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Vandaag in de abonneekrant

Vijf huizen op
oude locatie
Oosterhof
ROODESCHOOL - Op de oude locatie
van landbouwmechanisatiebedrijf Oos-
terhof in Roodeschool zullen vijf vrij-
staande woningen worden gebouwd. Dat
heeft het college van de gemeente Het Hogeland vorige week beslo-
ten. Oosterhof zat aan de Van Speijkstraat en de Hooilandseweg,
midden in het dorp. Volgens de gemeente was op deze plek sprake
van een ‘verkeerskundig knelpunt’ vanwege het grote materieel
waarmee gewerkt wordt. Het landbouwmechanisatiebedrijf is nu ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Plan voor waterpark
bij camping ’t Zandt
’T ZANDT - Landgoed De Camping in ’t Zandt heeft plannen voor

uitbreiding met een groot recre-
atie- en inspiratiepark. Daarin is
een centrale rol weggelegd voor
een groot meer dat moet worden
uitgegraven op de aangrenzende
landerijen. Ondernemer Drewes
Wildeman is volop bezig het
nieuwe initiatief - dat de naam
Waterland draagt - van de grond
te krijgen. Wildeman runt ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Tiental De Fivel
velt Groninger Boys
In een knotsgekke wedstrijd die meer dan 100 minuten bol stond

van spanning en strijd heeft De
Fivel zaterdag gewonnen van
het sterke Groninger Boys. De
ploeg uit Zeerijp speelde de ge-
hele tweede helft met tien man
en leek zich tevreden te stellen
met een punt, totdat de 16-jarige
Eirik Eide diep in blessuretijd
de winnende treffer tegen de
touwen joeg: 3-2. Hij is de ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Zeester hard onderuit
tegen Surhuisterveen
Zeester is zaterdagmiddag hard onderuit gegaan tegen Surhuister-
veen. In het gelijknamige dorp werd het 6-1, waarbij moet worden
aangetekend dat de Zoutkampers met de nodige invallers speelden. 
Marinus Siekman moest voorafgaand aan het duel aardig puzzelen.
Door diverse oorzaken ontbraken er een zevental spelers waaronder
doelman Daniel Veenstra. Daardoor stond Arjan Posthumus ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Slap Heracliden afgetroefd
door Middelstum: 1-3
De 17-jarige scheidsrechter
Mendé Bosma uit Surhuister-
veen was zaterdagmiddag de ab-
solute uitblinker in het duel tus-
sen De Heracliden en Middel-
stum. De jonge arbiter had de
wedstrijd, die door Middelstum
terecht met 1-3 werd gewonnen,
volledig onder controle en was
door zijn optreden en uitstraling
zaterdagmiddag een sieraad voor het scheidsrechterskorps ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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WINSUM - De Raad van State
heeft zich woensdag gebogen
over bestemmingsplan Kortslui-
ting in Winsum. Het plan moet
een nieuwe weg noordwestelijk
van het dorp mogelijk maken. 

Het centrum van Winsum wordt
doorkruist door de drukke Onder-
dendamsterweg.  De leefbaarheid
en de verkeersveiligheid in het
centrum van het Mooiste Dorp van

Nederland staan onder druk door de
grote stroom auto’s en vracht- en
landbouwverkeer die gebruik
maakt van deze weg. 
Gemeente Het Hogeland wil daar-
om een verbinding aanleggen tus-
sen de Onderdendamsterweg en de
N361 bij Ranum. Doorgaand ver-
keer door het centrum wordt daar-
mee vermeden. 
Volgens wethouder Eltjo Dijkhuis
wordt het hoog tijd dat de weg
wordt aangelegd. ,,Het is voor de

inwoners van Winsum absoluut
noodzakelijk om iets te doen aan
de huidige situatie in het centrum.
Het is er te druk en dat leidt tot on-
veilige situaties. In 2016 zijn de
voormalige gemeente Winsum en
de provincie overeengekomen dat
deze verbindingsweg er moet ko-
men. De voorbereiding heeft enke-
le jaren geduurd. Ik hoop dat we
nu snel aan de slag kunnen. Het
centrum van Winsum wordt daar-
mee leefbaarder en veiliger. Die
wens wordt overigens gedeeld door
veel inwoners. Dat  bleek bijvoor-
beeld uit het grote aantal positieve
reacties dat de gemeente ontving.
Veel Winsumers zijn voor de aan-
leg van de weg.” 
In december stelde de gemeente-
raad van Het Hogeland het bestem-
mingsplan voor deze verbinding
vast. Enkele omwonenden gingen
daartegen in beroep. Zij betwisten
de gekozen route en vinden het
niet wenselijk dat er een extra aan-
sluiting komt op de N361. De ver-
binding moet volgens deze groep
Winsumers aansluiten op de noor-
delijker gelegen rotonde bij Ra-
num. 
Woensdag kregen de gemeente en
de bezwaarmakers de gelegenheid
om hun standpunt toe te lichten bij
de Raad van State. Men doet waar-
schijnlijk binnen zes weken uit-
spraak.
Als de Raad van State de bezwaren
verwerpt,  kan gestart worden met
de aanleg van de weg. Volgens pro-
jectleider Anita Hazenberg is ie-
dereen er klaar voor. ,,Zodra we
groen licht krijgen, kan onze aan-
nemer aan de slag. Wij leggen eerst
de weg aan, en vervolgens bouwt
ProRail een onderdoorgang onder
de spoorlijn Groningen-Eemsha-
ven. De nieuwe weg kan dan naar
verwachting in het voorjaar van
2023 open voor het verkeer.”

Nieuwe weg ten noordwesten van dorp

Raad van State buigt zich
over Kortsluiting Winsum

Sergeant-majoor Marcel van Dijken voor het monument in de
Ardennen (foto Koninklijke Landmacht).

Middelstummer onthult
monument in Ardennen
MIDDELSTUM - Sergeant-ma-
joor Marcel van Dijken uit Mid-
delstum heeft begin vorige
week een bijzonder monument
onthuld. Hij deed dat diep in de
bossen van de Ardennen, op de
grens van Duitsland en België.
Het gaat om een ereteken voor
de Amerikaanse luitenant Lon-
nie O. Holloway.
Tijdens het Ardennenoffensief in
december ’44 werd er hard gevoch-
ten in de bossen bij Krinkelt in Bel-
gië. Luitenant Holloway sneuvelde
te midden van zijn mannen met de
Duitse vijand in zijn nabijheid. In
alle verslagen over de confrontatie
wordt hij geroemd om zijn manier
van leidinggeven. Pas in 1990 werd
het stoffelijk overschot van Hollo-
way gevonden. Enkele jaren later,
in 2011, stuitte korporaal Gerard
Overweg (43 Gemechaniseerde Bri-
gade) nabij de vindplaats op een
gouden armband met de inscriptie
‘LT. HOLLOWAY’. Er werd door
hem contact gelegd met de nabe-
staanden en zo kwam het sieraad
uiteindelijk weer terecht bij de fa-
milie.
Toen sergeant-majoor Marcel van
Dijken in een later stadium com-
pagnies sergeant-majoor werd van
korporaal Overweg, vonden de
twee elkaar in hun passie voor

krijgshistorie. De Middelstummer
hoorde het heldenverhaal van lui-
tenant Holloway en vond dit zo in-
drukwekkend dat zijn optreden
sindsdien bij talloze eenheden is
gebruikt voor vormende doelein-
den. Zo ook bij het 13e Infanterie-
bataljon van 11 Luchtmobiele Bri-
gade, waar hij nu werkt. De Rode
Baretten uit Assen hebben zo vaak
mogen leren van de verhalen van
luitenant Holloway, dat het volgens
Van Dijken tijd was om iets terug
te doen.
Dat werd volledig beaamd door ba-
taljonscommandant Pieter Grijps-
tra die besloot het geheel te onder-
steunen. Het ‘iets’ mondde uit in
een indrukwekkend monument op
de plek waar Holloway sneuvelde.
Korporaal Rademaker (101 Genie-
bataljon) wist het gedenkteken in
enkele weken te vervaardigen en
maandag was de onthulling. Tij-
dens een korte ceremonie werd het
ereteken onthuld.
,,Momenten als deze zijn te belang-
rijk om te vergeten’’, aldus initiator
Marcel van Dijken. ,,De luitenant
vertegenwoordigde de kernwaar-
den Moed, Toewijding en Veer-
kracht en mag met recht een voor-
beeld genoemd worden voor iedere
militair. Met dit monument houden
we het verhaal van luitenant Hollo-
way levend.’’

HHC-ers onderzoeken
waterkwaliteit Boterdiep
UITHUIZEN - De leerlingen
uit klas 3TL-Havo van het HHC
Uithuizen hebben met veel en-
thousiasme onderzoek gedaan
naar de waterkwaliteit van het
Boterdiep. Dit deden ze in op-
dracht van waterschap Noor-
derzijlvest in samenwerking
met het Waterleerpad.
De leerlingen gingen in drie zoge-
naamde ‘rafts’ onderzoek doen
naar onder andere de helderheid
van het water, de temperatuur, de
pH-waarde, hoeveel nitraat er in
het water zit, welke waterplanten
er voorkomen, de stroomsnelheid
bepalen en welke waterdieren er
in het Boterdiep leven. De leerlin-
gen werkten goed samen en waren
erg enthousiast. Het weer werkte
ook geweldig mee, want wie wil er
nou niet in een bootje op het Bo-
terdiep varen tijdens een zonover-
goten schoolmiddag? Nadat de
proeven gedaan waren, ging een
aantal leerlingen het Boterdiep

nog aan den lijve onderzoeken
middels een heerlijk frisse duik.
De komende weken gaan de leer-
lingen de resultaten van deze on-
derzoekmiddag analyseren en con-
clusies trekken over de waterkwa-
liteit van het Boterdiep. Ook gaan
de leerlingen nog uitzoeken hoe
het Boterdiep beleefd wordt door
omwonenden en de gebruikers van
het Boterdiep. Tot slot zullen de
TL-Havo-leerlingen het water-
schap een advies geven over de
toekomst van het Boterdiep en
welke mogelijke veranderingen op
korte termijn nodig zijn. 
Vanwege het feit dat de leerlingen
hun resultaten niet persoonlijk
aan het bestuur kunnen presente-
ren vanwege het corona-virus, zul-
len de leerlingen enkele filmpjes
maken waarin ze hun resultaten op
een bijzondere manier gaan ver-
woorden. Dat daar ook beelden
van het zonnige wateronderzoek
op het Boterdiep op te zien zullen
zijn, spreekt voor zich.

