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Warffumers maken werk
van veilige Oosterstraat
WARFFUM - Aan de al jaren gewenste herinrichting van
de Oosterstraat in Warffum wordt momenteel weer hard
gewerkt. Door de coronacrisis lag de uitwerking van de
plannen een tijdje stil, maar inmiddels is de werkgroep
weer actief. Komend najaar zal men het herinrichtingsplan tijdens een bewonersbijeenkomst presenteren.
Een bik op de Oosterstraat met links op de voorgrond de voormalige fietsenzaak. Die wordt gesloopt. Het daarachter gelegen
dorpshuis wordt dan beter bereikbaar.

Boeren vrezen verzilting
door bouw van windpark
NOORD-GRONINGEN - LTO
Noord waarschuwt voor verzilting van landbouwgrond in
Noord-Groningen door de aanleg van een nieuw windmolenpark ten noorden van de Waddeneilanden. Voor het transport
van de opgewekte elektriciteit
naar de Eemshaven moeten kabels worden gelegd, mogelijk
door een akkergebied. LTO
Noord ziet dat niet zitten.
Het nieuwe park draagt de naam
‘Noordzee’. Het telt zeventig tot
honderd windmolens en is goed
voor zo’n 700 megawatt. De aanleg
moet tussen 2023 en 2026 plaatsvinden. Voor de aanlanding van de
energie zijn twee voorkeursroutes
in beeld: een aan de westkant en
een aan de oostkant van de Eemshaven. In het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de route waar de kabels gelegd worden.
LTO Noord pleit duidelijk voor de
oostkant van de Eemshaven zodat
er geen hoogwaardige landbouwgrond doorkruist wordt. De keuze
voor de westelijke route is volgens
de boerenorganisatie te weinig onderbouwd en gemotiveerd. Voorzitter Lammert Westerhuis van
LTO Noord afdeling Het Hogeland: ,,Bij een project met een
waarde van 800 miljoen tot 1 miljard euro hoort een complete uitwerking van de agrarische waarden, zeker als je draagvlak wilt
verkrijgen onder de grondeigenaren. Bovendien blijkt uit de Integrale Effecten Analyse dat Eemshaven-Oost het beste rekening
houdt met de lokale belangen, de
kwetsbare natuur van de Wadden
en de landbouw.”
Westerhuis wijst op het gevaar dat
door een boring of open ontgraving in landbouwgrond het evenwicht van zoet-zout wijzigt. ,,Er is
nu geen onderzoek gedaan door
Tennet naar het verziltingsrisico.
Om voor landbouw het minst bezwaarlijke tracé te kunnen kiezen,

Jaarvergadering
dorpshuis
Westernieland
WESTERNIELAND - Vereniging
Dorpshuis Westernieland houdt
vrijdagavond de jaarvergadering
in dorpshuis Diekstaal in Westernieland. De aanvang is om 20.00
uur. Naast de gebruikelijke punten vindt er een bestuursverkiezing plaats. Wiebe Bultje en Jitse
Drent zijn aftredend maar herkiesbaar. Het bestuur stelt tevens Michel van der Plas kandidaat om het
bestuur te completeren. Na de vergadering kan er gesjoeld worden
om vleesprijzen.

Puzzeltocht
in Usquert
USQUERT - In Usquert wordt
zaterdag 15 augustus een wandel-puzzeltocht gehouden. De
tocht is uitgezet door Jaap Nienhuis en start om 19.00 uur vanuit de kantina op het sportpark
van de vv Usquert. Kinderen onder de 12 jaar moeten begeleid
worden door iemand van minimaal 16 jaar. In verband met de
coronamaatregelen hanteert de
organisatie een grens van maximaal 130 personen.

moet er een onpartijdig en betrouwbaar onderzoek gedaan worden en daar dringen wij nu op
aan.” LTO Noord afdeling Het Hogeland heeft vorige week een ledenavond gehouden, waar 35 ongeruste boeren aanwezig waren. Ze
maken zich zorgen over schade
door de aanleg van de kabels, verzilting van de landbouwgrond en
de aanleg van drainage. ,,Dit heeft
grote impact op zo’n 50 landeigenaren met pootaardappelen, uien,
peen, bieten en granen. En daar
moeten we de politiek van overtuigen”, aldus Westerhuis. LTO
Noord vraagt al geruime tijd aandacht voor het verziltingsrisico bij
de gemeenteraad van Het Hogeland en bij Provinciale Staten.

