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Groningen een afwachtende
houding aan en verschuilt gedepu-
teerde Fleur Gräper zich achter
een stapel onderzoeken die ze nog
wil doen. Ondertussen dendert de
trein onverminderd hard door en
dreigt Groningen de aansluiting te
verliezen”, stelt  Schmaal. 
In de Provinciale Staten is eerder

dit jaar unaniem een motie aange-
nomen, waarin het college wordt
opgeroepen door te pakken met de
Lelylijn. Alle fracties in de Provin-
ciale Staten zijn overtuigd van de
kansen die de aanleg van deze
spoorverbinding tussen Hamburg
en Amsterdam, via Groningen,
biedt. Schmaal van Groninger Be-
lang: ,,De Lelylijn is belangrijk
voor de sociaal-economische ont-
wikkeling van Noord-Nederland.
Het aanleggen van deze verbinding
verkleint de reistijd tussen de
Randstad en het Noorden en ver-
groot daarmee de bereikbaarheid
van Groningen.”

Impuls
Hierdoor wordt het voor bedrijven
aantrekkelijker om zich in de pro-
vincie Groningen te vestigen, stelt
Groninger Belang. Schmaal: ,,In de-
len van de provincie hebben we te
maken met krimp, zowel op het
economische vlak als sociaal. Met
de aanleg van de Lelylijn kunnen
we de economie in het Noorden
een impuls geven. De spoorverbin-
ding zal niet alleen bedrijven naar
onze provincie trekken, maar ook
nieuwe inwoners die hier werkgele-
genheid vinden.” Dat laatste levert,
volgens GB, nog een tweetal extra
voordelen op. ,,Door het verplaat-
sen van werkgelegenheid wordt de
druk op de woningmarkt in de
Randstad kleiner. Tevens levert de
Lelylijn een bijdrage aan het terug-
dringen van de CO2-uitstoot door
een vermindering van het aantal
reisbewegingen per auto tussen de
Randstad en het Noorden.” 
Niet alleen in Groningen zijn de Le-
lylijn-plannen met enthousiasme
ontvangen. Ook in Friesland en
Flevoland juicht men de ontwikke-
ling van deze spoorverbinding toe.
Schmaal: ,,Groninger Belang maakt
zich dan ook zorgen over de hou-
ding van het College van Gedepu-
teerde Staten in onze provincie. De
gedeputeerde blijft zich om ondui-
delijke redenen verschuilen achter
‘meer onderzoeken die ze nog wil
laten uitvoeren’. Ondertussen den-
dert deze spreekwoordelijke trein
gewoon door, met het Groninger
college van GS dat er als een laat-
ste wagonnetje achteraan wag-
gelt.” 
Groninger Belang wil dat het pro-
vinciebestuur kleur bekent en zich
hard maakt voor de aanleg van de
Lelylijn. Schmaal: ,,Van uitstel
komt vaak afstel. En dat kunnen
wij ons in dit dossier niet veroorlo-
ven. Wij willen het college dan ook
oproepen om niet langer af te
wachten, maar een actieve houding
aan te nemen en de kar te gaan
trekken. De belangen voor onze
mooie provincie Groningen zijn
groot. Op diverse vlakken. Daar
hoort een koplopersrol bij.”

Provincie en universiteit
helpen landbouwsector
VEENDAM - De Rijksuniversi-
teit Groningen heeft Martijn
van der Heide benoemd tot bij-
zonder hoogleraar Natuurinclu-
sieve Plattelandsontwikkeling
bij de faculteit Ruimtelijke We-
tenschappen. Met deze leer-
stoel willen de provincie en de
universiteit de landbouwsector
helpen te verduurzamen. 

Belangrijk daarbij is de wisselwer-
king tussen wat er verbouwd wordt,
de bodem en het landschap. Meer
gaan boeren mét de natuur, met
daarbij een goed verdienmodel
voor de boer. Verder is het volgens
de provincie en de RUG belangrijk
om natuur, landbouw en platteland
als samenhangend geheel te zien. 
De bijzondere leerstoel is ingesteld
door de Vereniging voor Hoger
Landbouw Onderwijs (VHLO) en
richt zich op het wetenschappelijk
onderbouwen van natuurinclusieve

maatregelen in de landbouw vanuit
ruimtelijk en sociaaleconomisch
perspectief. Daarbij is er aandacht
voor de vertaling van dit weten-
schappelijke onderzoek naar, en
toepassing ervan in de praktijk.
Prof. dr.ir. Martijn van der Heide
(1973) is landbouw- en milieueco-
noom, en houdt zich sinds 2018 als
senior beleidsmedewerker bij het
ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit bezig met ag-
ro-economische vraagstukken.
Daarvoor deed hij jarenlang funda-
menteel en toegepast onderzoek
bij Wageningen Economic Re-
search. Ook was hij vier jaar lector
‘geïntegreerd natuur- en land-
schapsbeheer’ bij hogeschool Van
Hall Larenstein. Daardoor kent hij
zowel de wetenschappelijke als de
beleidsmatige kant van de land-
bouw.
De benoeming is voor een periode
van vijf jaar, de provincie finan-
ciert de leerstoel met 200.000 euro.

Olaf Vos wordt coördinator
Groninger taal en cultuur
VEENDAM - Olaf Vos wordt de
nieuwe coördinator van het
Centrum Groninger Taal & Cul-
tuur (CGTC). Hij volgt Thijs Tor-
reman op.