� De leerlingen onderzochten de kwaliteit van het Boterdiep-water.

Gaskraan Groningen
gaat verder dicht
NOORD-GRONINGEN - De
gaswinning uit het Groningen-
veld daalt komend jaar naar
maximaal 8,1 miljard kuub.
Dat is 1,2 miljard kuub min-
der dan in juni was voorzien. 

Dat staat in een Kamerbrief van
minister Wiebes (Economische
Zaken en Klimaat) over het zoge-
naamde vaststellingsbesluit. Het
is voor het eerst sinds eind jaren
zes tig dat er onder de 10 miljard
kuub wordt gewonnen in Gronin-
gen.
Minister Wiebes besloot in 2018
om de gaswinning te stoppen
vanwege de veiligheid van de
Groningers. Naar verwachting
zal er vanaf medio 2022 geen gas
meer nodig zijn uit het Gronin-
genveld, in een jaar met normale

weersomstandigheden. 
Een aantal locaties blijft daarna
stand-by: daar zal een minimale
hoeveelheid gas worden gewon-
nen. Op die manier is een klein
aantal stations gebruiksklaar als
dat plotseling nodig is, bijvoor-
beeld bij een extreem strenge
winter, in combinatie met uitval
van grote installaties.

Door de gaskraan te sluiten, ver-
mindert de kans op aardbevin-
gen als gevolg van de gaswinning
in Groningen. De minister heeft
dat rigoureuze besluit genomen
met het oog op de veiligheid van
de Groningers en de leefbaar-
heid van de provincie. In het re-
geerakkoord was oorspronkelijk
nog besloten dat de winning de
komende jaren rond de 20 mil-
jard kuub zou bedragen.

WARFFUM - In Warffum is in  de nacht van
vrijdag op zaterdag rond drie uur een auto met
vijf inzittenden van de Juffer Marthastraat ge-
raakt. Het voertuig ramde een hek en eindigde
in een voortuin. Het ongeluk gebeurde doordat
een bijrijder aan het stuur trok. Dit is bevestigd
door de vier andere inzittenden. Wat de man be-
zield heeft om tot deze onverantwoorde daad te
komen, is onduidelijk. De politie kwam ter plaat-
se en heeft iedereen verhoord. De bestuurder is

meegenomen naar het bureau voor een alcohol-
test. Het is onbekend of hij teveel gedronken had.
Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de
rol van de bijrijder. Die was niet meer op de on-
gevalsplek aanwezig, maar zocht later zelf con-
tact met de politie. Hij heeft inmiddels zijn spijt
betuigd bij de mensen van de tuin. De auto
moest worden afgesleept. De voortuin en vooral
het hek liepen schade op (foto Ingmar Vos).

Auto ontspoort na ruk aan stuur



ONDERNEMERS
IN DE SCHIJNWERPERS

In deze bijzondere tijd, waarin we el-
kaar minder gemakkelijk kunnen be-
zoeken, is de behoefte aan contact
nog steeds erg groot. Gelukkig zijn er
in deze tijd volop manieren om met
beeld en geluid op afstand contact te
maken! 

Vaszlovszky in Winsum is de specialist op
het gebied van smartphones, tablets en
abonnementen voor thuis en mobiel.
Voor een soepele verbinding vanuit huis
met je familie of vrienden zijn er een
paar dingen belangrijk:

Een goede, niet te oude smartphone of
tablet:
Via WhatsApp en veel andere apps is het
mogelijk om te beeldbellen. Daarvoor is
wel een goed werkende smartphone of
tablet nodig. Veel oudere modellen heb-
ben een beperkte opslag waardoor het
toestel niet meer goed werkt of vast-
loopt. Jammer, want er is al een nieuwe
smartphone vanaf 149 euro. Daarbij wor-
den gratis de gegevens van uw oude naar
het nieuwe toestel overgezet. Maar
wacht niet te lang, want als het oude toe-
stel niet meer werkt is overzetten vaak
niet meer mogelijk!

Een WiFi-verbinding of mobiel data-
abonnement met voldoende snelheid.
Het aanbod aan abonnementen is enorm.
Veel mensen betalen inmiddels te veel
voor hun huidige abonnement voor thuis

of mobiel. Als onafhankelijk Telecombi-
natie-dealer kan Vaszlovszky een gratis
check doen, en zo een advies geven om
over te stappen of te verlengen. Ook voor
mensen die nog geen klant zijn bij Vasz-
lovszky maken we dit gratis in orde.

Een houder of ministatief is heel comfor-
tabel bij langere gesprekken of werken
vanuit huis. Hierin is bij Vaszlovszky een
ruime keuze.

Via  telecombinatie.nl kunt u zelf een af-
spraak in onze winkel maken. Daarbij
kunt u aangeven waarover u advies
zoekt. We reserveren dan ruim de tijd en
zorgen voor een rustige omgeving. Overi-
gens kunt u ook gebruikmaken van onze
gratis WhatsApp bezorgservice op 06-
12960230.

Wilt u ook:
Gratis en vrijblijvend advies over uw
abonnement?
Gratis uw gegevens overgezet naar uw
nieuwe smartphone?
Gratis uw toestel aan huis bezorgd?

Neem dan snel contact op, want bij Vasz-
lovszky staan we voor u klaar!

Blijf gezond en blijf in contact!

Vaszlovszky zorgt
voor verbinding
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Jan Ekema, Chris Bakker en Jan Buurman (vanaf links), de samenstellers van het boek (foto Dick
Stoppels).

Feestelijke presentatie
van jubileumboek HVU
UITHUIZEN - Chris Bakker (Bakkers Drukkerij), Jan
Buurman (architect) en Jan Ekema (elektricien en Uithui-
zen-historicus) zijn ruim dertien jaar bezig geweest met
het jubileumboek ‘Mien Goud is Goud’ van de Handels
Vereniging Uithuizen (HVU). Zaterdag wordt het feeste-
lijk gepresenteerd.
‘Ruim 100 jaar Handelsvereniging
Uithuizen’, zo luidt de ondertitel
van het boek. Het jubileum was al
in 2008, maar volgens de makers
was de hoeveelheid informatie zo

overstelpend dat afronding pas dit
jaar mogelijk was. 
Na een uitgave in 1933 ter ere van
het 25-jarig bestaan van de HVU,
werd het weer tijd voor een nieuw
boekwerk dat ook meteen een
standaardwerk moest worden.
Doordat er altijd zorgvuldig geno-
tuleerd werd tijdens de bestuurs-
en ledenvergaderingen is er veel
bewaard gebleven. Dat heeft er
aan bijgedragen dat er volgens de
uitgever een uiterst informatief en
leesbaar boek is ontstaan, voorzien
van vele foto’s en afbeeldingen. Er
is te lezen wat de HVU in al die ja-
ren aan opzienbarende evenemen-
ten heeft georganiseerd. Ook
wordt duidelijk dat de handelsver-
eniging met de Winkelweek aan
de basis heeft gestaan van de
Grunneger Week. Maar ook aan
grote tentoonstellingen uit het ver-
leden (UTO en Uthil) worden
hoofdstukken geweid. Tegelijker-
tijd wordt een tijdsbeeld gegeven
door de beschrijving van de ver-

schillende besturen die de HVU
heeft gekend en de persoonlijke
verhalen die ook in het boek te
vinden zijn. Bijna 200 pagina’s telt
dit boek dat op zijn eigen manier
de geschiedenis van het winkel-
dorp vertelt.
De feestelijke boekpresentatie is

komende zaterdagavond in hotel
Het Gemeentehuis in Uithuizen.
Daarbij zullen drie exemplaren
van het boek overhandigd worden
aan Patriek Knot (voorzitter
HVU), Bernard Paping (de oudste
nog actieve ondernemer in het
dorp) en wethouder Eltjo Dijkhuis.

Lezing over moestuinzaden
GRONINGEN - De Velt-afdeling
Groningen (Vereniging voor
ecologisch leven en tuinieren)
organiseert woensdag 7 okto-

ber de digitale lezing ‘Zelf
moestuinzaden winnen’ met
moestuinexpert Janneke Tops. 

Volgens de kenners is het boeiend
om de hele cirkel van zaadje tot
plantje tot zaadje te volgen. Zelf
zaden winnen kan bovendien flink
in de beurs schelen. Men kan bij-
zondere rassen telen die voor de
grootschalige tuinder niet lonen.
En planten kunnen zich in de loop
der jaren aan de plaatselijke om-
standigheden aanpassen. 

Zaden telen en oogsten is een vak.
Spreekster Janneke Tops is zowel
theoretisch (Wageningen Universi-
ty) als praktisch kundig op dit ge-
bied. Zij had vele jaren de leiding
over de grote moestuin van leefge-
meenschap Ecolony in Frank rijk.
Tegenwoordig geeft Tops moes-
tuincursussen door heel Nederland
en is zij als docent verbonden aan
de biologisch-dynamische land-
bouwopleiding Warmonderhof.
Daarnaast heeft Tops het boek
‘Zelf zaden telen’ voor Velt naar
het Nederlands vertaald. 

Velt is een Vlaams-Nederlandse
Vereniging met regionale afdelin-
gen, die ecologisch leven en tuinie-
ren bevordert door middel van le-
zingen, workshops, tuinbezoeken,
excursies, projecten, zaad- en
bloembollenacties. Ook geeft Velt
zelf boeken uit over ecologisch tui-
nieren en leven. Meet informatie is
te vinden op www.velt.nu 

De lezing op 7 oktober begint om
20.00 uur en is gratis te volgen.
Hiervoor dient men aan te melden.
Dit kan tot uiterlijk dinsdagavond
6 oktober door een e-mail te sturen
naar kristinwijnja@live.nl. Hierna
ontvangt men de internet-inlogco-
de voor de lezing. Op de avond zelf
kan men voor vragen van de chat-
functie gebruik maken. Ook is het
mogelijk vragen bij de aanmelding
mee te sturen. 