Ruim een jaar geleden werd bekend dat er voor de herinrichting
van de Oosterstraat maar liefst
400.000 euro beschikbaar wordt
gesteld vanuit het Nationaal Programma Groningen. Een belangrijke voorwaarde was wel dat inwoners, bedrijven en/of organisaties
nauw betrokken zijn bij het project. Onder regie van een projectleider van de gemeente is daarom
een werkgroep gevormd, waarin
inwoners van Warffum en andere
belanghebbenden zitting hebben.
Daarna werd het stil, voor de buitenwacht althans. Francie Kaaijk,
voorzitter van Dorpsbelangen,
schetst de stand van zaken. ,,De coronacrisis heeft ons opgehouden.
Ook een geplande bijeenkomst
voor de inwoners van Warffum
kon om die reden niet doorgaan.
Inmiddels is de werkgroep weer
bij elkaar geweest. De insteek is
om in de tweede helft van oktober
een bewonersbijeenkomst te organiseren, waarin we het plan voor
de herinrichting voorleggen.”
Het idee om de Oosterstraat, de
doorgaande weg door Warffum
richting het station, aan te pakken,
bestaat al veel langer. Al in de

Windpark ten noorden
van Borkum opgeleverd

De containers worden van het dek van de Island Diligence gehesen (foto Mariska Burema).
EEMSHAVEN - De bouw van
het Trianel Borkum II windpark, veertig kilometer ten
noorden van Borkum, is voltooid. Eind vorige week keerden de bouwschepen terug
naar hun havens. In de Eemshaven meerde de Island Diligence af.

voormalige gemeente Eemsmond
werd er over nagedacht. Volgens
Kaaijk werd zelfs beloofd dat er
een oplossing zou komen. ,,Wat het
belangrijkste knelpunt is? Er
wordt veel te hard gereden”, zegt
Kaaijk. ,,Op bepaalde punten is de
weg zo breed dat bestuurders bijna uitgenodigd worden om het gaspedaal in te drukken.” De oplossing wordt gezocht in het optisch
aanpassen van de weg, waardoor
bestuurders niet in de verleiding
worden gebracht om de maximumsnelheid te overschrijden.
Het merkwaardige van de Oosterstraat is dat hij op bepaalde punten dus erg breed is, maar op andere delen juist weer erg smal. ,,Ter
hoogte van de bakker”, weet
Kaaijk. Een vrachtwagen zou zelfs
een stuk van de dakgoot eraf hebben gereden. Onderdendamse toestanden in Warffum dus. ,,Wat
daar aan de hand is, is heel erg. Ik
heb wel te doen met hen”, doelt
Kaaijk op de enorme verkeersdrukte in Onderdendam.
Enkele jaren gelden opperde
Kaaijk al om doorgaand vracht- en
landbouwverkeer uit de kom van
Warffum te weren door middel
van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. ,,Een onderzoek
daarnaar moet nog plaatsvinden
en maakt dus ook geen deel uit
van de herinrichting van de Oosterstraat”, zegt ze. Het is ook niet
mogelijk om al het zwaar verkeer
uit het dorp te weren. ,,Bestemmingsverkeer houd je nou eenmaal. De bakker zal bijvoorbeeld
toch bevoorraad moeten worden.”
Wat dat betreft is de verhuizing
van Dier-, Tuin- en Ruitersportzaak Fokkens van de Oosterstraat
naar de Juffer Marthastraat een
meevaller.
Wat wel deel uitmaakt van de
plannen die in oktober worden gepresenteerd, is een betere bereikbaarheid van het nieuwe dorpshuis. Dat krijgt en plekje in de gerestaureerde gymzaal op het Op
Roakeldaisterrein. Om daar te komen, moeten veel Warffumers nu
een stuk omrijden via de provinciale weg. Om het Op Roakeldaisterrein beter bereikbaar te maken,
wordt de voormalige fietsenzaak
aan de Oosterstraat gesloopt. Volgens Kaaijk heeft ook Openluchtmuseum Het Hoogeland daar profijt van. ,,Bezoekers kunnen op het

nieuwe dorpshuisterrein parkeren
en zijn dankzij de nieuwe verbinding die ontstaat snel bij het museum.” Verder komt er nieuwe bestrating, meer groen en nieuw
straatmeubilair.

Winsumse wordt 101 jaar

Anje Poel-Roorda, hier met familie, heeft de ijzersterke leeftijd van 101 jaar bereikt.
WINSUM - In woonzorgcentrum Winkheem in Winsum is
vandaag de 101e verjaardag gevierd van mevrouw Anje PoelRoorda. Namens de gemeente
Het Hogeland kwam wethouder Kristel Rutgers op bezoek
om de gelukwensen over te
brengen.
De ijzersterke Groningse is geboren in Obergum. Voor haar huwelijk werkte ze in haar jonge jaren
als dienstmeisje en in de stationskoffiehuizen in Bedum en Winsum.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
trouwde ze met Jacob Poel uit Den
Andel. Hij had daar een steenhouwerij aan de Streeksterweg. Naast
de zorg voor de huishouding was
mevrouw Poel ook in het bedrijf
werkzaam.
Begin jaren zeventig stapte haar
man uit het bedrijf. Kort daarna

Verkoopstalletjes steeds mooier

De Island Diligence is een serviceschip dat een hoofdrol heeft vervuld bij de bouw van het windpark. Het schip kan beschouwd
worden als een drijvende werkplaats, compleet met kranen en fabricageruimten. Ook speelde het
een rol in het transport van de bouwers van het park.