Vos is sinds begin dit jaar werk-
zaam voor CGTC als streektaalcon-
sulent onderwijs. Naast het ontwik-
kelen van lesmateriaal voor pri-
mair en voortgezet onderwijs zal
hij nu de publieksafdeling van
CGTC aansturen.
Vos, geboren in 1972 in Delfzijl en
opgegroeid in Meedhuizen, is groot
liefhebber en promotor van het
Gronings en is ruim vijftien jaar ac-
tief in de Groninger scene. In 2003
richtte hij de band Bond tegen Har-
ries op en sinds die tijd besteedt
Vos bijna al zijn vrije tijd aan het
Gronings. Hij presenteerde vijf
jaar een Gronings tv-programma en
is zanger/rapper van de Groningsta-
lige coverband VanDeStraat. 
Met één voet binnen het onderwijs,
Vos is docent wiskunde, en door
het geven van Groninger taalcur-
sussen, het vertalen en schrijven
van Groninger teksten en muziek
en het uitvoeren ervan lukt het Vos
inmiddels al jaren om het Gronings
over te brengen aan een breed pu-
bliek. Als coördinator en streek-
taalconsulent bij CGTC krijgt Vos
de kans om zich nog verder te ver-
diepen in het Gronings.
Samen met het CGTC-team ziet
Vos genoeg kansen en mogelijkhe-
den om nieuwe projecten en activi-
teiten rondom de Groninger taal te
ontwikkelen. ,,Het kwam voor mij
wel een beetje als een verrassing
dat ik gevraagd werd voor deze

mooie extra taak, maar ik denk te-
gelijk dat ik ook op dat punt iets
kan toevoegen. Ik wil me met mijn
collega’s de komende jaren gaan
focussen op samenwerking met de
andere Nedersaksische streektaal-
organisaties en hoop samen mooie
projecten op te kunnen zetten.
Daarnaast zie ik voldoende uitda-
gingen zoals verbindingen leggen
met niet alleen het onderwijs, maar
ook erfgoed en bijvoorbeeld maat-
schappelijke ontwikkelingen. Wat
mij betreft gaan we dus, naast de
vertrouwde activiteiten, de komen-
de jaren ook nieuwe projecten op-
pakken. Ik heb de afgelopen maan-
den gemerkt dat er veel potentie,
kracht en creativiteit zit in het rela-
tief kleine team waarin we werken.
Ik ben ervan overtuigd dat we daar-
mee in de toekomst de liefhebber
van het Gronings cultureel erfgoed
regelmatig zullen verrassen.’’

Het Bureau Groninger Taal en Cul-
tuur van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen en het Huis van de Gronin-
ger Cultuur werken sinds 1 januari
2018 samen onder de naam Cen-
trum Groninger Taal & Cultuur. Als
provinciale steuninstelling is CGTC
hét loket voor immaterieel erfgoed
in de provincie Groningen. Naast
een adviserende rol heeft CGTC
een belangrijke publieksfunctie als
het gaat om het promoten en stimu-
leren van de Groninger taal en cul-
tuur. Het wetenschappelijk onder-
zoek dat CGTC, zoveel mogelijk sa-
men met de Groningers, doet naar
taal, cultuur en geschiedenis van
Groningen wordt gepresenteerd in
virtuele en fysieke publieksactivi-
teiten. 

� Olaf Vos (foto: David Vroom/CGTC).

Dierenpartij: ’Hitte
zorgt voor dierenleed’ 
NIEUWE PEKELA - De  Staten-
fractie van de Partij voor de
Dieren vraagt de provincie om
zich actief in te spannen om
meer beschutting en schuilmo-
gelijkheden voor weidedieren
te realiseren. Tijdens de recente
tropische dagen gingen veel die-
ren volgens de partij  van frac-
tievoorzitter Ankie Voerman uit
Nieuwe `Pekela gebukt onder
de hitte. 

De provincie kan volgens de Die-
renpartij zelf zorgen voor meer
aanplant in weidegebieden, maar
ook gemeenten oproepen om het
plaatsen van schuilstallen niet te-
gen te houden. Daarnaast is drin-

gend overleg met de agrarische sec-
tor nodig. De fractie heeft hierover
schriftelijke vragen gesteld.

Zonder schaduw
Uit een recente steekproef van die-
renwelzijnsorganisatie Wakker
Dier op een tropische dag blijkt dat
bijna driekwart van de schapen in
de hitte staat zonder enige vorm
van schaduw.  De organisatie trof
duizenden hijgende schapen aan
met hittestress. Dierenwelzijn
wordt ernstig geschaad als weide-
dieren bij 30 graden of meer de he-
le dag in de volle zon staan.
Voldoende schaduw- en schuilplek-
ken en vers water zijn noodzakelijk
om hittestress tegen te gaan. Gro-
ningen telt onder andere veel scha-
pen, waarvan het merendeel op dij-
ken en open weilanden zonder eni-
ge vorm van beschutting staat.
Maar ook koeien, geiten en paar-
den hebben vaker niet dan wel be-
scherming tegen extreme weersom-
standigheden. Het betreft hier zo-
wel hobbymatig als bedrijfsmatig
gehouden dieren. Gemeenten ge-
ven vaak geen toestemming voor
het plaatsen van een schuilstal en
daarnaast verschilt het beleid per
gemeente. 
Door de klimaatverandering zullen
extremere weersomstandigheden
als hitte, droogte en wateroverlast
steeds vaker voorkomen. Weidedie-
ren moeten hiertegen beschermd
worden, zo stelt de partij. De Partij
voor de Dieren vraagt het provin-
ciebestuur of zij het ontbreken van
beschutting van weidedieren ook
als een probleem ziet en of zij zich
vanuit haar taakstelling wil gaan
inspannen om meer beschutting in
en rond weilanden te realiseren. 