Juf ’t Groenland uitgezwaaid
ZUIDWOLDE - Juf Petra van der Zee is na 40 jaar  in het onderwijs met pensioen gegaan. Vrijdag was
haar laatste dag op basisschool ’t Groenland in Zuidwolde. Uiteraard werd feestelijk afscheid genomen
van Juf Petra, die met een fraaie VW Kever-oldtimer van huis werd gehaald. Bij de school kreeg ze een
warm onthaal van de kinderen, collega’s en ouders. De onderwijzeres moest via een erehaag naar bin-
nen (foto) om te beginnen aan haar laatste werkdag. Van lesgeven kwam uiteraard niet veel. Juf Petra
werd uitgebreid toegesproken en bedankt voor haar inzet in de voorbije periode. 

Broodje voor fietsers op
’Fiets naar je Werk Dag’
ZUIDWOLDE - Een groot aan-
tal fietsers in Groningen is don-
derdagochtend tijdens de lan-
delijke ‘Fiets naar je Werk Dag’
verrast met een Gronings
broodje. 

Het presentje werd aangeboden
door Groningen Bereikbaar. De sa-
menwerkingsorganisatie stimu-
leert het gebruik van de fiets voor
de rit naar het werk en school en
greep deze dag aan om de fietsers
te bedanken.
Fietsen is niet alleen gezond, het is
ook goed voor het milieu en draagt
bij aan de bereikbaarheid van de
stad en de regio. Fietsers komen
opgeladen aan op het werk en heb-
ben geen last van fileleed. De actie
vond plaats op het fietspad langs
de Groningerweg uit de richting
van Zuidwolde en Bedum, een
veelgebruikte route voor fietsers
richting Groningen.
Voor de actie zijn voorzorgsmaat-
regelen genomen vanwege corona.

Zo waren de broodjes verpakt,
konden fietsers ze zelf pakken en
werd er rekening gehouden met de
afstandsmaatregelen.
Groningen Bereikbaar werkt sa-
men met het bedrijfsleven en on-
derwijsinstellingen om werkne-
mers en studenten te stimuleren
de fiets te pakken. De organisatie
biedt verschillende probeeracties
aan. Zo kunnen forenzen een week
lang gratis een e-bike, speed ped-
elec of elektrische bakfiets probe-
ren. Ondernemers kunnen twee
weken een elektrische cargobike
reserveren als alternatief voor de
auto of bestelbus. En ook voor
scholieren en studenten is een
fietsactie ontwikkeld. 

Sommige fietsers ontvingen bij
hun broodje een extra verrassing.
Zij kregen een tegoedbon voor bij-
voorbeeld een lunch of high tea in
de binnenstad. Dit extra presentje
werd hen aangeboden door Gro-
ningse ondernemers in het kader
van Gastvrij Groningen.

Fietsers krijgen een broodje aangeboden tijdens de Fiets naar je
Werk Dag. Foto: Jan Buwalda. 

Twee vrijwilligers testen het coronaproof stemmen in het gemeentehuis van Delfzijl.

Eemsdelta test het 
’coronaproof stemmen’
DELFZIJL/LOPPERSUM - Om
veilig te kunnen stemmen voor
de nieuwe gemeente Eemsdel-
ta is vrijdag in het gemeente-
huis van Delfzijl een proef ge-
houden. 

De gemeente Eemsdelta zal zoals
bekend per 1 januari een feit zijn.
Op woensdag 18 november zijn de
herindelingsverkiezingen voor
Eemsdelta. Om te kijken hoe inwo-
ners van de huidige gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Lopper-
sum veilig kunnen stemmen met
de huidige coronamaatregelen,
werd vrijdag de raadzaal in het ge-
meentehuis van Delfzijl omge-
bouwd tot stemlokaal. 
Burgemeester Gerard Beukema
van de gemeente Delfzijl en voor-
zitter van de herindelingsverkie-

zingen: ,,Vanuit het RIVM zijn
richtlijnen gemaakt hoe verkiezin-
gen veilig kunnen verlopen. Sa-
men met enkele voorzitters en le-
den van de stembureaus is nu ge-
keken hoe deze richtlijnen in de
praktijk werken. Op deze manier
bereiden we ons goed voor op de
komende verkiezingen. Het moet
voor iedereen duidelijk zijn dat er
veilig kan worden gestemd.” 
Bij de verkiezingen gelden de coro-
namaatregelen die nu al van toe-
passing zijn. Dat betekent dat de
bekende maatregelen zoals het
houden van 1,5 meter afstand en
de hygiëne-maatregelen, zoals
vaak handen wassen en niezen en
hoesten in de elleboog, ook in de
stembureaus gelden. 
Daarnaast hebben alle stembu-
reaus kuchschermen en worden de
stemhokjes en potloden regelma-

tig schoongemaakt. Ook is er een
apart stembureaulid aanwezig die
kijkt of het niet te druk wordt en
waar nodig vraagt om de regels op
te volgen. 
Wanneer een inwoner verkoud-
heidsklachten heeft, mag de be-
treffende inwoner niet naar het
stemlokaal om te stemmen. Heeft
een huisgenoot benauwdheids-
klachten en/of koorts, dan mogen
ook zij niet naar het stembureau
om te stemmen. Om wel een stem
uit te brengen, kan de inwoner ie-
mand machtigen die namens de in-
woner stemt. De mogelijkheden
daartoe worden nog nader bekend
gemaakt. 

Voor meer informatie over de her-
indelingsverkiezingen kan men
vanaf vrijdag 2 oktober terecht op
de site www.eemsdelta.nl. 

Ransuil naar roestplek
UITHUIZEN - Het weer slaat
om en het najaar laat zich
steeds nadrukkelijker gelden.
Ook in het dierenrijk. In Uit-
huizen hebben de ransuilen
hun zogeheten roestplek voor
de herfst en winter weer opge-
zocht (foto). Een roestplek is
een gemeenschappelijke rust-
en slaapplaats. Ransuilen zijn
te herkennen aan hun oranje
ogen en hun lange pluimen
(‘oortjes’) bovenop de kop. Zod-
ra het schemering of donker
wordt, gaan de vogels op jacht
naar voedsel. Ze eten het liefst
muizen, maar eten ook kikkers
en insecten. Wat niet verteerd
wordt, zoals botten, wordt een
bal die de uil uitbraakt, de zo-
genaamde braakballen. Ze zijn
in de nabijheid van de roest-
plekken aan te treffen (foto Hil-
de van Heuveln).

Health y Ageing Week nu De
Week voor Meer Gezonde Jaren
NOORD-GRONINGEN - Ieder-
een in de stad en provincie
Groningen kan van donderdag
1 tot en met zondag 11 oktober
kennismaken met manieren om
gezond te worden en te blijven
in De Week voor Meer Gezonde
Jaren. Voorheen was dat de
Healthy Ageing Week. Dat ge-
beurt met workshops, presenta-
ties en bijeenkomsten. Onder
andere is men in Bierum, Mid-
delstum en Uithuizen. 

Alle activiteiten zijn erop gericht
om mensen in beweging te krijgen
en hen te motiveren goed voor je-
zelf te zorgen. Er worden laag-
drempelige lezingen verzorgd met
als thema ‘In Beweging’, door on-
derzoekers van Hanzehogeschool
Groningen, Rijksuniversiteit Gro-
ningen en UMCG. Het gaat om en-
thousiasme, om nieuwe dingen te
leren en uit te proberen, maar
vooral gaat het om ieders gezond-
heid.
De officiële kick-off van De Week
voor Meer Gezonde Jaren is don-
derdag in Aletta's Keuken in Fo-
rum Groningen. De opening vindt
plaats bij de interactieve installa-
tie Klein venijn?, de eerste van
een serie exposities die uiteinde-
lijk een tentoonstelling over pu-
blieke gezondheid gaan vormen.

Het programma van De Week voor
Meer Gezonde Jaren is veelzijdig
en voor iedereen, voor jong en
oud, voor beginner en geïnteres-
seerde. Op alle dagen trekt de Ge-
zonde Huiskamer door Noord-Ne-
derland: in deze kleine vrachtwa-
gen kan een (gratis) leefstijlcheck
worden gedaan, is het mogelijk in
gesprek te gaan over een gezonde
levensstijl en kan men inspiratie
opdoen om jde gezondheid in klei-
ne stappen te verbeteren.
Op maandag 5 oktober is die ‘huis-
kamer’ van 10.00 tot 18.00 uur bij
het Hippolytushoes in Middel-
stum. Meedoen is gratis, aanmel-
den is niet nodig. 

In de Gezonde Huiskamer kunnen
bezoekers terecht voor vragen en
voor een gratis leefstijlcheck. Op
weg naar een gezondere levensstijl
worden eenvoudige en slimme tips
gegeven die gemakkelijk na te le-
ven zijn en waarmee men zich lek-
kerder en zelfverzekerder voelt.
Wil wie wel weten hoe het met de
fitheid gesteld is, kan de meest vi-
tale huiskamer van Noord-Neder-
land binnenstappen voor het ant-
woord. De leefstijltest bestaat uit
een vragenlijst en meerdere korte
testjes waaronder een meting van
de lichaamssamenstelling en een
knijpkrachttest. De testen worden
natuurlijk corona-proof gedaan, de
richtlijnen vanuit het RIVM wor-

den hierbij in acht genomen.
De Gezonde Huiskamer staat tij-
dens de Week van Meer Gezonde
Jaren iedere dag op een andere lo-
catie. Zo wordt dinsdag 6 oktober
Bierum bezocht, waar men tussen
14.00 en 18.00 uur te vinden is bij
de Sebastiaankerk. Op zaterdag 10
oktober is rijdende huiskamer van
tien tot zes uur bij sportcentrum
De Mencke in Uithuizen. 