500.000 huishoudens
Het Trianel Borkum II windpark
bestaat uit 32 windturbines die samen goed zijn voor een capaciteit
van 200 megawatt. Dit is genoeg
voor de elektriciteitsbehoefte van
500.000 huishoudens. In totaal is
twee jaar gebouwd aan het park.
De aan en afvoer van materialen
en mensen verliep volledig via de
Eemshaven. Naast de Island Diligence zijn twee installatieschepen
ingezet bij de bouw. Dit zijn de
Taillevent en de Blue Tern.
De Island Diligence had bij aankomst in de Eemshaven negen 20voet containers aan boord. Ze zijn
met een speciale kraan van het
dek gehesen. De containers zijn gebruikt voor onderdelen of als
werkplaats. Zaterdagochtend is de
Island Diligence weer vertrokken.
Het 86 meter lange schip is op weg
naar de Baltische Zee waar het zal
meewerken aan een nieuw offshore windproject.

NOORD-GRONINGEN - Her en der langs de weg
in Noord-Groningen zijn ze te zien: verkoopstalletjes. Ze staan bij inritten naar boerenbedrijven
en bij particulieren. Aardappelen, fruit, jam en
andere koopwaar staan uitgestald langs de weg.
Ook zijn steeds vaker kasten met ruilboeken te
zien. Vroeger waren het alleen maar aardappelkisten, tegenwoordig wordt men steeds creatie-

Al met al zorgt de herinrichting
van de Oosterstraat er volgens de
plannenmakers voor dat er een andere sfeer in het dorp ontstaat en
wordt een aantrekkelijker leef- en
woonomgeving gecreëerd.

ver. Als een jury zou zijn, die voor de mooiste creatie een prijs zou toekennen, dan zou deze ‘boerenschuur’ ongetwijfeld hoge ogen gooien. De familie Poelma aan de Wierhuisterweg in Pieterburen heeft echt zijn best gedaan om de aandacht van eventuele kopers te trekken foto Ronnie Afman).

overleed hij op 66-jarig leeftijd.
Het echtpaar kreeg vier kinderen,
waarvan er twee al op jonge leeftijd kwamen te overlijden.
Sinds 1998 woont mevrouw Poel in
Winkheem in Winsum. Ze is een

fervent fan van FC Groningen.
Haar hobby’s waren handwerken,
gymnastiek, fietsen en puzzelen.
Ze geniet nog steeds met regelmaat van de bingomiddagen in
Winkheem.

LopperZummerDoeDag
op Lopster pleinen
LOPPERSUM - Op het
Marktplein en het Zigtermanplein in Loppersum
wordt donderdag 13 augustus
de LopperZummerDoeDag gehouden. De dag wordt georganiseerd om het wegvallen
van allerlei andere activiteiten vanwege de coronarestricties op te vangen
De LopperZummerDoeDag is
een dag vol activiteiten en evenementen gericht op de jeugd
tot en met circa 25 jaar. De
LopperZummerDoeDag staat in
het teken van sport en spel,
waarbij ‘samen’ het kernwoord
vormt.
De activiteiten worden zoveel
mogelijk gecentreerd om toezicht te kunnen houden op de
naleving van de coronarestricties (1,5 meter afstand voor volwassenen). De organisatie van
de LopperZummerDoeDag is in
handen van vertegenwoordigers
van verschillende partijen, zoals
De Bazenfabriek (een initiatief
van het Nationaal Programma
Groningen en de gemeente),
voetbalclub SC Loppersum, kinderspeelweek Bonkhörn, zoutwaterbad KP Zijl, tafeltennisclub TALO en de plaatselijke
Albert Heijn.

Het programma is breed van opzet, met verschillende activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden.
Zo voorkomt men dat het op
sommige plaatsen te druk
wordt. De dag begint om 10.00
uur met een openingsmoment.
Tussen 11.00 en 15.00 uur staan
er workshops van De Bazenfabriek op het programma, met
onder andere De Jonge Onderzoekers, waterspelen en virtual
reality-brillen. Meedoen aan diverse spelletjes kan tussen 11.00
en 16.00 uur. De uren wordt gevuld met onder andere voetbal,
tafeltennis, een reuzenbellenblaas en een simultaanschaaktoernooi. Aan het eind van de
middag begint de picknick op
het plein. Mensen die willen
aanschuiven, dienen wel hun eigen eten en drinken mee te nemen. Een en ander kan eventueel worden aangevuld met
etenswaren van de barbecue.
Aansluitend, om 19.00 uur, staat
er een modeshow op het menu
waarna diverse Lopsters op een
open podium muziek ten gehore
zullen brengen. De dag wordt afgesloten met een openluchtbioscoop, waar vanaf 21.30 uur een
familiefilm wordt vertoond.
Mocht het weer niet meewerken, dan vindt een deel van het
programma plaats in jeugdsoos
Flits en de bibliotheek.
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Beleef de trekvaart met
nieuwe route door regio

