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UITHUIZEN - Onderdeel van de grootscheepse bezuini-
gingsoperatie in Het Hogeland is het sluiten van tenmin-
ste één gemeentehuis en de centralisatie van burgerza-
ken. Tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering
maakten veel partijen zich zorgen over de gevolgen hier-
van. Burgemeester Henk Jan Bolding verzekerde de raad
echter dat de kwaliteit van de dienstverlening van de ge-
meente aan haar inwoners voorop blijft staan. 

Op alle tereinen moet de broek-
riem worden aangehaald. Ook de
dienstverlening ontkomt niet aan
bezuinigingen. Inmiddels heeft de
gemeente de huur van De Beurs  al
opgezegd. In dit gebouw, naast het
treinstation in Winsum, is een af-
deling van Werkplein Ability on-
dergebracht. Verder wordt de
dienstverlening van burgerzaken
gecentraliseerd en wordt één van
de vier gemeentehuizen gesloten. 
,,Wij vinden het hoogst ongelukkig
dat het college in afwachting van
de bestuursrapportage over de
huisvesting al aangeeft de dienst-
verlening van burgerzaken te cen-
traliseren en naar drie gemeente-
huizen te willen gaan”, merkte Pv-
dA-voorman Jan Willem Nanninga
tijdens de vorige week gehouden
raadsvergadering op. De sociaal-
democraten maken zich ook zor-
gen over de gevolgen van deze
maatregelen. ,,Wij willen een uit-
stekende dienstverlening van de
gemeente”, benadrukte Nanninga.
,,Onze inwoners moeten er zeker
van zijn dat de gemeente schouder
aan schouder met hen staat.” Voor
de PvdA staat en valt dat overi-
gens niet met het aantal gemeente-
huizen en loketten. ,,Wel met me-
dewerkers die de opvatting huldi-
gen dat ze er op elk moment zijn
voor de mensen. We zijn er niet ge-
rust op dat die attitude al bij alle
medewerkers aanwezig is”, uitte

Nanninga de zorgen die op dit vlak
leven bij de PvdA. Burgemeester
Henk Jan Bolding erkende dat de
instelling van de ambtenaren zeer
belangrijk is. ,,Maar ik wil niet het
beeld laten bestaan dat onze me-
dewerkers niet gemotiveerd zijn”,
voegde hij daar aan toe. 

Logisch
De ChristenUnie vindt het ‘niet
meer dan logisch’ dat de gemeente
in de bezuinigingsoperatie ook
naar de eigen organisatie kijkt.
,,Efficiency is ook iets dat ons erg
aanspreekt”, merkte Bernd de
Jong op. Wel heeft de Christen -
Unie zorgen over de gevolgen.
,,Kunt u ons garanderen dat de
dienstverlening naar onze inwo-
ners en ondernemers op één blijft
staan?”, wilde  De Jong dan ook
van het college weten. 
De VVD had op dit vlak graag met
het gemeentebestuur meegedacht.
,,Dit plan zorgt voor een invulling
van de post efficiency. Prima,
maar dit raakt de dienstverlening
van de gemeente. Hier hebben we
als raad een stem in. Waarom is
het college niet eerst met de raad
hierover in gesprek gegaan?”,
vroeg Stefan van Keijzerswaard.
Het CDA kwam ter plekke met
een suggestie. ,,De beste ideeën en
efficiënte werkwijzen komen uit
de praktijk. Mensen die er dage-
lijks mee werken. Maak gebruik
van je eigen mensen, je eigen kapi-
taal”, stelde Kor Berghuis namens.
De christen-democraten vinden
dan ook dat de externe inhuur
‘drastisch’ moet worden terugge-
drongen. Het CDA kreeg bijval
van de SP. Die partij vindt even-
eens dat er kritisch gekeken moet
worden naar het ‘inhuren van on-
nodige dure externe partijen’. Te-
gen het sluiten van een van de ge-
meentehuizen heeft de SP geen be-
zwaar. ,,Zolang de kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening er
niet onder lijdt”, aldus Joop Berg-
man. 

Burgemeester Henk Jan Bolding
verzekerde de raad dat de kwali-
teit van de dienstverlening voorop
blijft staan. Daarbij gaat de ge-
meente ook inzetten op digitalise-
ring en het thuisbezorgen van do-

cumenten. Sinds juni kunnen Ho-
gelandsters al een paspoort, identi-
teitskaart, rijbewijs of gehandicap-
tenparkeerkaart thuis laten bezor-
gen. Volgens Bolding zijn de eerste
ervaringen hiermee positief. 

Voorlichting
in Garnwerd   
GARNWERD - Gloed, de Garn-
werder energiecoöperatie,
houdt op 16 september vanaf
21.00 uur een voorlichtings-
avond over het tweede zonne -
panelenproject en de elektri-
sche deelauto van obs De Krom-
me Akkers. Entree vanaf 20.45
uur. Eerst is er vanaf 19.30 uur
een algemene ledenvergade-
ring. In verband met de corona
dient men zich aan te melden
via  gloed@garnwerd.eu.

Minister Ollongren bezoekt 
Kantens, Eppenhuizen en Bedum
EPPENHUIZEN -  Zo’n twee
weken na haar bezoek aan
Zuidwolde heeft minister Kajsa
Ollongren donderdag weer een
bezoek gebracht aan de ge-
meente Het Hogeland. Ze was
te gast in Eppenhuizen, Kan-
tens en Bedum. 
Burgemeester Henk Jan Bolding
en de wethouders Eltjo Dijkhuis,
Kristel Rutgers en Mariëtte de Vis-
ser hebben Ollongren rondgeleid

langs versterkingsprojecten in Het
Hogeland. De minister sprak met
bestuurders en inwoners over de
kansen die zij in de versterkings-
aanpak hebben benut en over de
recente aardbeving in Roode-
school. De minister sprak hierover
met de voorzitter van Dorpsbelan-
gen Roodeschool, Jack van Dijken.
In Kantens vertelde wethouder
Rutgers meer over de verster-
kingsopgave waar het dorp voor
staat: ,,Mogelijk wordt een aan-
zienlijk gedeelte van het dorp ges-
loopt. Dit heeft een enorme impact
op het dorp. Toch zien we ook de
veerkracht. Inwoners denken
graag mee en vinden het belang-
rijk om betrokken te worden bij de
toekomst van hun dorp.”
Bewoners van een door aardbevin-
gen zwaar beschadigd huis in Ep-
penhuizen, voerden een persoon-
lijk gesprek met de minister over
de versterking van hun huis. Daar
werd haar de pijnlijke realiteit van
de brij van instanties duidelijk.
,,Er was een impasse tussen de in-
woners en instanties ontstaan”,
vertelt burgemeester Bolding. ,,De
gemeente werd gevraagd om hulp
en wij hebben de partijen opnieuw
om tafel gebracht. Samen is ge-
zocht naar oplossingen, waardoor
de schuur nu is herbouwd. We zijn
blij dat we hierin naast onze inwo-
ners hebben kunnen staan.” 
Bolding signaleert dat de verster-
kingsaanpak eindelijk op gang
komt. ,,Maar met de aardbeving
van dinsdag in Uithuizermeeden
nog vers in het geheugen en de be-
ving in Westeremden voelt het ook
dubbel. Er zijn kansen. Maar het
besef ook, dat we er nog lang niet
zijn. Het was goed om dit ook heel
persoonlijk onder de aandacht van
de minister te brengen.”
In Bedum maakt zorggroep ’s Hee-
ren Loo een aantal zorgwoningen
aardbevingsbestendig. De eerste
nieuwbouwwoningen zijn in maart
opgeleverd en bieden onder ande-
re ruimte aan tien oudere cliënten
met een verstandelijke beperking
en dementie. De minister zag hoe
de zorginstelling op een innovatie-
ve manier de omgeving afstemt op
de behoefte van de cliënt: van bio-
dynamische verlichting tot een be-
levingstafel. Cliënten ervaren hier-
door in de laatste fase van hun le-
ven zo veel mogelijk eigen regie.
De ochtend eindigde met een pre-
sentatie over het kansrijke project
Bescherm Wonen Uithuizen. Cosis,
Lentis en Noorderzorg willen men-
sen met een intensieve zorgvraag
onder één dak herbergen en sa-

Minister Ollongren tijdens haar bezoek onder andere met inwoners in gesprek over de versterking
van hun woning. 

menwerken in het aanbieden van
zorg. Op deze manier kunnen de
zorginstellingen gebruik maken
van elkaars faciliteiten, wordt
zorgpersoneel gemakkelijker ge-
deeld en kan de huisvesting op el-
kaar worden afgestemd. Ook
wordt gezocht naar mogelijkheden
om in het dorp dagbesteding aan
te bieden. Kortom één totaalcon-
cept.  
De minister keek terug op een ge-
slaagd bezoek. ,,Veel dank mensen
uit Eppenhuizen, Kantens en Be-
dum voor het delen van jullie erva-
ringen met ons”, liet ze weten. Heropening van Weersterheem

GARRELSWEER - Wethouder
Pier Prins van de gemeente
Loppersum heeft zaterdagmid-
dag de heropening verricht van
dorpshuis Weersterheem in
Garrelsweer. Het pand is met
name aan de binnenkant bouw-
kundig versterkt. 

Het was daarna ook nog tijd voor
collega-wethouder Bé Schollema
om in actie te komen want hij
mocht de opening voor zijn reke-
ning nemen van de achter het

dorpshuis gelegen (sport)baan. Dit
is een 400 meter lange baan die
volledig geasfalteerd is en ge-
bruikt kan worden door lopers en
skeeleraads. ,,En met een paar
centimeter water erop, kan er ook
nog geschaatst worden”, aldus
Schollema. De wethouder had vo-
lop complimenten in petto. ,,Gar-
relsweer is zo’n dorp waar dingen
gebeuren die je nogmaal gespro-
ken voor onmogelijk houdt. Als
college hebben we uitgestraald dat
we het dorp hoog hebben.”
Het dorpshuis is bouwkundig ver-

Wethouder Bé Schollema schiet de deelnemers aan het eerste rondje over de nieuwe baan weg..

sterkt. Omdat de werzaamheden,
die werden uitgevoerd door bouw-
bedrijf Jan Boss uit Wirdum, voor-
al binnen plaatsvonden, was er
nauwelijks sprake van overlast
voor de  omwonenden. 
Het dorpshuis in Garrelsweer be-
staat sinds 1982 en speelt een be-
langrijke rol als algemeen en cen-
traal ontmoetingspun voor de in-
woners van Garrelsweer en Winne-
weer. Het dorphuis kent geen be-
heerder. Alles wordt door vrijwilli-
gers uit het dorp en nabije omge-
ving gedaan. 

Amerikaanse ambassadeur
Hoekstra bezoekt Winsum
WINSUM - De Amerikaanse
ambassadeur Pete Hoekstra zal
dinsdag samen met zijn vrouw
Winsum bezoeken, dat onlangs
is uitgeroepen tot mooiste dorp
van Nederland.

Al lange tijd stond Winsum op de
wensenlijst van de Amerikaanse
ambassadeur om te bezoeken.
Waarom? Zijn wieg stond in Win-
sum. Op driejarige leeftijd vertrok

hij met zijn ouders naar Amerika.
Met dit bezoek gaat hij gaat dus te-
rug naar zijn roots.
Burgemeester Henk Jan Bolding
en Henk Sok, voorzitter van de On-
dernemersvereniging, verwelko-
men de ambassadeur en zijn
vrouw bij Recreatiecentrum Ma-
renland. Na een eerste kennisma-
king maken de ambassadeur en
zijn vrouw een dorpswandeling on-
der leiding van een van de dorps-
gidsen.

Pete Hoekstra.

Kinderen oorzaak
brand Roodeschool
ROODESCHOOL - Drie kinderen
in de basisschoolleeftijd zijn ver-
antwoordelijk voor de brand die
woensdag een boerderij aan de
Greedeweg in Roodeschool in de
as legde. Een dag na de brand heb-
ben ze zich met hun moeders bij de
politie gemeld. De kinderen wor-
den vanwege hun leeftijd niet
strafrechterlijk vervolgd. 
De woning werd al een aantal ja-
ren vanwege aardbevingschade
niet meer bewoond. 
In de schuur was veel hooi opgesla-
gen dat er voor zorgde dat er voor
de brandweer geen houden aan
was. 

Boek over eeuw
HV Uithuizen
eindelijk klaar
UITHUIZEN - Het heeft heel wat
voeten in de aarde gehad, maar
het jubileumboek van 100 jaar
Handelsvereniging Uithuizen, met
als titel Mien goud is goud is einde-
lijk klaar. Zaterdag 3 oktober
wordt het boek gepresenteerd. De
HVU bestaat inmiddels 112 jaar,
want het eeuwfeest was in 2008.
De samenstellers van het boek zijn
Chris Bakker, Jan Ekema en Jan
Buurma, allen oud-ondernemer en
oud-lid van de Handelsvereniging
Uithuizen. Het lijvige boek telt 192
pagina’s en kost bij intekening
voor 3 oktober 24,95 euro. Daarna
is de prijs 29,95. 
Mien goud is goud is de leus waar-
mee de middenstand in lang ver-
vlogen tijden de handelswaar
aanprees. In een tiental hoofdstuk-
ken wordt honderd jaar handels-
vereniging belicht met tal van inte-
ressante wetenswaardigheden.
Veel aandacht is er voor de perio-
de rond de Tweede Wereldoorlog,
maar ook Shocking Blue, Op Roa -
keldais (dat er in Uithuizen niet
kwam) en vervoer van de burge-
meester onder hooi zijn items die
aan bod komen. Om de tekst te on-
dersteunen zijn honderden foto’s
in het boek opgenomen. 

Steunpunt stelt start uit
ADORP/SAUWERD/WETSINGE –
Het bestuur van de Stichting 55+,
waaronder het Steunpunt Adorp/
Sau werd/Wetsinge valt, heeft be-
sloten om nog niet te beginnen met
het programma voor het seizoen
2020-2021. De reden daarvoor is
dat het coronavirus nog steeds
rondwaart. Een aantal richtlijnen
is inmiddels wel versoepeld, maar
het bestuur heeft gemeend, omdat
de doelgroep erg kwetsbaar is, de

activiteiten op te schorten. Moge-
lijk komt daar na 1 januari veran-
dering in. Het betreft de activitei-
ten Soos Adorp, Visje eten in Lau-
wersoog, het uitstapje in samen-
werkingVrouwen van Nu, de the-
ma- en inloopochtenden. Sporten
zoals Bewegen voor Ouderen in
Sauwerd en Adorp, de Koersbal-
club en de Meanderdansers kun-
nen sinds 1 juli van dit jaar wel
doorgaan binnen de richtlijnen.

Het Hogeland krijgt door 
fusie nieuw Kunstencentrum
BEDUM/WINSUM -  Nadat de
drie cultuurorganisaties eind
vorig jaar hun plannen bekend
maakten om samen één nieuwe
organisatie in Het Hogeland te
vormen, zijn de voorbereidin-
gen voor een fusie van Muziek-
school Hunsingo, Theaterschool
Wonderboom en Muziekschool
Noordakkoord succesvol afge-
rond. Per 1 januari moet het
nieuwe Centrum voor Kunst en
Cultuur Het Hogeland een feit
zijn. 
,,We zijn hier heel blij mee”, aldus
een tevreden Hunsingo-voorzitter
Peter Barthel namens de drie fu-
siepartners. ,,Het Hogeland ver-
dient een breed cultuurcentrum
waar jong en oud terecht kan voor
allerlei soorten vrijetijdsbesteding
en het ontplooien van zijn of haar
talenten.”

Met het ontstaan van de nieuwe
gemeente Het Hogeland werd het
verzorgingsgebied van Muziek-
school Hunsingo (Bedum),
Theaterschool Wonderboom (Win-
sum) en Muziekschool Noordak-
koord (De Marne) in één klap
enorm vergroot.  Met Theater-
school Wonderboom werd door
Hunsingo al enkele jaren nauw sa-
mengewerkt en met Noordak-
koord bestonden al geruime tijd
goede contacten. In oktober 2019
ondertekenden de drie instellin-
gen een intentieverklaring om te
komen tot één kunstencentrum
met een breed aanbod aan lessen,
cursussen en workshops.
Vanwege de uitgestrektheid van
het gebied krijgt het nieuwe Cen-
trum voor de Kunsten meer dan
één standplaats. Bij het loket Tou-
komst van het Nationaal Program-
ma Groningen is reeds een plan in-
gediend om een aantal markante
erfgoedgebouwen, verspreid over
Het Hogeland, daarvoor geschikt
te maken. Zo willen de partijen zo-
veel mogelijk mensen in staat stel-
len om creatief bezig te zijn met
muziek, dans, theater, fotografie,
film, beeldende kunst, enzovoorts.
Die gebouwen zouden daarbij ook
een sociale functie moeten krijgen
voor de directe omgeving. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan de
schaakclub en de historische ver-
eniging, maar ook aan taal- en in-
burgeringscursussen en politie-
spreekuur.
Met de gemeente is uitgebreid ge-
sproken over de plannen, onder
andere omdat in de visie van de fu-
siepartners een gemeentelijke cul-
tuurcoach daarin een belangrijke
rol kan vervullen. Wethouder Eltjo
Dijkhuis: ,,Wij zijn als gemeente
erg blij dat niet alleen de fusie is
geslaagd, maar dat tegelijkertijd
dit kunstencentrum in ambitie is
gegroeid om in Het Hogeland het
culturele verschil te maken.”
Als alles volgens plan verloopt,
krijgt het Hogeland per 1 januari
een nieuw kunstencentrum. Hun-
singo-voorzitter Barthel ziet in het
centrum en de locaties een enorme
aanwinst voor het gebied: ,,Wij wil-
len het culturele veld verbinden
en zoeken de samenwerking met
alle partijen. Ons Toukomstplan

behoudt bestaande markante ge-
bouwen en geeft ze een nieuwe in-
vulling om de leefbaarheid en de
aantrekkingskracht van Het Hoge-
land te vergroten.”

Minder corona-
besmettingen
NOORD-GRONINGEN - Het aan-
tal nieuwe coronagevallen in de
provincie Groningen is aan het af-
nemen. Volgens de nieuwste week-
cijfers zijn er 31 besmettingen bij-
gekomen, terwijl  dat aantal in de
weken daarvoor tussen de 50 en 60
lag. 
Sinds het begin van de epidemie is
bij 610 personen in de provincie
Groningen corona vastgesteld. Uit
de meest recente cijfers van de
GGD blijkt dat er 31 besmettingen
zijn bijgekomen, waarvan meer
dan de helft tussen de 18 en 30
jaar oud. Drie personen met een
nieuwe besmetting waren jonger
dan 18  jaar. Ruim 40 procent van
de nieuwe besmettingen had een
(vermoedelijke) besmettingsbron
in het buitenland.
Het werkelijke aantal besmettin-
gen ligt overigens hoger dan 610,
omdat tot 1 juni niet alle inwoners
met klachten konden worden ge-
test, mogelijk niet iedereen met
klachten zich laat testen en een be-
smetting ook zonder klachten (dus
ongemerkt) kan verlopen.
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Wethouder Pier Prins (rechts) en Ben Timmermans van Avitec N.V.  tekenen bouwteamovereen-
komst voor het project herinrichting Loppersum Noord. Foto: Jan Pit.

Loppersum Noord
krijgt een ’make-over’
LOPPERSUM - Loppersum Noord gaat voor een groot
deel op de schop. Woensdag hebben de gemeente Lopper-
sum en Avitec uit Nieuw Buinen de bouwteamovereen-
komst ondertekend voor het project herinrichting Lopper-
sum Noord. 

De komende maanden gaan beide
partijen als team aan de slag om
de plannen voor de herinrichting
verder uit te werken en vervolgens
uit te voeren. Wethouder Pier
Prins (Beheer Openbare Ruimte):
,,Het doel van het bouwteam is om
de vele werkzaamheden optimaal
op elkaar af te stemmen. Dit kan
door het gehele proces met elkaar
samen te werken, vanaf het ont-
werp tot en met de uitvoering van
de werkzaamheden.”

Herinrichting
Het project Loppersum Noord be-
treft de rioolvervanging en herin-
richting van straten in het gebied
tussen de Molenweg en het spoor.
In het projectgebied vindt ook ver-
sterking en sloop en nieuwbouw
van woningen en bedrijfspanden
plaats. Daarnaast worden de on-
dergrondse nutsleidingen vervan-
gen. Omdat de woningen, de
school en het bedrijventerrein te
allen tijde bereikbaar moeten zijn,
wordt er gewerkt met een bouw-
team. ,,Door de aannemer vroegtij-
dig bij het proces te betrekken,
ontstaat een beter beeld wat er al-
lemaal speelt in de wijk. Daar-
naast is een bouwteam flexibel en
zodat we snel kunnen schakelen in
deze complexe omgeving”, aldus
wethouder Pier Prins.
Eind 2018 heeft de gemeente, sa-
men met LAOS Landschapsarchi-
tecten, een ontwerp gemaakt voor
de herinrichting van de openbare
ruimte in Loppersum Noord. De
eerste fase van de rioolvervanging,
de Sjuxumerweg, is ondertussen
uitgevoerd. Daarnaast is de nieuw-
bouw van het kindcentrum afge-

rond en heeft de versterkingsopga-
ve steeds meer vorm gekregen.
Daarom werd het tijd om het ‘ou-
de’ voorlopige ontwerp opnieuw te
bekijken en aan te passen. Het

grootste deel van het ontwerp is
gelijk gebleven. Enkele steden-
bouwkundige aanpassingen en het
definitieve ontwerp van het kind-
centrum zijn nu meegenomen. Het
vernieuwde ontwerp is met de
klankbordgroep gedeeld. Ook
buurtbewoners en geïnteresseer-
den konden de plannen inzien en
opmerkingen plaatsen. 

Het voorlopige ontwerp voor de

herinrichting Loppersum Noord
wordt binnenkort vastgesteld en
wordt hierna verder uitgewerkt
binnen het bouwteam.

Concert op gerestaureerd
orgel in Lopster kerk
LOPPERSUM - Op het vorig
jaar september weer in gebruik
genomen orgel van de Petrus
en Pauluskerk in Loppersum
wordt zondagmiddag voor het
eerst een concert gehouden. De
bespeling wordt verzorgd door
Henk de Vries.  

Na een aantal decennia dat het or-
gel in concerten nauwelijks ge-
hoord kon worden, is het dan ein-
delijk weer zover dat dit orgel van
zich kan laten horen. Inmiddels is
het instrument in korte tijd we-
reldwijd bekend geworden en heb-
ben sommige liefhebbers er de as-
sociatie bij van een ‘kleintje Marti-
ni’. En dat is niet zo vreemd omdat
de klank van het orgel sterk ver-
want is met de klankkleuren van
het orgel in de Martinikerk in Gro-
ningen. Ook is de kleurstelling van
het orgel min of meer dezelfde als
die van de Martini. Na uitvoerig
kleuronderzoek kwam namelijk

vast te staan dat het oude orgel-
meubel in 1735 de nu weer aange-
brachte olijfgroene kleur heeft ge-
had en dat het meeste snijwerk
volledig verguld is geweest. Het
Martiniorgel heeft deze kleurstel-
ling in 1740 gekregen. Het lijkt dus
waarschijnlijk dat men destijds in
Groningen geïnspireerd was ge-
raakt door wat men in Loppersum
kon bewonderen.
Het eerste concert na de inge-
bruikname wordt zondag verzorgd
door Henk de Vries. Hij heeft een
programma samengesteld van 17e
en 18e eeuwse muziek met werken
van Heinrich Scheidemann, Diete-
rich Buxtehude, Georg Böhm, Jo-
hann Gottfried Walther en Johann
Sebastian Bach Maar er klinken
ook werken uit de Italiaanse vroeg-
barok van onder anderen Fresco-
baldi en de ‘Duitse Italiaan’ Jo-
hann Jakob Froberger.  Het con-
cert begint om 16.00 uur.  In ver-
band met het coronaprotocol is
toegang alleen mogelijk na een be-
vestigde reservering met namen,
adressen en telefoonnummers. Re-
serveren kan door te mailen naar
organisator Stichting Kerkconcer-
ten Jacobuskerk Zeerijp  via se-
cr.kerkcon certen zeerijp  @kpn mail -
.nl of door te bellen met 06-
45028381. Er kunnen maximaal 50
bezoekers worden toegelaten.