Voedselbank
op zoek naar 
koffiepunten
WINSUM - Voedselbank Het
Hogeland in Winsum is op zoek
naar spaarpunten van  Douwe
Egberts.

Deze koffiebrander heeft alle
voedselbanken in Nederland
aangeboden om voor iedere 600
ingeleverde spaarpunten een
pak koffie te leveren. Voedsel-
bank Het Hogeland hoopt daar-
om dat mensen hun koffiepun-
ten aan hen willen doneren zo-
dat de koffie terecht komt bij
de cliënten van de voedselbank.
Koffiepunten inleveren kan ie-
dere woensdag tussen 10.00 en
12.00 uur. De voedselbank is ge-
vestigd aan de Lombok 1. De
punten opsturen mag ook. De
postcode is 9951 SC Winsum. 

Gespreksgroep
doopsgezinden
wordt voorgezet
EENRUM - De gespreksgroep van
de voormalige doopsgezinde ge-
meente Eenrum blijft bestaan. Dat
is besloten tijdens de onlangs ge-
houden laatste kerkenrekendag
van deze gemeente, die op Eerste
Pinksterdag 2019 officieel werd
opgeheven.  Naast de gespreks-
groep blijven ook de ontmoetings-
momenten  en af en toe een reisje
gehandhaafd. 

De eerste bijeenkomst van de ge-
spreksgroep onder leiding van do-
minee Geert Brüsewitz uit Gronin-
gen vindt op 14 oktober plaats in
dorpshuis De Oude School. De aan-
vang is 10.00 uur. Dan wordt het
jaarthema van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit Thuis op
Aarde behandeld. 

Volleyballers
Artharpe bijeen
ADORP - Volleybalvereniging Ar -
tharpe houdt op 6 oktober de alge-
mene ledenvergadering in het-
dorpshuis in Adorp. De aanvang is
20.00 uur.
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Van der Kam:
‘Knop moet om’
Loppersum-trainer David van der Kam
was na afloop niet tevreden. ,,Wat in de
training wel goed gaat, laten de mannen
in de wedstrijd nog niet zien. De knop
moet om. Holwierde was in de tweede
helft vooral fysiek sterker en wij moeten
voetballend meer brengen. Ook bij bal-
verlies. We misten ook nog wat spelers,
maar die zijn volgende week weer terug.
Vanaf dan gaat het beter.” Op de vraag
of dat laatste een belofte is, antwoordde
de trainer bevestigend.

David van der Kam.

Weer gelijkspel
voor Loppersum
SC Loppersum heeft zaterdag op het eigen sportpark
met 1-1 gelijk gespeeld tegen Holwierde. Daarmee kwam
de thuisploeg het beste weg. Na een eerste helft zonder
al te veel hoogtepunten waren de bezoekers in het twee-
de bedrijf verreweg de bovenliggende partij. Ze verzuim-
den echter om dat in treffers tot uitdrukking te brengen.

door Auke Zoethout

Voor beide ploegen zijn dit de we-
ken van de gelijke spelen. In de
eerste competitieronde moesten

beide teams ook al genoegen ne-
men met een remise. Loppersum
speelde een doelpuntloze wed-
strijd tegen Noordwolde en Hol-
wierde-Glimmen eindigde in 1-1. 
Loppersum-trainer David van der
Kam moest het zaterdag stellen
zonder een aantal vaste waarden.
Thom Wildeman en Jeffrey Leeg -
stra waren geblesseerd. De laatste
is op de weg terug. Rik Buikema
moest nog een wedstrijd schorsing
uitzitten en Jacob Havinga moest
in afwachting van een COVID
19test thuis blijven. Peter Groene-
wege, 39 jaar en eigenlijk al ge-
stopt, was weer van stal gehaald
om de verdediging te versterken
en Peter Heeres was na een bles-
sureperiode weer inzetbaar, maar
begon op de reservebank. 
Holwierde-trainer Eddy Tuik
moest alleen Jerrely Torbed bui-
ten de selectie houden. Torbed
blesseerde zich donderdag tijdens
de training aan zijn enkel en werd
om risico’s te vermijden niet opge-
steld. 

Minuut stilte
Voorafgaand aan de wedstrijd
werd een minuut stilte gehouden
ter nagedachtenis aan de op 84-ja-

rige leeftijd overleden Rikus Wals,
die altijd in Loppersum heeft ge-
voetbald, zelfs tot na zijn zestigste
en toen lang het oudste spelende
lid was. Verder heeft hij tot enkele
jaren geleden een leidende rol ge-
had in de onderhoudsploeg.
Nadat scheidsrechter Daniël Dor-
gelo uit Musselkanaal de wedstrijd
op gang had geblazen, ontspon zich
een eerste helft die zich voorname-
lijk afspeelde tussen de twee straf-
schopgebieden en zich vooral ken-
merkte door stevige duels met nog-
al wat overtredingen. De leidsman
liet ook veel toe, met als gevolg het
nodige commentaar vanuit de bei-
de coachingvakken. Dat was overi-
gens niet alleen in de eerste helft
het geval, maar ook in het tweede
bedrijf.  
Loppersum deed pogingen om
combinerend het vijandelijke doel
te bereiken en Holwierde probeer-
de veelal met lange ballen de spit-
sen Robbie ten Hove en Tim Vis-
scher te bereiken. De eerste mooie
individuele actie was van Robbie
ten Hove, maar hij wist dat niet in
een echte kans om te zetten. Aan
de andere kant werd een door Ru-
ben Keizer genomen vrije bal een
eenvoudige prooi voor Holwierde
doelman Wouter Kingma. 
Nadat Holwierde vleugelverdedi-
ger Chris tian van der Beek slordig
balverlies had geleden, leek Cees
bij de Leij voor Loppersum te pro-
fiteren, maar zijn inzet ging over
het vijandelijke doel.

Openingstreffer
Na twintig minuten spelen viel de
openingstreffer. Een vrije bal voor
de thuisclub werd genomen door
Joris Jurna en ging langs de muur
laag de hoek in. Daar was doelman
Kingma er goed bij, maar hij wist
de bal niet onder controle te krij-
gen. Ruben Keizer was er als de
kippen bij om uit de rebound de 1-
0 tegen het nylon te schieten. 
De rest van het eerste bedrijf ver-
liep zonder noemenswaardige wa-
penfeiten of het moeten de drie ge-
le kaarten zijn geweest, gegeven
voor onnodige overtredingen zoals
het wegtrappen van de bal nadat
er al voor een vrije trap was geflo-
ten. Op slag van rust waren er nog
twee kleine mogelijkheden voor
de bezoekers. Thijs Sonneveld lift-
te vallend de bal over de Lopster
goalie Peter Paul Datema, maar
ook over de doellat en een poging
uit de tweede lijn van Robbie ten
Hove werd een eenvoudige prooi
voor Datema.
Het tweede bedrijf bood de toe-
schouwers meer vertier dan het
eerste met de eerste mogelijkhe-
den voor de thuisploeg. Een inzet
van Cees bij de Leij ging naast het
vijandelijke doel en na onnodig
balverlies op de linkerkant van
Holwierde was het Joris Jurna die
van grote afstand op de kruising
schoot. Daarna waren het de gas-
ten die het heft in handen namen
en de wedstrijd dicteerden. Na een
door Thijs Sonneveld genomen
hoekschop kwam Yirzan Bouman
net iets tekort om te kunnen bin-
nen koppen. Een door Bouman ge-

nomen vrije bal werd een prooi
voor doelman Datema. Nadat aan
de andere kant de Holwierde-
keeper zich bijna had verkeken op
een afstandsschot, werd Robbie
ten Hove in het Lopster strafschop-
gebied aangetikt. Een strafschop
volgde  en vanaf elf meter schoot
Holwierde-aanvoerder Yirzan Bou-
man de verdiende 1-1 binnen. 

De bezoekers gingen hierna op
zoek naar meer. De ingevallen Je-
anclar Torbed kwam op snelheid
door op de linkerkant, maar in de
korte hoek werd hij gestuit door
de goed uitgekomen Peter Paul
Datema. De gasten haalden in deze
fase onvoldoende rendement uit
een aantal spelhervattingen, zoals
hoekschoppen. Over de hele wed-
strijd was de hoekschopverhou-
ding 11-1 in het voordeel van Hol-
wierde. Ook vrije ballen in de
buurt van het Lopster doel lever-
den geen resultaat op voor de be-
zoekers. Een indraaiende corner
werd door Datema over de doellat
getild en uit de volgende hoek-
schop was het Koen Tuil die zijn
inzet met de voet gestopt zag door
de Lopster sluitpost. Na een over-
treding op Robbie ten Hove op de
punt van het strafschopgebied
draaide de door Thijs Sonneveld
genomen bal net over de kruising.
Het bleef dus bij de 1-1.

* SC Loppersum-Holwierde 1-1 (1-
0). 20. Keizer 1-0; 81. Bouman 1-1.
Scheidsrechter: Daniël Dorgelo uit
Musselkanaal. Gele kaarten: Mak-
ken, bij de Leij, Heeres (SC Lop-
persum), Bouman, Sonneveld (Hol-
wierde).

SC Loppersum: Datema; Groene-
wege, Danhof, Oosterhuis, Keizer;
Makken, Dijk, Middel (52. Heer-
es), Schutter; bij de Leij (77. Weis-
tra), Jurna.
Holwierde: Kingma; La Faile (46.
Skilton), Bouwsema, Wassing, van
der Broek; Bouman, Tuil, Geurtsen
(84. Jaenclar Torbed), Sonneveld;
Ten Hove, Visscher.

� Hoog spel van een Holwierder tussen de Lopsters Diederik Dijk en Peter Groenewege. Ruben Danhof en Max Makken verdedigen het
door Peter Paul Datema verlaten doel. 