Dwergzeboekalf
geboren
in Wildlands
EMMEN - In Wildlands Emmen is
woensdag een dwergzeboekalf geboren. Het is een meisje.
Het kalf kwam ter wereld in de Zeboekraal van Serenga. Het gaat
goed met de ervaren moeder en
het jong. De dierverzorgers hebben al gezien dat het kalfje gedronken heeft bij de moederkoe.
Op 26 juni werd er ook al een gezond zeboevaarsje geboren in dit
gebied. Opvallend aan dat kalf is
dat zij boven beide ogen wenkbrauwen lijkt te hebben door de
tekening in haar vacht.
De dwergzeboe is het kleinste
rundvee-ras ter wereld. Het gemiddelde gewicht van een pasgeboren
kalf is niet meer dan 10 kilo en ze
zijn net na hun geboorte tussen de
40 en 60 centimeter groot.
De huid van een zeboe is kort behaard en bestaat in alle kleuren:
zwart, grijs, wit, bruin, lichtbruin,
rood en blond. Dwergzeboes kunnen zowel éénkleurig als gevlekt
zijn.

NOORD-GRONINGEN - NoordGroningen is een vaar-, fiets en
wandelroute rijker: de Trekvaartroute Boterdiep. Deze gevarieerde rondtocht van ongeveer 35 kilometer voert langs
Onderdendam, Middelstum,
Kantens, Usquert en Warffum.

De eerste trekvaarders vertrekken vanaf Camp Zuiderhorn in Warffum. Foto: Ineke Bakker

Eeuwenlang vormden het Boterdiep en de verschillende maren de
snelwegen van Noord-Groningen.
Vrijwel ieder dorpje had een haven, waar de trekschuiten of snikken en beurtschepen aanmeerden.
In het landschap zijn allerlei herinneringen overgebleven, zoals rolpalen, voormalige veerhuizen,
bruggen en namen van straten als
Jaagpad of Trekweg.
De trekschuiten of snikken hadden vaste routes en een vaste
dienstregeling. En die routes zijn
nu te herontdekken, lopend, op de

fiets of in een kano. Onderweg kan
het Trekvaart Ontdekkingsspel gespeeld worden, kan men genieten
van een Hoogholtjeslunch en korte verhalen beluisteren over bijzondere plekken aan de route zoals Herberg Rust een Weinig, Menkeweer, Ewsum, Bethlehem en
Doodstil.
De Trekvaartroute Boterdiep is
een initiatief van Camp Zuiderhorn in Warffum en Camping
Maarlandhoeve in Uithuizen en
wordt mede mogelijk gemaakt
door de provincie Groningen. Verschillende ondernemers aan de
route doen mee met speciale aanbiedingen. Fietsen, kano’s en fluisterboten zijn aan of vlakbij de route te huur en er zijn ook verschillende overnachtingsmogelijkheden.
Alle praktische informatie staat op
trekvaartrouteboterdiep.nl. Daar
is de route-appe te downloaden en

Restauratie Aeolus aanstaande;
De Ster staat al in de steigers
ADORP/WINSUM - De restauratie van molen Aeolus in
Adorp zal na de zomervakantie van start gaan. Molen De
Ster in Winsum staat nu al in de steigers.
Het was een race tegen de klok om
de langverwachte opknapbeurt
van de sterk vervallen molen in
Adorp nog dit jaar van start te
kunnen laten gaan, vertelt voorzitter Peter Pauw van de Molenstichting Winsum. Begin dit jaar moest
de subsidieaanvraag bij de provincie zijn ingediend, anders zou de
molen pas bij de volgende ‘uitdeelronde’ aan bod komen. Het gevolg
daarvan was dat de start van de
restauratie over 2020 heen getild
had moeten worden. ,,Mede dankzij de goede samenwerking met de
gemeente Het Hogeland hebben
we de aanvraag op tijd kunnen indienen, al was het een zeer krap
tijdspad”, zegt Pauw.

Anonieme gift

Molen De Ster in Winsum staat momenteel in de steigers.

In totaal kost de opknapbeurt van
de molen zo’n 600.000 euro. Naast
de gemeente en de provincie kwamen ook diverse fondsen met geld
over de brug. ,,We hebben buitengewoon veel geluk gehad”, kijkt
Pauw op het proces van fondsenwerving terug. ,,Wat ook bijzonder
is, is dat we een anonieme gift hebben gekregen. Dat maken we niet