Meer groen
Fractievoorzitter Ankie Voerman:
,,Het provinciebestuur heeft in het
coalitieakkoord opgenomen om in
het landelijk gebied meer groen
aan te planten, onder andere om
meer koelte te creëren. Wij hopen
dat het college hierbij ook de be-
langen van dieren voor ogen heeft.
Ook vanuit het beleid ruimtelijke
ordening en landbouw kan er stevi-
ger worden ingezet op bescherming
van weidedieren. Zo moet er in de
Verordening Ruimte een heldere
paragraaf worden opgenomen over
schuilstallen. En de aanplant van
bomensingels kan een onderdeel
worden van het programma Na-
tuurinclusieve Landbouw.”

Dag van de Grunneger
toal in een digitaal jasje
GRONINGEN - Centrum Gro-
ninger Taal & Cultuur (CGTC)
lanceert zaterdag een nieuwe
talkshow in en over de Gronin-
ger taal: Moi Forum! - Veur Me-
koar. Centraal thema van de
show, die digitaal te volgen is, is
het gebruik van het Gronings in
de huidige tijd en in de toe-
komst. 

In het Forumgebouw in Groningen
ontvangt presentator Marcel Nieu-
wenweg verschillende bekende
Groninger gasten aan tafel. Hij
wordt tijdens de uitzending bijge-
staan door sidekick Jan Veldman,
muzikant en theater(script) schrij -
ver. Ook is er tussen de gesprekken
door ruimte voor live-muziek van
Wat Aans! en Westkantstad. De
talkshow wordt om acht uur ’s
avonds rechtstreeks uitgezonden
en gestreamd via Platform F, het
online platform van het Forum.
Elk jaar organiseert CGTC op de
eerste zaterdag van de Meertmoand
Streektoalmoand de Dag van de
Grunneger toal. Dat is een thema-
dag met streektaalmuziek, taalacti-
viteiten, lezingen, cursussen en met
een speciale Toalmaart. Omdat de
Dag dit jaar op zaterdag 21 maart
voor het eerst plaats zou gaan vin-

den in het Forum onderging het
evenement een naamsverandering
met Moi Forum! Dag van de Grunne-
ger toal. Het programma was veel-
belovend en het leek een bijzonde-
re dag te gaan worden in de nieuwe
huiskamer van de stad. De landelij-
ke maatregelen rondom het corona-
virus gooiden begin maart roet in
het eten. Evenementen mochten
niet meer plaatsvinden en de orga-
nisatie kon niet anders dan de Dag
van de Grunneger toal ook af te ge-
lasten.

Veur Mekoar
Ondertussen heeft de organisatie
van Moi Forum! niet stilgezeten en
is er druk nagedacht over een alter-
natief voor de Dag van de Grunne-
ger toal. Een groot publieksevene-
ment neerzetten, zoals dat in maart
gepland stond, kan dit najaar nog
geen doorgang vinden. Om het pu-
bliek en de liefhebbers van de Gro-
ninger taal dit jaar toch iets bijzon-
ders aan te bieden, komt CGTC nu
met een digitaal alternatief: Tij-
dens Moi Forum! - Veur Mekoar
gaan Marcel Nieuwenweg en Jan
Veldman met verschillende tafel-
gasten in gesprek over het Gro-
nings. Koos Wiersma, waarnemend
burgemeester van Appingedam, is
te gast en met Rick Baptist van rap-

formatie Wat Aans gaat hij in ge-
sprek over het Gronings en taalver-
andering in de Groninger samenle-
ving. Schrijfster Fieke Gosselaar
komt langs en vertelt over haar ei-
gen werk en het gebruik van het
Gronings in de literaire wereld. Ac-
teur Roger Goudsmit is een beken-
de in de Groninger theaterwereld.
Hij geeft zijn visie op het Gronings
als theatertaal en als taal geplaatst
tussen meerdere culturen. Nieuw-
komer in de Groninger dichterssce-
ne is Daniël Wolgen. Hij komt een
gedicht voordragen uit zijn debuut-
bundel Poëzieboudel van Wolgen.
Zangeres Marlene Bakker vertelt
over het Gronings als inspiratie
voor haar muziek en zingt een num-
mer uit haar huidige theatertour
RAIF. Hoogleraar Goffe Jensma
van de Rijksuniversiteit Groningen
geeft uitleg over het Gronings als
onderdeel van de taalwetenschap
en over de digitale multimediale
taaldatabase voor het Gronings:
WoordWaark. Olaf Vos, muzikant
en streektaalconsulent onderwijs
voor CGTC, is bezig met het ont-
wikkelen van Groningstalig onder-
wijsmateriaal voor het voortgezet
en het basisonderwijs. Tijdens Moi
Forum! - Veur Mekoar vertelt hij
hier meer over en komt hij met een
speciale Veur Mekoar-rap.

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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� Een virtueel inkijkje in de Grote Kerk van Wildervank. 

Kerk en orgel Wildervank 
virtueel beschikbaar
WILDERVANK - Omdat Open Monu-
mentendag dit jaar lastig te organise-
ren is, heeft de Monument- en Con-
certcommissie Grote Kerk Wilder-
vank de kerk en het orgel beschik-
baar gemaakt voor een virtueel be-
zoek. 
De Grote Kerk in Wildervank is  tijdens
Open Monumentendag op zaterdag 12
september overdag niet open, maar de
kerk kan virtueel bezocht worden. Er kan
zelfs een kijkje genomen worden in het
orgel.  Commissielid Wim de Olde heeft
met een bijzondere 3D-scanner de hele

kerk in beeld gebracht. Na bewerking
konden de beelden met speciale software
gepubliceerd worden. De kerk virtueel
bezoeken kan via de website www.walc-
kerwildervank.nl.  