Klimaat en stress
bij Noorderzijlvest
GRONINGEN - Tijdens de in-
formatieve bestuursvergade-
ring van waterschap Noorder-
zijlvest wordt woensdag dieper
ingegaan op het onderwerp kli-
maatadaptatie en op de uit-
komsten van gehouden stress -
testen. 
Na een toelichting hierover door
dijkgraaf Bert Middel, gaan Lode-
wijk Schiltkamp en Leendert Vis-
ser dieper in op deze, ook voor
Noorderzijlvest zo belangrijke on-
derwerpen, in. 
Klimaatadaptatie is het proces
waardoor de kwetsbaarheid voor
klimaatsverandering kan worden

verminderd en waardoor ook kan
worden geprofiteerd van de kan-
sen, die een veranderend klimaat
biedt. Het gaat hierbij om de
grootste uitdaging in de 21e eeuw.
Bij stresstesten wordt de potentië-
le kwetsbaarheid voor de klimaat-
thema's wateroverlast, hitte,
droogte en overstroming binnen
een gebied in kaart gebracht

Tijdens de bijeenkomst komt ook
de Tracévoorkeur voor de kabels
Net op Zee naar de Eemshaven aan
de orde. De vergadering wordt ge-
houden in de grote zaal van het
waterschapshuis aan de Stedumer-
maar. De aanvang is 19.30 uur.

Gedeputeerde Nienke Homan en burgemeester Henk Jan Bolding
bij de opening van het zonnedak in Den Andel. 

Meer ruimte voor De
Struners in Moarstee

De Moarstee in Stedum wordt voorzien van een aanbouw zodat
er meer ruimte ontstaat voor met name de scouts.

STEDUM - Scoutinggroep De
Struners in Stedum heeft de ge-
wenste uitbreiding in het ver-
enigingsgebouw Moarstee ge-
kregen. 

Moarstee heeft een uitbreiding ge-
kregen voor drie verenigingen, te
weten scouting De Struners, IJs-
vereniging Stedum en tennisver-
eniging De Bosbaan. Moarstee vol-
doet als verenigingsgebouw en
voor dorpse activiteiten goed,
maar het ontbreekt aan opslag
voor kampeermateriaal en is ook
te klein voor het aantal kinderen
dat op zaterdag bij Moarstee aan
scouting doet. Ook kan er maar
één vereniging tegelijk zijn. 
Door in het nieuwe gebouw ook
een kantine en toiletgroep te reali-
seren, ontstaan meer gebruiksmo-

gelijkheden en kan de sterke groei
van de scoutingvereniging worden
opgevangen. Scouting is weliswaar
voornamelijk buiten, maar voor
opslag van kampeermateriaal en
een ranjapauze-gelegenheid bij
slecht weer was deze extra ruimte
wel nodig. 

Dat is inmiddels in casco gereali-
seerd, dankzij een aantal fondsen,
zoals Oranjefonds, VSB fonds, Elk
Dorp een Duurzaam Dak, Schol-
tens Kammingafonds, Rabobank,
SNS fonds, Kern met Pit, bijdragen
van de drie betrokken verenigin-
gen en de medewerking van de ge-
meente Loppersum. De afbouw in
zelfwerkzaamheid is inmiddels be-
gonnen. De Struners hopen 1 no-
vember het gebouw in gebruik te
kunnen nemen.

Kerk Noordwolde open
NOORDWOLDE - Tijdens Open Monumentenfag zal de kerk van
Noordwolde zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur open zijn. Tijdens de
openstelling na de restauratie zijn de unieke  gebrandschilderde ra-
men te bewonderen. Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur zijn er bespe-
lingen op het monumentale Huisz,  Freytag, Lohman-orgel, een
historisch orgel van Europese betekenis. Om 14.00 uur start Alfred
Poort, om 15.00 uur gevolgd door André Aleman en om 16.00 uur
sluit Jan Faber de rij. De toegang is vrij en de openstelling is ‘coro-
naproof’. 

Noorder Rondtochten starten in
Uithuizen, Winsum en Warffum
NOORD-GRONINGEN - De
Noorder Rondtochten, een wan-
delversie van de bekende Gro-
ninger schaatsklassieker, gaat
ondanks de coronamaatregelen
door. Dat heeft de organisatie
bekend gemaakt. Er kan in ja-
nuari gestart worden in onder
andere Winsum, Warffum en
Uithuizen. 

In 2013 werd de eerste versie van
de Noorder Rondtochten georgani-
seerd. De aanleiding hiervoor was
het feit dat het in 2013 exact vijftig
jaar geleden was dat op 26 januari
1963 de inmiddels overleden Gro-
ninger schaatsheld Jan Uitham de
Noorder Rondritten won. Een van
de hoogtepunten van de eerste edi-
tie van dit wandelevenement was
de huldiging van Jan Uitham in
Winsum.Vier jaar later vond de
tweede editie plaats. Ruim 1500
wandelaars volbrachten de barre
tocht, maar genoten onderweg ook
van de vele vuurkorven met knis-
perend haardvuur en natuurlijk
warme chocolademelk en kwast.
Begin volgend jaar is het tijd voor
de derde editie. Het thema van de
Noorder Rondtochten van 2021 is
Wintersfeer. De route en de dorpen
zullen aangekleed worden in win-
terse sferen en de wandelaar
wordt omgedoopt tot ‘batloper’, of-
tewel kluner. 
De Noorder Rondtochten zijn op
28, 29, 30 en 31 januari. In verband
met de coronaregels wordt er in
kleine groepjes gestart. Er zijn di-
verse routes waaruit gekozen kan
worden. Route één is ongeveer
dertig kilometer lang, start in Gro-
ningen en heeft Appingedam als fi-
nishplaats. Route twee is 27 kilo-
meter lang. De start is in Appinge-
dam en Uithuizen fungeert als fi-
nishplaats. Route drie gaat van
Uithuizen naar Winsum en is onge-
veer 25 kilometer lang. De kortere
variant van deze route gaat in
Warffum van start en is een kleine
15 kilometer lang. Route vier is
Winsum-Zoutkamp-Winsum, met
een kortere variant via ’t Stort bij
Leens in plaats van Zoutkamp. De
langste versie van deze twee wan-

delingen is 41 kilometer lang, de
kortste 22 kilometer. In totaal is de
wandeling 135 kilometer lang en
daarmee is dit evenement er een-
tje voor de doorgewinterde wande-
laar. 

De routes van de Noorder Rond-

tochten volgen nagenoeg dezelfde
route als die van de schaatsklassier
de Noorder Rondritten. 
Er kunnen maximaal 1500 wande-
laars aan dit evenement deelne-
men. Inschrijven kan vanaf 1 okto-
ber om 18.00 uur  via de website
www.tochtomdenoord.nl. 

Zonnedak in Den Andel geopend
DEN ANDEL - Burgemeester
Henk Jan Bolding van de ge-
meente het Hogeland heeft
vrijdag het coöperatieve zonne-
dak in Den Andel symbolisch
geopend. Het dak met 200 pa-
nelen is een initiatief van Den
Andel Saaxumhuizen Energie

Neutraal(DASEN) en is gereali-
seerd door de Hogelandster
Energie Cooperatie (HEC).

Na een lange aanloop, het eerste
idee ontstond vijf jaar geleden,
produceert het dak sinds mei duur-

zame lokale energie voor de deel-
nemers aan dit postcoderoospro-
ject. Jan Hink, voorzitter van de
HEC, complimenteerde daarom
ook de deelnemers en de familie
Clevering die eigenaar is van het
dak voor hun geduld en doorzet-
tingsvermogen. Het zonnedak is
een nieuwe stap in de transitie
naar een duurzame energievoor-
ziening. Weliswaar een kleine stap,
maar wel van grote symbolische
waarde. ,,Dit project illustreert dat
het kan, dat we het lokaal en sa-
men doen en wat de HEC betreft
ook een opmaat naar grotere coö-
peratieve energieprojecten”, aldus
Hink.

Burgemeester Bolding gaf in zijn
speech ook aan dat we de transitie
samen moeten doen en dat daarom
juist dit soort projecten van belang
zijn. Hij constateerde dat er in de
gemeente veel lokale initiatieven
zijn en dat deze gezamenlijk een
belangrijke basis vormen voor lo-
kaal eigenaarschap. Bolding ver-
telde dat er sinds kort het provin-
ciale energieloket is om bewoners
te ondersteunen. Met behulp van
dit loket kunnen inwoners van de
provincie Groningen hun eigen wo-
ning verduurzamen. 
Om persoonlijk te benadrukken
dat het provinciebestuur dit soort
lokale projecten van harte onder-
steunt was ook de energiegedepu-
teerde Nienke Homan aanwezig.
Samen met burgemeester Bolding
onthulde zij het bord met de tekst:
‘Hier werken we samen met lokale
bewoners en bedrijven aan een
zonnige toekomst voor onze eigen
leefomgeving!’ 

Overigens is er nog steeds de mo-
gelijkheid te participeren in het
zonnedak in Den Andel. Hiervoor
kan men contact opnemen met
welkom@hogelandstroom.nl of kij-
ken op www.hogeland stroom.nl.

Groninger D66-ers gaan 
brainstormen over de toekomst
ZUIDHORN - Groninger D66-ers gaan tijdens een bijeenkomst op don-
derdag 10 september in Zalencentrum Balk in Zuidhorn brainstormen.
Dat gebeurt onder leiding van twee adviseurs. Er wordt gesproken
over de bestuurlijke en daarmee politieke toekomst van D66 in de
provincie. D66 kent in deze provincie een grote onevenwichtigheid in
de ledenaantallen per afdeling: zes kleinere en een  grote. Met name
voor de kleinere afdelingen, maar ook voor Stad en regiobestuur is het
continu een uitdaging bestuurlijk, financieel en politiek goed te kun-
nen functioneren Aan de orde komen vragen als Hoe enthousiasmeren
we nieuwe bestuurders? Hoe kunnen we elkaars krachten beter be-
nutten? en Is er andere manier van besturen mogelijk? 

Rommelmarkt
bij De Holm
DEN ANDEL  Bij De Holm aan
de Streekweg in Den Andel
wordt zaterdag van 10.00 tot
15.00 uur een grote rommel-
markt gehouden, waarbij de
RIVM-richtlijnen en die van de
plaatselijke autoriteiten in acht
worden genomen. Bezoekers
worden dan ook verzocht, voor-
dat ze het terrein betreden, hun
handen te desinfecteren. 
Er is een royaal assortiment in
de aanbieding, zoals oude,
mooie, gekke, moderne, handige
onvindbare, voordelige, goedko-
pe en mooie spulletjes. Ook de
inwendige mens hoeft niets te
kort te komen. Er zijn diverse
warme en koude dranken en
daarnaast huisgemaakte heer-
lijkheden als taart, soep en ham-
burgers.

IVN pakt activiteiten
vanaf vrijdag weer op
NOORD-GRONINGEN - Na een
korte zomerstop gaan de activi-
teiten bij IVN Noord-Gronin-
gen vrijdag weer van start. IVN
Noord-Groningen heeft als
doelstelling mens en natuur te
verbinden waarbij het zelf le-
ren centraal staat. 

Ook dit half jaar staat er een aan-
tal activiteiten op de agenda waar-
bij er geleerd kan worden over
verschillende onderwerpen.
Zo wordt op vrijdag een vleer-
muisexcursie georganiseerd in
Doodstil en Zandeweer. De excur-
sie staat onder leiding van Klarissa
Nienhuys. In Zandeweer komen ze-
ker vier soorten vleermuizen voor.
Die zijn er niet altijd allemaal,
maar meestal zijn er zeker wel drie
verschillende soorten te spotten.
Tijdens de wandeling komt men
meer te weten over het leven van
deze schemerdiertjes. Waar wonen
ze? Waar leven ze van? En hoe kan
je ze helpen?
Op zaterdag 17 oktober staat een
paddenstoelenexcursie op de agen-
da. Dat betekent een wandeling
door het bos van Grolloo onder lei-
ding van Olga Hartman. Er is geko-
zen voor een gebied waar op dat
moment heel veel soorten te ont-
dekken zijn. De bosvakken hebben

verschillende typen bomen en dus
ook verschillende soorten padden-
stoelen. Speurend met de neus
vlakbij de grond worden de mees-
te paddenstoelen gevonden. Dat
maakt deze excursie nog meer ge-
schikt voor kinderen omdat die
sneller paddenstoelen kunnen ont-
dekken zo dichtbij de grond. 
Op zaterdag 21 november kan men
onder leiding van Jörgen de Bruin
(IVN) en Hans Gartner (Staatsbos-
beheer) op zoek naar (win-
ter)vogels in Nationaal Park Lau-
wersmeer. Het Lauwersmeer is
een van de toplocaties in Neder-
land om van vogels te genieten. In
november zijn veel vogels vertrok-

ken naar hun overwintergebieden
in het zuiden. Hun plek is dan in-
genomen door vogels uit noordelij-
kere streken die bij ons de winter
doorbrengen. Vooral watervogels
en roofvogels zullen speciale aan-
dacht krijgen. Mogelijk laat de
zeearend zich ook nog zien.
Meer informatie over de activitei-
ten en de locaties is te vinden op
de website: www.ivn.nl/noord-gro-
ningen. In verband met het corona-
virus is er slechts plek voor 15 per-
sonen waarbij leden van IVN
Noord-Groningen voorrang krij-
gen. Opgave is verplicht en kan bij
Johanna Klatter via email klat-
ter9@planet.nl.

Bieb in Winsum
weer langer open
WINSUM - De Bibliotheek in Win-
sum is na de beperkte openstelling
in de zomer, weer in ruime mate
toegankelijk voor het publiek, dat
op dinsdag welkom is van 10.00 tot
17.00 uur, op woensdag van 13.00
tot 17.00 uur, op donderdag van
13.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van
13.00 tot 20.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 13.00 uur. 

Tuinfair
in Spijk
SPIJK - Aan de Nesweg 2 in
Spijk vindt zaterdag 19 septem-
ber voor de tweede keer een
Tuinfair plaats.
Bezoekers kunnen er appels en
peren tot sap laten persen door
de mobiele fruitpers van Golden
Raand. Daarnaast staan er ver-
schillende ondernemers waar
men  (streek) producten kunt
kopen, zoals geitenkaas, planten
en bloemen, kraamcadeaus,
tuinspiegels, puddingbroodjes,
appeltaart, geborduurde (ca-
deau-)artikelen, schoonmaakar-
tikelen of parfums. 
Daarnaast kunnen kinderen
kennis maken met tekenen en
hoe zelf een tekening te maken,
kunnen er suikerspinnen ge-
kocht worden en om de bezoe-
kers niet met een lege maag te
laten vertrekken is er patat te
koop. Daarnaast worden er vers
geplukt appels uit eigen tuin en
vers geperste appel- en peren-
sap verkocht. 
Men kan er tussen 10.00 en
16.00 uur terecht. Voor de eer-
ste 25 bezoekers is er een
goodiebag.

D66-er stopt
GRONINGEN - Carin Tappel stopt,
in verband met persoonlijke om-
standigheden, als Statenlid voor
D66. Zij wordt opgevolgd door Jur-
gen Elshof, de eerstvolgende op de
kieslijst.
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Afscheid projectleider 
‘Dynamiek aan het Lint’
UITHUIZERMEEDEN - Henk
Boldewijn heeft vrijdag af-
scheid genomen als projectlei-
der Dynamiek aan het Lint en
NPG Centrumplan Uithuizer-
meeden. Hij is ruim drie jaar in
die hoedanigheid actief ge-
weest.

Namens de drie organisaties
(Stichting Dorpsbelangen Uithui-
zermeeden, Stichting Meij-Invest
en de Ondernemers Vereniging
Eemsmond Noord) ontving Bolde-
wijn een dinerbon en een bos bloe-
men uit handen van de voorzitter
van Stichting Meij-Invest, Jasper
Spijk, als dank voor zijn inzet voor
Uithuizermeeden.  De bijeenkomst
werd gehouden in Groningen
waarbij rekening werd gehouden
met de RIVM-richtlijnen. 
Sinds 2017 was Henk Boldewijn
het gezicht en aanspreekpunt in
het dorp voor (winkel)pand eige -
naren die plannen hadden om hun,
veelal leegstaande winkel, te
transformeren naar een woonbe-
stemming. Na de totstandkoming
van het Visieplan Uithuizermeeden
2025 (in 2016) werden er direct
vervolgstappen gezet om enkele
punten vanuit het Visieplan ver-
der door te ontwikkelen in een Ge-

biedsagenda Uithuizermeeden. De
toenmalige gemeente Eemsmond
heeft ontwikkelbureau KUUB uit
Groningen opdracht gegeven om
de koers te bepalen voor de speci-
fieke onderdelen als wonen, zorg,
sport & cultuur en scholen.  
Henk Boldewijn was destijds inte-
rim-directeur van bureau KUUB
en kwam zodoende in Uithuizer-
meeden terecht. Middels vele ses-
sies met professionals, gemeente-
lijke beleidsambtenaren en verte-
genwoordigers van het dorp werd
het rapport Gebiedsagenda Uithui-
zermeeden eind 2017 aangeboden
aan het toenmalige college van
burgemeester en wethouders. Op 1
juli 2018 trad de subsidieregeling
Dynamiek aan het Lint in werking
waarin de gemeente Eemsmond
(later Het Hogeland) en de Provin-
cie samen 600.000 euro beschik-
baar stelden voor de ‘transitie cen-
trale zone Uithuizermeeden’. 
Boldewijn werd door de gemeente
aangesteld als projectleider. Diver-
se projecten werden aangemeld,
begeleid en kwamen uiteindelijk
tot uitvoering. Met de toekenning
van gemeentelijke NPG-gelden
voor het versterken van het cen-
trum (Plus op de 4 centrumplan-
nen) kwamen meer projecten in
beeld en werd Henk Boldewijn de
‘spin in het web’ en had dan ook

wekelijks ‘spreekuur’ in het dorp.
Begin 2020 werkte hij samen met
enkele leden van Stichting Meij-In-
vest aan de totstandkoming van
het rapport Boter bij de Vis. Dit rap-
port beschrijft 21 projecten in Uit-
huizermeeden die in beeld zijn
voor een upgrading. Het rapport is
medio dit jaar, namens de drie  or-
ganisaties, dan ook ingediend bij
Toukomst Grunnen.
De bestaande organisaties (Stich-
ting Dorpsbelangen Uithuizermee-
den, Stichting Meij-Invest en de
Ondernemers Vereniging Eems-
mond Noord) zijn met elkaar in ge-
sprek om de toekomstige ontwik-
kelingen in het dorp op een pas-
sende manier te vervolgen. Henk
Boldewijn is een nieuwe uitdaging
aangegaan als lid van het Tou-
komstpanel van Toukomst Grun-
nen.          

De overhandiging van een bos bloemen en een dinercheque met vanaf links de afgevaardigden van
het bestuur van Stichting Meij-Invest: Koos Dijksterhuis, Gera Douma, Geert Kruize, Henk Bolde-
wijn, Jasper Spijk, mevrouw Boldewijn en Jan-Ite Lanting. Foto: Elias Oomen.

Garnalenvissers geweerd
in Duits deel Waddenzee
LAUWERSOOG - De Nederlandse garnalenvissers ma-
ken zich grote zorgen over Duitse plannen die het vissen
in dit deel van de Waddenzee sterk zullen beperken.
Door Duitsland wordt er al ruim vijf jaar gewerkt aan
het instellen van visserijbeperkende maatregelen in Na-
tura 2000-gebieden in Duitse wateren.  De oorspronkelij-
ke plannen zijn onlangs flink gewijzigd ten nadele van
de vissers.

Daar waar in de vorige plannen
voor het Sylter Outer reef in een
groot deel van het gebied een uit-
zondering voor de garnalenvisserij
bestond, wordt nu gesproken van
een jaarrond sluiting van alle ge-
sleepte vistuigen. Dus ook de gar-
nalenvisserij. Dit gebied is voor de
Nederlandse, maar natuurlijk ook
Duitse garnalenvissers, in het win-
terhalfjaar van grote waarde. Daar
waar eerst het gebied was opge-
deeld in een westelijk, midden en

oostelijk gedeelte is er nu alleen
een corridor (oost-west) waar nog
gesleepte bodemberoerende visse-
rij mag plaatsvinden. 
Volgens de Duitse visserijorganisa-
tie wordt gesteld dat deze corridor
goed uitkomt voor de Deense in-
dustrievisserij op zandspiering.
Ook de voorgestelde sluiting op de
zogenaamde Amrumbank blijkt
vele malen groter dan eerder voor-
gesteld. In eerdere voorstellen was
alleen de gedeeltelijke sluiting

van de Amrumbank gesloten voor
garnalenvisserij maar nu wordt
voorgesteld om voor het Sylter Ou-
ter reef geen uitzondering te ma-
ken voor garnalenvisserij. 

De Duitse visserij-organisatie
heeft haar overheid opgeroepen
om de uitzondering voor de garna-
lenvisserij in deze plannen weer
terug te brengen, maar die kans
wordt als klein ingeschat. 
De Nederlandse Vissersbond heeft
het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit geïnfor-
meerd over deze ontwikkeling en
gevraagd om op korte termijn in
gesprek te gaan over dit onder-
werp. De Nederlandse Vissersbond
vreest dat de voorgestelde maatre-
gelen ‘disproportionele gevolgen’
hebben voor de Nederlandse vis-
sersvloot. 

Borkumer stenen
Naast de voorgestelde sluiting van
een groot deel van het Sylter Ou-
ter reef wordt ook voorgesteld om
het Duitse deel van de Borkumer
stenen, buiten de 12 mijlszone, te

sluiten voor bodemberoerende vis-
serij. Nederlandse garnalenvissers
zijn met name in de periode van
november tot en met april actief in
de Duitse wateren. ,,Wanneer deze
wintervisserij in de voorgestelde
mate wordt beperkt, is de schade
voor de garnalenvisserij onoverko-
melijk. De wintervisserij in de Sylt
zorgt er voor een groot deel van de
vloot voor dat een rendabele jaar-
rond garnalenvisserij kan worden
beoefend.”, aldus de Nederlandse
Vissersbond.

Spreeuwenformaties bij haven
NOORDPOLDERZIJL - Al enige tijd zwermen spreeuwen tegen zonsondergang in groten getale bij de
haven van Noordpolderzijl. De spreeuwen verzamelen zich boven hun gezamenlijke slaapplaats (in
het riet) en vliegen samen een tijdlang in mooie figuren door de lucht alvorens zich massaal op hun
slaapplek te storten. Eenmaal op de grond en in het riet, is de show afgelopen.  Foto: Hilde van Heu-
veln.

De brandweer oefende samen met de KNRM in de Eemshaven.
Foto: Mariska Burema (www.eemshavenonline.nl).

Brandweer Uithuizen
te water in Eemshaven

EEMSHAVEN - De brandweer-
ploeg van de post Uithuizen
heeft dinsdagavond een bijzon-
dere oefenavond gehad. 

Het was geen normale brandweer-
oefening waar brand of een onge-
val centraal staat, maar een oefe-
ning te water. KNRM, waterpolitie
en Rijkswaterstaat hebben samen
met de Veiligheidsregio een oefen-
avond opgezet om het bestrijden
van incidenten op en rond de Gro-
ningse zeehavens te oefenen.
Tijdens de oefenavond kreeg de
brandweerploeg uitleg van de ver-
schillende instanties en ging men

het water op. Dit gebeurde met de
reddingboot Jan en Titia Visser
van KNRM-station Eemshaven. 
De RWS74 van Rijkswaterstaat
was ter plaatse en deed dienst als
schip in nood. Vanaf de redding-
boot Jan en Titia Visser moest er
door de brandweerploeg worden
overgestapt op de RWS74 en de
P321 politie-RIB, om deze manoeu-
vre te oefenen.
De KNRM gaf hierbij toelichting
over de veiligheidsregels bij onder
meer het overstappen. Verder
werd er ingegaan op het materiaal
dat beschikbaar is voor verschil-
lende incidenten.

Pelgrimstocht
tijdens equinox
WINSUM /HALFAMBT -  De pel-
grimstocht editie 2020 van Kerk in
het Dorp vindt plaats op zondag 19
september. Dat is de dag dat het
op aarde even lang licht als donker
is: de equinox.  
Tijdens deze pelgrimstocht, die om
10.00 uur begint in de Torenkerk
van Winsum, fietsen de deelne-
mers via Schouwerzijl en Mensin-
geweer naar Eenrum. Vandaar
voert de tocht via Broek en Wier-
huizen naar Pieterburen. Vanuit
deze plaats gaat de tocht verder
naar de Waddendijk en via de
Linthorst Homanpolder naar Wes-
ternieland, waar geluncht kan wor-
den. 
Hierna gaan de deelnemers via
Baflo en Tinallinge via de Abbe-
weersterweg naar de Centrumkerk
in Winsum, waar de dag met een
korte vesper wordt afgesloten. Tij-
dens de dag is er aandacht voor de
equinox.
Onderweg kunnen zo’n tien ker-
ken worden bezocht. Her en der is
er voor de deelnemers koffie/thee
en fruit. Er is tijdens die dag veel
te zien en te beluisteren. Er is
ruimte voor ontmoetingen, maar
ook om af en toe in stilte een etap-
pe te fietsen.
De pelgrimstocht wordt georgani-
sered door Kerk in het Dorp en de
deelnemende kerken in de ver-
schillende plaatsen. Een vrijwilli-
ge gift van de deelnemers wordt op
prijs gesteld. 