NAM wil Gronings gasveld
niet openhouden na 2022
NOORD-GRONINGEN - Onwenselijk en onnodig. Dat vindt de
NAM van het plan van minister
Wiebes om het Groninger gas-
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veld na het dichtdraaien van de
gaskraan in 2022 als back-up
achter de hand te houden.
Dat laat de NAM weten in een
zienswijze over de gaswinning voor
het gasjaar 2020-2021. Als het Groninger gasveld als back-up beschikbaar moet blijven, kan de
gaskraan in 2022 niet definitief
dicht. Dat is voor de NAM de reden om van zich te laten horen.
,,De minister geeft aan het veld zo
snel mogelijk te willen sluiten.
Wat de NAM betreft zou dat kunnen in 2022. Een back-uprol daarna zou onwenselijk en onnodig
zijn. Onwenselijk voor de mensen
in Groningen en alle andere betrokkenen. Onnodig omdat er alternatieven zijn om toch tot sluiting in 2022 over te gaan zonder
Groningen als back-up”, zegt manager Wessel de Haas namens het
gaswinningsbedrijf.
Bovendien is het Groninger gasveld volgens de NAM niet berekend op een rol als back-upinstallatie. De NAM denkt dat de installaties voor een dergelijke rol mogelijk niet betrouwbaar genoeg
zullen zijn. Bovendien is, zo geeft
de NAM aan, een back-uprol alleen mogelijk als het veld op een
bepaald minimumniveau produceert, vergelijkbaar met het stationair draaien van een auto. Dat minimale productieniveau zal dan leiden tot een productievolume van
2,4 tot 5,8 miljard kuub gas per

jaar. De NAM verzoekt de minister
daarom om voor beter passende alternatieven te kiezen zodat het
streven om de gaskraan in Groningen in 2022 definitief dicht te
draaien kan worden gerealiseerd.

De wasberen waren ondergebracht
bij de opvanglocatie Almere van
Stichting AAP. Ze zijn in Limburg
gevangen en komen van nature
niet voor in Nederland. Omdat ze
te boek staan als exoten die verstoren, wilde de provincie Limburg ze
afschieten. Het publiek keerde
zich massaal tegen de afschotplannen en er werd een petitie gestart.
Ook Stichting AAP vond de kogel
absoluut geen goede oplossing en
bood haar diensten aan. Het gevolg was dat de wasberen werden
gevangen en ondergebracht in Almere.
Door de dieren te verhuizen naar
Emmen, creëert de stichting ruimte om vanaf september weer nieuwe dieren op te kunnen vangen. In

,,Ook hier gaat het om een flinke
klus, waar met 120.000 euro ook
een behoorlijk geldbedrag mee gemoeid is”, aldus Pauw.

zo heel vaak mee”, glundert Pauw.
De anonieme gulle gever doneerde
maar liefst tienduizenden euro’s.
Mede dankzij deze gift kan de restauratie binnenkort van start. De
Molenstichting hoopte nog deze
maand van start te kunnen gaan,
maar dat gaat waarschijnlijk net
niet lukken.

Betonnen corset
,,Overigens heeft er al wel een sonderingsonderzoek plaatsgevonde
om te kijken hoe het staat met de
bodemgesteldheid”, vertelt Pauw.
,,De molen staat namelijk wat
scheef. Op die plek is er sprake
van een wat veenachtige grond.
Om verdere verzakking van de molen te voorkomen, krijgt hij een
betonnen corset aangemeten.”
De werkzaamheden aan de molen
zijn gegund aan de buurman, molenbouwer Doornbosch. Als het
werk klaar is, denkt men er aan
om een winkeltje met streekproducten te openen in de maalinrichting, die dan ook weer ieder weekend zal draaien. En dat is bijzonder. De lang in particuliere handen
geweest zijnde molen heeft namelijk al in tijden niet meer gedraaid.
,,Wanneer voor het laatst? Dat
durf ik niet te zeggen. Een draaiende molen in Adorp kan ik mij in ieder geval niet herinneren”, vertelt
Pauw. De opknapbeurt van molen
Aeolus duurt waarschijnlijk tot
medio 2022.
Molenstichting Winsum laat ondertussen ook molen De Ster in het
centrum van Winsum onder handen nemen. Deze maalinrichting
staat momenteel al in de steigers.
Een buitenroede met zelfzwichting
uit 1965 is aan vervanging toe en
de bedekking van de kap eist een

Elf extra wasberen
in Wildlands Emmen
EMMEN - Wildlands Emmen is
uitgebreid met elf nieuwe wasberen. Ze zijn overgekomen
vanuit Limburg.

grondig herstel. Ook de kammen,
essentieel voor de aandrijving,
worden onder handen genomen en
er worden toiletten ingebouwd.

Wildlands zijn de elf nieuwkomers
toegevoegd aan de groep van tien
wasberen en zes stinkdieren in
Raccoon Creek.

De top drie van Lokaal Belang Eemsdelta: (vanaf links) Jan
Menninga, Annalies Usmany en Geert Jan Reinders.

De speelweek zou voor de vijftigste keer gehouden worden. Door
de uitbraak van het coronavirus
werd er echter een streep gehaald
door de jubileumeditie. Nu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld, ziet het bestuur van de kinderspeelweek kans om toch nog
iets te organiseren. In plaats van
een week, houdt men zaterdag 15

augustus een kinderspeeldag voor
alle kinderen van vier tot en met
twaalf jaar. Deze activiteit wordt
gehouden op het sportpark van de
vv Usquert. Hier zullen een springkussen en stormbaan opgesteld
staan. Kinderen kunnen er voetballen en er zullen verschillende
spelletjes te doen zijn. Ook wordt
er in de middag voor wat lekkers
gezorgd.
De speeldag start om 10.00 uur en
eindigt om 16.00 uur. In verband
met de coronacrisis hanteert de organisatie een grens van maximaal
honderd deelnemers. Aanmelden
kan door te mailen naar opgave.speelweek@gmail.com.