Orgelconcert
Het traditionele Jan Bosch-orgelconcert
gaat wel door.  In samenwerking met de
Foto- en Video groep Wildervank worden
tijdens dit concert films over Wildervank
vertoond. Voor de pauze is er een film uit
1956 en na de pauze volgt een samenstel-
ling uit verschillende jaren. Vincent Hen-
sen-Oosterdijk, cantor-organist van de Ni-

colaïkerk in Appingedam, zal de oude
filmbeelden van Wildervank begeleiden
met orgelmuziek. De in Winschoten gebo-
ren Hensen-Oosterdijk begon zijn muzi-
kale carrière op jonge leeftijd als orga-
nist van de huidige protestantse gemeen-
te Oude Pekela. 
Het concert in Wildervank start om 20:00
uur. In verband met het coronavirus gele-
den er wel enkele huisregels. Zo kunnen
bezoekers de kerk alleen ingaan via Con-
cordia en moet men bij binnenkomst
naam en telefoonnummer noteren. Ver-
der is uiteraard ook hier de anderhalve
meter-regel van kracht. 
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Clubnieuws
vv Meeden
Zaterdag 05-09: 10:00 uur Meeden
JO14-1-ST Alteveer/Wedde JO14-
1G; 11:30 uur HSC JO11-4-Meeden
JO11-1; 10:30 uur Meeden JO10-
1G-Veendam 1894 JO10-3; 09.00
uur Meeden JO9-1-Muntendam
JO9-1; 11.00 uur Noordster JO8-1-
Meeden JO8-1
Zondag 06-09: 10:00 uur Heiligerlee
4-Meeden 2; 14.00 uur Veelerveen
1- Meeden 1

vv Muntendam
Zaterdag 05-9: 10:30 uur SJS JO19-
2-Muntendam JO19-1; 13:20 uur
Annen MO17-1-Muntendam MO17-
1; 10:00 uur  Muntendam JO15-1-
DVC Appingedam JO15-2; 09:00
uur Muntendam MO13-1-WVV
MO13-1; 08:45 uur  HS'88 JO11-2G-

Muntendam JO11-1; 10:15 uur
NEC Delfzijl JO10-2-Muntendam
JO10-1; 09:00 uur  Meeden JO9-1-
Muntendam JO9-1; 09:00 uur  Mun-
tendam JO8-1-BNC JO8-1

V&Z Veendam
Woensdag 02-09: Parkstadhal: Zaal-
dienst Kamst 49'ers; 19:00 Euro
Mail-Taxi Molijn; 19:45  uur
DWS/Van der Kooi-JS-Viro; 20:30
Claj Concultancy-Essity; 21:15 Gal-
acticos-Gervas Futsal.
Woensdag 02-09: Sorghvliethal:
Zaaldienst SWO Veendam; 19:00
uur MOG ICT-HelloKittyWarriors;
19:45 Feiken CV-Fc. Titanium;
20:30 Veendam Fanatics-Rijschool
Keizer; 21:15 Voetzorg van Maan-
en-Sportplein.
Vrijdag 04-09: Parkstadhal: Zaal-

dienst Jan Kanninga; 19:00 SWO
Veendam-Draaijer Schilders; 20:00
MF. Shipping-Adam & Partners.
Vriujdag 04-09: Sorghvliethal: Zaal-
dienst Galacticos; 19:00 Avebe-Fa-
ber & Faber; 19:45 Fc. Flamingo's-
Kamst 49 'ers; 20:30 Salon La Gran-
ja-Dofine.
Woensdag 09-09: Parkstadhal: Zaal-
dienst W I Winschoten; 19:00 Van
der Laan verz-Fc. Sensa; 19:45 De
Kandelaar-Fc Titanium; 20:30 Voet-
zorgvan Maanen-Autobedr. Smid
M.; 21:15 Fc. Koopjesdrogist-
Drenth Install.
Woensdag 09-09: Sorghvliethal:
Zaaldienst Smit Facility; 19:00
Fc.Flamingo's-Faber&Faber; 19:45
Dofine-By Kielman; 20:30 Avebe-
Kamst 49’ers; 21:15 Taxi Molijn-
Stuk. M. Stevens.

Wisselende resultaten van 
amateurs in bekertoernooi
VEENDAM - De amateurvoetballers in
deze regio voetballen weer. Afgelopen
weekend zijn de eerste wedstrijden in de
groepsfase van het toernooi om de dis-
trictsbeker afgewerkt. Er werd wisselend
gepresteerd. 

Eersteklasser Noordster speelde zondag in
Groningen met 1-1 gelijk tegen het een klasse
lager acterende FC Lewenborg. De Pekelders
lieten voor rust bij vlagen goed voetbal zien,
maar wisten geen gaatje te slaan in de muur
van Lewenborg. Lewenborg maakte er na de
rust een fysiek duel van en daar hadden de
Pekelders moeite mee. Bovendien kwamen de
Stadjers ook nog eens op voorsprong doordat
een in de ogen van Noordster makkelijk gege-
ven vrije trap onderweg van richting werd
veranderd en tegen de touwen sloeg. Met nog
twintig minuten op de klok gaven de Pekel-
ders nogmaals vol gas, hetgeen in de 1-1 resul-
teerde. Milan de Vroome was de doelpunten-
maker. 