Opgave voor deze dag is mogelijk
via: info@kerkin hetdorp.nl of tele-
fonisch: 06 52498157 (Jolanda Tu-
ma).

Rocking Good 
Folk wijkt uit 
naar de Hoogte
WINSUM - In verband met de
coronacrisis wijkt Rocking Good
Folk, dat concerten organiseer-
de in de Jolly Cat in Winsum,
tijdelijk uit naar een andere lo-
catie in het dorp: De Hoogte.
Het optreden van Boxin' the
Vox moest worden afgelast, om-
dat de Jolly Cat was gesloten.
Bij het zoeken naar een nieuwe
locatie, was meer ruimte voor
de concerten cruciaal. Hiervoor
blijkt de grote zaal van De
Hoogte het aangewezen adres.
In deze grote zaal kunnen con-
certen worden gegeven, waarbij
de RIVM-richtlijnen worden ge-
volgd. Daarnaast is De Hoogte
rolstoeltoegankelijk.
Tijdens het eerste optreden op
de nieuwe locatie op 27 septem-
ber treedt William van der Laan
(van Rapalje) op. Hij  brengt
pure, rauwe Keltische folk.  De-
ze muzikale happening begint
om 14.30 uur, de zaal is open
vanaf 13.45 uur. 
Doordat optredens in De Hoogte
door aanpassingen aan verlich-
ting, apparatuur en dergelijke
meer gaan kosten, gaat de toe-
gangsprijs omhoog.

Oorlogsfilm Baflo
gaat in première
BAFLO - In dorpshuis Agricola
in Baflo zal zaterdag 26 septem-
ber de oorlogsfilm Dat Vergeet
je Nooit in première gaan. 

De film zou in eerste instantie op
18 april in première gaan. Corona
gooide roet in het eten. Later deze
maand gaat men dus voor een her-
kansing en wordt de documentaire
over de gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog in de voor-
malige gemeente Baflo alsnog voor
het eerst vertoond.. 
De zaal is om 13.00 uur geopend.
Om 13.30 uur start het programma

met een inleiding en de officiële
opening door burgemeester Henk
Jan Bolding van de gemeente Het
Hogeland. Om ongeveer 14.00 uur
start de film en na afloop is er een
korte nabespreking onder leiding
van Stichting De Tweede Wereld-
oorlog in Baflo.

Uiteraard worden alle regels om-
trent het voorkomen van de ver-
spreiding van corona in acht geno-
men. Zo wordt het publiek over
twee zalen verdeeld en krijgt ie-
dereen een zitplaats toegewezen.
Onderling wordt anderhalve meter
afstand bewaard. Ook wordt ieder-
een verzocht om bij binnenkomst
contactgegevens achter te laten.
Na afloop is er geen traditionele
borrel, maar wel de mogelijkheid
vragen te stellen aan de filmma-
kers onder leiding van een dag-
voorzitter en bezoekers worden in
de zaal voorzien van een hapje en
een drankje.

De film draait is een dag later, op
zondag 27 september, om 13.30 uur
en om 15.30 uur nogmaals te zien.
Kaarten zijn vanaf 11 september
(gratis) af te halen bij de Coop en
Slagerij Bos in Baflo. Ook zijn er
usb-sticks met de film te koop. Die
kan men na de première kopen in
dorpshuis Agricola of via het be-
stuur van de Historische Kring Baf-
lo. 

Afscheid badjuf Leens
LEENS - Door badgasten, zwemlesleerlingen, vrijwilligers, collega's
en bestuur is zaterdag afscheid genomen van badjuf/manager Hil-
de de Boer van het zwembad de Marne in Leens. Ze gaat na 31
jaar genieten van haar pensioen. In de ochtend werd zij  door haar
collega’s opgehaald met de fiets en verrast met een versierde bak-
fiets waarin zij werd vervoerd naar het zwembad. Eerst werd er
onder luid getoeter een rondje Leens gefietst. Hierna werd ze opge-
wacht door een met vlaggetjes zwaaiend ontvangstcomité. Er was
koffie met gebak, ranja en wat lekkers voor alle kinderen en nog
vele leuke andere verrassingen.  De dag werd opgeluisterd door DJ
Matt Ice uit Leens met veelal haar favoriete muziek.De Visser opent 

expositie in Winsum
WINSUM - In de Blauwe
Schuit in Winsum is van 18 sep-
tember tot 2 oktober de exposi-
tie Broos Geluk te zien. De foto-
tentoonstelling geeft een in-
kijkje in de gevolgen van een
maatschappelijk stigma. Wet-
houder Mariëtte de Visser zal
de openingshandeling voor
haar rekening nemen. 

Wie op Facebook kijkt, krijgt het
vermoeden dat iedereen gelukkig
is. Het tegendeel is ook waar, ie-
dereen is kwetsbaar. Bijna de helft
van alle Nederlanders maakt in
zijn leven een kwetsbare periode

mee waarbij er sprake is van een
ernstige ontwrichting in het dage-
lijkse functioneren. In die weten-
schap is kwetsbaarheid een nor-
maal menselijk verschijnsel dat
hoort bij het dagelijkse leven. Vol-
gens de initiatiefnemers van het
project Broos Geluk is het leven
niet zo maakbaar als vaak gedacht
wordt. De fototentoonstelling geeft
aanleiding tot gesprek en dat is
volgens de makers noodzakelijk,
want kwetsbaarheid kan leiden tot
sociale uitsluiting en eenzaamheid.
Het project wordt begeleid door
René Alberts (fotograaf en docent
aan de ABK Minerva) en Bart van
Mulkom (Beleidsadviseur VNN).
De expositie wordt vrijdag 18 sep-
tember om 15.00 uur officieel ge -
opend door wethouder Mariëtte de
Visser van de gemeente Het Hoge-
land. Tijdens de bijeenkomst is er
muziek van Kris Vesseur en poëzie
van Kasper Peters (voormalig
stadsdichter van Groningen en in-
woner van Het Hogeland).

Na de opening en het bekijken van
de tentoonstelling volgt een dia-
loog met beleidsmakers, fotogra-
fen, buurtgenoten, naasten en
hulpverleners. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via
m.blom@mensenwerkhogeland. nl.

Bestemmingsplan
Eemshaven aangepast
EEMSHAVEN - Het college
van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Het Ho-
geland wil het bestemmings-
plan Eemshaven Zuid oost aan-
passen. 

Deze aanpassing zou het planolo-
gisch mogelijk maken om een
200kV-kabelverbinding aan te leg-
gen. Dat is noodzakelijk om de
snelle groei van het internetge-
bruik op te kunnen vangen en de
daarbij behorende groeiende
vraag van services van internetgi-
gant Google. Extra toevoer van
elektriciteit is nodig om de toe-
komstige uitbreiding van de da-
tacapaciteit mogelijk te maken.
Wethouder Eltjo Dijkhuis legt uit
hoe het zit: ,,De kansen in de
Eemshaven zijn uniek en die kan-
sen willen we volop benutten.’’
,,Het te realiseren kabeltracé heeft
een lengte van 1900 meter en
wordt ondergronds aangelegd. Bij
de aanleg van de kabel zal er tijde-
lijk een toename van geluid zijn,
maar de andere milieueffecten
zijn klein en er treden geen noe-
menswaardige gevolgen op voor de
woon- en leefomgeving. Het voor-
ontwerpbestemmingsplan komt
binnenkort ter inzage te liggen’’,
aldus Dijkhuis.

Nieuwe speel-
en beweegtuin
ZOUTKAMP - De nieuwe speel- en
beweegtuin De Regenboog in
Zoutkamp wordt zaterdag 19 sep-
tember officieel geopend. De offi-
ciële openingshandeling wordt om
13.30 uur verricht door wethouder
Harmannus Blok middels het hij-
sen van een vlag.  Aansluitend is er
voor de kinderen een circusinstuif
van Circus Santelli en vanaf 15.00
uur kunnen volwassenen deelne-
men aan diverse demonstraties in
de beweegtuin. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via speel-
tuinderegenboog@gmail.com.

Klaverjassers
Baflo dit jaar
niet meer bijeen
BAFLO - Klaverjasclub Baflo
heeft, in verband met de corona-
maatregelen alle klaverjasavon-
den tot 31 december afgeblazen.
Dat geldt ook voor de marathon in
november. Mogelijk kan de draad
in het nieuwe jaar weer worden op
gepakt.



TV-MAANDAG TV-DINSDAG TV-WOENSDAG ERUIT GELICHT
NPO1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.45 Piets weerbericht
19.05 De vooravond; talkshow
19.58 NPO Radio 2 Collecte drive-in
20.00 Journaal
20.35 Radar; consumentenprogram-

ma
21.30 De avondetappe; talkshow
22.23 NPO Radio 2 Collecte drive-in
22.25 Op 1
23.30 Journaal
23.50 Op1
00.55 De avondetappe
01.45 Journaal

NPO 2

17.00 Journaal
17.10 Twee voor 12; quiz
18.10 Met het mes op tafel; quiz

18.45 Binnenstebuiten
19.15 Typisch Buitenhof; realitypro-

gramma
20.25 Aan het hart; doc.
21.30 Nieuwsuu
22.15 De monitor
22.50 Kruispunt
23.20 Adieu God?
23.55 Andries
00.20 De nachtzoen

NPO 3

17.05 Checkpoint
17.35 Mees Kees
18.00 De regels van Floor
18.15 Brugklas 
18.25 SpanGas: de Campus
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Nations League
20.35 Voetbal Nations League;

rechtstreeks verslag
21.43 Voetbal Nations League wed-

strijdanalyse
21.50 Voetbal Nations League
22.55 Voetbal Nations League nabe-

schouwing
23.30 Promenade
00.00 Feuten
00.30 Nachttv

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws 
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Goede tijden, slechte tijden;

soap
20.30 Voor hetzelfde geld; woonpro-

gramma 
21.30 KL2020: terug in de lucht; de

persoonlijke verhalen van tien
medewerkers van KLM

22.00 Jinek
23.25 Nieuws en weer
23.45 Jinek

RTL 5

17.30 Gordon Ramsay
18.30 Horrorhuurders & huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance down under
20.30 Bij ons op het kamp; maak

kennis met woonwagenbewo-
ner Mario

21.30 Love island; Nederlandse en
Vlsaamse vrijgezellen gaan op
zoek naar de ware liefde

22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 The Americans

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Crank: high voltage

22.15 Absolution; actiefilm  uit 2015

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.20 Het blok Nieuw-Zeeland
18.25 My kitchen rules
19.25 Masterchef Australie
20.30 The Da Vinci Code; thriller uit

2006, met Tom Hanks
23.30 Major crimes

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 Lang leve de liefde; datingpro-

gramma
18.30 Dit vindt Nederland; actuali-

teiten
19.30 Mr Frank Visser: Wordt u al

geholpen?; juridisch program-
ma, waarin Meester Frank Vis-
ser in zijn eigen werkkamer
mensen ontvangt met juridi-
sche vragen

20.30 Chateau Meiland; realityserie
21.30 Restaurant misverstand; reali-

typrogramma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.45 Weer
23.55 Dit vindt Nederland

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.40 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren; reali-

tyserie
20.30 Scorpion; actieserie
21.25 Scorpion
22.20 S.W.A.T.
23.10 S.W.A.T.

Veronica

18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.45 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 2 guns; Amerikaanse ac-

tiekomedie uit 2013
23.40 Sicario: day of the soldado;

actiefilm uit 2018

Fox

17.30 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.05 The X-files essential collec-

tion
21.00 The truth about the Harry

Quebert affair; dramaserie
22.00 The truth about the Harry

Quebert affair; dramaserie
22.55 CSI

RTL 8

17.05 The flying doctors
18.05 The bold and the beautiful
18.35 The bold and the beautiful
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie 
21.30 The good doctor
22.30 Grey’s anatomy; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy

EEN

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Dagelijkse kost; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.45 Iedereen be-
roemd 20.10 Weer 20.15 Thuis 20.40
Dwars door Belgie 21.30 Vive le velo
22.40 Journaal 22.40 Dubbelleven
23.29 Loterij/weer 23.30 Iedereen
beroemd

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
Junior 19.05 Ancient superstruc-
tures; doc.; doc. 20.00 Terzake 20.35
De afspraak 21.15 Inside the SS: rise
to power; doc. 22.10 Make us dream
23.45 The circumciser; reportage

Duitsland 1

18.50 Heiter bis todlicht morden im
norden 19.45 Wissen vor 8 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Geisterkatzen; na-
tuurprogramma 21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen 22.50 Die story
im ersten 23.35 Geschichte im er-
sten; 00.20 Nachtmagazin

Duitsland 2

18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Die toten vom Bo-
densee- der blutritt; misdaadserie
21.45 Heute-journal 22.15 Adrif00
Amerikaanse avonturenfilm  uit 2018
23.45 Heute journal update

Duitsland 3

18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokal-
zeit 20.00 Tagesschau; 20.15 Markt
21.00 Die ernahrungs-docs 21.45
NDR info; 22.00 45 min 22.45 Kultur-
journal 23.15 Shetland

Eurosport

10.30 Tennis: US open 11.30 Tennis
12.30 Tour de France 15.00 Olympi-
sche spelen 17.00 Tennis

TV Noord

18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.10  De vooravond; talkshow
20.00 Journaal
20.30 Opsporing verzocht
21.25 De avondetappe
22.15 Op 1
23.20 Journaal

NPO 2

17.10 Tijd voor Max
17.45 Natuur op 2; het geheime le-

ven van de hond
18.45 Binnenstebuiten
19.15 Typisch Buitenhof
19.50 Met het mes op tafel; quiz
20.25 De kunstdetective; reportage
21.05 De geknipte gast; interview-

programma
21.30 Nieuwsuur
22.10 De hofbar; talkshow
22.40 Afghanistan: the wounded

land; doc.
23.35 Time trial

NPO 3

17.05 Checkpoint
17.35 Kaal of kammen
18.00 De regels van Floor
18.15 Brugklas
18.25 SpanGas de campus
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Je zal het maar hebben 20

jaar; reportage
21.00 Pretty & Single; datingpro-

gramma
21.50 Ik durf het bijna niet te vragen
22.25 Alleenzaam; reportage
23.10 Feuten
00.10 De vooravond

RTL 4

17.00 Het Spaanse dorp Polopos
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainment-

programma
19.30 RTL nieuws&weer
20.00 Goede tijden, slechte tijden;

soap
20.30 Frank & Rogier checken in;

amusement deze keer gaan de
heren meehelpen om Bed and
breakfast op te knappen

21.25 De erfgenaam; amusement
22.00 RTL nieuwsupdate
22.05 Jinek
23.35 RTL nieuws
23.55 Jinek
01.10 Boulevard

RTL 5 

17.40 Dr. Phil
18.30 Horrorhuurders en huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance down under
20.30 Kees van der Spek: oplichters

aangepakt
21.30 Love island; datingprogramma
22.30 24 uur in de ER
23.30  Ambulance down under; re-

alityserie
00.30 The Americans; dramaserie

RTL 7

15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 The Italian job; actiefilm uit

2003
22.45 Drive angry; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2011

01.00 Nachttv

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.20 Het blok
18.25 Masterchef Australie
20.30 The rookie; misdaadserie
22.20 Council of dads; dramaserie
23.10 Five bedrooms; dramaserie

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 Lang leve de liefde
18.30 Dit vindt Nederland
19.30 Mr. Frank Visser: wordt u al

geholpen?; juridisch program-
ma

20.30 Getekend voor het leven; real-
ityprogramma

21.30 Crisis in de tent; chef Herman
den Blijker en Annemarie van
Gaal helpen noodlijdende
restaurants te overleven

22.35 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.45 Weer
23.55 Dit vindt Nederland
01.05 Lang leve de liefde

SBS 9

18.10 Traumacentrum
18.40 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren
20.30 La vita e bella; tragikomedie

uit 1997

22.55 The perfect storm;
Amerikaanse actiefilm uit
2000

Veronica    

18.00 Veronica’s funniest
18.10 The king of queens
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory; come-

dyserie
20.00 The big bang theory
20.30 Mile 2; Amerikaanse actiefilm

uit 2018
22.15 Shooter; Amerikaanse thriller

uit 2007

FOX

17.30 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.10 Chicago med
21.10 Chicago med
22.55 Paranormal caught on camera;

reportage

RTL 8

18.05 The bold and the beautiful;
soapserie

18.35 The bold and the beautiful;
soapserie

19.00 Married at first sight Australie
20.30 Hot pursuit; Amerikaanse ac-

tiekomedie uit 2015
22.25 Mannenharten; Nederlandse

filmkomedie uit 2013

00.30 Nachttv

ÉÉN 

18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 Dagelijkse kost 18.30
Blokken 19.00 Journaal/ weer 19.45
Iedereen beroemd; 20.10 Weer
20.15 Thuis 20.40 Durf te vragen
21.30 Vive le velo 22.35 Journaal;
22.55 Dubbelleven; dramaserie
23.47 Loterijen 23.50 Iedereen be-
roemd

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.05  Blue planet revisited
20.00 Terzake 20.35 De afspraak
21.15 Drowning in plastic 22.10 De
ideale wereld; 22.55 Once upon a ti-
me in Iraq; doc.

Duitsland 1

18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50
WaPo Bodensee; misdaadserie
19.45 Sportschau 20.00 Tagesschau
20.15  Die kanzlei 21.00 In aller
freundschaft 21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen 22.50 Bonnie &
Bonnie; filmdrama

Duits land 2

17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Soko
Koln 19.00 Heute; 19.25 Die Rosen-
heim cops 20.15 ZDF-zeit: mensch
Beckenbauer! Schau’n mer mal
21.00 Frontal 21 21.45 Heute journal
22.15 37 22.45 Markus Lanz 

Duitsland 3

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.15 Panorama 3 21.45 NDR info
22.00 Tatort 23.30 Weltbilder

Europort

10.30 Tennis US open 12.30 Tour de
France; 17.50 Tennis

TV Noord

18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1 

17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.10 De vooravond; quiz
20.00 Journaal
20.35 Van onschatbare waarde;

taxatieprogramma
21.35 De avondetappe; talkshow
22.15 Op 1
23.20 Journaal

NPO 2

17.15 Tijd voor Max
18.10 Met het mes op tafel; quiz
18.45 BinnensteBuiten; reportages
19.15 Typisch buitenhof; realitypro-

gramma
19.50 Met het mes op tafel; quiz
20.25 Thuis op Zuid; reportage
21.15 Nu te zien!
21.30 Nieuwsuur
22.15 Andere tijden; geschiedenis-

magazine
22.55 2doc: Jozi gold
00.00 De Boedhistische blik
00.35 De nachtzoen

NPO 3

17.35 Voor het blok
18.00 De regels van Floor; jeugdse-

rie
18.10 Brugklas
18.20 SpanGas de campas
18.35 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.20 Make Holland great again; re-

portage
21.05 Het beste van; muziekpro-

gramma
21.55 Jouw schuld dat ik dik ben
22.45 3 op reis
23.25 De vooravond
00.15 Nachttv

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Goede tijde, slechte tijden
20.30 Obese; coachingprogramma
21.30 Bureau 040; reportage
22.00 Jinek
23.25 Nieuws
23.45 Jinek

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.30 Horrorhuurders en huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance down under
20.30 Ranking the stars; amuse-

mentsprogramma
21.30 Love island; datingprogramma
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 The Americans

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 The mechanic; Amerikaanse

actiefilm uit 2011, met Jason
Statham

22.15 The expendables; Amerikaan-
se actiefilm uit 2010

00.35 Nachttv

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 Masterchef Australie
20.30 Manifest; dramaserie
22.20 Evil; dramaserie
23.10 Law & order; special; mis-

daadserie
00.05 Major crimes

SBS 6

17.50 Hart van Nederland
18.00 Lang leve de liefde
18.30 Dit vindt Nederland
19.30 Mr. Frrank Visser: Wordt u al

geholpen?;njuridisch program-
ma

20.30 Steenrijk straatarm; reality-
programma

21.30 Paleis voor een prikkie; reali-
typrogramma

22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws

23.45 Weer
23.55 Dit vindt Nederland

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.15 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren
20.30 Chicago med
21.25 Chicago med; misdaadserie
22.20 Person of interest; misdaad-

serie 
23.10 Person of interest; dramaserie
00.05 Nachttv

Veronica

18.00 Veronica’s funniest
18.10 The king of queens
18.40 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 White house down;

Amerikaandse actiefilm uit
2013

23.10 Safe house; actiefilm uit 2012

01.25 Nachttv

Fox

17.55 Flip this house 
18.50 According to Jim
20.35 9-1-1
21.30 The royals
22.25 The royals
23.15 The X-files essential
00.10 Chicago med

RTL 8

18.05 The bold and the beautiful;
soap 

18.35 The bold and the beautiful;
soap

19.00 Married at first site Australie
20.30 Home again; Amerikaanse

filmkomedie uit 2017
22.30 Mannenharten 2; Neder-

landse filmkomedie uit 2015
00.15 Grey’s anatomy

ÉÉN

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Dagelijkse kost; 18.30
Blokken 19.00 Journaal 19.45 De
stoel; 20.10 Weer 19.45 Iedereen
beroemd 20.05 Joker + lotto; 20.15
Thuis 20.40 De cel vermiste perso-
nen 21.30 Vive le velo 22.30 Jour-
naal/ Weer; 22.50 Dubbelleven
23.41 Loterijen

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 Droning in plastic 20.00
Terzake; 20.35 De afspraak 21.15
Seasons in the wild; doc. 22.05 Big
little Lies; misdaadserie

Duitsland 1

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
18.00 Gefragt- gejagt 18.50 Rentner-
cops 19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Verunsi-
chett- alles gute fur die zukunft
21.45 Plusminus 22.15 Tagesthemen
22.50 Maischberger, die woche;
talkshow 00.05 Nachtmagazine

Duitsland 2

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wis-
mar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
Heute 19.25 Heldt 20.15 Aktenze-
ichen XY ungelost 21.45 Heute-jour-
naal 22.15 Auslandsjournal 22.45
ZDF zoom 23.15 Markus Lanz 

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Aus-
gerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde;
19.30 Landermagazine; 20.00 Tages-
schau; 20.15 Wildes Deutschland
21.45 NDR info 22.00 Grossstadtre-
vier 22.50 Extra 3 23.20 Zapp live
23.50 7 tage 00.20 Nachttv

Euros port

11.30 Tennis 12.30 Tour de France
17.50 Tennis: US open 23.00 Tour de
France

TV Noord

18.00 Noord Vandaag; 18.22 Weer-
bericht; (Programmering wordt elk
half uur herhaald) 

Op RTL8 is dinsdagavond om half negen de komische
film Hot Pursuit uit 2015 te zien. De hoofdrollen zijn
voor ReeseWitherspoon en SofiaVergara.Een keurige po-
litieagent die altijd handelt volgens het boekje, moet een
getuige beschermen, de sexy weduwe van een maffia-
baas. De twee maken een reis door Texas, achtervolgd
door corrupte politiemensen en huurmoordenaars.

Net 5 heeft vanavond (maandag) om half negen de film
The DaVinci Code uit 2006 op het programma staan. De
hoofdrollen worden gespeeld door Tom Hanks, Jean Reno,
Ian McKellen, Paul Bettany, Audrey Tautou en Alfred
Molina. In Parijs loopt professor Robert Langdon een af-
spraakmismet de conservator van het Louvre omdat die
kort daarvoor is vermoord. Langdon is de belangrijkste
verdachte, ook al omdat deman vóór hij stierf zijn naam
op de grond heeft geschreven. Hij beseft dat de conserva-
tor aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan
ontcijferen: symbolen die verwijzen naar de werken van
DaVinci. Geholpen door een agente maakt Langdon zich
uit de voeten en begint de speurtocht naar het motief
voor de moord en naar de betrokkenheid van het Opus
Dei.Want met name de katholieke kerk zit niet op de op-
lossing te wachten. Ondertussen zitten de politie en de
moordenaar hen op de hielen...