Yoga-workshops
in kerken
Noord-Groningen
WARFFUM - In verschillende kerken in Noord-Groningen worden in
het weekend van 29 en 30 augustus yoga-workshops aangeboden.
Er zijn dat weekend twee routes,
die beide van start gaan in Warffum.
Yoga is populairder dan ooit. Bij
velen is de grote behoefte aan echte verbinding aanwezig. Daarnaast
heeft yoga voor velen een spiritueel doel. Maar yoga in de kerk, kan
dat wel? ,,Yoga is niet een religie.
Het is een levenswijze waarbij lichaam en geest samen voor balans,
rust, connectie en inzichten zorgen. Bij yoga stellen nog steeds
veel mensen zich voor dat men een
been in de nek legt en op handen
gaat staan. Dat het gaat om lenig
worden... Binnen de yoga gelooft
men dat lichaam en geest één zijn.
Je niet goed voelen heeft met lichaam en geest te maken. Waar
verbind je je mee in het dagelijkse
leven? Wat voedt jou? Wat geef jij
je aandacht? De ene yogastroming
gaat dieper in op de verbinding
met het goddelijke dan de andere
vorm van yoga”, legt de organisatie van de yogatour uit. Die organisatie bestaat uit onder andere yogadocente Eva Sacchetto en camp
Zuiderhorn en de Kunstkerk in
Warffum. Tijdens dit weekend is
Verbinding het thema. Verschillende yogavormen, maar ook meditaties, mindfulness en zang, brengen
de mens naar stilte.
De deelnemende kerken staan in
Breede, Tinallinge, Saaxumhuizen,
Onderdendam, Stitswerd en Usquert. De workshops vinden ook
plaats op de camping in Warffum
en op de dijk bij Westernieland.
Er zijn twee routes samengesteld
van ongeveer 25 kilometer lang.
Beide routes zijn op zaterdag en
zondag te volgen en gaan beide in
Warffum van start. Groepen worden zo samengesteld dat in iedere
kerk de gepaste afstand van anderhalve meter aangehouden kan
worden.

Geert Jan Reinders op drie
bij Lokaal Belang Eemsdelta
EEMSDELTA - Geert Jan Reinders uit Loppersum neemt de
derde plaats in op de kieslijst
waarmee Lokaal Belang Eemsdelta de komende gemeenteraadsverkiezingen ingaat. Annalies Usmany-Dallinga uit Appingedam is de lijsttrekker.
Lokaal Belang Eemsdelta is de
nieuwe partij die ontstaan is uit de
drie grootste lokale partijen uit dit
gebied: Loppersum Vooruit, Fractie 2014 uit Delfzijl en Gemeentebelangen Appingedam.
De ledenvergadering van Lokaal
Belang Eemsdelta heeft unaniem
gekozen voor Usmany-Dallinga als
lijsttrekker. ,,Ik ben zeer trots op
mijn benoeming tot lijstaanvoerder van deze ambitieuze partij.
Maar ik ben niet alleen. We doen
het altijd samen en zullen met el-

kaar de schouders eronder gaan
zetten om tot een mooie leefbare
gemeente Eemsdelta te komen”,
aldus Usmany-Dallinga na afloop
van de ledenvergadering.
Jan Menninga (wethouder in Delfzijl) staat op de tweede plaats op
de lijst, gevolgd op plek drie door
de Lopster fractievoorzitter Geert
Jan Reinders. ,,Met zijn drieën
hebben we de ervaring om de gemeente Eemsdelta vorm te geven.
We weten dat we fors moeten bezuinigen, maar dit mag nooit ten
koste gaan van de voorzieningen”,
aldus Jan Menninga. Geert Jan
Reinders sluit zich daarbij aan:
,,Niet alleen de top van de lijst is
zeer ervaren, maar het vervolg van
de lijst bestaat ook uit mensen die
het klappen van de zweep kennen.
We weten als partij heel goed wat
er speelt onder onze inwoners.”
De top tien van de lijst wordt vol-

In de file op weg naar Schier

Geen speelweek, maar
speeldag in Usquert
USQUERT - Als gevolg van de
coronacrisis is de jaarlijkse kinderspeelweek in Usquert afgelast. Wel wordt er zaterdag 15
augustus een kinderspeeldag
gehouden.

zijn achtergrondverhalen te vinden over de trekvaart en over
plaatsen aan de route, gebaseerd
op De Verhalen van Groningen. De
route is ook te vinden op Storytrails.nl.