Geflatteerde nederlaag
Stedum tegen VVK: 6-2
Stedum heeft zaterdag een ge-
flatteerde 6-2 nederlaag gele-
den bij VVK. Tot aan de 70e mi-
nuut stond het nog 2-2, maar
vanaf dat moment ging het snel
met de tegengoals.
Bij de Stedumers was trainer Ro-

bert Benes door trieste familieom-
standigheden niet aanwezig. Wel
was doelman Tomas Reeker terug-
gekeerd om de plaats van stand-in
Dirk Pijl weer in te nemen. 
VVK, de torenhoge favoriet voor
het kampioenschap in 5D, kwam al
in de 12e minuut op een 1-0 voor-

sprong. Tien minuten later zorgde
Matthijs Colstee echte voor een
verrassing door de 1-1 op het score-
bord te schieten. Het werd nog
mooier voor de bezoekers toen Tie-
men Dijk de stand in de 31e mi-
nuut op 1-2 bracht. Een tussen-
stand die zorgde dat er de nodige
irritatie bij de gastheren ontstond.
Op slag van rust werd het toch 2-2
op sportpark Het Noorden waar
Stedum, gezien het spelbeeld, pri-
ma mee kon leven. Na de pauze
bleven de bezoekers dapper stand
houden tegen een VVK dat nu
echt alles op de aanval gooide. De
voorsprong kwam er in de 71e mi-
nuut en daarmee was het verzet
van Stedum gebroken. De stadjers
liepen vervolgens nog uit naar een
eindstand van 6-2, maar dat was in
de ogen van teamleider Jacco San-
ting behoorlijk geflatteerd. ,,We
wisten ruim een uur goed stand te
houden maar na de 3-2 was het
klaar. Dat VVK vervolgens nog
drie keer wist te scoren was ge-
woon jammer want zo geweldig
speelden ze niet.” 

Burendag in Middelstum
MIDDELSTUM - Burendag is zaterdag in Middelstum uitstekend verlopen De bewoners van de Brou-
werslaan en Burchtstraat staken samen de handen uit de mouwen (foto) en maakten goede vorderin-
gen met de aanleg van hun Buurttuin. Daarbij werd uiteraard de anderhalve meter onderlinge af-
stand in acht genomen. In de afgelopen weken werden al de nodige voorbereidingen getroffen voor de
nieuwe pluk- en moestuin, die wordt ingericht op de hoek van de Brouwerslaan en de Burchtstraat.
Daarbij kon gebruik gemaakt worden van materieel van sponsor Groenvoorziening Van der Werf.  In-
middels zijn de eerste boompjes en struiken geplant. Binnenkort komen er nog tegelpaden en een zitje
en in het voorjaar een kruidentuinbak. Het geheel is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds,
dat een subsidie gaf. De Burendag werd afgesloten met een proeverij van eigen baksels en gerechten.

Ezinger Sil Douwsma probeert een aanval op te zetten, maar wordt dwars gezeten door een verde-
diger van De Lauwers.

Nick Rosema schiet
Ezinge naar overwinning
Ezinge heeft zaterdagmiddag
ook zijn tweede wedstrijd van
het seizoen weten te winnen. In
Feerwerd werd het door een
treffer van Nick Rosema een
nipte 1-0 zege op De Lauwers.

In Feerwerd werd Ezinge gecon-
fronteerd met een De Lauwers dat
zich verdedigend opstelde. Dat
zorgde direct voor problemen bij
de thuisploeg die daar niet direct
het juiste antwoord op had. In de
20e minuut was het toch Nick Ro-
sema die met een fraaie individu-

ele actie zijn ploeg op voorsprong
zeten. Zijn fraaie schuiver in de lin-
kerbenedenhoek betekende 1-0.
Na de goal van de jonge midden-
velder kreeg Ezinge de nodige kan-
sen op meer, maar voor de pauze
werd er niet meer gescoord.
Was de thuisploeg voor de rust de
bovenliggende partij, na de rust
waren het de gasten die het duel
naar zich toe wisten te trekken.
Dat maakte dat de defensie van de
gastheren meer onder druk kwam
te staan. Ezinge kwam echter niet
in hele grote problemen. In de slot-
fase voerde De Lauwers de druk

nog wat meer op en had Ezinge het
geluk dat doelman Ben Douwsma
in een prima vorm verkeerde. De
goalie, die zelfs eerder van een mi-
ni-vakantie teruggekeerd was om-
dat er verder geen keeper beschik-
baar was, keepte uitstekend en
had een groot aandeel in de uitein-
delijke 1-0 zege. 
,,De eerste helft was wel voor ons
en de tweede helft voor De Lau-
wers. Maar wij hebben Nick Rose-
ma en die, samen met Ben Douws-
ma, heeft ons aan de zege gehol-
pen”, aldus Gezinus Oosterhuis na
afloop. 

Dames Merna boeken
tweede competitiezege
De start van de volleybalcom-
petitie is voor de dames van
Merna goed verlopen. Na twee
wedstrijden zijn ze nog ongesla-
gen. Zaterdag wonnen de vol-
leybalsters wedstrijd nummer
twee van Trias uit Appingedam.  

Door de coronaperikelen moesten
de deuren van de sporthal in ver-
band met ventilatie aan alle kan-
ten open, waardoor het tochtte en
koud was op het speelveld. Dat
had een reden kunnen zijn om de
wedstrijd zo vlug mogelijk af te
werken, maar dat lukte niet. De
eerste set ging heel  moeizaam.
Merna begon slordig en keek lange
tijd tegen een achterstand van een
punt of drie aan. Met een goede
serveserie van Andrea Egberts
kon de achterstand van 16-19 om-
gedraaid worden naar een 21-20
voorsprong. Daarmee was het ook
gebeurd en ging de set met 25-21
naar Merna. 

Veel beter
In het begin van de tweede set luk-
te het Trias nog wel om aan te ha-

ken. Al gauw lieten de Leenster
dames echter zien dat zij veel be-
ter waren. Ze liepen uit en maak-
ten de set met 25-17 af. 

Afgesproken werd om nog nauw-
keuriger te spelen. Met veel serve-
druk werd Trias helemaal wegge-
speeld. Er kwam niets terug en als
Trias nog wat probeerde, dan was
er altijd nog het Leenster blok.
Merna gebruikte maar vier serve-
beurten om de derde set met 25-5
binnen te halen. 

Het was de bedoeling om dit in de
vierde set te herhalen. De start
was ook veelbelovend en Merna
kwam met 9-2 voor, maar toen
kwam de klad erin. De dames ge-
loofden het wel en werden gemak-
kelijk. Trias kwam terug en bij 15-
14 zelfs op een voorsprong. Merna
herpakte zich en maakte de set
met 25-18 uit.  

Behalve de eerste set had Merna
weinig moeite met Trias. Dat zal
komende vrijdagavond wel anders
zijn. Dan komen de Meeuwen uit
Zuidhorn op bezoek.  

Op expeditie in de bibliotheek
LOPPERSUM - Stoere ridders,
reusachtige dinosauriërs, rebel-
se vrouwen en typisch Holland-
se helden: in de Kinderboeken-
week neemt de bibliotheek ze

mee op expeditie door de tijd
met het thema En toen?

Boeken zijn namelijk net kleine
tijdmachines: ze laten de mens-
heid de wereld van toen ontdek-
ken. Zo wordt het verleden tast-
baar. 
Tijdens de Kinderboekenweek (30
september tot en met 11 oktober)
organiseren onder andere de bibli-
otheken van Loppersum en Mid-
delstum verschillende activiteiten
voor kinderen van 6 tot en met 12
jaar. 
In de bibliotheek is van alles te
zien, te luisteren en te doen. Ze
kunnen een eigen teletijdmachine
bouwen, luisteren naar eeuwenou-
de grappen en grollen tijdens het
voorleestheater of deelnemen aan
een wedstrijdje koekhappen. 
Ook kunnen de kinderen het boek-
je Tijdreizen komen ophalen. Dit
doe-boekje staat vol met opdrach-
ten, puzzels en spellen rondom het
thema geschiedenis. Het overzicht

van alle activiteiten is te vinden in
de agenda via www.bi blio net -
groningen.nl. 

De Kinderboekenweek is een mooi
moment om kinderen enthousiast
te maken voor het lezen van (kin-
der)boeken. De jaarlijkse thema’s
prikkelen hun nieuwsgierigheid en
fantasie en helpen hen zich in te le-
ven in en te concentreren op de
verhalen. Voor kinderen en jonge-
ren onder de 18 is het lidmaat-
schap bij de bibliotheek gratis.

Peter Breukink
neemt eindelijk 
bankje in gebruik
ONDERDENDAM - Peter Breu -
kink, oud-directeur van de Stich-
ting Oude Groninger Kerken,
heeft vrijdag op feestelijke wijze
het bankje bij de kerk van Onder-
dendam ‘ingezeten’. 

Breu kink kreeg het bankje bij zijn
pensionering in december vorig
jaar. Als gevolg van de corona -
epidemie was het nog steeds niet
tot een officiële ingebruikneming
gekomen. Vrijdag was het einde-
lijk zover.

Behalve het bankje kunnen bezoe-
kers van de kerk tot en met 18 ok-
tober in de weekeinden ook de ten-
toonstelling KLEI zien. Drie Hoge-
landster keramisten tonen hun
werk: Jan Mulder uit Onderden-
dam, Marchien Cordes uit Wester -
emden en Wim de Boer uit Win-
sum. Ook is er informatie verkrijg-
baar over de geschiedenis van
steenfabriek Allershof. De toegang
is gratis.

Boekspot Adorp gaat door
ADORP - Dorpshuis Artharpe in Adorp geeft een vervolg aan Boekspot,
dat afgelopen zomer is georganiseerd. Belangstellenden konden op
vrijdagmiddagen boeken lenen uit boekenkasten die in verband met
de corona-epidemie buiten waren geplaatst. Vanwege het grote succes
is nu besloten om met de Boekspot door te gaan. De boekenkasten
staan nu niet meer buiten, maar binnen. Wie wat wil komen halen, is
welkom op de eerste en derde vrijdag van de maand tussen 15.00 en
16.00 uur. 
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360 graden VR-film EBG over Noord- en Midden-Groningen
NOORD-GRONINGEN - In theater
Het Kielzog in Hoogezand heeft
woensdag de première plaatsge-
vonden van MOOI, een 360 gra-
den Virtual Reality-film over
Noord- en Midden-Groningen. De
film is gemaakt in opdracht van
Economic Board Groningen
(EBG).