Gemiste strafschop
Tweedeklasser Veendam 1894 heeft zaterdag
in Groningen met 5-0 verloren van Oranje
Nassau Groningen. De Veendammers boden
een half uur lang prima partij, maar het mis-
sen van een strafschop brak de geelzwarten
op. Jeffrey Green onderschepte na dertig mi-
nuten een terugspeelbal en werd vervolgens
in het strafschopgebied door de doelman van
ON tegen het gras gewerkt. Die actie leverde
Veendam een strafschop op en de goalie kon
inrukken met rood. De arbiter van dienst be-
dacht zich echter en vond een gele kaart beter
op zijn plaats.  De strafschop bleef uiteraard
wel staan en daarvoor meldde zich Winston de
Jonge. De goalie die in eerste instantie niet
meer op het veld had mogen staan, keerde de
inzet en dat was meteen het breekpunt in de
wedstrijd. In plaats van tien tegen elf en een
0-1 voorsprong, zag de wereld er voor Veen-
dam enkele minuten later heel anders uit. De
thuisploeg schoot een vrije bal tegen de tou-
wen en liep door nog een treffer voor rust en
drie erna uit naar een 5-0 overwinning.
Derdeklasser Muntendam heeft zonder echt
goed te voetballen met 4-1 gewonnen van vier-
deklasser MOVV. De thuisploeg beleefde een
droomstart, want al binnen vier minten schoot
de jonge Martijn Schipper de openingstreffer
tegen de touwen. MOVV werd daarna sterker

en kwam via een benutte strafschop op gelij-
ke hoogte. Toch ging Muntendam met een
voorsprong op zak aan de thee. Na een over-
treding op Patrick Vasse benutte Michael Im-
minga een penalty en Pascal Oldenburger te-
kende met een afstandsschoot voor de 3-1.
Vasse bepaalde kort na rust de eindstand op
4-1. 

Omzichtig
ZNC is er zondag in eigen huis niet in geslaagd
het een klasse lager spelende Heiligerlee te
verslaan. De wat slordig spelende derdeklas-
ser uit Zuid- en Noordbroek kwamen kort na
rust op achterstand en ging vervolgens om-
zichtig op zoek naar de 1-1. Die viel uiteinde-
lijk toch. Tien minuten voor tijd zorgde Joop
Uuldriks voor de gelijkmaker.  
Pekelder Boys leed een niet geheel verrassen-
de nederlaag tegen derdeklasser Siddeburen.
De Pekelder vierdeklasser ging, na een 0-2
ruststand, met 1-3 onderuit. Pas in de extra
tijd konden de Boys de eer redden, toen de
keeper van de bezoekers de bal losliet en de 1-
3 een feit was. 
Dankzij treffers van Wouter Valeton, Jordy
Kremer, Hans Nitters en Tom van der Schuur
heeft PJC zondag zijn eerste officiële wed-
strijd van het seizoen in een 4-0 zege omgezet.
Slachtoffer was VVK uit Groningen. Beide
ploegen komen elkaar komend seizoen ook in
de vierde klasse C tegen. PJC heeft nu uitste-
kende papieren om zich te plaatsen voor de
eerste knock-outronde van het bekertoernooi,
want men treft de komende weken alleen nog
vijfdeklassers: THOS en Froombosch. In beide
gevallen spelen de Pekelders uit. 

Dubbele cijfers
Vierdeklasser Bareveld beleefde een dag om
snel te vergeten. Het een klasse hoger spelen-
de Musselkanaal was met maar liefst 0-15 te
sterk. Halverwege stond het 0-6 en de thuis-
ploeg slaagde er in het restant dus niet in om
een nederlaag met dubbele cijfers te voorko-
men. Grote man aan de kant van Musselka-
naal was Jordy Oost, die zes keer scoorde.
Zondag neemt Bareveld het in Gasselternij-
veen op tegen de plaatselijke vv, een ploeg
die men dit seizoen ook in de competitie treft. 
DWZ heeft zondagmiddag zoals verwacht af-
gerekend met Woltersum. Vorig seizoen won
DWZ in de competitie al met 7-0 van Wolter-
sum en nu was de ploeg uit Zuidwending met
6-2 te sterk. DWZ keek na zeven minuten wel

tegen een verrassende achterstand aan. Tus-
sen de 19e en 25e minuut sloeg de thuisploeg
echter driemaal toe en was de buit eigenlijk al
binnen. Een cadeautje van de DWZ-defensie
werd nog wel uitgepakt voor de 3-2, maar nog
voor de rust vergrootte de thuisploeg de score
tot 4-2. Na de rust viel uit een strafschop de 5-
2 en vlak voor tijd werd het ook nog 6-2. De
DWZ-treffers werden gemaakt door Andre
Hendriksen (2x), Richard Vermunt, Dionis Be-
risha, Elkuran Kryeziu en Henry Hut.
Een compact spelend Meeden heeft zondag
toch zijn meerdere moeten erkennen in het
twee klassen hoger spelende Sellingen. De be-
zoekers wonnen met 0-5. Na een kwartier spe-
len werd de ban gebroken en weer vijftien mi-
nuten later  verdubbelde Sellingen de voor-
sprong. Tussen de 65e en 70e minuut waren
de gasten wederom tweemaal trefzeker waar-
na het kwintet in de slotfase werd volgescho-
ten.  Op 13 september staat Meeden weer te-
genover een derdeklasser. Dan ontvangt men
Westerwolde. Het zijn wedstrijden waar Mee-
den, als voorbereiding op de start van de com-
petitie, niet veel aan heeft. Zondag staat er
wat dat betreft een interessanter duel op de
rol: dan neemt Meeden het op tegen het even-
eens in de vijfde klasse spelende Veelerveen. 