In het nieuwe RTL 5-programma ‘Bij ons op het kamp’ wordt
de kijker sinds vorige weekmaandag (20.30 uur) meegenomen
in de trotse gemeenschap van woonwagenbewoners. Te zien is
wat deze bruisende en mysterieuze cultuur zo bijzonder en ei-
genzinnig maakt. Het betreft een achtdelige reeks.
Nederland telt ongeveer 35.000 mensen die in een woonwagen
wonen, verdeeld over ruim elfhonderd kampen. Die kampen
worden met een scheef oog bekeken. Want wie zijn die vreem-
den achter die grote muren en hekken van het kamp?Waarom
zijn ze zo gesloten?Wat doen die mensen daar de hele dag? De
overheid ziet de kampen liever verdwijnen en daardoor wordt
het voor woonwagenbewoners steeds moeilijker om een sta-
plek te krijgen. En zo dreigt een bijzondere familiecultuur ver-
loren te gaan.
In de eerste aflevering maakte de kijker onder andere kennis
met woonwagenbewoner Mario die zijn succesvolle dj-carrière
per direct liet vallen toen hij hoorde dat zijn oma ziek was.
Oma heeft maar liefst 109 klein -en achterkleinkinderen maar
de band met Mario is heel speciaal. Mario woont nu in een
piepkleine caravan op het miniatuurkampje van oma in
Utrecht om voor haar te zorgen. De gemeente weigert name-
lijk een vergunning af te geven voor een staplek. Ook kwamde
opkomende rapartiest Piet junior aan bod, die in zijn raps
graag de stereotypen van het woonwagenkamp op de hak
neemt. Volkszanger Hannes Junior, legde uit hoe het werkt
met demoordende rivaliteit in het wereldje van de autoscouts.
Tony uit Hoorn woont op één van de laatste grote familiekam-
pen van Nederland. Tony runt zijn autobedrijf al vanaf zijn
15e en ziet zelfs in wat oude stoelen nog een bron van inkom-
sten. Elke aflevering leveft de kijker mee met terugkerende
personages en leert ook weer nieuwe kleurrijke en markante
woonwagenbewoners kennen.

Veronica heeft vanavond (maandag) om half negen de
film 2 Guns uit 2013 op het programma staan.De hoofd-
rollen worden gespeeld door DenzelWashington en Mark
Wahlberg. In deze op de gelijknamige graphic novel ge-
baseerde misdaadfilm moeten een narcoticabrigade
agent en een specialist van de inlichtingendienst van de
marine een onderzoek naar elkaars activiteiten instellen.
Op het moment dat blijkt dat het onderzoek is opgezet
door de maffia nemen ze het recht in eigen hand...

The Da Vince Code

Hot Pursuit op RTL8

Bij ons op het kamp
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Verkiezing ’Het mooiste bedrijf in het mooiste dorp’
WINSUM - Economic Board Gronin-
gen (EBG) organiseert samen met On-
dernemersvereniging Winsum de ver-
kiezing Het mooiste bedrijf in het
mooiste dorp. 

Hiermee wordt ingespeeld op de uitver-
kiezing van Winsum tot mooiste dorp van
Nederland. Dit mooie dorp heeft volgens
de EBG en de ondernemersvereniging
prachtige bedrijven die gezien mogen
worden. De winnaar van de verkiezing
krijgt 5000 euro om te besteden aan
zijn/haar bedrijf.  Iedereen mag een be-
drijf uit Winsum nomineren voor deze ti-
tel. 
Emme Groot, bestuursvoorzitter van Eco-

nomic Board Groningen, heeft de ge-
meente Het Hogeland  inmiddels gefelici-
teerd met de benoeming van Winsum tot
mooiste dorp van Nederland. Hij over-
handigde wethouder Harmannus Blok
een Winsumer vlag met een passende op-
druk. ,,EBG werkt met veel plezier vanuit
dit prachtige dorp. Voor ons kwam deze
benoeming niet als verrassing”, aldus
Groot. ,,Wij willen de gemeente, inwoners
en ondernemers van harte feliciteren. Sa-
men met de Ondernemersvereniging
Winsum organiseren we een verkiezing
om de bedrijven in Winsum in het zonne-
tje te zetten.” 
Iedereen kan tot en met 14 september
een bedrijf in Winsum nomineren. Dit
kan via de website ebgn.nl/mooistebe-

drijf. De jury bestaat uit Eltjo Dijk-
huis (wethouder gemeente Het Ho-
geland), Henk Sok (directeur Top In-
stallatiegroep en voorzitter Onderne-
mersvereniging Winsum) en Erik
Doorenspleet (accountmanager Eco-
nomic Board Groningen). Op maan-
dag 21 september maakt de jury de
drie finalisten bekend. De jury be-
oordeelt in hoeverre de genomineer-
de bedrijven zich onderscheiden op
het gebied van innovatie, klant- en
servicegerichtheid, duurzaamheid
en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Ook kijkt de jury hoe het
bedrijf bijdraagt aan de bedrijvig-
heid en leefbaarheid in het dorp of
de regio. 
Na de bekendmaking van de drie fi-
nalisten is het weer de beurt aan het
publiek: zij kiezen de uiteindelijke
winnaar. Ook deze ronde vindt on-
line plaats, zodat iedereen de kans
krijgt om te stemmen. 

Economic Board
Economic Board Groningen is opge-
richt om de werkgelegenheid en be-
drijvigheid in Noord- en Midden-
Groningen te stimuleren. Onderne-
mers kunnen gebruikmaken van
geld en advies. Ook nu, tijdens de co-
ronacrisis, kunnen ondernemers bij

EBG terecht, onder andere voor web-
inars, online sessies, de EBG Advies-
regelinG en persoonlijk advies. Het
team van Economic Board Gronin-
gen werkt met veel plezier vanuit
Winsum. 
Meer informatie over de verkiezing
is te vinden op de website
www.ebgn.nl/mooistebedrijf

� Emme Groot, bestuursvoorzit-
ter van Economic Board Gronin-
gen, feliciteert wethouder Har-
mannus Blok van de gemeente
Het Hogeland met de benoeming
van Winsum tot het mooiste
dorp van Nederland. Hiervoor
overhandigt hij een speciale
Winsumer vlag met opdruk.
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Wethouder Mariëtte de Visser opende zaterdag de nieuwe tennisbanen van de TC Warffum. Ze deed
dat door het hek te openen.

Banen TC Warffum heropend
WARFFUM - De banen van TC
Warffum in Breede zijn zater-
dagmiddag officieel heropend
door wethouder Mariëtte de
Visser van de gemeente Het
Hogeland. De banen waren al
een tijdje klaar, maar door de
coronacrisis bleef de officiële
ingebruikname lange tijd ach-
terwege. 

De huidige tennisbaan was sinds
2000 in gebruik. Al enige tijd was
de slijtage aan deze baan merk-
baar. Er zijn oneffenheden ont-
staan en na een regenbui duurde

het steeds langer voordat de baan
weer is opgedroogd. 
Bij de aanpak is eveneens energie-
zuinige led-verlichting en een
nieuw hekwerk aangebracht, zodat
de tennisclub klaar is voor de toe-
komst.
De verouderde Gravelty-banen zijn
vervangen door TennisPro Vision-
banen. Dit is een doorontwikkelde
kunstgrasconstructie met betere
speleigenschappen dan traditio-
neel kunstgras. De kunstgrasvezel
is korter en heeft een veel hogere
poolbezetting.
De mat wordt ingestrooid met rood
keramisch materiaal tot net boven

de top van de vezel. Daardoor kun-
nen de spelers er prima gecontro-
leerd op glijden en zijn de speelei-
genschappen vergelijkbaar met
die van gravel.
TC Warffum heeft een deel van de
aanleg van de banen zelf betaald.
Verder hebben de gemeente Het
Hogeland, het ministerie van VWS,
de NAM, het Loket Leefbaarheid
en Stichting Fonds Jaco een finan-
ciële bijdrage geleverd.

De banen waren begin juni al op-
geleverd, maar door de coronacri-
sis mocht er lange tijd niet op ge-
speeld worden. 

Opening door burgemeesterzoons
SC Loppersum heeft sinds zaterdag een kunsgrasveld. De officiële opening werd verricht door wethou-
der Bé Schollema en oud-voorzitter Rob Sleurink van SC Loppersum. Beide burgemeesterzoons von-
den elkaar in een eent-tweetje. Voor de toehoorders was het jammer dat de microfoon dienst weigerde,
maar de blijdschap was er niet minder om. Schollema: ,,Het hoofdveld was al volledig gerenoveerd en
dankzij een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen konden we van het tweede veld een
kunsgrasveld maken.” De primeur was voor het bekerduel tussen de Lopster hoofdmacht en Poolster,
dat eveneens een kunstgrasveld heeft. De Lopsters deden, zoals elders is te lezen in deze editie, wat ze
aan hun stand verplicht waren en wonnen de wedstrijd met 4-0. 

Bekerzege Noordwolde
Ook de tweede poulewedstrijd
heeft Noordwolde in winst we-
ten om te zetten. Op de 0-2 uit-
overwinning bij Grootegast
volgde een 1-0 thuiszege tegen
GSVV uit Gerkesklooster, een
vierdeklasser. De score zou veel
hoger zijn uitgevallen als
Noordwolde effectiever met de
kansen zou zijn omgesprongen.
Nu was Antonie Buist de maker
van het enige en dus winnende
doelpunt. 

Zaterdag mag de ploeg van trainer
Roy Kamps in een rechtstreeks
 duel met het eveneens nog zonder
puntverlies zijnde Helpman probe-
ren de eerste plaats in de poule te
veroveren.
Noordwolde begon goed aan de
wedstrijd en al na vijf minuten
stond de openingstreffer op het
scorebord. De thuisploeg ver-
plaatste het spel van links naar
rechts waarna Buist de bal kreeg
en het leder vanuit een moeilijke
hoek in het dak van het doel joeg.
In het vervolg van de eerste helft
kregen de gastheren kans op kans,
maar Ewoud Boersema, Marco
Vos, weer Boersema en Silvan Ha-
vinga slaagden er niet in de bal
nogmaals tegen de touwen te
schieten. Aan de andere kant wis-
ten de Friezen zelf niets te creë-
ren; wel werden ze één keer vanuit
de omschakeling gevaarlijk nadat
Noordwolde balverlies leed. Uit-
eindelijk belandde de bal in het
zijnet. Noordwolde kwam hier

goed weg aangezien doelman Mar-
tin Oltmans reeds omspeeld was.
Het spelbeeld was na rust niet an-
ders. Groot was het veldoverwicht
voor Noordwolde dat circa negen-
tig  procent balbezit wist te verove-
ren maar hier geen munt met meer
treffers uit sloeg. Zo was Silvan
Havinga opnieuw niet doel-
treffend terwijl een schot van Dan-
nick Meima via de onderkant van
de lat terug het veld instuiterde. 
Noordwolde acteerde overigens
wel wat slordig. Zo waren de loop-
acties voor het doel en de eindpass
voor verbetering vatbaar.
Het bleef uiteindelijk bij een ma-
gere maar meer dan verdiende 1-0
thuisoverwinning voor Noordwol-
de. Coach Roy Kamps was reëel.
,,Ik moet mijn spelers een compli-
ment geven. We konden elkaar ge-
makkelijk tussen de linies vinden.
Punt van zorg is wel dat we de kan-
sen niet afmaakten. Dit was een
vierdeklasser, dat kan een keer ge-
beuren, maar in de competitie
krijg je het deksel een keer op de
neus. Maar we hebben goed ge-
voetbald, beter dan de laatste we-
ken. Zaterdag spelen we tegen
Helpman. Dat wordt pittig. Voor
ons is dat een mooie graadmeter
om te kijken waar we staan.”

SIOS maakt 
gehakt van Haren
In de tweede poulewedstrijd
van het bekertoernooi heeft
SIOS zaterdag korte metten ge-
maakt met Haren. Op het
kunstgras van sportpark De
Koepel in Haren liepen de door
Henk Alssema getrainde bezoe-
kers na een 0-4 voorsprong bij
rust uit naar een 0-7 eindstand. 

SIOS, in de poule met louter vijf-
deklassers ingedeeld, speelt zater-
dag de laatste wedstrijd in de pou-
le tegen het nog puntloze Blauw
Geel ’15 terwijl Groninger Boys,
dat met SIOS de groep aanvoert,
tegen Haren moet aantreden. Ove-
rigens kan ook Haren zelf zich nog
tot poulewinnaar laten kronen.
SIOS had zaterdag geen kind aan
Haren. De gasten hadden zich
voorgenomen in een hoog tempo
tegen de geroutineerde opponent
te spelen, goed met de ruimtes om
te gaan en Haren met die strijdwij-
ze kapot te spelen. Dit lukte met
name voor rust heel goed. In het
eerste bedrijf wisten Duncan Tor-
renga, Dennis Berghuis, Reinder
Haaksema en Rindert Havinga het
net te vinden. Met name de twee-
de treffer, de 0-2 van Dennis Berg-
huis die na ruim een half uur spe-
len viel, was een doelpunt uit het
boekje. Een voorzet van Reinder
Haaksema nam hij direct op de
pantoffel waarna de bal het doel
invloog.
In de rust haalde Alssema Duncan
Torrenga en Rohan Dijk preven-
tief naar de kant; na de hervatting
trad er aanvankelijk wat terughou-

dendheid op bij de Sauwerders. Na
de snelle 0-5 van Rindert Havinga
duurde het tot de laatste minuten
van de wedstrijd voordat het
krachtsverschil nog duidelijker in
de score tot uitdrukking kwam.
Weer Rindert Havinga en Reinder
Haaksema bepaalden de eind-
stand op 0-7.
Trainer Henk Alssema was na af-
loop uiteraard een tevreden man.
,,Dit is een prima uitslag. Na de 0-4
zag ik wat gemakzucht bij mijn
ploeg, maar na rust scoren we toch
weer drie goals. Het klassenver-
schil was duidelijk te zien. We wa-
ren veel beter. Tussen de linies
door liep de bal goed en we kon-
den de lopende mensen goed aan-
spelen. Vervelend is wel dat Bouke
Bolt na een half uur ongelukkig
met knieklachten is uitgevallen.
Door een beenbreuk heeft hij er
lang uitgelegen. Hij had last van
diezelfde knie. Hopelijk valt het
mee. Hij was op de weg terug en ik
zie hem als een mooie aanwinst
voor achterin.”
Over een aantal spelers wilde hij
graag nog wat kwijt. ,,Het is mooi
om te zien dat Rindert Havinga,
die van De Fivel is overgekomen,
drie goals heeft meegepikt. Dat
geeft hem zelfvertrouwen. Duncan
Torrenga en Reinder Haaksema
zijn van bovengemiddelde klasse
en Stefan Bultena was vandaag
sterk aan de bal. Hij had alleen het
vizier niet op scherp. Als hij dat in
de competitie maar wel heeft.”
SIOS heeft de eerste doelstelling
binnen handbereik. ,,We willen
graag doorbekeren”, zo sloot Alsse-
ma zijn relaas strijdbaar af Futsal Winsum bekert 

verder na strafschoppen
Futsal Winsum heeft vrijdagavond tegen koste van Futsal
Dragten de tweede ronde van de landelijke beker bereikt.
De ploeg van Marc Krüger bungelde op de rand van uit-
schakeling maar nam de strafschoppen uiteindelijk beter
dan de Friezen. 
Futsal Winsum speelde voor het
eerst sinds maart weer een officië-
le wedstrijd. De selectie is behoor-
lijk veranderd. Ulco Brinkhuizen,
Martin Oudman, Sander Roorda,
Tim Hoff en David Albert Villalta
zijn allemaal gestopt. Soeratmin
Venema is de enige echte nieuw-
komer binnen de club. Verder zit-
ten Bauke Hoekstra, Roy Kuipers
en Erik van der Velde nu vast bij
de selectie. Van der Velde is nog
licht geblesseerd en verder is de
groep van Krüger compleet. 
Winsum begon bijzonder slecht in
Drachten tegen de plaatselijke
topklasser die dankzij een finale-
plaats in de niet gespeelde regio-
nale bekerfinale een plekje in het
landelijke bekertoernooi had ver-
diend. Na vier minuten stond het
al 2-0 voor de thuisploeg. 
De bezoekers speelden ontzettend
onrustig en leverden de bal tel-
kens al snel weer in. De schade
viel bij rust behoorlijk mee omdat
Reinder Haaksema vlak voor rust
zelf de bal veroverde en beheerst
afrondde. Bij de start van de twee-
de helft ging het niet veel beter.
Drachten kwam meteen met 3-1
voor maar het was Roy Kuipers die
direct vanaf de aftrap goed rea -
geerde op een prima pass op Soe-
ratmin Venema en de spanning te-

rug bracht. 
De Winsumers begonnen beter de
spelen en hadden nu ook enkele
goede aanvallen in petto. Het was
jammer dat Deshly Storm en Ste-
fan Bultena wat weinig rust in de
afronding hadden op momenten
die ze goed vrijgespeeld werden. 

Dragten had het duel kunnnen be-
slissen maar doelman Reinder de
Haan had onder meer bij een één-
op-één een prima redding in huis.
In de slotfase probeerde Winsum
het met meevoetballende keeper.
Grote kansen leverde het niet op
maar Bauke Hoekstra punterde
een minuut voor tijd wel de 3-3
binnen.  In de laatste minuut kreeg
de ploeg van Marc Krüger nog wel
grote kansen om het duel te win-
nen. Reinder Haaksema en Deshly
Storm hadden echter niet de rust
om de wedstrijd te beslissen en

daarom moesten strafschoppen de
beslissing brengen. 
Soeratmin Venema, Reinder
Haaksema, Deshly Storm en Bau-
ke Hoekstra schoten allemaal on-
berispelijk binnen en doelman
Reinder de Haan stopte de vijfde
inzet van de thuisploeg. Aanvoer-
der Björn Schutter mocht de be-
slissende strafschop nemen en
faalde niet. Winsum bekert verder
en ontmoet nu het derde team van
GZV Watergras uit Gouda. De
Winsumers spelen een uitwed-
strijd. 

Zwaar gehavend
De Fivel beperkt
de schade: 4-0
Met een halve selectie is De Fi-
vel zaterdagmiddag afgereisd
naar Holwierde om daar de de-
gens te kruisen met de plaatse-
lijke derdeklasser. De ploeg van
trainer Nik Poortinga wist de
schade nog te beperken tot een
4-0 nederlaag en dat was nog
maar een zwakke afspiegeling
van de krachtsverhoudingen.
Poortinga moest maar liefst tien
van zijn negentien selectiespe-
lers missen. Vijf waren er ge-
blesseerd, waarvan enkelen
licht, maar daarmee werd met
het oog op de competitie geen
risico genomen. Eén spelerswas
wat snotterig en ging met het
oog op het coronavirus niet mee.
Twee mannen moesten werken
en twee hadden een vrienden-
weekend. 
De lacune werd opgevuld met
drie spelers van De Fivel JO 17
en twee mannen van het tweede
elftal. Desondanks is de ploeg
goed blijven knokken, waardoor
de schade beperkt bleef tot een
4-0 nederlaag. In de eerste helft
scoorde voor de thuisploeg Jur-
rely Torbed in de zesde minuut
de 1-0, in de 18e minuut gevolgd
door Koen Tuil voor de 2-0 en
acht minuten voor rust was het
opnieuw Jurrely Torbed die er
3-0 van maakte. 
Holwierde deed het kalm aan
en tien minuten voor tijd bracht
Jaenclaer Torbed de eindstand
van 4-0 op het scorebord. De Fi-
vel wist geen enkele kans te
creëren. Holwierde doelman
Wouter Kingma kreeg in het
eerste bedrijf alleen een terug-
speelbal te verwerken en twee-
de doelman Jasper Keizer had
in de tweede helft drie balcon-
tacten. 

GB pleit voor recreatieve 
invulling vuilstort Usquert
USQUERT - De voormalige
vuilstort in Usquert moet een
recreatieve invulling krijgen.
Daarvoor heeft de fractie van
GemeenteBelangen in Het Ho-
geland tijdens de vorige week
gehouden raadsvergadering ge-
pleit. 
De vuilstort van Usquert is volgens
GB een ‘prachtig uitzichtspunt’.
,,Met ten noorden uitzicht op het
wad, ten westen het mooiste dorp
van Nederland, ten oosten de mo-
lens van de Eemshaven en ten zui-
den zicht op de Martinitoren. Het
is een exclusief punt voor wande-
laars, fietsers en wielrenners”, stel-
de Roelf Torringa namens die par-
tij. ,,Ik ga er niet op vooruitlopen
hoe het Wielercomité Usquert het
Nationaal kampioenschap naar
zich toe zal trekken als zij van de
berg een ’col’ maken”, grapte Tor-
ringa, daarbij uiteraard refererend
aan het onlangs gehouden NK
Wielrennen op en rond de VAM-

berg op de voormalige vuilstort
van Wijster. ,,Misschien zijn er nog
meer recreatieve kansen, zoals bij-
voorbeeld voor paardensport”, op-
perde Torringa. 

GemeenteBelangen wil dat het col-
lege een onderzoek instelt naar de
recreatieve mogelijkheden voor de
vuilstort. Wethouder Harmannus
Blok staat niet afwijzend tegen-
over de plannen. ,,Maar we zijn
nog bezig met de afwerking van de
vuilstort. Het einde is inmiddels in
zicht. Daarna wordt het officieel
overgedragen aan de provincie,
maar dat wil niet zeggen dat wij
hier niet over kunnen nadenken.”
Dat hebben de gemeenten in het
verleden overiges ook al gedaan.
Zo wilde de voormalige gemeente
Eemsmond graag meewerken aan
de aanleg van een zonnepark op de
voormalige vuilstort. 
Blok beloofde er in de tweede helft
van volgend jaar op terug te ko-
men. 

Stedum kansloos
onderuit tegen
Meedhuizen: 1-5
Stedum heeft als eerste in een offi-
ciële wedstrijd de twijfelachtige
eer gehad om te ervaren hoe sterk
het herboren Meedhuizen is. Op ei-
gen veld verloor de ploeg van trai-
ner Robert Benes kansloos met 1-5.
De eretreffer was van Matthijs
Colstee.
Na een nipte zege een week eerder
in de uitwedstrijd tegen ZEC ont-
ving Stedum zaterdag Meedhuizen
dat na twee seizoenen afwezigheid
weer terug keerde in de standaard-
klasse en dat zullen de komende
tegenstanders merken. De ploeg
heeft de selectie versterkt met
maar liefst dertien spelers, voorna-
melijk afkomstig van DVC Appin-
gedam en NEC Delfzijl en onder
leiding van trainer Elle Smit die
eerder het tweede team van DVC
Appingedam onder zijn hoede had.
Het eerste kwartier was het van
beide kanten even aftasten, maar
daarna was het veld voor de bezoe-
kers. Stedum kon het tempo niet
aan en door de druk die Meedhui-
zen zette werd het spel van Ste-
dum onzorgvuldig. Passes kwamen
niet aan en de meeste duels wer-
den verloren. 
Na een kwartier viel de eerste
treffer voor de bezoekers en voor
de rust vielen er nog twee. Na de
thee werd de voorsprong van
Meedhuizen eenvoudig uitge-
bouwd tot 0-5 en ruim tien minu-
ten voor tijd was het Matthijs Col-
stee die voor de eretreffer zorgde
na een goed opgezette aanval
waarbij ook Tim Ypey en Robert
Slager betrokken waren. Stedum
trainer Robert Benes was na af-
loop kort van stof. ,,Meedhuizen
was gewoon een maatje te groot
voor ons.”
Zaterdag ontvangen de Stedumers
de vierdeklasser Rood Zwart Baf-
lo.

Beweegtuin in Leermens open 
LEERMENS - Wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum. is donderdag van de partij ge-
weest bij de officiële opening van de beweegtuin in Leermens. Uiteraard nam hij daarbij even plaats
op een van de toestellen in de tuin.  Op initiatief van dorpsbewoners is er om het grote voetbalveld, dat
ook beschikbaar is voor evenementen, op een vernieuwde ondergrond, een jeu de boules-baan, tafel-
tennistafel en nieuw basketbalnet gekomen. Acht duurzame outdoor fitnesstoestellen maken de be-
weegtuin compleet. ,,Dat hadden we hier tot voor kort niet mogelijk gehouden”, gaf Schollema eerder
al een compliment richting de initiatiefnemers. Er was een bedrag van 75.000 euro beschikbaar.
,,Maar dan moet er nog heel wat gebeuren. Elders zie je soms apparaten in een dergelijke tuin zonder
sporters, maar dat zie ik hier niet gebeuren. Hier voelt iedereen zich met elkaar verbonden.”

Uitslagen sjoelen
KRUISWEG - In Kruisweg hebben
leden van sjoelclub SIVOO de
brikken weer opgepakt en donder-
dag sinds lange tijd weer een wed-
strijd gespeeld. De uitslag luidt als
volgt: Klaas van der Zweep 1221
punten, Yolanda Meulenkamp
1216, Hammie van der Zweep
1214, Alinda van der Zweep 1187,
Martha Raangs 1120, Trientje Tu-
ma 1108, Aafke Kloosterman 1078,
Piekie Mulder 843. 

Passage Winsum start seizoen
WINSUM - Passage, de christelijk-maatschappelijke vrouwenbewe-
ging, Winsum e.o. begint het nieuwe seizoen op 10 september. Anneke
Schep, trouwambtenaar in Raalte komt dan naar de bijeenkomst in de
Centrumkerk met het onderwerp Zet jij de bloemetjes nog buiten? Het
gaat hierbij om een interactief programma over vriendschap, grappige
columns en andere activiteiten, waarbij ze vertelt over het leven van
twee pensionado's en speciaal ook over haar eigen belevenissen. 
Tijdens de avond, die om 19.45 uur begint, gelden de coronarichtlij-
nen. 