Naast het prachtige landschap en de
karakteristieke dorpen ligt de focus
op de innovatieve bedrijven en initia-
tieven die in Noord- en Midden-Gro-
ningen zijn ontstaan en de kansen die
deze regio biedt. Daarnaast wil EBG
met deze film laten zien hoe ze zich
de afgelopen vijf jaar heeft ingezet
voor meer banen en bedrijvigheid in
het aardbevingsgebied en met welke
resultaten. ,,Het blijft werk in uitvoe-

ring’’, aldus Emme Groot, bestuurs-
voorzitter van EBG. ,,In deze film
blikken we ook vooruit op de toe-
komst. Onze regio is al mooi, én het
wordt steeds mooier.’’
MOOI toont de industrie, de windpar-
ken, karakteristieke dorpen en het
prachtige landschap. De film brengt
bedrijven en ondernemers in beeld
die werken aan duurzame en innova-
tieve oplossingen. Denk aan nieuwe
toepassingen met 5G, producten en
diensten op het gebied van groene
chemie en energie, en de samenwer-
king met kennisinstellingen. De film
laat ook zien hoe de jonge generatie
Groningers al vroeg kennis maakt
met ondernemerschap, techniek en
digitale geletterdheid. De stimuleren-
de rol van EBG in het aardbevingsge-
bied is als rode draad verwerkt in de
film.

MOOI is gemaakt in 360 graden en
Virtual Reality. Met een speciale VR-
bril op kan de kijker diepte zien in
een virtuele omgeving; hij/zij kijkt in
3D. En omdat de film in 360 graden is
gemaakt kan de kijker boven, onder
en om zich heen kijken. De film duurt
9,5 minuten en de eerste reacties zijn
lovend. 
,,We willen zoveel mogelijk mensen
de mogelijkheid bieden om de film te
zien’’, vertelt Emme Groot. ,,Daarom
gaan we op tour langs ondernemers,
inwoners, politici en onze samenwer-
kingspartners.’’
Inwoners kunnen bij de EBG-stand in
hun gemeente de film ter plekke be-
leven met een luxe VR-bril op. Uiter-
aard gebeurt dit coronaproof. Het is
ook mogelijk om een gratis kartonnen
VR-bril op te halen bij de stand. Met
een smartphone in deze kartonnen

VR-bril kan de film op elke gewenste
plek bekeken worden. De data en lo-
caties zijn te vinden op de website
www.ebgn.nl/mooi.
Economic Board Groningen is opge-
richt om de werkgelegenheid en be-
drijvigheid in Noord- en Midden-Gro-
ningen te stimuleren. Ondernemers
kunnen gebruikmaken van geld en
advies. Ook nu, tijdens de coronacri-
sis, kunnen ondernemers bij EBG te-
recht, onder andere voor webinars,
online sessies, de EBG Adviesrege-
linG en persoonlijk advies. De 360
graden Virtual Reality-film is mede
tot stand gekomen dankzij de inwo-
ners en ondernemers in het aardbe-
vingsgebied, gemeente Eemsdelta,
gemeente Het Hogeland, gemeente
Midden-Groningen, gemeente Old-
ambt, gemeente Groningen, Provincie
Groningen en Groningen Seaports.

� EBG gaat met deze bus ‘on tour’ om de film overal in Noord- en Midden-Groningen te la-
ten zien (foto EBG).
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Zaterdag 1e klasse E Zaterdag 2e klasse J Zaterdag 3e klasse C Zaterdag 4e klasse C Zaterdag 5e klasse C Zaterdag 5e klasse D
Br. Boys Or. Nassau 2-2
Lw. Zwlwen Winsum 3-2
Groningen Zeerobben 4-3
PKC '83 Bl. Wit '34 1-3
WHC Dr. Boys 0-2
Burgum Pelikaan S afg
Olde Veste Balk 2-1

NEC Dlfzijl Gorecht 0-3
Meppel Elim afg
DZOH Oosterwolde 3-5
Grmsbrgn LTC 3-1
De Weide Kn.bockers 2-3
Bedum Achilles 1894 afg
DESZ Drenthina 4-2

Glimmen Nrdwolde afg
Loppersum Holwierde 1-1
Grijpskerk Zuidlaren 2-2
Groen Geel Stadspark 11-0
Aduard 2000 HFC '15 2-0
Velocitas Be Quick 87 5-2
Omlandia Helpman 1-1

OKVC SIOS afg
RZ Baflo Appingedam 2-2
Poolster Amicitia 3-1
FC LEO GEO 1-3
Heracliden Middlstum 1-3
ONR Mamio 2-4
Lycurgus Niekerk 1-4

Drogeham TFS 7-1
Jistrum VVT afg
Eastermar Suameer 3-0
Srhuistrvn Zeester 6-1
ASC Westrkwtr 1-4
Ezinge De Lauwers 1-0
Nrdbergum Suawoude 6-1

Nw Roden ZEC afg
Corenos TEO afg
VVK Stedum 6-2
GRC Warffum 1-1
O'parkers Bl. Geel '15 2-1
Noordpool Potetos 3-1
De Fivel Gr. Boys 3-2
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Zaterdag spelen:
GEO Heracliden
Middlstum Poolster
FC LEO Lycurgus
Niekerk ONR
SIOS Appingedam
Mamio OKVC
Amicitia RZ Baflo

Zaterdag spelen:
Zeester ASC
Westrkwtr Eastermar
Srhuistrvn Nrdbergum
Suawoude Ezinge
TFS VVT
De Lauwers Drogeham
Suameer Jistrum

Zondag 5e klasse C
Bl. Geel '15 Oldamb. Bys 11-0
Groen Geel Kl.buren 6-3
Woltersum THOS 2-3
WEO Usquert 8-0
Nweschans Drieborg 1-0
Meeden Eenrum 2-1
Yde de Pnt Froombosch 3-0
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Zondag spelen:
Usquert Nweschans
Drieborg Woltersum
WEO Yde de Pnt
Froombosch Meeden
Oldamb. Bys Kl.buren
Eenrum Bl. Geel '15
THOS Groen Geel

Zaterdag spelen:
Warffum O'parkers
Bl. Geel '15 VVK
GRC De Fivel
Gr. Boys Noordpool
ZEC TEO
Potetos Nw Roden
Stedum Corenos

Zaterdag spelen:
LTC De Weide
Kn.bockers DZOH
Grmsbrgn DESZ
Drenthina Bedum
Gorecht Elim
Achilles 1894NEC Dlfzijl
Oosterwolde Meppel

Zaterdag spelen:
Bl. Wit '34 WHC
Dr. Boys Groningen
PKC '83 Olde Veste
Balk Burgum
Or. Nassau Winsum
Pelikaan S Br. Boys
Zeerobben Lw. Zwlwen

Zaterdag spelen:
Stadspark Aduard 2000
HFC '15 Grijpskerk
Groen Geel Omlandia
Helpman Velocitas
Nrdwolde Holwierde
Be Quick 87 Glimmen
Zuidlaren Loppersum

SportSport

Noordpool heeft het
lastig maar wint: 3-1

Kluin: ‘We maken
het onszelf moeilijk’
,,We maken het onszelf zo moeilijk.’’ Dat
was de conclusie van Noordpool-trainer
Willem Kluin na afloop. Kluis was blij,
maar met een kritische noot. ,,Bij de 2-0
denken we er te zijn, letten niet op en in-
eens valt de 2-1. Daar heb ik de jongens
in de rust nog voor gewaarschuwd. Het
liep niet goed, er kwamen irritaties en
verkeerde keuzes werden gemaakt. Deze
tegenstander bleef doorzetten en heeft
het ons moeilijk gemaakt. Dat was niet
nodig.’’

Willem Kluin.

Noordpool heeft zaterdag op het eigen kunstgras een 3-1
zege geboekt op Potetos. Dat ging niet zonder slag of
stoot. De ploeg van Willem Kluin maakte het zichzelf erg
lastig, waar Potetos uiteindelijk niet van profiteerde.

door Ingmar Vos

In de beginfase was Noordpool de
ploeg die de meeste druk naar vo-
ren uitoefende. De score werd in
de 20e minuut dan ook terecht ge-
opend door Sam Doornbos Cleve-
ring. Hij kreeg een voorzet en kop-
te de bal knap over doelman
Gavrill heen. Vanaf dat moment
begon Potetos wat meer druk te
zetten, maar alle aanvallen van de
stadjers liepen stuk op de Uithui-
zer defensie. De thuisploeg pro-
beerde de marge te vergroten,
maar dat lukte niet. Aanvallen
werden niet goed uitgespeeld en
er werd veel balverlies geleden.
Een schot van Mark van Houten
werd net naast het doel getikt.
Even later schoot de aanvaller de
bal op de lat. De 2-0 bleef dus uit.
De voorsprong in de tamelijk saaie
eerste helft was terecht, maar de
winst was voor de geel-zwarten nog
niet binnen. Met de rust in zicht
begon Potetos al wat gevaarlijker
te worden. Het was duidelijk dat
Noordpool in de tweede helft wat
extra’s moest brengen.
De thuisploeg begon goed aan het
tweede bedrijf. Er waren direct
kansen, maar een doelpunt wilde
maar niet vallen. Dat zorgde voor
irritaties, wat zich uitte in nog min-
der voetbal. In de letterlijkste zin
van het woord, want het spel lag
bijna vaker stil dan dat er gevoet-
bald werd. De spelers van beide
ploegen uitten hun frustratie rich-
ting scheidsrechter Sital uit
Leeuwarden, die zich van weinig
kwaad bewust was. De jonge arbi-
ter floot een prima wedstrijd en
kon op minder fouten worden be-
trapt dan de spelers zelf. Weinig
passes haalden hun bestemming
en de meeste aanvallen liepen uit
op niets.