Derby’s
De zaterdagvoetballers in deze regio werkten
afgelopen weekend diverse streekderby’s af.
Zo stonden in Zuidbroek ZNC en Wildervank
tegenover elkaar. Voor ZNC was dat een bij-
zonder duel. De Brouksters komen voor het
eerst sinds het seizoen 2007/08 weer met een
standaardteam uit op de zaterdag. Tegen vier-
deklasser Wildervank hield men de schade
beperkt. De bezoekers wonnen met 0-2. Mike
Ufkes opende de score en na de rust schoot
Jesse Bleeker Wildervank in veilige haven. 
In Veendam namen Veendam 1894 en Mun-
tendam het tegen elkaar op. De geelzwarten
waren veel te sterk en wonnen met 5-0. Of dat
genoeg is om door te bekeren, valt te bezien.
Grote favoriet voor de winst in deze groep is
derdeklasser Be Quick 1887, dat zaterdg met
8-0 won van vierdeklasser Amicitia VMC. 
Het Pekelder Damacota heeft zaterdag in
Winschoten met 2-0 verloren van BATO. Beide
ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar de
thuisploeg ging beter met de kansen om. Kort
na rust kwam BATO op voorsprong en vlak
voor het laatste fluitsignaal viel de tweede
treffer. 

� Spelmoment uit de wedstrijd v.v.Veendam1894 tegen v.v.Muntendam.

Adverteren doet verkopen

ANWB steekt 10.000 euro in
mooiste projecten in Groningen
VEENDAM - Het ANWB Fonds
gaat op zoek naar het mooiste
maatschappelijke project van de
provincie Groningen. De win-
naar krijgt 10.000 euro. 

Initiatiefnemers van projecten uit
Groningen kunnen zich hiervoor
aanmelden op de website
www.anwb.nl/anwbfondshelpt. De-
ze actie wordt in iedere provincie
gevoerd.
Het ANWB Fonds steunt maat-
schappelijke projecten die burgers
in hun eigen stad of regio zijn ge-
start of willen starten en waarvoor
geld nodig is. De initiatieven moe-
ten een blijvende waarde hebben
en een bijdrage leveren aan de sa-
menleving op het gebied van ver-
keersveiligheid, (duurzame) mobi-
liteit en vrije tijd (waaronder het
toegankelijk maken van locaties
voor mensen met een beperking).
Vorig jaar was de winnaar in Gro-
ningen een project in het dorp
Grootegast voor de aanleg van een
dorpstuin. ,,We zijn nu mede dank-
zij de ANWB volop bezig met de
aanleg ervan en vrijwilligers uit de
omgeving helpen mee”, vertelt pro-
jectaanvrager Ciska Bos. ,,Dit
wordt de groene ontmoetingsplek
van het dorp. We merken nu al,
zelfs voor de tuin helemaal af is,
dat dit project mensen bij elkaar
brengt.”

Dit is het derde jaar dat het ANWB
Fonds op deze manier maatschap-
pelijke initiatieven ondersteunt.
De vorige twee jaren waren een
groot succes. De inzendingen
stroomden binnen. Er stemden in
2019 bijna 23.000 Nederlanders
mee en uiteindelijk kregen de
twaalf winnaars hun prijs, zodat ze
hun project konden op- of uitbou-
wen.
Door het coronavirus is de verkie-
zing dit jaar verplaatst naar het na-
jaar. ,,Als ANWB wilden we het
project toch door laten gaan. Voor-
al nu. De ANWB wil mensen blij-
ven helpen die zich inzetten voor
de samenleving, juist nu het leven
voor veel groepen er moeilijker op
is geworden. Want zulke mensen
helpen niet alleen, ze inspireren
ook anderen weer”, aldus project-
coördinator Sanne van den Rotten
van het ANWB Fonds.
Het concept is daarom iets aange-

past; dit jaar honoreert het ANWB
Fonds ook projecten voor het ‘coro-
na-proof’ maken van bijvoorbeeld
musea en voertuigen, zodat Neder-
land er op een veilige manier op uit
kan blijven gaan. Daarnaast blij-
ven de thema’s mobiliteit, toegan-
kelijkheid en verkeersveiligheid
onverminderd actueel.
Inschrijven om in aanmerking te
komen voor de toekenning kan  tot
6 oktober. Iedereen in Nederland
kan vervolgens via de website van-
af 26 oktober tot en met 23 novem-
ber stemmen op het mooiste inge-
diende project. Dan blijft er een
top-drie aan genomineerde projec-
ten per provincie over. Hieruit
wordt door de ANWB Adviescom-
missie een project in iedere provin-
cie gekozen. In januari vindt de
prijsuitreiking plaats.
Details over de inschrijving en
deelname zijn via de website van
het ANWB Fonds beschikbaar. 

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang
4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Wordt u onze nieuwe schakel?
Organisatorisch talent en bijdragen aan de 
genezing van nierziekten? Meld u aan als 
coördinator: nierstichting.nl/coordinator

Weer zicht op de haven
ZUIDBROEK - Een tijdje geleden werden ze weggehaald door de gemeente: twee banken aan de haven
van Zuidbroek. De banken werden veel gebruikt.  Het gemis aan de banken was een doorn in het oog
van inwoners en een van hen, mevrouw De Wit, liet het er niet bij zitten en tok bij de gemeente aan
de bel. En dat had resultaat, want na een tijdje werden er weer twee nieuwe banken geplaatst. Ze
staan in de omgeving van het bruggetje en met zicht op de jachthaven. ,,De mensen zijn heel blij. Nu
kunnen ze er weer even zitten met een mooi uitzicht op de haven’’, aldus mevrouw De Wit.

� De maairobots op de velden van ZNC werden twee jaar geleden in gebruik gesteld door sportwet-
houder Erik Drenth. Nu worden ze op alle sportvelden in Midden-Groningen ingezet.