Voorstelling over een bijna 
vergeten oorlogsgeschiedenis
GARRELSWEER - In het ka-
der van 75 jaar Vrijheid speelt
De Schildgroep onder andere
in Garrelsweer het stuk Inun-
datie.  Het betreft een bijna
vergeten geschiedenis uit het
laatste oorlogsjaar. 
De voorstelling draait om de bele-
venissen van een aantal mensen
uit Schildwolde in de Tweede We-
reldoorlog ten tijde van de onder-
waterzetting (inundatie) tussen
Delfzijl en Harkstede. 
Het vertelt het verhaal van domi-

nee Jaap van der Stoel en van de
jonge Jan Dreise die tijdens een
razzia ternauwernood aan de dood
is ontsnapt. Tijdens deze razzia
zijn drie landwachters in het ijs-
koude water van Hoeksmeer ver-
dronken. Slechts weinig mensen
weten dat in het laatste oorlogs-
jaar door de Duitse bezetter het
land tussen Delfzijl en Harkstede
onder water heeft gestaan. In okto-
ber 1944 werden de zeesluizen bij
Delfzijl opengezet en kwam het
hele gebied blank te staan, be-
doeld als verdedigingslinie. Vele
inwoners moesten een ander heen-
komen zoeken maar enkelen ble-
ven. Overschild werd een plek
waar onderduikers een goede
schuilplaats konden vinden. Wat
volgde, was een lange koude win-
ter. De regie van de voorstelling is
in handen van Erik  Bult  huis, be-
kend van Haardloper Huzengoa. De
première is vrijdag 25 september
in De Pompel in Overschild met in

het voorprogramma zangeres Tine-
ke Rouw-Oosterhuis die als gebo-
ren Schildjer een ode aan het
Eemskanaal zal brengen. Bij alle
voorstellingen zal er een voorpro-
gramma zijn.  Op diverse locaties
in het voormalige inundatiegebied
zal Inundatie worden gespeeld. 
In de regio Noord-Groningen
wordt zaterdag 24 oktober een op-
treden verzorgd in Het Oude Kerk-
je van Garrelsweer. In verband
met het Coronavirus zijn er voor
deze voorstelling beperkt plaatsen
beschikbaar. Reserveren is nood-
zakelijk en kan via www.de-schild-
groep1.webnode.nl.
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FC LEO wint  in
’rommelpot’ van
Noordpool: 3-2
Een te laat komende scheidsrechter, ballen die alle kan-
ten opvlogen behalve de juiste en vijf goals. Dat waren
wel de belangrijkste ingrediënten in het bekerduel tus-
sen FC LEO en Noordpool dat het beste als een ‘rommel-
pot’ omschreven kon worden. 

door Johan Staal

Voor FC LEO en Noordpool stond
zaterdagmiddag het tweede beker-
duel op het programma. Waar de
Leensters het eerste duel met 3-1
van Zeester had gewonnen, had
Noordpool met dezelfde cijfers van
buurman De Heracliden verloren.
Dat zorgde ervoor dat de thuis-
ploeg bij winst goede zaken kon
doen richting het bereiken van de
volgende bekerronde en de gasten
uit Uithuizen moesten winnen om
nog een kansje op de volgende
ronde te maken. Maar al snel werd
aan de hand van de opstellingen
duidelijk dat beide trainers daar
totaal niet mee bezig waren. 
Zo werd aan de kant van de thuis-
ploeg de licht geblesseerde Jasper
Wiersum gespaard en zouden Mar-
co Wichers en Niels Zijlstra allebei
een helft keepen. En ook Noord-
pool-trainer Willem Kluin spaarde
wat spelers. Zo stond aan de kant
van de gasten de licht geblesseer-
de Bar Serlou namelijk niet op het

wedstrijdformulier  omdat de tech-
nische staf de middenvelder graag
voor de start van de competitie vol-
ledig fit wil hebben.  
Rond twee uur werd het opeens
spannend in Leens. Waar de beide
teams al driftig met hun warming-
up waren begonnen, was er van de
door de bond aangewezen scheids-
rechter Khaled Mustafa nog geen
spoor te bekennen. Nu was dat op
zich niet vreemd want de in de
stad Groningen woonachtige arbi-
ter heeft de eigenaardige gewoon-
te om bijna altijd te laat op een
sportpark te arriveren. Rond 14.15
was daar echter de mededeling
van voorzitter Fledderman dat de
arbiter tegen 14.30 uur zou arrive-
ren omdat er wat wegomleidingen
waren die hem letterlijk en figuur-
lijk in de weg zaten. Om bijna half
drie kwam de scheidsrechter ein-
delijk binnenstormen om nog geen
tien minuten later het beginsig-
naal te geven. Een snel begin met
gevolgen want de arbiter maakte
in het begin van de wedstrijd een
behoorlijk opgefokte indruk, iets

dat Johan Kluin al in de vijfde mi-
nuut een gele kaart opleverde.
Een van de routiniers aan de kant
van de gasten maakte een overtre-
ding op Rick Schuttenbeld die de
arbiter ook met een waarschuwing
af had kunnen doen. Zes minuten
later had Noordpool op voorsprong
kunnen dan wel moeten komen.
Op een goed lopende aanval van
de gasten greep de defensie van de
thuisploeg, waar de aan zijn schou-
der geblesseerde Justin Poort dui-
delijk werd gemist, niet goed in en
het was aan doelman Marco Wi-
chers, die de inzet van Mark Bos
goed pareerde, te danken dat de
stand 0-0 bleef. 

Akkefietje
In de achttiende minuut was er
een akkefietje tussen Marcel Ka-
dijk en Richard Haan. Wat duw-
en trekwerk zorgde  dat beide een
gele kaart kregen van arbiter Mu-
stafat. Het fluiten van de onpartij-
dige en het incasseringvermogen
van een aantal spelers zorgde voor
een rommelig vervolg van een eer-
ste helft waarin Noordpool na on-
geveer vijfentwintig minuten met
een man minder verder moest. De
al wat geïrriteerde Richard Haan
schoffelde op het middenveld Rick
van der Klei onderuit en dat bete-
kende dat Haan zijn tweede gele

prent van de middag te pakken
had. Omdat twee keer geel ook dit
seizoen goed is voor een rode kaart
mocht Haan al vroeg gaan dou-
chen. 
Waar iedereen min of meer ver-
wachtte dat de thuisploeg met een
man meer de regie in de wedstrijd
zou pakken, gebeurde dat niet. De
Leensters hielden namelijk vier
man achterin zodat het aanvallend
allemaal niet heel veel voorstelde
wat de oranjebrigade voor de rust
liet zien. Omdat ook het aanval-
lend bij Noordpool niet echt bij-
zonder wa, kwam het rustsignaal
voor velen dan ook als een verlos-
sing. 

Eerlijke kans
Na de thee kwam bij FC LEO als
doelman Niels Zijlstra binnen de
lijnen omdat trainer Gert de Win-
ter ook Zijlstra in de voorbereiding
een eerlijke kans wilde geven. En
verder kwam de lichtgeblesseerde
Jasper Wiersum in de ploeg voor
Milan Hovius. De tweede helft was
nog maar vijf minuten oud of er

werd al gescoord in Leens. Bij een
situatie waarbij de defensie van de
gasten niet op stond te letten, was
het Frank Veenwijk die de stand
op 1-0 bracht. Dit was echter een
voorsprong waar de gastheren niet
lang van konden genieten. Enkele
minuten later ging doelman Zijl -
stra namelijk in de fout door een
terugspeelbal van Rick Schutten-
beld niet goed te verwerken. De
goalie van de Leensters verspeelde
de bal aan Mark Bos die met dit
buitenkansje wel raad wist: 1-1. 
Na deze twee snelle goals was er
even de hoop dat het duel tussen
de vierde en vijfdeklasser als kijk-
spel wat leuker zou worden. Maar
helaas was dat ijdele hoop want
het bleef vooral knoeiwerk wat de
toeschouwers voorgeschoteld kre-
gen. Rond de zeventigste minuut
werd het helemaal vervelend voor
de thuisploeg. 
Met een fraaie individuele actie
speelde Mark Bos zich vrij om er
vervolgens beheerst 1-2 van te sco-
ren. Na deze tweede tegengoal be-
sloot FC LEO om opportunistisch

te gaan spelen, hetgeen betekende
dat alle ballen vooral naar de ster-
ke Frank Veenwijk werden ge-
pompt. Veenwijk, samen met Bo
Tukker een duidelijke versterking
voor de thuisploeg in vergelijking
met het duel van een week eerder
tegen Zeester, probeerde daar
steeds wat goeds mee te doen.
Maar de spits had de pech dat
Noordpool-keeper Marcel Lalkens
met een paar prima reflexen en
een beetje geluk zijn doel schoon
wist te houden. 

Daarom was het voor de doelman
ook jammer dat hij in de 82e mi-
nuut schuldig was aan de gelijkma-
ker van de gastheren. De lange
goalie schatte een corner van Rick
Schuttenbeld namelijk totaal ver-
keerd in waardoor het voor Frank
Veenwijk een koud kunstje was
om de 2-2 binnen te koppen. 
FC LEO voerde de druk nu nog
verder op en in de 88e minuut viel
dan ook de derde treffer voor de
Leensters. Weer was Frank Veen-
wijk het aanspeelpunt en die nu

Bo Tukker goed aan wist te spelen.
Tukker kwam daardoor vrij voor
doelman Lalkens die kansloos was
op de beheerste schuiver van de
aanvaller: 3-2. Zo werd het op de
valreep toch nog een zege voor de
thuisploeg in een wedstrijd die de
kwalificatie ‘rommelpot’ op alle
fronten meer dan verdiende. 

* FC LEO-Noordpool: 3-2 ( 0-0). 50.
Veenwijk 1-0, 53. Bos 1-1, 70. Bos 1-
2, 82. Veenwijk 2-2, 88. Tukker 3-2. 
Scheidsrechter: K. Mustafa uit
Groningen).  Gele kaarten: Kadijk
(FC LEO), Haan,  Kluin ( beiden
Noordpool); rode kaart: Haan
(Noordpool).
FC LEO: Wichers (46. Zijlstra),
Smit, Vink, Gerrits, Remco van der
Klei (83. Hofman); Schuttenbeld,
Kadijk, Rick van der Klei; Hovius
(46. Wiersum), Veenwijk, Tukker.

Noordpool: Lalkens; Benthem,
Klip, Kluin (78. Duggins), Postma;
Wijninga, Doornbos Clevering,
Van Houten (43. Da Silva Piloto);
Haan, Makin (78. Ismael), Bos. 

ZEC heeft zaterdag in het bekertoernooi een verrassen-
de overwinning geboekt op Rood Zwart Baflo. De vijfde-
klasser uit Zandeweer was een groot deel van de wed-
strijd de bovenliggende partij en won dan ook verdiend
met 1-4.

door Ronald Veenstra

Waar ZEC al een bekerwedstrijd
in de benen had -een 0-1 thuisne-
derlaag tegen Stedum - was het
voor Rood Zwart Baflo de eerste
officiële wedstrijd sinds de uit-
braak van het coronavirus in
maart. Het voor vorig weekend ge-
plande duel tegen Meedhuizen
werd op verzoek van de Meedhui-
zers uitgesteld. 
Trainer Dick Scholtens, die bij
Rood Zwart Baflo het stokje heeft
overgenomen van Jan Potma, is
nog volop aan het experimenteren
met zijn opstelling. Scholtens zag
zich onder meer geconfronteerd

met het vertrek van de aanvallers
Duncan Torrenga en Jordi Potma.
Zij waren afgelopen seizoen samen
goed voor meer dan de helft van
de doelpuntenproductie van de
Bafloërs. ,,Duncan en Jordi waren
spitsen die je om een boodschap
kon sturen”, aldus Scholtens. ,,We
proberen hun vertrek intern op te
vangen. Maar het betekent wel dat
de ploeg op een wat andere manier
moet gaan voetballen. We gaan de
wedstrijd tegen ZEC gebruiken
om de nodige automatismen in te
slijpen. Dat is voor mij belangrij-
ker dan de uitslag.”

Te kijk gezet
Toch zal Scholtens niet hebben ge-

wild dat zijn ploeg, die komend sei-
zoen opnieuw uitkomt in de vierde
klasse, op eigen veld te kijk werd
gezet door vijfdeklasser ZEC.
Want dat was wat er met name in
de eerste helft gebeurde. De ploeg
uit Zandeweer speelde vanaf het
beginsignaal brutaal en fel en deel-
de dan ook de eerste speldenprik-
jes uit. Bij de Zandeweersters
speelden overigens met zoons Jens
en Kjell en vader Jan Posthumus
drie leden uit één gezin. 
Na een klein kwartier spelen
kwam ZEC op voorsprong. Gijs
Balkema werd in het zestienmeter-
gebied onderuit getrokken en
scheidsrechter Baar legde de bal
terecht op de penaltystip. Aan-
voerder Vincent Zijlstra wist wel
raad met dit buitenkansje: 0-1.
Ook na de openingstreffer bleef
ZEC, fanatiek gecoacht door Bert
van der Meer, de lakens uitdelen
in Baflo. De thuisploeg kwam er
nauwelijks aan te pas, de aanval-
lers Justin van Solkema en Rick
Danhof liepen er verloren bij. En-
kele minuten voor rust wist ZEC
de voorsprong zelfs te verdubbe-
len, en dat was gezien het spel-
beeld niet onverdiend. Het was de
sterk spelende Kjell Posthumus,
overgekomen van SC Loppersum,
die de bal in het strafschopgebied
pardoes voor zijn voeten kreeg en
de 0-2 achter invaller-doelman
Rick Folkerts frommelde. Pas in
de absolute slotfase van de eerste
helft beet Rood Zwart Baflo iets
meer van zich af, maar verder dan
een gekraakt schot van Justin van
Solkema kwam de ploeg niet. ,,Het
was slecht, we speelden veel te
slap”, maakte Dick Scholtens na
afloop van zijn hart geen moord-
kuil. ,,We wonnen geen duels en
waren iedere bal kwijt.”

Nieuw elan
In de rust zette Scholtens zijn team
iets anders neer en aan het begin
van de tweede helft kende Rood
Zwart Baflo prompt zijn beste fase
van de wedstrijd. Vooral invaller
Yordi Bolhuis zorgde voor nieuw
elan bij de thuisploeg. Het was dan
ook Bolhuis die kort na rust aan de
basis stond van de aansluitings-
treffer. Hij zag een onnavolgbare
slalom door de defensie van ZEC
op het nippertje stranden, maar de
bal belandde voor de voeten van
Rick Danhof. Die schoot onberis-
pelijk raak: 1-2. Even leek het erop
dat het duel zou kantelen in het
voordeel van de Bafloërs. Dat zag
ook ZEC-trainer Bert van der
Meer. ,,We kwamen niet scherp uit
de kleedkamer. Er moest even een
tandje bij. Gelukkig kregen we
snel weer controle over de wed-

strijd.”
Doordat Rood Zwart Baflo er niet
in slaagde om door te drukken,
nam ZEC gaandeweg de tweede
helft het initiatief weer over. Dat
leidde in de 72e minuut tot de 1-3
van de lepe spits Richard Knol. Hij
kreeg de bal op een presenteer-
blaadje van de pas 15-jarige inval-
ler Melvin Sikkema. Die zette na
geklungel in de defensie van Rood
Zwart Baflo goed door en bood zijn
aanvalsleider een niet te missen
kans. Nadat Rick Danhof namens
de thuisploeg een goede kans op 2-
3 had gemist -hij schoot in een één-
tegen-één-duel met ZEC-doelman
Jan Posthumus wild over- zorgde
Vincent Zijlstra, een van de uit-
blinkers bij de gasten, voor het
slotakkoord. Zijlstra draaide met
zijn rechtervoet een vrije trap van-
af de linkerflank gevaarlijk rich-
ting de tweede paal. De bal werd
onderweg door niemand aange-
raakt en plofte zomaar in de verre
hoek: 1-4. 

Sterk optreden
,,Dit had ik niet verwacht”, toonde
de winnende coach Bert van der
Meer zich na afloop positief ver-
rast over het sterke optreden van
zijn ploeg. ,,Vanwege een aantal
blessures moesten we puzzelen,
maar dat pakte goed uit. We ston-
den positioneel goed, Rood Zwart
Baflo had daar geen antwoord op.
Afgezien van het eerste kwartier
na rust lieten we de bal goed rond-
gaan, we kwamen er steeds goed
uit. Voor ons is deze overwinning
een mooie opsteker.” 

Voor zijn collega Dick Scholtens is
er nog volop werk aan de winkel,
voordat zijn ploeg over anderhalve
week de competitie aftrapt met de
derby bij SIOS. ,,Ik raak van deze
nederlaag niet in paniek. We gaan
door met waar we mee bezig wa-
ren. Maar het zal nog een hele
kluif worden.”

* Rood Zwart Baflo-ZEC 1-4 (0-2).
13. Zijlstra 0-1 (strafschop), 39.
Kjell Posthumus 0-2, 50. Danhof 1-
2, 72. Knol 1-3, 82. Zijlstra 1-4.
Scheidsrechter: T.R. Baar (Oldeho-
ve). 
Rood Zwart Baflo: Tillema (35.
Rick Folkerts); Van der Tuuk (46.
Kalma), Boksebeld, Huizenga, Ter-
vooren; Smit (59. Kruizenga), Ten
Boer, Melvin Folkerts, Muller;
Danhof, Van Solkema (46. Bol-
huis). 
ZEC: Jan Posthumus; Linstra, Jens
Posthumus, Feenstra, Kruit (80. De
Vreeze); De Haan (57. Sikkema),
Kjell Posthumus, Hol (82. Stoter);
Balkema, Knol, Zijlstra. 

� Vanaf links zien Job Gerrits, Johan Kluin, Stephano da Silva Piloto, de half zichtbare Sam Doornbos Clevering en Jeffrey Benthem dat
doelman Marcel Lalkens de bal wegbokst voordat Frank Veenwijk gevaarlijk kan worden. Foto Ronnie Afman.

� Aanvaller Rick Danhof van Rood Zwart probeert ZEC-doelman Jan Posthumus op de proef te stellen, maar ziet zijn inzet naast gaan.
Foto: Ronnie Afman. 

ZEC verrast met ruime
zege op Rood Zwart Baflo

Uitslagen en programma
van het bekertoernooi

Groep 1 01
Gomos-NEC Delfzijl 2-3
Gruno-Winsum 0-1
Winsum-Gomos 0-0
NEC Delfzijl-Gruno 1-1

Zaterdag: 
NEC Delfzijl-Winsum

Zondag: 
Gruno-Gomos

Groep 1 03
Marum-SV Bedum 5-0
FC Lewenborg-Noordster 1-1
SV Bedum-Lewenborg 2-0

Noordster-Marum 3-9

Zaterdag: 
SV Bedum-Noordster (18.00 uur)
FC Lewenborg-Marum

Groep 2 40
SIOS-Groninger Boys 2-2
Blauw Geel ’15-Haren 2-3
Haren-SIOS 0-7
Groninger Boys-Blw Geel ’15 3-2

Zaterdag:
SIOS-Blauw Geel ’15
Haren-Groninger Boys

Groep 2 43
Omlandia-DVC Ap’dam 0-0
Ezinge-Aduard 2000 2-2
Aduard 2000-Omlandia 2-1
DVC Appingedam-Ezinge 8-0

Zaterdag:
Omlandia-Ezinge
Aduard 2000-DVC Appingedam

Groep 2 44
De Fivel-SC Loppersum 0-2
Poolster-Holwierde 1-3
Holwierde-De Fivel 4-0
SC Loppersum-Poolster 4-0

Zaterdag:
De Fivel-Poolster
Holwierde-SC Loppersum

Groep 2 45
ZEC-Stedum 0-1
Rood Zwart Baflo-ZEC 1-4
Stedum-Meedhuizen 1-5

Zaterdag: 
Meedhuizen-ZEC

Stedum-Rood Zwart Baflo

Dinsdag 15 september:
Meedhuizen-Rood Zwart Baflo

Groep 2 46
Noordpool-De Heracliden 1-3
Zeester-FC LEO 1-3
De Heracliden-Zeester 2-2
FC LEO-Noordpool 3-2

Zaterdag: 
De Heracliden-FC LEO
Zeester-Noordpool

Groep 2 47
Wagenborger Boys-Corenos 0-8
Warffum-Middelstum 1-2
Corenos-Warffum 3-2
Middelstum-Wagenb. Boys 8-1

Zaterdag:
Corenos-Middelstum
Warffum-Wagenborger Boys

Groep 2 48
GSVV-Helpman 0-7
Fc Grootegast-Noordwolde 0-2
Helpman-Fc Grootegast 2-0
Noordwolde-GSVV 1-0

Zaterdag:
GSVV-Fc Grootegast
Noordwolde-Helpman

Groep 3 21
Blue Boys-Houtigehage 2-0
Eenrum-ONB 2-1
Houtigehage-Eenrum 1-2
ONB-Blue Boys 4-0

Zondag:
Blue Boys-Eenrum
ONB-Houtigehage

Eenrum wint
ook tweede 
bekerduel
Eenrum heeft zondagmiddag pri-
ma zaken in het bekertoernooi ge-
daan door van Houtigehage te win-
nen. In het gelijknamige dorp
werd het namelijk een 2-1 zege
voor de roodbaadjes die Bobo Mie-
dema twee keer uit een strafschop
zagen scoren.

Na de prima zege van een week
eerder tegen vierdeklasser ONB
uit Drachten moest Eenrum voor
zijn tweede bekerduel nu richting
Friesland waar Houtigehage als te-
genstander wachtte. Houtigehage
had zijn eerste bekerduel verloren
zodat Eenrum wist dat de Friesen
alles op alles zouden zetten om het
duel te winnen. Eenrum was direct
na het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter Stelwagen de bo-
venliggende partij maar deed daar
vooralsnog niet heel veel mee. 
Omdat ook Houtigehage aanval-
lend maar weinig liet zien, bleef
het voor beide teams bij wat moge-
lijkheden maar meer ook niet.
Toch werd in de eerste helft wel
gescoord toen er in de 35e minuut
in het strafschopgebied van de
thuisploeg een overtreding werd
gemaakt op Gerrit Joustra die
Eenrum een strafschop opleverde.
De elfmetertrap werd door Bobo
Miedema achter de doelman van
Houtigehage geschoten: 0-1. Dit
was tien minuten later ook de rust-
stand na een helft waarin Eenrum
maar weinig tegenstand van de
thuisploeg had gekregen. 
In de tweede helft veranderde er
niet veel aan het spelbeeld en in
de 52e minuut kwam Eenrum op 0-
2. Ook die tweede treffer kwam uit
een strafschop tot stand omdat
Miedema binnen de beruchte lij-
nen neer werd gelegd. Het slacht-
offer zelf trapte voor de tweede
keer raak. 
Na de 0-2 probeerde de thuisploeg
wel om het tij nog te keren maar
ook zondagmiddag stond het ver-
dedigend goed bij de roodbaadjes
die pas in de slotseconden een te-
gentreffer moesten incasseren. Die
tegentreffer kwam ook al uit een
strafschop tot stand omdat Jurrien
Mulder een overtreding binnen
het eigen strafschopgebied had ge-
maakt. Zo werd het uiteindelijk
een keurige 2-1 zege voor de Een-
rumers die het volgens Klaas van
der Ploeg niet moeilijk hadden te-
gen Houtigehage. ,,We zijn geen
moment in moeilijkheden geweest
en hadden zeker tachtig procent
balbezit. En daar hadden we wat
meer mee kunnen doen.”
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Hoogleraar schrijft boek
over bevingsproblematiek
NOORD-GRONINGEN - Er is
een nieuw boek verschenen
over de Groninger aardbevings-
problematie. Dit keer heeft
emeritus hoogleraar Charles
Vlek zich op deze materie ge-
stort. 

In Aardgas, risico’s en besluiten - een
buitenparlementair onderzoek naar
gaswinning-met-aardbevingen in
Groningen neemt de auteur de le-
zer mee in een gestroomlijnde ver-
telling langs de hoofdpunten uit
deze omvangrijke informatiege-
schiedenis. 