Paniekvoetbal
Na 75 minuten voetballen viel ein-
delijk de lang verwachte 2-0. In
een hachelijke situatie voor het
doel kwam de bal uiteindelijk voor
de voeten van Keith Makin te-

recht, die verwoestend uithaalde.
De winst leek binnen, maar daar
vergisten de Uithuizenaren zich le-
lijk in. Nog geen drie minuten na
de 2-0 scoorde Potetos de 2-1. De
goal van Gian Luca Sanchez Var-
gas kon niet rekenen op applaus.
In plaats daarvan heerste er een
korte doodse stilte op het sport-
park. 
Het voetbal werd er, net als de
sfeer in het veld, niet veel beter
van. Ballen werden blind naar vo-
ren getrapt en spelers waren niet
vies van een overtreding. Het had
allemaal veel weg van paniekvoet-
bal.
De scheidsrechter trok maar liefst
zes minuten extra tijd bij. Potetos
kreeg in die extra minuten meer-
dere kansen, maar benutte er geen
enkele. De laatste treffer werd wel
door Potetos gemaakt, maar dan in
het voordeel van Noordpool. Een
corner werd door Sam Doornbos
Clevering op de lat gekopt en
kwam voor de voeten van Potetos-
verdediger Niels de Rooij terecht.
Hij trapte de bal tegen teamge-
noot Guillermo Martinez aan,
waarna het speeltuig in het eigen
doel belandde. De eindstand werd,
op basis van de wedstrijd terecht,
3-1.

*Noordpool - Potetos: 3-1 (1-0). 19.
Sam Doornbos Clevering 1-0, 75.
Keith Makin 2-0, 78. Gian Luca
Sanchez Vargas 2-1, Guillermo
Martinez (e.d.) 3-1. 
Scheidsrechter: Santosh Sital uit
Leeuwarden. Gele kaart: Niels de
Rooij (Potetos).

Noordpool: M. Lalkens; R. Wijnin-
ga, J. Klip, J. Kluin, B. Postma; M.
van Houten (89. S. Bah), S. Dug-
gins, S. Doornbos Clevering, S. da
Silva Piloto; M. Bos (70. A. Sita-
ram) en K. Makin (81. E. van der
Bijl).
Potetos: D. Gavrill; G. Martinez, R.
Wieringa, W. Boonstra, N. de
Rooij; B. Houkema, M.E. Roode
(65. H. van der Wal), J. Dragstra;
G.L. Sanchez Vargas, J. Karssies
en K. Havinga.

� Keith Makin van Noordpool scoort de 2-0.

DWA/Argo komt net
tekort tegen Udiros
De korfballers van DWA/Argo
hebben zaterdag het thuisduel
tegen medekoploper Udiros
verloren. Na een gelijkopgaan-
de eerste helft met een rust-
stand van 11-12, wist Udiros na
een spannende tweede helft
met 16-19 aan het langste eind
te trekken. 

Binnen de basisacht van trainer-
coach André Pettinga vulde Ole
Smedema zaterdag de plek van de
geblesseerde Tom van der Laan.
Deze A-junior startte in de basis en
werd in het tweede bedrijf door
Benjamin Pestoor afgelost. 
Udiros uit Nieuwehorne wist de
score te openen, maar Natasja
Schuuring reageerde al snel met
de gelijkmaker. Dat was ook me-
teen het patroon voor de eerste
helft. De doelpunten kwamen om
en om en beide ploegen waren be-
hoorlijk aan elkaar gewaagd. De
korfballers uit Winsum en Bedum
waren niet kansloos en voelden
dat er een kans was om te winnen
tegen de Friese medekoploper.
Udiros kon weliswaar uitlopen

naar 4-7, maar DWA/Argo kon
weer bijkomen tot een stand van
10-10. Udiros zette daarna 10-12 op
het scorebord, maar Sam Pestoor
kon vlak voor rust nog scoren en
met de stand van 11-12 gingen bei-
de ploegen de rust in. 
De scores van DWA/Argo in de eer-
ste helft kwamen uit handen van:
Natasja Schuuring (1x), Sam Pe-
stoor (3x) Nick Brandsma (3x), Jes-
se Reker (1x) en Lisette Hammin-
ga (3x).
Trainer-coach André Pettinga gaf
in de pauze aan dat er nog van al-
les mogelijk was en dat DWA/Argo
moest blijven vechten tot het ein-
de. Na de rust kende de thuisploeg
meteen een scherpe fase, want
met vier treffers op rij liep de
ploeg uit naar 15-12. Vervolgens
schakelde Udiros een tandje bij en
ook deze ploeg kende zo’n scherpe
fase, want de Friezen antwoordden
met eveneens vier treffers op rij.
Zo keek DWA/Argo weer tegen
een achterstand aan. De thuis-
ploeg bleef hard werken en knok-
ken, maar Udiros speelde in deze
fase net iets gemakkelijker. Yvon-
ne Schuuring, binnen de lijnen ge-
komen voor Yarin Smedema, wist
in de slotfase van de wedstrijd nog
16-17 te scoren, maar het was Udi-
ros dat aan het langste eind trok
door in de laatste minuten voor 16-
18 en 16-19 te zorgen. Dat laatste
was ook de eindstand. De thuis-
ploeg speelde een goede partij,
waarin het bijna niet onder deed
voor de koploper.
Komende zaterdag speelt DWA/
Argo een uitduel. Er wordt ge-
speeld tegen ROG uit Groningen.
Dit duel zal om 15.15 uur van start
gaan op sportpark Kardinge.
Scores DWA/Argo: Sam Pestoor
(5x), Nick Brandsma (5x), Lisette
Hamminga (3x), Jesse Reker (1x),
Natasja Schuuring (1x), Yvonne
Schuuring (1x). 

Uitslagen:
DWA/Argo - Udiros 16-19
Emmeloord - ROG 21-22
Noordenveld - Rodenburg 20-11
Oerterp/VKC - DTG afgelast

Stand:
Udiros 4-6
Noordenveld 4-6
Oerterp/VKC 3-4
Rodenburg 4-4
ROG 4-4
Emmeloord 4-2
DWA/Argo 4-2
DTG 3-2

Kansloze nederlaag Usquert
Usquert heeft zondagmiddag
een kansloze nederlaag gele-
den tegen WEO. In Woldendorp
werd het 8-0, waarbij de Us-
querders na 45 minuten al te-
gen een 4-0 achterstand aanke-
ken.

WEO wordt door Usquert-trainer
Jan Blaauw, samen met Blauw
Geel ’15, Thos en Nieuweschans,
als kampioenskandidaat getipt. In
Woldendorp was de thuisploeg al
direct de bovenliggende partij,

maar toch duurde het tot de 29e
minuut voordat er werd gescoord.
Vanaf dat moment ging het ook di-
rect snel met de goals, want nog
voor de rust stond er een 4-0 stand
op het scorebord. 

Nummer vijf
Ook na de thee was er vervolgens
maar één ploeg die de dienst uit-
maakte en dat was WEO. De Wol-
dendorpers gingen gewoon door
met scoren al duurde het tot de
56e minuut voordat doelpunt num-
mer vijf op het scorebord kwam te

staan. En daarmee was het nog
niet klaar, want toen de 75e mi-
nuut aanbrak stond er een stand
van 8-0 op het scorebord. Een
stand waar verder geen verande-
ring meer in kwam, zodat Usquert
met een forse nederlaag huis-
waarts keerde. ,,We waren vols-
trekt kansloos en hebben geen
echte kans gehad. Dit duel moeten
we snel vergeten en we moeten
maar hopen dat we komende zon-
dag tegen een andere kampioen-
skandidaat, Nieuweschans beter
voor de dag komen”, aldus Blaauw.

Eenrum krijgt te
weinig tegen Meeden
Eenrum heeft zondagmiddag
ook zijn tweede wedstrijd van
het seizoen verloren. In Mee-
den werd het 2-1, waarbij de
Eenrumers op basis van het
vertoonde spel zeker meer had-
den verdiend.

Eenrum had in vergelijking met
een week eerder een wijziging in
zijn basiself door moeten voeren.
Gerrit Joustra was niet aanwezig
en hij werd vervangen door Her-
man Mensinga. 
Eenrum keek al na vijf minuten te-
gen een achterstand aan toen de
thuisploeg, via een goal van Martin
Niemeijer, goed profiteerde van
een onoplettendheid bij de gasten.
Na deze snelle tegentreffer waren
het toch de bezoekers die het bete-
re van het spel hadden, maar daar
te weinig mee deden. Zo ging het
spel qua mogelijkheden wat op en
neer. Het waren de Eenrumers die
in de 35e minuut wisten te scoren.
Een vrije trap op zeker 25 meter
van het doel van Meeden werd
door Bobo Miedema stijf in het
kruis geschoten: 1-1. Helaas voor
Eenrum waren het de gastheren
die toch met een voorsprong de
kleedkamer opzochten, want op

slag van rust zorgde Martin Nie -
meijer voor 2-1. 
Na de thee was er vervolgens maar
een ploeg die in Meeden  de bo-
venliggende partij was en dat was
het jonge Eenrum. De roodhem-
den speelden ook na de rust prima
en daarom was het ook jammer
dat de spelers zich daar niet voor
wisten te belonen en  Eenrum met
een nipte 2-1 nederlaag huiswaarts
keerde. ,,Wij hadden duidelijk het
betere van het spel omdat er nu
wel als een hecht collectief werd
gestreden. En daar heb ik de jon-
gens ook een groot compliment
voor gegeven want op basis van
ons spel en de inzet hadden we ze-
ker een punt verdiend”, aldus trai-
ner Klaas van der Ploeg.

Poolster knokt zich met
tien man naar 3-1 zege
Poolster heeft zaterdag op ei-
gen veld een 3-1 overwinning
geboekt op Amicitia VMC. Bij
de rust stond het nog 0-1 en de
Spieksters moesten na de rust
ook nog eens met tien man ver-
der vanwege een rode kaart.
Op wilskracht werd toch de ze-
ge uit het vuur gesleept.