Maairobots na pilot bij ZNC in
hele gemeente Midden-Groningen 
ZUIDBROEK - Op elf sportpar-
ken in de gemeente Midden-
Groningen worden robotmaai-
ers ingezet. Ook worden auto-
matische beregeningssystemen
aangelegd. Al in 2018 ging een
pilot met robotmaaiers van start
op de velden van ZNC in Zuid-
broek. 

,,De inzet van robotmaaiers en au-
tomatische beregening is een be-
hoorlijke verbetering voor onze
sportparken. De robotmaaiers zul-
len de velden continu bijhouden.
Dat scheelt niet alleen werk, maar
zorgt er ook voor dat we minder

hoeven bemesten en geen chemi-
sche bestrijdingsmiddelen inzetten.
Bovendien zijn de robotmaaiers
veel lichter dan de trekkers die de
velden nu maaien, waardoor de
kans op schade aan een veld veel
kleiner is. Een echte win-win-
situatie’’, vindt sportwethouder
Erik Drenth.
De robots maaien continu waarbij
het afgemaaide gras blijft liggen.
Zo zorgen de robotmaaiers voor
een dichte en stevige grasmat.
Door deze manier van maaien hoe-
ven de grasvelden minder te wor-
den bemest en heeft onkruid min-
der kans. De nieuwe aanpak past
bij de duurzame ambities van Mid-

den-Groningen. De maaiers werken
automatisch en houden rekening
met tijden waarin de sportvelden
in gebruik zijn.
De werkzaamheden voor de aanleg
van automatische beregeningssys-
temen zijn inmiddels gestart. De
gemeente maakt ook hier een flin-
ke stap naar meer duurzaamheid.
Door vocht beter te reguleren en
op maat te kunnen beregenen, zal
er minder water verbruikt worden.
Voor het nieuwe beregeningssys-
teem worden leidingen in het veld
ingesneden. Het systeem wordt op
afstand bediend. Binnen drie jaar
zijn alle sportvelden van dit sys-
teem voorzien.

Aa en Hunze: Nedmag 
moet zoutwinning afbouwen
VEENDAM - De voltallige ge-
meenteraad van Aa en Hunze
wil geen verdere zoutwinning
en schaart zich daarmee una-
niem achter de opstelling van
het college van burgemeester
en wethouders richting minister
Wiebes van Economische Zaken
en Klimaat dat zoutwinbedrijf
Nedmag de zoutwinning rond
Veendam moet afbouwen.

Nedmag wint sinds 1972 magne -
siumzout in de gemeente Veen-
dam. De minister wil Nedmag de
mogelijkheid geven om tot eind
2045 maximaal 3,7 miljoen ton
magnesiumzout te winnen. Een
deel van het grondgebied van ge-
meente Aa en Hunze valt binnen
het effectgebied en daarom kwam
ook die gemeente over de kwestie
te spreken. De voltallige gemeente-
raad wil geen verdere zoutwinning
en schaart zich daarmee unaniem
achter de opstelling van het college

van burgemeester en wethouders
richting minister Wiebes van Eco-
nomische Zaken en Klimaat dat
zoutwinbedrijf Nedmag de zoutwin-
ning moet afbouwen.

Aanvulling
Het ontwerp-instemmingsbesluit
lag van 11 juni tot en met 24 juli ter
inzage. Binnen deze termijn kon-
den zienswijzen worden ingediend.
Daarvan maakte het college van
burgemeester en wethouders al ge-
bruik door voor de zomervakantie
een zienswijze in te dienen. Onder
druk van de gemeente werd daar-
bij met de minister afgesproken
dat er na de zomervakantie een
aanvulling op de zienswijze inge-
diend kon worden. Het college
vond het van het grootste belang
dat er genoeg tijd zou zijn om inwo-
ners te horen en de gemeenteraad
de gelegenheid te geven om zich
ook over het instemmingsbesluit
uit te spreken.
De zienswijze is nu op een aantal

punten aangevuld. Zo dringt de ge-
meente er bij de minister op aan
dat er vijfjaarlijkse herijkingsmo-
menten ingepland worden, waar-
door de minister elke vijf jaar de
zoutwinning onder de loep moet ne-
men. Ook wil de gemeente dat de
minister de verantwoordelijkheid
neemt voor het waarborgen van
toekomstige extra kosten voor de
waterhuishouding in het gebied.
Daarover wil de minister nu niets
in de Mijnbouwwet opnemen.

Het college vraagt om continue
aandacht voor eerlijke en duidelij-
ke schadeafhandeling die recht
doet aan de zorgen en risico’s in
een gebied met gas- en zoutwin-
ning, de zogenoemde gestapelde
mijnbouw. De gemeente wil een
oplossing zoals in het Groninger
aardbevingsgebied met een duide-
lijk loket en omgekeerde bewijs-
last. Alle inwoners uit het effectge-
bied van gas- en zoutwinning moe-
ten een ingang krijgen via het Insti-
tuut Mijnbouwschade Groningen.

� Clubkampioen Marjolie Spelde (links) en zwemmer van het jaar
Yke Spelde. 

Clubkampioenschappen
THOR in coronatijd  
WILDERVANK - In openlucht-
zwembad De Borghoorns in An-
nen zijn zaterdag de clubkam-
pioenschappen van zwemvereni-
ging THOR uit Wildervank ge-
houden. 