Charles Vlek is emeritus hoogle-
raar omgevingspsychologie en be-
sliskunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen en was lid van de Stuur-
groep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid (1981-1983). Hij stu-
deerde experimentele en sociale
psychologie aan de Universiteit
Leiden, waar hij promoveerde op
onderzoek over kansbeoordeling

en beslissen in onzekerheid. Zijn
actuele werk is gericht op het om-
gaan met collectieve veiligheids-
en milieurisico’s, sinds 2013 vooral
rondom de Groningse gaswinning.
,,Ruim zeven jaar na de verontrus-
tende beving bij Huizinge is het
veelzijdige dossier over het rijke
Groningenveld een uitdijende
doolhof waarin nauwelijks een be-
gaanbare weg is te vinden”, stelt
Vlek. Stap voor stap worden in zijn
boek acht onderzoeksvragen be-
antwoord, onder meer: Wanneer
konden we het weten? Waarom
werd de schade zo moeizaam er-
kend? Wie waren en/of zijn verant-
woordelijk? Hoe solide zijn de risi-
coschattingen? Wat valt er nog te
verwachten? Ook bij een snelle af-
bouw van de gaswinning zullen de
laatste twee vragen hoogst actueel
blijven.
Vlek laat zien dat zich vanaf 1991
per 10 miljard kuub gaswinning
steeds meer aardbevingen hebben
voorgedaan, een statistisch ver-
band dat al in 2000 zichtbaar was.
,,Zeker vanaf 2006 had een ‘voor-
uitziende’ organisatie van schade-
vergoeding en woningversterking
kunnen worden opgezet. De ex-
perts hadden het kunnen weten”,
meent de auteur.  
Het verhaal begint bij de vroegste
aardbevingen, de eerste onder-
zoeksrapporten, de toenemende
woningschade en de groeiende
verontrusting. Sinds 2003 treden
ook zwaardere aardbevingen op.
,,Na de zware Huizinge-beving in
2012 ontstond er een stroomver-
snelling van maatschappelijke on-
rust, bestuurlijke bezorgdheid en
Haagse terughoudendheid. Als je
goed toekeek, kon je al gauw de in-
druk krijgen dat ook Den Haag
flabbergasted was door wat er in
Groningen gebeurde”, zegt Vlek.
Na nieuwe aardbevingen wordt er
sinds 2018 aangestuurd op beëindi-
ging van de gaswinning en versnel-
ling van schadevergoeding en wo-
ningversterking. ,,Tot op de dag
van vandaag wordt er gesteggeld
over de zo lang beloofde maar
thans niet meer zo noodzakelijke
versterkingsoperatie. De hardnek-
kige mathematisering van het risi-
cobegrip is een wiskundige
manoeuvre die sowieso beperkt is
tot overlijdenskansen en die voor
anderen nogal gekunsteld aan-
doet”, meent Vlek.

‘Aardgas, risico’s en besluiten’
gaat over vijftig jaar lucratief gas
winnen, over té lang besloten be-
sluitvorming en het niet tijdig
voorzien van toenemende aardbe-
vingsellende, over de na-ijlende
aanpak van schadeherstel en wo-
ningversterking en over de onmis-
baarheid van onafhankelijk, veel-
zijdig en openbaar wetenschappe-
lijk onderzoek en debat. 

Trekvogels spotten 
in Lauwersmeergebied 
LAUWERSOOG - IVN en Staatsbosbeheer zullen zondag 20 sep-
tember va 09.00 tot 16.30 uur een vogeltrekdag organiseren in het
Lauwersmeergebied. De vogeltrek richting zuidelijke overwinte-
ringsgebieden is dan al in volle gang. De dag start met een korte
toelichting bij de vogeltrekwand in activiteitencentrum Lauwers-
nest. Vervolgens gaan de deelnemers, onder leiding van twee gid-
sen, op zoek naar (trek)vogels. Gezien de vrij grote afstanden tus-
sen de vogelrijke locaties, wordt er met de auto gereisd. In verband
met de coronamaatregelen wordt deelnemers gevraagd om met de
eigen auto te komen. Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd.
Deelname is niet gratis en aanmelden kan via j.de.bruin@ivn.nl. 

Monumentendagen in
Middelstum aangepast

Historisch Middelstum in vogelvlucht.

Zwembad De Dinge zet
27.500e in het zonnetje
UITHUIZEN - Vlak voor de
sluiting van het zwembad, heeft
er nog een huldiging plaatsge-
vonden in De Dinge in Uithui-
zen. 
J.S. Klein uit Uithuizermeeden
was op vrijdagmorgen vroeg de ge-
lukkige, want hij was de 27.500e
bezoeker van dit zomerseizoen in
zwembad De Dinge. Uit handen
van de manager van de zwemba-
den van Stichting zwembaden
Eemsmond, Rita Westerman, ont-
ving de verraste Meijster, vaste be-
zoeker van het Uithuizer zwem-
bad, een gratis abonnement voor
2021 en een bloemetje.  
Het aantal bezoekers lag dit jaar

uiteraard aanzienlijk lager dan in
voorgaande jaren, want dat was
het gevolg van de coronamaatrege-
len waaraan moest worden vol-
daan. 

De zwembaden van Uithuizen en
Warffum gingen drie weken later
open dan gepland en in het begin
mocht er ook maar een beperkt
aantal bezoekers tegelijk zwem-
men. Door het vakantieabonne-
ment, de goedkopere kaartjes, de
georganiseerde activiteiten en het
mooie weer in augustus kwamen
er in die periode tocj meer mensen
naar het bad waardoor deze mijl-
paal op de valreep nog kon worden
bereikt. 

De heer Klein werd door Rita Westerman en Jan Welmers van het badpersoneel in de bloemen gezet.

MIDDELSTUM - In Middelstum wordt komend weekend
een aangepaste versie van de Open Monumentendagen
georganiseerd. 

In deze bizarre en onzekere tijden
rondom het coronavirus is het
even zoeken naar nieuwe manie-
ren van denken en doen. Neder-
land Monumentenland is druk be-
zig met de voorbereidingen, het is
lastig is om te bepalen wat te doen
met de Open Monumentendagen.
Vanuit de landelijke organisatie
wordt er gezegd: ‘Als de situatie
het toelaat, zet in elk geval de deu-
ren van verschillende monumen-
ten open’.
Wellicht betekent het dat de editie
2020 een ‘light versie’ wordt ten
opzichte van voorgaande jaren,
maar dat is iets dat nu even niet
anders kan.  
Als organisatie in Middelstum is er
dit jaar geen flyer uit met alle mo-
numenten er op, ook zullen er door
het plaatselijke comité geen  ne-
venactiviteiten worden georgani-
seerd. 
Monumenten die hebben doorge-
geven dat ze open zijn: Hippolytus-
kerk Concordiaplein, zaterdag en

zondag, de toren is dan niet toe-
gankelijk; Hoeksteenkerk Burcht-
straat, zaterdag; Oorlogsmuseum
Oude schoolsterweg 24, zaterdag
en zondag; Molen de Hoop Molen-
weg zaterdag, zondag onder voor-
behoud; Borgterrein Ewsum Oos-
terburen, zaterdag onder voorbe-
houd, zondag open; Begraafplaats
Delleweg, zaterdag en zondag; Jo-
hannes de Doperkerk Huizinge, za-
terdag; Begraafplaats E.L. Ubbens-
weg Huizinge, zaterdag en zondag
Mariakerk en begraafplaats Pasto-
riepad Westerwijtwerd, zaterdag
en zondag’ Begraafplaats Toorn-
werd, zaterdag en zondag.
Bezoekers dienen zich aan het pro-
tocol te houden en de aanwijzin-
gen van de aanwezige medewerker

op te volgen. 
Bij groepsbezoek bestaat de groep
uit maximaal twee personen, ge-
zinnen zijn hierop een uitzonde-

ring.  Kinderen onder de 12 jaar
hebben uitsluitend toegang onder
begeleiding van een meerderjarig
gezinslid.

Houtsnijwerk in galerie
HORNHUIZEN - In galerie GEWAAGD aan de Dijksterweg 2 in Hornhuizen toont Tico Top uit Kruis-
weg van zaterdag 12 september tot en met zondag 1 november een aantal meesterstukken uit zijn col-
lectie. Het is een collectie waar Top in de afgelopen twintig jaar aan heeft gewerkt. Te zien zijn het
koffertje met hoed (foto boven), een naaimachine (foto onder), een saxofoon en diverse ornamenten,
alles gesneden uit lindehout. Tevens is een aantal inlegwerken van diverse houtsoorten te zien. Tico
Top is restaurator en klassiek beeldhouwer. Hij ontwerpt en vervaardigt houtsnijwerk en heeft meege-
werkt aan vele prestigieuze restauratieprojecten in binnen- en buitenland. Deze keer betreft het geen
verkoopexpositie, maar kunnen de bezoekers gewoon genieten van zijn fraaie creaties. GEWAAGD is
open van vrijdag tot en met  zondag tussen 13.00 en 17.00 uur of op afspraak.

Lokaal Sociaal en VVD kijken
kritisch naar grote projecten
UITHUIZEN - Naar een aantal
grote projecten in Het Hoge-
land zou, als het aan oppositie-
partijen VVD en Lokaal Sociaal
ligt, in het licht van de bezuini-
gingen nog eens kritisch geke-
ken moeten worden. De motie
Grip op Grote projecten van Lo-
kaal Sociaal redde het echter
niet. 
,,Ondanks de opgave waar we voor
staan, willen wij blijven investeren
in de toekomst. Daarom gaan wij
door met de investeringen in al lo-

pende grote projecten; dorpsker-
nen, woonwijken en in grote pro-
jecten.” Dat zegt het college in de
zogenaamde bouwstenennotitie
waarmee de bezuinigingsoperatie
wordt aangevlogen. Wethouder  El -
t jo Dijkhuis herhaalde tijdens de
vorige week gehouden raadsverga-
dering dat het college niet van
plan is om haar ambities op dit
vlak te laten varen. ,,We willen er
ook iets van maken en niet alleen
terugsnoeien.” Daarmee reageer-
de Dijkhuis onder andere op het
CDA, dat als coalitiepartij wilde

weten of het college ten aanzien
van de grote projecten een her-
overweging heeft gemaakt. 

De Tirrel
Lokaal Sociaal en de VVD kaart-
ten de grote projecten ook aan,
maar de toon van beide oppositie-
partijen was veel kritischer. Zij
vinden dan ook dat de grote pro-
jecten niet langer heilig zijn, nu er
stevig moet worden bezuinigd. De
VVD vroeg het college vorig jaar
al aan welke knoppen er gedraaid
kan worden om financieel orde op
zaken te stellen. ,,En hoe zit dat
met de grote projecten, zoals De
Tirrel, MFA Bedum en het Wereld
Erfgoed Centrum?”, vroeg Stefan
van Keijzerswaard vorige week.
,,De aanbesteding van De Tirrel
laat zien dat de investering miljoe-
nen euro’s duurder uitvalt, met als
gevolg dat de gemeente weer
structureel extra tonnen per jaar
moet bezuinigen. Waar is deze
knop in het voorstel?” 
Lokaal Sociaal schrok van de op-
merking van het college in de
bouwstenennotitie dat men keuzes
wil maken over de hoeveelheid
voorzieningen in de dorpen. ,,Het
college gaat hier echt te ver voor
de muziek uit”, vindt Linda Visser.
,,Wat weerhoudt het college er van
om kritisch naar de lopende en
voorgenomen grote projecten en
de eigen ambities te kijken en die
te toetsen aan de realiteit van nu?
Ambities zijn oké als ze realistisch
zijn. Het wordt tijd dat we priori-
teiten stellen, dat we een strategie
bepalen en dan pas gaan invullen
hoe en wat. Zolang dat niet ge-
beurt, blijven we ronddraaien in
cirkels.” 
Lokaal Sociaal had een motie voor-
bereid waarin de partij van Linda
Visser onder andere stelde dat als
de tering naar de nering gezet
moet worden, er kritisch naar de
prioritering van de grote projecten
gekeken moet worden voordat er
gesneden gaat worden in voorzie-
ningen in de dorpen. Ook wil Vis-
ser dat de raad beter geïnformeerd
wordt over bijvoorbeeld tussen-
tijds onverwachte ontwikkelingen
zoals aanzienlijke vertraging, te-
genslagen of budgetten die wor-
den overschreden. Verder pleitte
Visser voor een ‘goed inhoudelijk
debat’ over het  prioriteren van
grote projecten in het licht van de
bezuinigingen. Haar motie kreeg
alleen steun van de VVD. 

CDA Hogeland worstelt 
met NPG-miljoenen
UITHUIZEN - Aan de ene kant
heeft de gemeente Het Hogeland
miljoenen te besteden dankzij het
Nationaal Programma Groningen,
terwijl er aan de andere kant ste-
vig bezuinigd moet worden. ,,En
dat voelt niet goed”, erkent CDA-
leider Kor Berghuis. 
,,De besteding van de NPG-gelden
is voor onze fractie een worste-
ling”, zei Berghuis tijdens de vori-
ge week gehouden raadsvergade-
ring, die zoals gemeld in het teken
stond van het wegwerken van een
naar ruim zes miljoen euro oplo-
pend tekort. 
Als compensatie voor de aardbe-
vingsproblematiek in deze regio is
het Nationaal Programma Gronin-
gen in het leven geroepen, met
daaraan gekoppeld een bedrag

van 1,1 miljard euro. Miljoenen eu-
ro’s komen beschikbaar voor de
gemeente Het Hogeland. Over die
besteding hiervan, ging de ge-
meente eind vorige maand in ge-
sprek met inwoners. ,,Het is na-
tuurlijk goed om samen met de in-
woners en ondernemers te kijken
naar besteding van deze middelen.
Hier is een eerste aanzet voor ge-
geven, maar het voelt dubbel”,
vindt Berghuis. ,,Miljoenen heb-
ben we te besteden ten behoeve
van de brede welvaart in onze ge-
meente, maar ondertussen zijn wij
druk doende om ons voorzienin-
genniveau te minimaliseren en
zelfs af te breken. Voor kwetsbare
inwoners moeten we zaken terug
brengen tot het uiterste minimum,
waardoor hun kwetsbaarheid eer-
der groter wordt dan kleiner. Dit
voelt niet goed.”
Wethouder Kristel Rutgers erken-
de dat dit een dilemma is en dat
hierover goed gecommuniceerd
moet worden. Daarmee vulde ze
haar collega Eltjo Dijkhuis aan,
die de worsteling van het CDA wel
begreep. Maar de spelregels die
aan het NPG-gelden zijn gehan-
gen, maken het wel onmogelijk om
hiermee gaten in de begroting te
dichten en bezuinigingen dus te
voorkomen. ,,We mogen het niet
gebruiken voor de bezuinigingen,
maar we proberen er wel zo dicht
mogelijk op te zitten. NPG-geld
wordt gebruikt voor de brede wel-
vaart, aan zaken waar echt behoef-
te aan is.” Berghuis deed vervol-
gens de suggestie een deel van de
NPG-gelden te gebruiken om het
ondernemers- en dorpenfonds in
stand te houden. Bezuinigen op
beide fondsen doen veel fracties in
de Hogelandster raad namelijk
met pijn in het hart. 

Onderhoud
aan bermen
en sloten
BEDUM - In opdracht van de ge-
meente Het Hogeland is Groen-
voorziening A.J. van der Werf
bezig met het maaien van ge-
meentelijke bermen en het op-
schonen van sloten.  Het bedrijf
uit Bedum voert de onderhouds-
werkzaamheden uit in de voor-
malige gemeenten Bedum, De
Marne en Winsum. In de voor-
malige gemeente Eemsmond on-
derhoudt de gemeente de ber-
men en sloten zelf. Eind novem-
ber worden de werkzaamheden
afgerond.
Als een sloot gedeeltelijk eigen-
dom is van de eigenaar van het
aangrenzende perceel, wordt ge-
probeerd het maaisel te verwer-
ken op dat perceel. Dit gebeurt
in overleg met de eigenaar en in
ruil voor het kosteloos maaien
van de hele sloot. Aangrenzende
perceeleigenaren kunnen zich
de komende periode melden bij
Van der Werf, op het moment
dat de gewassen zijn geoogst, zo-
dat hierover afspraken kunnen
worden gemaakt. Dit kan  via
050-3012500.

Dorpstafel nog
niet van start
ADORP - De Dorpstafel in
Dorpshuis Artharpe op de vrij-
dagavonden, waar veel dorpsbe-
woners elkaar wekelijks treffen
terwijl ze genieten van een
maaltijd, begint nog niet weer
na de coronastop.
Het bestuur heeft met alle koks
gesproken hoe ze tegen een
nieuwe start aan kijken. Door-
dat er toch veel bedenkingen
kwamen, is vooralsnog besloten
om nog niet direct weer met de-
ze activiteit te beginnen. Men
hoopt dat de omstandigheden
snel ten goede keren, zodat deze
gezellige avonden weer kunnen
worden georganiseerd.

Workshop poëzie
bij de Waterwolf
LAMMERBUREN - Het gemaal de
Waterwolf van waterschap Noor-
derzijlvest, die in november 1920
in gebruik werd genomen, staat op
zaterdag 12 september van 13.00
tot 15.00 uur in het teken van een
workshop poëzie, die wordt gege-
ven door Kasper Peter, voormalig
(Stads)dichter. Hij gaat met de
deelnemers aan de slag om, geïn -
spireerd door de Waterwolf als
muze, gedachten in de wondere
wereld van het dichten om te zet-
ten in taal. De titel van de works-
hop is dan ook Voordracht en gelui-
den over heldere poëzie.
Het aantal deelnemers is beperkt
tot 15. Hier geldt: vol is vol. Opga-
ve is mogelijk via de site van wa-
terschap Noorderzijlvest.

Klaverjassers
niet meer bijeen
BAFLO - Klaverjasclub Baflo
heeft, in verband met de corona-
maatregelen, alle klaverjasavon-
den tot 31 december afgeblazen.
Dat geldt ook voor de marathon in
november. Mogelijk kan de draad
in het nieuwe jaar weer worden op
gepakt.
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De Heracliden
en Zeester in
evenwicht: 2-2
In de tweede ronde van het bekertoernooi hebben De
Heracliden en Zeester elkaar zaterdagmiddag in Uithui-
zermeeden in evenwicht gehouden. Zeester had zeker in
de eerste helft het betere  van het spel, maar over de he-
le wedstrijd bezien hadden de Meijsters de betere kan-
sen. Martijs Delker miste in de eerste helft een straf-
schop, terwijl paal en lat Zeester de helpende hand toe-
staken. Bij het laatste fluitsignaal van de rustig leidende
scheidsrechter Jans van Leeuwen stond er 2-2 op het sco-
rebord. Voor Zeester, dat de eerste wedstrijd verloor, is
de kans op het bereiken van de tweede bekerronde flink
geslonken, terwijl De Heracliden zaterdag zal moeten
winnen van FC LEO. 

door Peter Fokker

Het scorebord moest het cijfer 1
nog op de klok zetten of Zeester
stond al op een 0-1 voorsprong. Het
team van trainer Marinus Siekman
begon scherp en De Heracliden be-
paald niet. Geknoei in de defensie
leverde balbezit op voor Henri
Nienhuis, waarna Chris Noordhof
de scherpe voorzet bij de tweede
paal achter doelman Marvin
 Spriens ma wekte. Het spelmoment
was symptomatisch voor een groot
deel van de eerste helft. Zeester,
dat dit seizoen overgestapt is op 4--
3-3 (Siekman: ,,We hebben veel
diepgang in de ploeg, vandaar”)
zat als de spreekwoordelijke bok
op de haverkist en gaf De Hera -
cliden geen gelegenheid aan een
fatsoenlijke aanval te bouwen. De

blauwhemden mochten de bal ach-
terin tot vervelens toe rondspelen,
maar daarna ontbrak het vernuft
bij de mannen van trainer Jaap
Danhof om de wedstrijd in de
greep te krijgen. De Zoutkampers
stonden goed opgesteld en de kan-
sen die de thuisploeg kreeg, waren
dan ook voornamelijk op toeval ge-
baseerd. Zo kreeg Mark Knol de
bal dankzij een slippertje van de
verder ijzerterk spelende Steven -
son Stoepker in bezit. De routinier
zag doelman Daniel Veenstra wat
ver voor zijn doel staan en pro-
beerde het van ver. Helaas voor
hem en de in groten getale aanwe-
zige supporters belandde de bal op
de paal. De intelligente actie had
meer verdiend. 
Niet veel later ging het achterin
bij De Heracliden weer fout. De
veelcoachende Mark de Boer pro-

beerde de op snelheid liggende
Robin Schulz af te stoppen maar
de laatste man deed dat te laat, zo-
dat hij de Zoutkamper stevig on-
deruit haalde. De actie leverde
hem niet alleen een gele kaart op,
maar de vrije trap was ook de in-
leiding voor de 0-2. De vrije trap
van Schulz eindigde met het nodi-
ge effect hoog in het doelgebied.
Doelman Spriensma wilde de bal
vangen in plaats van te stompen.
Het speeltuig belandde vervolgens
in een mêlee van spelers waar Vin-
ce van der Veen het laatste tikje
gaf: 0-2. 
Halverwege de eerste helft leek
Zeester, dat dit seizoen de Noord-
Groninger velden in competitie-
verband bewust links laat liggen,
op koers voor een bekerzege. Kort
na de tweede goal van de gasten
kreeg De Heracliden echter een
unieke kans op de aansluitings-
treffer. Al glijdend probeerde
Martijs Delker de bal vanaf de
achterlijn alsnog voor het doel te
krijgen maar de hand van Ruben
Postma stak daar wat ongelukkig
een stokje voor. Strafschop beslis-
te Van  Leeuwen, maar doelman
Veenstra tikte de inzet van Delker
knap uit de hoek. Even later speel-
de Postma weer een ongelukkige
rol toen hij de bal verspeelde aan
Jeroen Oosterhuis. Die zag zijn in-
zet echter op de lat eindigen, waar-
na Frank de Boer ook nog eens ra-
kelings voorlangs schoot. 
Waar Zeester het betere veldspel
had, waren in deze fase de kansen
vooral voor de Meijsters. Van der
Veen dacht overigens nog de der-
de Zeester-treffer te maken maar
werd wegens buitenspel teruggelo-
ten. In deze fase maakte voor Zee -
sters turbo Henri Nienhuis met
zijn sterke rushes veel indruk. Hij
was amper te stuiten. Uit het niets
maakte De Heracliden echter kort
voor rust de aansluitingstreffer
toen Martijs Delker lang wachtte
maar uiteindelijk toch doel-
treffend uithaalde en de bal van
afstand laag in de korte hoek mik-
te: 1-2. 

Geen risico
In de rust bleef MarkKnol met
lichte klachten achter in de kleed-
kamer, waardoor Dylan Boonstra
zijn opwachting mocht maken.
Jaap Danhof nam ook met hem
geen risico, zoals hij ook Roy
Streppel en Henk Wieringa aan de
kant hield. ,,In een competitiewed-
strijd hadden ze wel kunnen spe-
len, maar ik heb niet de illusie dat
we in het bekertoernooi in de Kuip
eindigen. Dit zijn en blijven voor
mij oefenwedstrijden en daarin
kan ik meer spelers aan het werk
zien”, zag de Lopster het positieve
aspect van de lichte kwetsuren. 
In de tweede helft waren beide
teams wat meer aan elkaar ge-
waagd en was het vooral een fy-
siek gebeuren dan dat er briljant
spel op de mat werd gelegd. Het
ging er soms stevig aan toe, maar
uiteindelijk ging er alleen een gele
kaart naar Vince van der Veen die
in de slotfase als een dolle tekeer
ging toen De He racliden de bal bij
een lichte blessure in de ploeg
hield. 
Het was toen overigens al 2-2 om-
dat doelman Veenstra het ant-
woord schuldig moest blijven op
een laag afstandsschot van Jeroen
Oosterhuis. Dylan Boonstra was er
als de kippen bij om de rebound
binnen te schieten. 
Beide teams hadden daarna nog

mogelijkheden om de bekerwinst
alsnog in de wacht te slepen.
Frank de Boer schoot alleen voor
de kee per naast, een kopbal van
Delker ging ook al net naast en na-
mens Zeester belandde een vrije
duikkopbal van Van der Veen in
de handen van de doelman .
In de slotfase wisselden beide trai-

ners nog enkele malen, zodat Ju-
lian Jonker bij De Heracliden zijn
debuut in de hoofdmacht mocht
maken en de Zeester-wissels Jan
Wouter Zwart en Marco Steegstra
nog drie minuutjes mochten mee-
doen. 

* De Heracliden-Zeester 2-2 (1-2).

1. Noordhof  0-1, 22. Van der Veen
0-2, 37. Delker 1-2, 74. Boonstra 2-2. 
Scheidsrechter: Jan van Leeuwen
uit Stedum. Gele kaarten: Mark de
Boer (De Heracliden) en Van der
Veen en Postma (beiden Zeester). 

De Heracliden: Spriensma; Jaars-
ma (20. De Boer), Mark de Boer,

Hoff, Gustina (65. La Crois); Je-
roen Oosterhuis, Stef Oosterhuis,
Linstra, Knol (46. Boonstra); Frank
de Boer (90. Jonker), Delker. 
Zeester: Daniel Veenstra; Postma,
Alt, Levi Veenstra (87. Steegstra),
Stoepker; Brink,  Henri Nienhuis,
Schulz; Jasper Nienhuis (87.
Zwart), Van der Veen, Noordhof. 