LAUWERSOOG - De Waddeneilanden blijven
een geliefde vakantiebestemming. Vrijdag was
dat weer eens overduidelijk te zien. Er stond een
kilometerslange file op weg naar de veerboot
naar Schiermonnikoog. Nu de animo voor een
vakantie in het buitenland niet echt groot is, kiezen veel toeristen voor deze bestemming. Het was
dan ook aanschuiven geblazen op de weg naar

Lauwersoog, zowel vanaf de Groningse als vanaf
de Friese kant. Allemaal op weg naar een plekje
op een van de vier parkeerplaatsen in en rond de
haven. Ook de fietsers stonden zij aan zij met
honderden te wachten in de rij naar de boot.
Eenmaal aan boord stond men schouder aan
schouder en was anderhalve meter afstand houden onmogelijk (foto Ronnie Afman).

gemaakt door Nick Boersma uit
Delfzijl, Iwan Poucki uit Appingedam, Petra Blink uit Loppersum,
Martijn Meijer uit Wagenborgen,
Jeanne Schoonhoven uit Appingedam, Tiny Buiter uit Woldendorp
en Henk Dijkstra uit Appingedam.
De lijst bestaat verder uit Wim
Hartlief (Loppersum), Fatih Yozgat (Delfzijl), Tiemon Dijkstra (Appingedam), Bert Sluijs (Appingedam), Ron Mulder (Bierum), Greetje Tuhehay (Appingedam),
John Veldt (Appingedam), Henk
Perdok (Appingedam) en Jeroen
Loznik (Delfzijl).

Partijen
Eemsdelta hebben
nog drie weken
LOPPERSUM - Partijen of groeperingen die willen meedoen
aan de eind dit jaar te houden
gemeenteraadsverkiezing in
Eemsdelta hebben nog drie weken de tijd om zich te melden.
Uiterlijk maandag 24 augustus
moeten de partijen hun deelname doorgeven aan het centraal
stembureau.
De gemeente Eemsdelta ontstaat op 1 januari doordat Loppersum, Appingedam en Delfzijl
samen gaan. In die gemeenten
zijn nu in totaal elf verschillende partijen actief. Dat waren er
meer, maar diverse lokale partijen (Fractie 2014, Loppersum
Vooruit en GB Appingedam)
hebben de krachten gebundeld
en opereren al een tijdje onder
de nieuwe naam Lokaal Belang
Eemsdelta.
Het is al wel duidelijk dat niet
alle huidige in de Eemsdelta-regio actieve politieke partijen
aan de verkiezingen mee zullen
doen. Op de SP, alleen actief in
Appingedam, kan niet meer gestemd worden en ook de PVV
(alleen actief in Delfzijl) doet
waarschijnlijk niet mee. Een
nieuw gezicht is mogelijk de
Jongerenpartij. De oprichting
van de Jongerenpartij Eemsdelta werd vorig jaar althans aangekondigd. Forum voor Democratie, dat vorig jaar tijdens de
Statenverkiezingen de grootste
was in Delfzijl, doet niet mee.
De verkiezingen in Loppersum,
Delfzijl en Appingedam voor de
eerste gemeenteraad van Eemsdelta vinden plaats op woensdag
18 november.
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TV-MAANDAG
NPO1
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.35 MAX vakantieman; consumentenprogramma
21.30 Denkend aan Holland; Janny
van der Heijden en Andre van
Duin maken een tocht over de
rivier de Vecht en de Loosdrechtse Plassen

20.00 Lang leve de liefde
20.30 Wij emigreren; reportage
21.30 Het zal mij een zorg zijn; doc.
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde
00.20 Nachttv

SBS 9
17.45 Trauma centrum
18.40 Achter gesloten deuren
20.30 Lethal weapon; actieserie
21.25 Lethal weapon
22.25 S.W.A.T.
23.15 S.W.A.T.
00.10 Mistresses

Veronica
18.00 Veronica’s funniest
18.10 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 The client; Amerikaanse thriller
uit 1994

22.15 Op 1
23.10 Journaal
23.40 Op1
00.35 Journaal
01.05 Eenvandaag

NPO 3
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.25 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 Jouw schuld dat ik dik ben; realityprogramma
20.20 Tuintje in mijn hart; filmkomedie uit 2017
22.00 Sluipschutters; korte sketches
22.30 Promenade
23.05 Penoza
23.55 Smeris; politieserie

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
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van!; quiz wasrin zes kandidaten olv Ruben Nicolai vier dagen tegen elkaar
strijden
20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma
21.25 Bureau Burgwallen; reportageserie
22.25 De zwakste schakel; quiz olv
Bridget Maasland gaan negen
kandidaten de strijd met elkaar
aan
23.30 Nieuws en weer
23.45 Boulevard

23.00 The making of Pelham 1 2 3;
Amerikaanse thriller uit 2009
01.10 Nachttv

Fox
17.30 Laugh out loud
18.20 According to Jim
20.05 The X-files essential collection
21.00 The handmaid’s tale; dramaserie
23.00 CSI
00.50 9-1-1
01.40 Bones