Een groot deel van het seizoen van
THOR viel in het water. De clinic
van voormalig zwemtopper Marcel
Wouda in februari, ter ere van het
100-jarig bestaan van de zwemver-
eniging, ging nog wel door, maar
daarna legde het coronavirus het
wedstrijdseizoen stil. Vlak voor de
zomervakantie mochten de zwem-
mers, met strenge regels, weer trai-
nen in hun vertrouwde Tropiqua in
Veendam.
Normaal heeft de zwemclub in de
zomervakantie een zomerstop,
maar dit jaar greep een aantal
zwemmers de kans om in de buiten-
lucht de training te vervolgen. Met
iets minder scherpe regels en heel
veel ruimte was dit prima te doen. 
Vanwege de ruimte in het zwem-
bad in Annen was het mogelijk om
het zwemseizoen daar af te sluiten
met de jaarlijkse clubkampioen-
schappen. Dat was ook meteen de
eerste wedstrijd in coronatijd. Alle
deelnemers zwommen de 50 meter
schoolslag, vlinderslag, rugcrawl en

borstcrawl. De gezwommen tijd
werd vergeleken met een limiettijd
en degene die daar het minst boven
zat, zou winnen. 
Marjolie Spelde wist zelfs onder de
nul uit te komen, ze kwam tot -4,1
seconden, en werd hiermee voor de
tweede keer clubkampioen. Yke
Spelde pakte met +5,48 seconden
de tweede plaats, nipt voor Ilse
Jongepier die op +5,64 seconden
uitkwam.

Ook was er nog het jaarlijkse bom-
metjekampioenschap. Daarbij ging
het om de hoogste spetters en een
mooie sprong, waarbij rekening
werd gehouden met de leeftijd van
de deelnemers. Deze wedstrijd
werd uiteindelijk gewonnen door
de pas 5-jarige Jessica Havinga.
Verder werd er nog een beker uit-
gereikt aan de zwemmer van het
jaar. Ondanks dat er vele wedstrij-
den zijn uitgevallen, wist Yke Spel-
de zich toch nog met 1 minuut en
19 seconden te verbeteren en werd
daarmee voor de tweede keer op rij
zwemmer van het jaar. Elize
Schierbeek verbeterde zichzelf met
maar liefst 1 minuut en 14 secon-
den en werd zodoende tweede.
Marjolie Spelde werd derde met
een verbetering van 1 minuut en
anderhalve seconde.

4 Mijl van Assen
op 12 september
ASSEN - In Assen wordt op za-
terdag 12 september de 4 Mijl
van Assen gehouden. Het is het
eerste grote loopevenement in
Drenthe na maanden van lock-
down. Ook deze derde editie
van de loop gaat over 4 Engelse
mijlen oftewel 6,4 kilometer. 

In de afgelopen maanden zijn heel
veel sportactiviteiten geschrapt, dit
terwijl juist sport bijdraagt aan een
gezonde leefstijl. De organisatie
van de 4 Mijl van Assen is dan ook
‘ontzettend blij’ dat dit evenement
wel kan doorgaan. Er wordt vol-
daan aan alle RIVM-eisen en dus is
de veiligheid voor deelnemers, vrij-
willigers en publiek gewaarborgd. 
Vanzelfsprekend ziet de organisa-
tie van het evenement er dit keer
geheel anders uit dan voorheen. Op
het terrein zijn extra sanitaire voor-
zieningen en vaste looproutes inge-
richt. Er wordt gestart vanuit zeer
ruime startvakken, waarin elke lo-
per een eigen veilige opstelplaats
heeft. De volgorde van vertrek
wordt bepaald door de verwachte
eindtijd die iedere deelnemer voor-
af heeft opgegeven. Dit om het on-
derling inhalen tijdens de run te
beperken. De aanwezigheid van pu-
bliek wordt ontmoedigd en er zijn
geen fysieke prijsuitreikingen.
Daarnaast wordt deelnemers ge-
vraagd om na de finish zelf hun me-
daille en versnaperingen te pakken
en om vervolgens zo snel mogelijk
het terrein te verlaten.
In ‘normale’ tijden vindt op de dag
van de run ook het ‘4 Mijl Festival’
plaats met een sportplein, een fair,
een kinderplein en optredens van

artiesten. Dit festival is om begrij-
pelijke redenen geschrapt. De or-
ganisatie hoopt volgend jaar weer
de complete mix aan sport en ple-
zier te kunnen bieden .
De 4 Mijl is onderdeel van het As-
senRuns loopcircuit. De start is om
12.00 uur met de kidsrun in de Ra-
bo Scholencompetitie voor Asser
basisscholen. De eerste startgroep
op de hoofdafstand van 4 Mijl ver-
trekt om 13.50 uur. Verdeeld over
alle categorieën is er plek voor
maximaal 1.750 deelnemers. In-
schrijven kan alleen online tot vrij-
dag 4 september 12.00 uur op de si-
te www.4mijlvanassen.nl

Groningse liedjes in
kerk Muntendam
MUNTENDAM - Alex Staal en Lau-
rens Schreuder zullen zondag 27
september Groningse liedjes bren-
gen in de kerk van de protestantse
gemeente in Muntendam. Pianist,
componist en arrangeur Alex Staal
studeerde aan het conservatorium
in Groningen. Laurens Schreuder is
bekend van mannenkoor Albatros
uit Nieuwe Pekela, waarin hij ook
vaak als solist optreedt. In Munten-
dam brengen de twee een keur aan
Groningse liedjes, vooral van Ede
Staal. Ook krijgen concertgangers
achtergrondinformatie over de
liedjes en het ontstaan ervan. 
Het concert begint om 15.00 uur en
de toegang is niet gratis. In ver-
band met de coronamaatregelen is
reserveren noodzakelijk. Dat kan
via concerten@kerkmuntendam.nl
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