Het verschil van één klasse dat in competitieverband tus-
sen SC Loppersum en Poolster prijkt, was zaterdag niet
alleen op papier maar ook op het nieuwe kunstgrasveld
van de Lopsters zichtbaar. Nadat wethouder Bé Scholle-
ma het nieuwe veld feestelijk samen met oud-voorzitter
Rob Sleurink had geopend, liet de thuisploeg er na een
gelijkopgaande openingsfase geen twijfel over bestaan
wie in het onderlinge bekertreffen zou zegevieren. Na
een 2-0 ruststand liep de equipe van de nieuwe hoofd-
trainer David van der Kam uit naar een verdiende 4-0
overwinning en mag zaterdag in en tegen Holwierde
strijden om de winst in deze bekerpoule.

door Martin Sijbolts 

SC Loppersum en Poolster treffen
elkaar al jaren niet meer in de
competitie, maar in het verleden
was dit in vijf jaargangen anders.
De laatste (tevens enige) overwin-
ning van Poolster in Loppersum
dateert uit het seizoen 1992-1993,
het jaar dat Poolster in de vierde
klasse C kampioen werd, mede
door een 2-3 zege aan de Bosweg.
Minder florissant vanuit Spiekster
zicht verliep het onderlinge duel
dat in het seizoen 2005-2006 in de
vijfde klasse C in Loppersum werd
gespeeld. De thuisploeg draaide de
bezoekers, mede door hattricks
van Remie Slagter en Hedzer
Hidskes, met 9-0 door de gehakt-
molen. 
Zaterdag draaide het voor beide
ploegen bepaald niet uitsluitend
om het bekertoernooi. Namens
Loppersum was Van der Kam
vooral bezig met het zo goed voor-
bereiden van zijn ploeg op de com-
petitie, die op 19 september me-

teen met de kraker in en tegen
Noordwolde begint. ,,Wij willen in
balbezit en bij het druk zetten an-
dere accenten zetten dan afgelo-
pen seizoen. Ik wil de tegenstan-
ders niet wijzer maken dan ze zijn
maar het komt neer op het willen
laten zien van meer voetbal. Min-
der inzakken en meer aanvallen.
We hebben wel een bijzondere
week achter de rug. Twee spelers
hebben zich op corona laten testen
en konden niet meetrainen. Geluk-
kig was de uitslag negatief. Jacob
Havinga, Ruben Keizer en Peter
Groenewege waren met vakantie
en verder hebben we drie bles-
sures. Naast Jeffrey Leegstra en
Peter Heeres is daar vorige week
in de wedstrijd tegen De Fivel
Thom Wildeman bijgekomen. Zijn
enkelbanden zijn zwaar bescha-
digd en we zijn hem weken kwijt.
En toch verwacht ik vanmiddag
veel van het team, meer dan tegen
De Fivel toen het twee keer een
kwartier goed was. Dat moet wor-
den opgeschroefd. Ik wil nu dat ze
een uur in de discipline spelen. Ik

ben veeleisend maar met het oog
op de competitie moet dat.”
Zijn collega-coach van Poolster, Je-
roen de Groot, keek nog even te-
rug op de verloren bekerwedstrijd
van vorige week tegen derdeklas-
ser Holwierde. ,,Ik heb teruggezien
wat we er op het trainingsveld qua
speelwijze in willen slijpen. We
creëerden alleen te weinig kansen.
Maar we zijn nog in voorbereiding.
Het zou mooi zijn als we vandaag
een resultaat neerzetten, maar dat
is niet de eerste prioriteit. Ik wil
graag dat we het weer een stapje
beter doen dan vorige week.”

De Groot zal alleen in het eerste
kwartier van het duel tevreden
zijn geweest over de verrichtingen
van zijn manschappen. Weliswaar
was het Loppersum dat in de per-
soon van de door Rik Buikema
aangespeelde Joris Jurna de eer-
ste kans had (Poolster-doelman Si-
mon Dijkman redde prima) en fa-
natiek druk zette waar het kon,
maar de gasten kwamen er gere-
geld knap uit. Nadat Rik Buikema
de aanvoerder en gevaarlijkste
man van Poolster, Kevin Bijlsma,
neerlegde was het de eveneens pri-
ma spelende Robbert Kok die de
door scheidsrechter Heikens toe-
gekende vrije schop een prooi voor
Loppersum-doelman Peter Paul
Datema zag worden.

Steeds eenzijdiger
Maar al snel begon het duel steeds
eenzijdiger te worden, in het voor-
deel van Loppersum. Na ruim een
kwartier spelen stond de paal de
openingstreffer van Niek Weistra,
na een pass van Cees bij de  Leij, in
de weg; gaandeweg het eerste be-
drijf creëerde Loppersum zich een
steeds groter veldoverwicht.
Het halverwege de eerste helft uit-
vallen van Loppersum-aanvoerder
Ruben Danhof, die uit voorzorg
met lichte hamstringklachten naar
de kant ging, veranderde niets aan
het spelbeeld; de gretig spelende
gastheren scoorden vervolgens in
een tijdsbestek van twee minuten
twee keer. Eerst zag Rolf Ooster-
huis zijn van grote afstand gelan-
ceerde schot tegen de paal belan-
den waarna Diederik Dijk er als de
kippen bij was om de rebound bin-

nen te schieten; vervolgens scoor-
de Cees bij de Leij uit een voorzet
van Niek Weistra.
Eigenlijk was de wedstrijd daar-
mee gespeeld, al zal nooit opgehel-
derd kunnen worden als de door
Poolster-aanvaller Jesse Smit in
het begin van de tweede helft bin-
nengeschoten aansluitingstreffer
niet zou zijn afgekeurd. Nu meen-
de de arbitrage buitenspel waarge-
nomen te hebben waardoor er een
streep ging door het doelpunt,
maar glashelder was deze beslis-
sing bepaald niet voor iedereen
van het goed bezochte sportpark.
Overigens mocht Poolster zaterdag
ook zeker geen aanspraak maken
op een resultaat. De spelers staken
voldoende energie in de wedstrijd
en waren met name in de persoon
van Kevin Bijlsma een aantal ma-
len dreigend, maar het klassenver-
schil was domweg te groot. De 3-0
van Cees bij de Leij, halverwege
de tweede helft, en de bekeken
binnengeschoten 4-0 van invaller
Jacob Havinga, een treffer die een
klein kwartier voor het einde van
de wedstrijd viel, waren dan ook
volledig in overeenstemming met
het wedstrijdbeeld in een steeds
gezapiger wordend bekerduel. Het
laatste wapenfeit was voor Diede-
rik Dijk die in de 85e minuut een
kopkans onbenut liet. Zijn ploeg
tikte het duel vervolgens soeverein
uit, maakte optimaal gebruik van
de mogelijkheid vijf spelers te wis-
selen en lijkt klaar voor de aan-
staande clashes tegen Holwierde
en Noordwolde.

* SC Loppersum-Poolster 4-0 (2-0).
38. Dijk 1-0; 40. Bij de Leij 2-0; 65.
Bij de Leij 3-0; 77. Havinga 4-0.
Scheidsrechter: B. Heikens (Nieu-
we Pekela). Gele kaarten: Ritse-
ma, Westerhuis (Poolster).
SC Loppersum: Datema, Makken,
Post, Schutter, Jurna (66. In het
Veld), Danhof (22. Middel), Buike-
ma, Weistra (66. Havinga), Bij de
Leij (76. Lalkens), Oosterhuis, Dijk
(76. Maneschijn)
Poolster: Simon Dijkman, Uil-
hoorn (71. Vriend), Johan Dijk-
man, Kok, Ritsema (53. Wester-
huis), Tom Dijkman, Wesley Bos,
Niels Smit, Jesse Smit, Bijlsma, Ju-
lian Bos (74. De Weerdt).

� De inleiding de tweede Zeester-treffer. Doelman Spriensma grijpt mis, waarna uiteindelijk Vince van der Veen (rechts) na een scrim-
mage kan scoren. Jeroen Linstra, Ruben Postma, Wendy Gustina en Chris Noordhof zijn in de buurt. Foto: Ronnie Afman. 

� Tom Dijkman van Poolster legt het af tegen Joris Jurna en Diederik Dijk. Robbert Kok kijkt toe.

SC Loppersum maatje 
te groot voor Poolster

Trainers eens: 
’verdiende zege 
van Loppersum’
Na afloop van de ongelijke strijd verschil-
den beide trainers niet van mening over
het wedstrijdbeeld. Jeroen de Groot was
eerlijk. ,,Dit was een terechte nederlaag.
Op Holwierde konden we nog goed druk
zetten, maar nu deden we dat te hoog waar-
door we kwetsbaar stonden. Op het creëren
van kansen van kansen hebben we weer
een onvoldoende gescoord, de laatste bal
was niet goed. De eerste fase van de opbouw lukte ook niet goed, dat
was de verdienste van Loppersum. Qua fysiek waren zij ook wat be-
ter. Maar we zijn nog in opbouw, we hebben een bepaalde opvatting.
Dit hoort erbij, er is geen man overboord.” 
David van der Kam was tevreden. ,,We hebben goed gevoetbald. Met
name in de eerste helft kwam onze bedoeling eruit. Het druk zetten
hebben we goed onder de knie; we hebben meer gevoetbald dan af-
gelopen weken. Dit stelt gerust met het oog op de competitiestart.
We maken elke week stapjes. In de wedstrijden tegen Holwierde en
Noordwolde gaat het erom. Een beetje druk is mooi, het moet ergens
om gaan. Dat haalt het beste naar boven.”

Jeroen de Groot.

Gemakkelijke bekerzege
voor vv Middelstum: 8-1 
Middelstum heeft het  zater-
dagmiddag  niet echt lastig ge-
had tegen Wagenborger Boys.
Op eigen veld werd het name-
lijk een 8-1 zege voor de blauw-
hemden die na vijfenveertig
minuten al met 3-1 aan de lei-
ding gingen.

Middelstum wist dat het flink
moest scoren in het bekerduel te-
gen Wagenborger Boys aangezien
Corenos, de concurrent in de pou-

le, met 8-0 van  hetzelfde Wagen-
borger Boys had weten te winnen.
Middelstum begon daarom ook
voortvarend aan zijn tweede be-
kerduel en al na negen minuten
zorgde Xander Adema voor de  1-0.
Er kwamen direct kansen op meer
maar het duurde tot de 35e minuut
voordat Gerard Bronsema de stand
op 2-0 bracht. Een minuut later
kwamen de gasten vanuit het niets
terug tot 2-1 maar nog voor het
rustsignaal wist Gerard Bronsema
er met zijn tweede goal van de
middag er  3-1 van te maken. 
Waar het aan de kant van de thuis-
ploeg in de eerste helft nog in een
te langzaam tempo ging, was dat
na de pauze anders. De gastheren
schroefden het tempo wat op en
daar had het zwakke Wagenborger
Boys geen antwoord op. 
Net als een week eerder tegen Co-
renos zakte de ploeg  namelijk als
een plumpudding in elkaar. Mid-
delstum kwam via Gerard Bronse-
ma in de 62e minuut op 4-1 en vijf
minuten later was Mateo Milkovic
verantwoordelijk voor de 5-1. Het
verzet van Wagenborger Boys was
voleldig gebroken en via twee
goals van Romke Korpershoek, in
de 78e en 85e minuut, werd de
stand 7-1. Daar bleef het niet bij
want met nog twee minuten te
gaan schoot Kristian Boelema de 8-
1 eindstand op het scorebord.
,,Voor het zelfvertrouwen is het
een mooie overwinning maar in de
opbouw richting de competitie heb
je er niet veel aan. Verder hadden
we, gezien de kansen, dit duel nog
veel ruimer moeten winnen”, al-
dus trainer Frank Konneman.

Ezinge krijgt
een pak slaag
Ezinge is zaterdag in zijn tweede
bekerduel fors onderuit gegaan. In
Appingedam was vierdeklasser
DVC met 8-0 veel te sterk voor de
Ezingers die zich na een eerdere
puntendeling tegen SV Aduard nu
uitgeschakeld weten voor een ver-
volg in het bekertoernooi.
Na een kwartier speelde Ezinge al
een verloren wedstrijd. Op dat mo-
ment keken de gasten, die redelijk
compleet waren omdat alleen Sil
Douwsma wegens griepverschijn-
selen ontbrak, al tegen een 4-0 ach-
ter stand aan. De gasten werden in
de beginfase van het kastje naar
de muur gestuurd, iets dat zich ook
na de vier tegentreffers voort zet-
te. Tot aan de rust werd er echter
niet meer gescoord. 
In het tweede deel van een heel
erg eenzijdig duel kwamen daar
nog eens vier goals bij voor de
thuisploeg waardoor er na 90 mi-
nuten 8-0 in het voordeel van de
thuisploeg op het scorebord stond.
Ezinge-trainer Gezinus Oosterhuis
sprak na afloop sprak van een duel
dat zijn ploeg maar snel moet ver-
geten. ,,DVC was gewoon een paar
maten te groot voor ons. Na een
kwartier was het duel namelijk al
gespeeld waardoor het voor ons
een lange en vervelende middag
werd.” 

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - Voor de leden van
Pv Noordpoolvliegers uit Uithui-
zen hebben er dit weekend twee
wedvluchten op het programma
gestaan, beide vanaf hetzelfde los-
singsstation.  Er was een geschei-
den uitslag voor de duiven die
meededen voor het jongeduiven-
kampioenschap  (122 stuks) en
voor de duiven die strijden in het
natoerprogramma (167 stuks).  
De duiven stonden zaterdagmor-
gen klaar om gelost te worden in
Sittard, maar moesten door plaat-
selijke omstandigheden uitwijken
naar een andere losplaats. Dit
werd Venlo. Hier kregen ze om
13.15 uur de vrijheid. De afstand
naar huis was ongeveer 227 kilo-
meter. De eerste duif arriveerde
om 16.05 uur. De uitslag bij de jon-
ge duiven was: H.H. Heslinga 1,2,
3,  4; L.T. Baar 5, 6; P. Rop 10, 40;
E.R. Bolt 11, 29. De uitslag voor het
natoerkampioenschap was:  H.H.
Heslinga 1, 3; Combinatie Steren-
berg 2, 8; Combinatie J. Rop & Zn
4, 9; Janny en Ab Slagter 10, 25;
E.R. Bolt 12, 18; F.J. Bos 15, 20; C.
Roelofsen 17; R. Rop 21, 23; C.J.
van der Molen 22, 31. 
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Corenos wint
door late treffer
van Warffum: 3-2
In het bekerduel tussen Corenos en Warffum zijn de
Roodeschoolsters grote delen van de wedstrijd de boven-
liggende partij geweest, maar toch moest er een late
treffer aan de pas komen om met de 3-2 de volle winst
voor de rood-witten in eigen huis te houden.

door Auke Zoethout

Kijkend naar de ranglijst zoals die
was toen het afgelopen voorjaar de

competitie abrupt werd afgebro-
ken, was er een groot verschil te
zien tussen beide ploegen. Corenos
was toen koploper in 5D en Warf-
fum vond zichzelf terug op de

twaalfde plek. Met de komst van
een zevental jonge spelers, die vo-
rig jaar nog in de A-jeugd van Win-
sum speelden, beschikt Warffum
trainer Jur Smit dit seizoen echter
over een veel ruimere selectie en
dat moet ook in de prestaties zicht-
baar worden. Vorige week verloor
de ploeg op eigen veld met 1-2 van
Middelstum en zaterdag moest de
ervaren trainer van Warffum het
doen zonder Kevin Jansen, Chris
Hamminga, Stefan Smit, Silvijn
Mulder en Rob Kamphuis. 
Corenos kwam vorige week met
een 8-0 zege terug uit Wagenbor-
gen en trainer Marco Pesiwarissa
beschikte zaterdag over zijn vrij-
wel complete selectie. Alleen de
beweeglijke spits Lars Baar ont-
brak vanwege een enkelblessure.
Hij werd met rugnummer negen
vervangen door Tim Uil.  Het
hoofdveld van Corenos kreeg nog
even rust, dus werd er gespeeld op
het kunstgrasveld dat de club rijk
is.  De echo van het eerste fluitsig-
naal van arbiter Henk Kort uit
Loppersum was nog in de lucht
toen de bal al in het Warffumer
doel lag. Vanaf de aftrap was er
een Corenos-uitval over de rechter-
kant, waar Jordan Muller en hoge
diagonale inzet losliet die, nog
even getoucheerd door doelman
Mark Kramer, net onder de doellat
binnen viel voor de 1-0. 
Dat was een veelbelovend begin
voor de thuisploeg. Het antwoord
van Warffum bestond uit een schot
vanuit de tweede lijn waar de 15-
jarige Corenos-doelman Edwin
 Spriens ma door een lastige stuit
moeite mee had en slechts ten kos-
te van een hoekschop kon redden.
In het vervolg waren de betere mo-
gelijkheden voor de thuisploeg. Op
een voorzet van Jordan Muller
kwam Tim Uil net iets tekort zodat
doelman Mark Kramer kon ingrij-
pen. Een mogelijkheid voor Tim
Uil mondde slechts uit in een af-
zwaaier en op een inzet van Ger-
men Tamsma moest de Warffumer
goalie alles uit de kast halen om
knap redding te brengen. 
Na ruim 20 minuten was het wél
raak voor Tamsma die daarmee
voor de 2-0 zorgde. Gezien de veld-
verhoudingen was dat tot dat mo-
ment een logische stand, maar er
kwamen ook wat mogelijkheden
voor de bezoekers. Roy Kuipers so-
leerde op de rechterkant en liet
een inzet los die vrij eenvoudig
door doelman Spriensma kon wor-
den gepakt. Een mooie mogelijk-
heid voor Warffum was er op het
half uur. Een vrije bal op de rand
van het strafschop gebied werd ge-
nomen door aanvoerder Stefan
van den Berg. 
Zijn harde schot ging dwars door
de Corenos-muur, maar de jeugdi-
ge doelman had er goed het oog in
en had de bal klemvast. In het laat-
ste kwartier van het eerste bedrijf
waren er zeker drie uitstekende
kansen voor de thuisploeg. Een
schot van Joran Knot werd door
doelman Kramer maar met moeite
gekeerd en na een afgeslagen
hoekschop had dezelfde Knot plot-
seling van dichtbij voor het in-
schieten, maar hij schrok kenne-
lijk zo van die kans dat hij volledig
over de bal heen maaide. Op slag
van rust was er na goed voorberei-
dend werk van Anne Jan ten Har-
kel een vrije kans voor Tim Uil,
maar die schoot verover het vijan-
delijke doel, zodat het in de eerste
helft bleef bij de 2-0 voor de thuis-
ploeg. 

Vervangen
Na de thee bleef Corenos-aanvoer-
der en centrale verdediger Chris
Uil achter in de kleedkamer. In de
loop van het eerste bedrijf moest
hij al een keer verzorgd worden en
kennelijk uit voorzorg werd hij
vervangen door Wesley Dijkster-
huis. Al in de eerste minuut na de
hervatting leek Corenos weer snel
te scoren, maar een goede redding
van Warffum-doelman Mark Kra-
mer voorkwam dat. In dat tweede
bedrijf speelde Warffum beter dan
in het tweede bedrijf. Bij vlagen
werd goed combinatiespel op de
mat gelegd en in de 52e minuut re-
sulteerde dat in de aansluitings-
treffer. Remon Bijsterveld kwam
op de rechterflank in balbezit en
krulde vanaf die plek het speeltuig
buitenbereik van de Corenos-sluit-
post in de verre hoek voor de 2-1.
Warffum bleef bij tijd en wijle
goed combinerend pogen tot kan-
sen te komen, maar die bleven
vooralsnog uit. Kansen waren er
wel voor de thuisploeg. Tim Uil zag
een inzet goed gestopt door de
Warffumer goalie en even later
kon Germen Tamsma alleen op
keeper Kramer af stevenen. De

laatste kwam echter als winnaar
uit de strijd. Een kopbal van Tams-
ma ging over het vijandelijke doel.
Dezelfde Tamsma stond aan de
wieg van de gelijkmaker van Warf-
fum. Halverwege de eigen helft
kreeg hij een bal niet goed onder
controle en Roy Kuipers wist na-
mens Warffum het speeltuig te
veroveren en van grote afstand
schoot hij, niet zonder enig fortuin,
de bal over doelman Spriensma in
het Corenos-doel. 

Er waren toen nog twintig minuten
te gaan en Corenos bleef gaan voor
de overwinning. Sven Knot zag een
harde pegel net naast gaan en
even daarna leek Corenos te sco-
ren. Een harde inzet werd aanvan-
kelijk nog knap door de doelman
gekeerd, maar in de rebound werd
de bal toch binnen geschoten.
Naar het oordeel van de arbitrage
werd daarbij geprofiteerd van een
eerdere buitenspelpositie, dus dat
feest ging niet door. 
Twee minuten voor tijd was het
wél raak voor de thuisploeg. Anne
Jan ten Harkel was weer eens op-
gestoomd op de rechterkant en liet
een voorzet los die door Jordan
Muller kon worden verzilverd voor

de 3-2. De assistent-scheidsrechter
hief zijn vlag voor buitenspel,
maar arbiter Henk Kort had gezien
dat de doelpuntenmaker nog ach-
ter de bal was toen de voorzet
werd losgelaten. De grens bleef
langdurig de vlag omhoog houden,
maar Kort was zo zeker van zijn
zaak dat hij zijn assistent niet wil-
de raadplegen. Zo bleven de pun-
ten in Roodeschool en over de hele
wedstrijd gezien was dat niet on-
verdiend.

Corenos trainer Marco Pesiwaris-
sa: ,,Het was van onze kant erg
slordig. Met meer zorgvuldigheid
had het bij rust al 5-0 kunnen
staan. Zij waren de eerste helft
nog zoekende, maar stonden in het
tweede bedrijf beter. De twee te-
gentreffers waren het gevolg van
onze eigen fouten en ook in de
tweede helft hebben we te weinig
geprofiteerd van de mogelijkhe-
den die we wel creëerden. Niette-
min was de overwinning een te-
rechte.”

Warffum-oefenmeester Jur Smit:
,,We hebben een jonge ploeg en
zitten in een leerproces. Als ik iets
uitleg, begrijpen ze dat goed en

kunnen het zelf ook prima naver-
tellen. Het ontbreekt er echter nog
aan dat ze het ook op het veld op
die wijze tot uitvoering brengen. In
de tweede helft begonnen we goed
opbouwend via combinatiespel en
kwamen op 2-2. Aan beide kanten
werden toen risico’s genomen en
dat pakte voor ons verkeerd uit.
We misten natuurlijk ook nog vijf
spelers en aan de winnende treffer
zat in iedere geval een luchtje van
buitenspel.”

* Corenos-Warffum 3-2 (2-0). 1.
Muller 1-0; 21. Tamsma 2-0: 52. Bij-
sterveld 1-2; 65. Kuipers 2-2; 88.
Muller 3-2
Scheidsrechter: Henk Kort uit Lop-
persum. Gele kaarten: Tamsma en
Joran Knot (beiden Corenos).
Corenos: Spriensma; ten Harkel;
Chris Uil (46. Dijksterhuis), Haan,
Wezeman; Balkema, Sven Knot,
Tamsma, Joran Knot; Tim Uil (55.
Knol), Muller.

Warffum: Kramer; Veenhuizen,
Mulder, Bijsterveld, Meijer; Schui-
ling (65. Haijer), Klinkhamer, Van
den Berg, Santingh (60. Kamp-
huis); Kuipers, Batema (65. Hooi-
er).