Na een gelijkopgaande eerste helft
leken de ploegen met de brilstand
op het scorebord de rust in te gaan.
Het venijn zat echter in de staart.
Kort voor rust kreeg Poolster-ver-
dediger Robbin Vriend een terech-
te gele kaart gepresenteerd en
kort daarop voor een veel minder
ernstig vergrijp een tweede, die de
arbiter van dienst niet zou hebben
gegeven als hij zich op tijd had ge-
realiseerd dat dit het tweede geel
was voor dezelfde speler. De leids-
man gaf dit na afloop van de wed-
strijd ook toe, zo meldde Poolster-
trainer Jeroen de Groot. In de slot-
minuut van het eerste bedrijf
moest de thuisploeg ook nog een
tegentreffer incasseren. Uit een
door Amicitia genomen vrije bal
werd de 0-1 achter doelman Simon
Dijkman gekopt. 
In de kleedkamer werd tijdens de
theepauze niet teruggekeken op
de gebeurtenissen, maar de focus
gericht op het tweede bedrijf
waaraan met een 4-3-2 formatie
werd begonnen. De Spieksters
pakten de draad goed op en overal
werd goed druk op de tegenstan-
der gezet. Rond het uur leidde dit
tot resultaat. Met een dieptebal
bereikte Johan Dijkman spits Ke-
vin Bijlsma, die een voorzet kon
loslaten op de meegekomen Johan
Dijkman die de gelijkmaker bin-

nen schoot. Met tien man bleef
Poolster druk zetten en in minuut
78 werd dat beloond. Spits Jesse
Smit vond vier tegenstanders voor
zich, maar kapte en draaide net zo
lang totdat hij in schietpositie
kwam. Dat betekende 2-1. Kort
daarop kreeg de doelpuntenmaker
wat last van zijn hamstring en
werd hij uit voorzorg vervangen
door Gijs de Weerdt. Met de 2-1
voorsprong weigerde Poolster om
met de kont naar achteren te gaan
spelen en die houding resulteerde
in nog een treffer die de wedstrijd

in het slot gooide. Op een diepte-
pass liep de ingevallen Gijs de
Weerdt om de verdediging van
Amicitia heen en hij schoof vervol-
gens de 3-1 binnen. Een week eer-
der scoorde hij overigens ook al als
invaller en dus lijkt een supersub
geboren.
Poolster-trainer Jeroen de Groot
was na afloop dik tevreden over de
inzet van zijn mannen en noemde,
zonder anderen tekort te willen
doen, centrale verdediger Johan
Dijkman en middenvelder Niels
Smit als uitblinkers.

Rood Zwart Baflo heeft
z’n eerste punt binnen
Rood Zwart Baflo heeft zijn
eerste punt in een nog pril sei-
zoen te pakken. In eigen huis
wisten de mannn van trainer
Dick Scholtens zaterdag met 2-
2 gelijk te spelen tegen DVC
Appingedam. 

Na het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter Mustafa werd het
direct een open wedstrijd waarbij
er al snel voor beide ploegen wat
mogelijkheden kwamen. Toch
duurde het tot de 25e minuut voor-
dat er in Baflo werd gescoord. Het
was de thuisploeg die de score via
Rick Danhof opende en dat was ge-
zien het spelbeeld ook wel terecht.
De gastheren konden niet lang van
hun voorsprong genieten want in
de 30e minuut kwam DVC weer
langszij door een wel heel erg ge-
makkelijk gegeven strafschop. De

1- 1 was een kwartier later ook de
ruststand na een helft die vooral
heel veel strijd had laten zien. 
In de tweede helft veranderde er
aan dat beeld weinig. Weer was
het veel strijd leveren dat de bo-
ventoon voerde, waarbij DVC al
vlot op 1-2 kwam door goed te pro-
fiteren van een fout in de omscha-
keling aan de kant van de thuis-
ploeg. Maar Rood Zwart Baflo liet
zich door deze ongelukkige tegen-
goal niet uit het veld slaan en ging
driftig op jacht naar de gelijkma-
ker. Die kwam er in de slotfase
toen Chris ten Boer met een beetje
geluk de bal achter de doelman
van de bezoekers wist te werken:
2-2. Vervolgens kregen beide
teams nog wel wat kansjes op
meer, maar bleef het bij een 2-2
eindstand en daar kon RZB-trainer
Dick Scholtens na afloop wel mee
leven. ,,Over de gehele wedstrijd is
de 2-2 wel  terecht. We hebben er
hard voor moeten werken en had-
den misschien wel meer verdiend,
maar zo kijken ze er bij DVC denk
ik ook tegenaan.” 

Highlanders onderuit
De basketballers van Sietsema
Highlanders beschikken over een
zeer ruime selectie. Dat is maar
goed ook, want zaterdag ontbra-
ken liefst zeven spelers vanwege
werk, blessures en milde klachten.
Er werd gewoon gespeeld, maar de
Uithuizers kwamen flink te kort te-
gen thuisploeg Celeritas-Donar.
Het werd 84-59 in sporthal Vink-
huizen.
Als telt niet in de sport, dus High-
landers moest het doen met de spe-
lers die er wel waren. Die deden
goed hun best, maar zagen zichzelf
onmachtig onder de basket en
speelden aanvallend onsamenhan-
gend. Celeritas was ook niet com-
pleet, maar kon wel met de beste
spelers aantreden. De thuisploeg
nam vanaf het begin een voor-
sprong. Bij de Uithuizers lukte
aanvallend te weinig, al waren er
genoeg goede opties. Het leunde
veel op de scorende inbreng van
Przemeck Tomeck. Echter, hij kon
ook niet alleen de kar trekken. Bij
rust was het al 46-27. In de tweede
helft was het beste er bij beide
ploegen wel af. Uiteindelijk werd
het 84-59.
De scores: Przmeck Tomeck 31,
Edwin Sterenberg 15, Jeroen Bos
7, Pieter Padje 3, Bas-Pieter van
Loon 2 en Toby Visser 1.
Komende zaterdag krijgt Highlan-
ders om 20.00 uur Mustangs uit
Emmen op bezoek. 

Kort regionaal
UITHUIZEN - De gemeenteraad
van Het Hogeland komt woensdag
7 oktober weer in vergadering bij-
een in het gemeentehuis in Uithui-
zen. De bijeenkomst begint om
19.00 uur. Er wordt deze avond on-
der meer gepraat over het extra
krediet van bijna 10 miljoen euro
dat nodig is voor de bouw van De
Tirrel in Winsum.

Levensverwachting
in 2019 toegenomen
NOORD-GRONINGEN - De levens-
verwachting is in 2019 toegeno-
men met 4 maanden tot 80,5 jaar
voor mannen, en met 3 maanden
tot 83,6 jaar voor vrouwen. De ho-
gere sterfte door het coronavirus
COVID-19 kan een effect hebben
op de ontwikkeling van de levens-
verwachting. Afhankelijk van de
sterfte in de rest van het jaar zal
de levensverwachting in 2020 ge-
lijk blijven of dalen. Dat meldt het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) op basis van nieuw onder-
zoek.

De toename van de levensver-
wachting in 2019 is hoger dan ge-
middeld in de zeven jaren daar-
voor. Tussen 2012 en 2018 steeg de
levensverwachting met gemiddeld
2 maanden voor mannen en 1
maand voor vrouwen. 

De stijging in 2019 is weer verge-
lijkbaar met de gemiddelde jaar-
lijkse toename in de jaren daar-
voor, 2002 tot 2012.
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Ploegdag op Verhildersum
LEENS - Op Landgoed Verhildersum
in Leens wordt zaterdag een ploeg-
dag met paarden gehouden. Op deze
manier worden de landerijen bij het
mu seum winterklaar gemaakt. 

Vanaf 9.00 uur worden de paarden voor
de ploeg gespannen en de oude tractoren
gestart om dit karwei te klaren. Belang-
stellenden kunnen deze klus bijwonen.
De akkers liggen bij de parkeerplaats
aan de westkant van Verhildersum.
Vroeger was paardenkracht onontbeer-
lijk op de boerderij. Tot de mechanisatie
zijn intrede deed, waren man en paard

vrijwel onafscheidelijk. Zeker voor het
zwaardere werk werden één of meerdere
paarden voor de werktuigen gespannen.
De paarden werden hiervoor speciaal ge-
fokt en op karakter en trekkracht uitge-
zocht. Rond de jaren vijftig namen tracto-
ren steeds meer het werk van de paarden
over. Nu is het een bijzonder schouwspel
om boer en paard te zien samenwerken.  
Zaterdag zullen vrijwilligers, de paarden
en oude tractoren het land ploegen, zodat
volgend voorjaar weer gezaaid en geoogst
kan worden. Bij erg veel regen kan het
ploegen niet doorgaan. Actuele informa-
tie is te vinden op de website www.verhil-
dersum.nl.

� Ploegen met paarden, zaterdag op Verhildersum (foto Verhildersum).



Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt tweemaal per week;
iedere maandag / dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in
een abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren van Lauwersoog
tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een jubileum, een overlijden of
een dankbetuiging, kunt u:

- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
-Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980AAUithuizen
-Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2, (tegenover het station),Uithuizen

LET OP!
Familieberichten voor demaandag / dinsdag-editie kunt u opgeven tot maan-
dagochtend 09.00 uur.

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u opgeven tot donderdag-
morgen 09.00 uur.
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De beste winkel-
wagenmunt die 
u kunt wensen

Gratis

De simpelste handelingen 
zijn voor mensen met een 
reumatische aandoening 
niet zo eenvoudig… 
Voor díe mensen zet 
ReumaNederland zich in. 
Op heel veel manieren. 
En ook met deze (gratis) 
winkelwagenmunt/
sleutelhanger. Ook 
handig voor mensen 
zonder reuma die ons 
werk willen steunen.

Vraag de gratis winkel-
wagenmunt aan op 
reumanederland.nl/
winkelwagenmuntje

IBAN: NL64ABNA 0433 533 633

De 
Ommelander

telefoon 
0595-437777

e-mail: 
ommelander

@noordpers.nl
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