Winsum heeft zaterdagmiddag wat teleurstellend met 0-
0 gelijk gespeeld tegen GOMOS uit Norg. De ploeg van
Bert Vos was wel iets beter maar wist dit overwicht niet
in winst om te zetten. GOMOS was ook gevaarlijk en
raakte vlak voor tijd nog de paal.

door Kornelis Prins

Het was het eerste officiële duel
op het nieuwe thuiscomplex van vv
Winsum. Mede door alle corona-
maatregelen was de sfeer hier niet
naar. Over twee weken organiseert
de club nog wel enkele festivitei-
ten om de opening van het Geert
Reinders-sportpark te vieren. 
Marcel Pannekoek maakte zijn
eerste minuten van het seizoen. De

aanvoerder speelde alleen de eer-
ste helft mee. Trainer Bert Vos
heeft vooral veel aanvallers tot
zijn beschikking en net als een
week eerder kwam er na de pauze
een volledig nieuwe aanval binnen
de lijnen. Vanaf de start was Win-
sum beter. Het was wederom lastig
spelen op het nieuwe sportpark
waar de wind vrij spel heeft.
Het zag er allemaal degelijk uit bij
de thuisploeg  maar de echte
schwung ontbrak. De buitenspelers
en middenvelders kozen te vaak

voor een risicoloos tikje terug en
als de bal voorin kwam, raakte
vooral aanvalsleider Sven Ro -
sevink de bal te makkelijk kwijt.
Dit gold na rust evengoed voor in-
valler Rick Schaaphok. De aanval-
ler die nog het beste voor de dag
kwam was nieuwkomer Max Heij -
nen die redelijk zeker lijkt van
zijn plekje als linksbuiten. 
Heijnen bracht twee keer spits
Rosevink in stelling. Bij de eerste
voorzet kwam de doelpuntenma-
ker van een week eerder net een
pas te kort om de bal binnen te tik-
ken. Bij de volgende voorzet liep
Rosevink goed naar de eerste paal
maar zijn intikker was net niet ge-
raffineerd genoeg om doelman Ko-
ning te verrassen. De grootste kans
voor de thuisploeg voor rust was
voor Tim Hoff. Na een klutssitu-
atie voor het doel van de bezoe-
kers, waarbij GOMOS weigerde de
bal weg te schieten, leek de bal
perfect voor de voeten van de
linkspoot te komen. De middenvel-
der mikte naast.
De gasten waren in het eerste be-
drijf ook zeker niet ongevaarlijk.
Winsum-verdediger Heinze An-
dringa was te vaak de linksbuiten
van GOMOS kwijt. De voorzetten
konden net niet binnen gelopen te
worden. De grootste kans was voor
spits Jannes Siegers. Arbiter Allen
Schram gaf een vrije bal aan de
bezoekers die in het voordeel van
Winsum had moeten zijn. De thuis-
ploeg stond nog even te mopperen.
Siegers stond intussen oog in oog
met Meijer, maar de goalie redde
ten koste van de lichte blessure.
Na rust werd het niet direct veel
sprankelender totdat linksback
José Bello voor opschudding zorg-
de. Hij poeierde de bal bijna vanaf
de achterlijn spectaculair tegen de
eerste paal. Hier was doelman Ko-
ning volmaakt kansloos geweest.
Twintig minuten voor tijd was het
dan wel raak. Winsum kwam er
snel uit en Hans Zwakenberg be-
moeide zich ook met deze uit-
braak. Hij wist de bal op het juiste
moment bij de diepgaande Wouter
Bloem te krijgen. Die vond be-
heerst de verre hoek maar arbiter
Schram had al gefloten voor een
overtreding op Zwakenberg. Waar
arbiter Schram fluit, zijn vaker
problemen met ernstige inciden-
ten en rode kaarten. Dat is niet
verwonderlijk als de houding van
de arbiter in ogenschouw wordt ge-
nomen. Winsum-GOMOS was een
zeer sportief duel maar dat weer-

hield Schram er niet van er een
potje van te maken. Zijn meest op-
vallende moment was nog wel toen
doelman Koning vlak na rust met
de bal in de handen in de mist
ging, door Winsum-verdediger
Heinze Andringa een veeg in het
gezicht te geven. Nu deed Schram
net of zijn neus bloedde.
Het duel werd tegen het einde nog
wel leuk. Beide ploegen wilden
graag winnen. En vooral aan GO-
MOS-zijde speelde vermoeidheid
op waardoor er meer ruimtes ont-
stonden. Gerbrand de Boer had
kunnen profiteren maar hij zette
zijn actie twee keer te ver richting
de achterlijn door. Ook de veelal
wat onzichtbare David Albert Vil-
lalta kwam aan het einde nog een
keer gevaarlijk het zestienmeter-
gebied in maar ook bij hem ont-
brak het aan overzicht of een be-
slissende actie. 
Dan moest routinier Schaaphok
het maar doen. Maar ook hij
schoot zeker niet met scherp. Zijn
vrije bal na de overtreding op Zwa-
kenberg was in ideale positie al
wat teleurstellend. Vlak voor tijd
kreeg Schaaphok na knullig bal-
verlies oog in oog met Koning de
kans het duel te beslissen. Maar
hij kwam niet tot een echt schot.
Winsum had nog zo maar kunnen
verliezen. Jannes Siegers kreeg
eerst de bal van doelman Wouter
Meijer cadeau. De goalie, die de
spits wilde uitkappen, had geluk
dat Siegers wind tegen had. Die-
zelfde Siegers schoot de bal vijf
minuten voor tijd tegen de binnen-
kant van de paal waarna de bal
precies in de handen van Meijer
viel. Zo bleef het 0-0 en heeft Win-
sum in de laatste wedstrijd tegen
NEC Delfzijl aan een punt vol-
doende om de volgende bekerron-
de te halen.

* vv Winsum-GOMOS 0-0.
Scheidsrechter: A. Schram uit
Leeuwarden. Gele kaart: Heijnen
en Schaaphok (vv Winsum), Jan-
nes Siegers (GOMOS).
vv Winsum: Meijer; Andringa,
Pannekoek (46. Vader), Zwaken-
berg, José Bello; Buikema, Hoff
(64. Raul Bello), Bloem; Kauw (46.
De Boer), Rosevink (46. Schaap-
hok), Heijnen (46. Albert Villalta).

GOMOS: Koning; Baving, Sloots
(Slachter), Krul, Verra (Jan Harm
Siegers); Smit, Koolen, Van Esch;
Drenth (85. Rozenveld), Jannes
Siegers en Pilon.

� Warffum-doelman Mark Kramer redt voordat Sven Knot namens Corenos gevaarlijk kan worden. Foto: Ronnie Afman.

� Sven Rosevink komt een teenlengte tekort om Winsum op voorsprong te zetten. Foto: Ronnie Afman.

Teleurstellend punt voor
Winsum tegen GOMOS

� Hakim Agdach en Stijn Hekstra van SV Bedum zorgen er geza-
menlijk voor dat een speler van FC Lewenborg er niet langs komt.

SV Bedum pakt zege 
SV Bedum heeft zich knap her-
steld van de zeperd van afgelo-
pen week tegen Marum. De
mannen van trainer Remy van
der Wal werden toen op een
kansloze 5-0 nederlaag getrak-
teerd waardoor er zaterdag ge-
wonnen moest worden van FC
Lewenborg om zicht te houden
op de knock-out fase van het
bekertoernooi. In die missie
slaagden de paarshemden over-
tuigend. Op eigen terrein wer-
den de Stadjers met 2-0 versla-
gen. 
,,Vorige week kunnen we beschou-
wen als een incident”, aldus Van
der Wal. ,,Nu speelden we gewoon
een goede wedstrijd en hebben we
flinke stappen voorwaarts ge-
maakt.”
Bedum stond ook zaterdag aller-
minst met het sterkst mogelijke
elftal aan de aftrap door de afwe-
zigheid van een handvol spelers,
maar dat was tegen mede-tweede-
klasser Lewenborg niet te zien. Be-
dum pakte gelijk het initiatief in
het duel en gaf dat eigenlijk nooit
uit handen. Lewenborg koos er-
voor om zich in te graven op eigen
helft, waardoor de thuisploeg wel-
iswaar veelvuldig balbezit had,
maar in de beginfase nog niet veel
kon creëren. Bij de gasten lukte er
maar weinig, waardoor Bedum de
kans kreeg te groeien in het duel. 
Na 20 minuten kwamen de paars-
hemden steeds beter in het spel en
resulteerde dat ook in de openings-
treffer. Nigel Bakker stuurde Mark
Kruizinga met een lange bal de

diepte in en de spits faalde niet
oog in oog met de doelman vanFC
Lewenborg. Nog voor de rust gooi-
de Bedum het duel al in het slot.
Een voorzet van Stijn Hekstra
werd keurig door Maikel Hoor-
mann met het hoofd panklaar ge-
legd voor Mark van der Molen en
hij bracht de Bedumers op een 2-0
voorsprong. De thuisploeg bleef al-
leraardigst voetballen en had met
een beetje meer geluk nog voor de
rust Lewenborg op een nog grotere
achterstand kunnen zetten.
Ook in de tweede helft was het Be-
dum dat de klok sloeg en nog en-
kele forse kansen kreeg. Het vizier
stond echter niet op scherp waar-
door de score niet hoger uitviel.
Aan de andere kant kwam Bedum
niet één keer in gevaar tegen de
tegenvallende oranjehemden. Zo
won de thuisploeg relatief eenvou-
dig en tankte het team het nodige
zelfvertrouwen. ,,Het enige wat ik
de ploeg kan verwijten, is dat we
te weinig hebben gescoord. We
hebben flink wat kansen om zeep
geholpen vandaag,” analyseert
trainer Remy van der Wal. ,,Aan
de andere kant ben ik zeer content
met het verdedigende blok van
vandaag. We hebben niet één sco-
ringskans weggegeven en dat
biedt veel perspectief voor de ko-
mende weken.”
Door de zege heeft Bedum het be-
reiken van de tweede bekerronde
weer volledig in eigen hand. Bij
winst op Noordster uit Oude Peke-
la aanstaande zaterdag, wederom
op eigen terrein, gaat SV Bedum in
de kokers voor de knock-out fase.
Waarschijnlijk is zelfs een gelijk-
spel al voldoende als koploper Ma-
rum haar sportieve plicht doet te-
gen FC Lewenborg. Het duel tegen
zondag tweede klasser Noordster
begint zaterdagavond om 18.00
uur op het kunstgras in Bedum.

Stedum kansloos
tegen Meedhuizen
Stedum heeft als eerste in een offi-
ciële wedstrijd de twijfelachtige
eer gehad om te ervaren hoe sterk
het herboren Meedhuizen is. Op ei-
gen veld verloor de ploeg van trai-
ner Robert Benes kansloos met 1-5.
De eretreffer was van Matthijs
Colstee.
Na een nipte zege een week eerder
in de uitwedstrijd tegen ZEC ont-
ving Stedum zaterdag Meedhuizen
dat na twee seizoenen afwezigheid
weer terug keerde in de standaard-
klasse en dat zullen de komende
tegenstanders merken. De ploeg
heeft de selectie versterkt met
maar liefst dertien spelers, voorna-
melijk afkomstig van DVC Appin-
gedam en NEC Delfzijl en onder
leiding van trainer Elle Smit die
eerder het tweede team van DVC
Appingedam onder zijn hoede had.
Het eerste kwartier was het van
beide kanten even aftasten, maar
daarna was het veld voor de bezoe-
kers. Stedum kon het tempo niet
aan en door de druk die Meedhui-
zen zette werd het spel van Ste-
dum onzorgvuldig. Passes kwamen
niet aan en de meeste duels wer-
den verloren. 
Na een kwartier viel de eerste
treffer voor de bezoekers en voor
de rust vielen er nog twee. Na de
thee werd de voorsprong van
Meedhuizen eenvoudig uitge-
bouwd tot 0-5 en ruim tien minu-
ten voor tijd was het Matthijs Col-
stee die voor de eretreffer zorgde
na een goed opgezette aanval
waarbij ook Tim Ypey en Robert
Slager betrokken waren. Stedum
trainer Robert Benes was na af-
loop kort van stof. ,,Meedhuizen
was gewoon een maatje te groot
voor ons.”
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Gemeente Loppersum stelt 
modderborden beschikbaar
LOPPERSUM - De oogsttijd is
weer begonnen. Ook in de ge-
meente Loppersum wordt de
oogst van onder andere aardap-
pelen, uien, wortelen, suikerbie-
ten en maïs van het land ge-
haald. 

Dat betekent dat er meer groot
landbouwverkeer op de weg is dan
gebruikelijk. Ook ligt er soms mod-
der op de wegen.

De gemeente Loppersum en LTO
Fivelingo roepen agrariërs, tuin-
ders en loonbedrijven op om de we-
gen zo schoon mogelijk te houden
en gebruik te maken van waarschu-
wingsborden. Het schoon houden
van de weg is de verantwoordelijk-
heid van agrariërs. De gemeente
Loppersum stelt modderborden be-
schikbaar. Van alle weggebruikers
wordt verwacht dat zij hun snel-
heid aanpassen als de modderbor-

den langs de weg staan, vooral als
het weer natter wordt.
Agrariërs kunnen modderborden
in bruikleen krijgen van de ge-
meente Loppersum. De borden zijn
af te halen bij de gemeentewerf
(Industrieweg 4 in Loppersum).
Men kan zich zonder afspraak mel-
den bij de gemeentewerf. De bor-
den worden volgens coronaproto-
col verstrekt. Werfbeheerder Pie-
ter Poortinga is aanwezig op maan-

dag tot en met donderdag van
07.30-15.30 uur en op vrijdag van
07.30-11.30 uur.
De gemeente heeft nog wel een tip
voor de verkeersdeelnemers: ‘Ziet
u toch modder op de weg? Wees
dan alert en pas uw snelheid aan.
En raakt u onverhoopt in een slip?
Onthoud dan: stuur recht, gas los
en rustig uit laten rollen… Zo wer-
ken we met elkaar aan een veilige
oogsttijd’.

Jaarmarkt 
en kermis 
in Loppersum
LOPPERSUM - In Loppersum
wordt binnenkort zowel een ker-
mis als een jaarmarkt georgani-
seerd. De start van de jaarmarkt
is op woensdag 16 september om
12.00 uur en men kan er tot 18.00
uur terecht. De kermis start even-
eens op 16 september en duurt
vier dagen. De kermis sluit die
dagen om 22.00 uur. 

Leefbaarheidsprijs
in Westerkwartier
EZINGE - Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf
nu (vrijwilligers)organisaties voordragen voor de Leefbaarheidsprijs. 
Deze prijs looft de gemeente Westerkwartier vanaf nu elk jaar uit
voor een vrijwilligersorganisatie die zich bijzonder heeft ingezet bin-
nen de gemeente. De belangrijkste doelstelling voor het instellen van
de Leefbaarheidsprijs is het stimuleren van (vrijwilligers) activiteiten,
die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeen-
te. Dit kan op alle mogelijke terreinen zijn, zoals sport, welzijn, cul-
tuur, milieu, zorg en veiligheid. 
Tot 5 oktober kunnen organisaties aangemeld worden. Een deskundi-
ge jury buigt zich vervolgens over de aanmeldingen. De jury nomi-
neert drie voordrachten, die in aanmerking komen voor de Leefbaar-
heidsprijs. In oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnen-
de organisaties ontvangen een oorkonde, een bedrag van 500 (eerste
plaats), 300 (tweede plaats) of 200 euro (derde plaats).  
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Vandaag in de abonneekrant

Zorgen over 
dienstverlening 
Hogeland
UITHUIZEN - Onderdeel van de groot-
scheepse bezuinigingsoperatie in Het
Hogeland is het sluiten van tenminste
één gemeentehuis en de centralisatie
van burgerzaken. Tijdens de vorige week gehouden raadsvergade-
ring maakten veel partijen zich zorgen over de gevolgen hiervan.
Burgemeester Henk Jan Bolding verzekerde de raad echter dat de
kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners
voorop blijft staan. Op alle tereinen moet de broekriem worden ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Minister Ollongren bezoekt 
Kantens, Eppenhuizen en Bedum
EPPENHUIZEN -  Zo’n twee weken na haar bezoek aan Zuidwolde

heeft minister Kajsa Ollongren
donderdag weer een bezoek ge-
bracht aan de gemeente Het Ho-
geland. Ze was te gast in Eppen-
huizen, Kantens en Bedum. 
Burgemeester Henk Jan Bolding
en de wethouders Eltjo Dijk-
huis, Kristel Rutgers en Mariët-
te de Visser hebben Ollongren
rondgeleid langs ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

ZEC verrast met ruime 
zege op Rood Zwart Baflo
ZEC heeft zaterdag in het bekertoernooi een verrassende overwin-

ning geboekt op Rood Zwart
Baflo. De vijfdeklasser uit Zan-
deweer was een groot deel van
de wedstrijd de bovenliggende
partij en won dan ook verdiend
met 1-4. Waar ZEC al een beker-
wedstrijd in de benen had -een
0-1 thuisnederlaag tegen Ste-
dum - was het voor Rood Zwart
Baflo de eerste officiële ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

De Heracliden en 
Zeester in evenwicht: 2-2
In de tweede ronde van het bekertoernooi hebben De Heracliden en
Zeester elkaar zaterdagmiddag in Uithuizermeeden in evenwicht ge-
houden. Zeester had zeker in de eerste helft het betere  van het spel,
maar over de hele wedstrijd bezien hadden de Meijsters de betere
kansen. Martijs Delker miste in de eerste helft een strafschop, ter-
wijl paal en lat Zeester de helpende hand toestaken. Bij het ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

FC LEO wint  in ’rommelpot’
van Noordpool: 3-2
Een te laat komende scheids-
rechter, ballen die alle kanten
opvlogen behalve de juiste en
vijf goals. Dat waren wel de be-
langrijkste ingrediënten in het
bekerduel tussen FC LEO en
Noordpool dat het beste als een
‘rommelpot’ omschreven kon
worden. Voor FC LEO en Noord-
pool stond zaterdagmiddag het
tweede bekerduel op het programma. Waar de Leensters het ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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EENRUM - Wethouder Har-
mannus Blok van de gemeente
Het Hogeland heeft woensdag-
middag bij Integraal Kindcen-
trum De Linde in Eenrum een

muzikale afvalbak onthuld.

De afvalbak heet SunBin. Hilda
Klinkhamer van de afdeling com-
municatie van de gemeente Het
Hogeland legt uit wat er zo bijzon-

De muzikale afvalbak is onthuld. Links wethouder Harmannus
Blok.

der aan dat ding is. ,,Om afval op
het schoolplein en de natuurspeel-
tuin op zowel effectieve als educa-
tieve wijze op te vangen, is de Sun-
Bin ontwikkeld door lokale kunste-
naars. De afvalbak laat geluids- of
muziekfragmenten horen als ie-
mand er iets in gooit. De kinderen
van de school hebben deze geluids-
fragmenten zelf opgenomen tij-
dens workshops die door de ont-
wikkelaar zijn verzorgd.’’
Met de SunBin wordt, volgens
Klinkhamer, het weggooien van af-
val leuk. ,,Hij staat bij de school zo-
dat de kinderen al van jongs af aan
leren dat je afval in de afvalbak
moet gooien. Ook stimuleert dit dat
kinderen zelf op zoek gaan naar
zwerfafval dat ze in de bak kunnen
gooien.’’ De Sunbin kost ruim
12.000 euro. Volgens Klinkhamer is
dit bekos tigd uit de zwerfafvalver-
goeding die de gemeente de afgelo-
pen twee jaar van de organisatie
Nederland Schoon heeft ontvan-
gen. Er zullen niet meer SunBin’s
in Het Hogeland komen. Daar is
geen geld voor.

‘SunBin’ ontwikkeld door lokale kunstenaars

Blok onthult muzikale 
afvalbak bij De Linde

Inschrijving Provinciale
Vrijwilligersprijs gestart
NOORD-GRONINGEN - De in-
schrijving voor de Provinciale
Vrijwilligersprijs is gestart. Dit
jaar waardeert de provincie
Groningen alweer voor de 20e
keer het vrijwilligerswerk met
meerdere prijzen van 3000 eu-
ro. 
De prijzen zijn bedoeld voor orga-
nisaties en initiatieven die op een
buitengewone, aansprekende en
succesvolle manier met vrijwilli-
gers werken. 
De provincie wil met de prijzen
het vrijwilligerswerk ondersteu-
nen en laten zien dat iedereen die

vrijwilligerswerk doet, een belang-
rijke bijdrage levert aan de leef-
baarheid in onze samenleving.
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 uitgereikt op
maandag 7 december tijdens de
Nationale Vrijwilligersdag. Het is
nog niet duidelijk hoe en waar die
uitreiking plaats zal vinden.

Nieuwe spits voor
lijkenhuisje Stedum
STEDUM - Stichting Historie
Stedum is bezig met de restau-
ratie van het koetshuis met lij-
kenhuisje bij de begraafplaats
in Stedum.  Begin vorige week
werd er een nieuwe torenspits
geplaatst. 

Het had weinig gescheeld of het in
slechte staat van onderhoud verke-
rende koetshuis met lijkenhuisje
aan de Stationsweg was in de jaren
zestig met de grond gelijkgemaakt. 
De gemeenteraad van Stedum had
er al toe besloten, maar Gedepu-
teerde Staten van de provincie
Groningen gaven hiervoor geen
toestemming. Wel werd het bouw-
werk versoberd. Het torenspitsje

verdween en de personeelsingang
werd dichtgemetseld. 
De houten deuren, de ingang voor
de lijkkoets, werden vervangen
door een stalen kanteldeur. 
Een wens van Stichting Historie
Stedum, sinds 2016 de nieuwe ei-
genaar, is om het gebouwtje weer
in de oorspronkelijke staat terug
te brengen. In overleg met Stich-
ting Oude Groninger Kerken is er
een restauratierapport gemaakt en
zijn fondsen aangeschreven om de
kosten te kunnen financieren. 

Begin dit jaar is er, met hulp van
vele vrijwilligers, begonnen met
het maken van een nieuwe toren-
spits. Die is vorige week geplaatst
met behulp van een grote kraan.

Groot, krachtig
en kleurrijk werk
in Westeremden
WESTEREMDEN - Kunsthuis
FIET in Westeremden sluit het
seizoen af met een expositie met
werk van beeldend kunstenaar
Anne-Marie Schueler. Haar doe-
ken zijn groot, krachtig en
kleurrijk. FIET, gevestigd aan
de Molenweg 7, is tot eind okto-
ber op donderdag, vrijdag en za-
terdag van 13.00 tot 17.00 uur
geopend.

� Het lijkenhuisje met de nieuwe spits.

Twee flinke bevingen
na rustige maand
WESTEREMDEN - Bij Wester -
emden heeft donderdagochtend
een aardbeving plaatsgevonden
met een kracht van 2.0 op de
schaal van Richter. Dinsdag vond
er al een beving plaats bij Uit-
huizermeeden. Het waren de
eerste serieuze bevingen in deze
regio sinds half juli.  
In Uithuizermeeden ging het om
een aardbeving met een kracht van
1.9 op de schaal van Richter. In eer-
ste instantie meldde het KNMI dat
er om half vijf ’s ochtends een be-
ving met een kracht van 2.0 had
plaatsgevonden bij Roodeschool.
Dat dorp was prompt trending op
social media. Later op de ochtend

plaatste het KNMI het epicentrum
van de beving een paar kilometer
westelijker: in Uithuizermeeden.
De kracht van de beving werd ook
naar beneden bijgesteld: 1.9 in
plaats van 2.0. Vanochtend was het
weer raak. Bij Westeremden vond
een beving met een kracht van 2.0
plaats. 
Het waren de eerste serieuze bevin-
gen in deze regio sinds lange tijd. In
augustus hield de Groninger bodem
zich opvallend stil, met slechts een
kleine beving van 0.7 bij Veendam.
In juli was dat wel anders. Tussen
14 en 21 juli vonden er maar liefst
zes bevingen plaats, waaronder een-
tje van 2.7 bij Loppersum en een
beving van 2.3 bij Startenhuizen.  

’Het Hogeland moet 
vastgoed sneller afstoten’
UITHUIZEN - Onderdeel van
de grootscheepse bezuinigings-
operatie in Het Hogeland is het
afstoten van gemeentelijk vast-
goed. Met name de fracties van
GemeenteBelangen en het
CDA hebben er tijdens de
woensdag gehouden raadsver-
gadering op aangedrongen hier
snelheid mee te maken. 

Molens, kerktorens, dorpshuizen
en commercieel en recreatief vast-
goed: de gemeente heeft veel pan-
den in bezit waarvan het niet nood-
zakelijk is dat ze gemeentelijk ei-
gendom zijn. In de operatie om een
naar ruim 6 miljoen euro oplopend
tekort weg te werken, wil het colle-
ge deze panden afstoten. 

Volgens het CDA kan op deze ma-
nier ook een deel van de voorgeno-
men bezuinigingen op het minima-
beleid worden afgewend. ,,We wil-
len dat het college meer vaart
maakt met het afstoten van gebou-
wen”, luidde dan ook de oproep
van CDA-er Kor Berghuis. ,,De
makkelijk te verkopen panden, of-
tewel het laaghangend fruit, zou in
een verkorte procedure verkocht
kunen worden”, stelde GB-er Roelf
Torringa. 

Samen met het CDA diende Ge-
meenteBelangen een motie in om
de verkoop van gemeentelijk vast-
goed te bespoedigen. Beide partij-
en willen dat er bij de behandeling
van de begroting een lijst ligt met
panden die op korte en middellan-
ge termijn afgestoten kunnen wor-
den. De motie kreeg brede steun. 

LEENS - Door badgasten, zwemlesleerlingen,
vrijwilligers, collega's en bestuur is zaterdag af-
scheid genomen van badjuf/manager Hilde de
Boer van het zwembad de Marne in Leens. Ze
gaat na 31 jaar genieten van haar pensioen. In
de ochtend werd zij  door haar collega’s opge-
haald met de fiets en verrast met een versierde
bakfiets waarin zij werd vervoerd naar het

zwembad. Eerst werd er onder luid getoeter een
rondje Leens gefietst. Hierna werd ze opgewacht
door een met vlaggetjes zwaaiend ontvangstco-
mité. Er was koffie met gebak, ranja en wat lek-
kers voor alle kinderen en nog vele leuke andere
verrassingen.  De dag werd opgeluisterd door DJ
Matt Ice uit Leens met veelal haar favoriete mu-
ziek.

Afscheid van badjuf in Leens
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