RTL 8
17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics
17.35 The bold and the beautiful
18.05 The bold and the beautiful
18.35 Grey’s anaytomy; dramaserie
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie
21.30 The good doctor
22.30 House; dramaserie
23.30 Married at first sight Australie

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet Junior 19.05 Pyramids builders: new
clues; doc. 20.00 Terzake 20.20 De
amazone 21.10 Strafpleiters 21.50 Extra time 22.50 The ordered case

17.15 Brisant; 18.00 Gefragt-gejagt;
quiz 18.50 Heiter bis todlicht morden
im norden 19.45 Wissen vor 8 20.00
Tagesschau 20.15 Leberkasjunkie;
misdaadkomedie 22.15 Tagesthemen
22.45 Die story im ersten: der terror
der einsamen wolfe 23.30 Geschichte
im ersten: Hotel-legenden: das Bristol
in Paris 00.15 Nachtmagazin

17.05 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
20.30 The lord of the rings: the fellowship of the ring; fantasyfilm
uit 2001
00.05 Major crimes; Am. misdaadserie

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo; doc.
18.55 50/50; spel
19.30 Lingo

RTL 4

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Servicezeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15 Markt
21.00 Traumhauser im norden ander
Weser 21.45 NDR info; 22.00 Der
klugste Norddeutsche 00.00 Shetland

Eurosport
10.00 Snooker 14.40 Wielrennen
16.15 Snooker 23.30 Olympische spelen

TV Noord
18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

FOX
17.30 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.10 Stumptown; misdaadfilm
22.00 CSI
22.55 Paranormal caught on camera;
reportage
00.45 Nachttv

RTL 8
17.35 The bold and the beautiful;
soapserie
18.10 The bold and the beautiful;
soapserie
18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Trots & verlangen; Nederlandse
film uit 2016
22.05 House
23.05 Married at first sight Australie
00.35 Nachttv

18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 The dog house 19.00
Journaal/ weer ; 19.42 De stoel; 19.45
Op kot 20.10 F.C. de Kampioenen
20.50 Switch 21.20 Die huis 22.10
Journaal; 22.30 Salamander 23.22 Loterijen 23.25 Op kot

RTL 5

Ketnet/Canvas

15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Hardcore pawn
20.30 Dying of the light; thriller uit
2014
22.25 The experiment; Amerikaanse
thriller uit 2010

Net 5
17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok
18.25 Masterchef Australie
20.30 Station 19; dramaserie
21.25 Council of dads; dramaserie
22.20 Five bedrooms; dramaserie
23.15 The bachelor Australie

Duitsland 2
18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Die toten vom Bodensee- Stumpengang 21.45 Heutejournal 22.15 Fast & furious 8; actiefilm uit 2017 00.15 Heute Xpress
00.20 Western; filmdrama uit 2017

19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory; comedyserie
20.00 The big bang theory
20.30 The fugitive; Amerikaanse
thriller uit 1993, met Harrison
Ford
23.10 Breakdown; Amerikaanse
thriller uit 1997
01.00 Hart van Nederland

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainmentprogramma
19.30 RTL nieuws&weer
19.50 Burgers’ zoo natuurlijk; realityserie
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Uitstel van executie; realityprogramma
21.30 Beau five days inside; doc.
22.30 De zwakste schakel; quiz
23.30 RTL nieuws
23.40 Boulevard

RTL 7

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 Eerste hulp bij festivals; realityprogramma
21.30 De ambassade; realityserie
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 Suits

Net 5

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Nu we er toch zijn
19.50 First dates
20.15 Papadag; dramaserie
21.10 Down to the road; realityprogramma
22.05 Ik durf het bijna niet te vragen
22.35 Zusjes
23.10 Penoza
00.00 Smeris

Ketnet/Canvas

Duitsland 1

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
20.30 Next; Amerikaanse thriller uit
2007, met Nicolas Cage
22.30 Looper; actiefilm uit 2012, met
Bruce Willis
00.55 UEFA Europa League magazine

17.10 2 voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.45 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; kennisquiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 De Windsors, achter de schermen bij het Britse Koningshuis;
doc.
22.55 America to me; doc.
23.55 De nachtzoen

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo
18.55 50/50
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde; datingprogramma
20.30 Paleis vooor een prikkie; Frank
en Rogier gaan mensen met een
minimal budget helpen om hun
huis om te toveren tot een
paleisje
21.30 Waar is de Mol?; reportage
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde
00.20 Nachttv

SBS 9
17.45 Traumacentrum
18.45 Achter gesloten deuren
20.30 Crimson peak; filmdrama uit
2015
22.45 The visit; Amerikaanse horrorfilm uit 2015

TV-WOENSDAG
NPO 1
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit quiz
20.00 Journaal
20.30 Het beste van Heel Holland
Bakt; compilatie
21.30 Foodtruck gezocht; realityprogramma
22.20 Op 1
23.15 Journaal
23.45 Op1
00.40 Journaal

NPO 2

NPO 2

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00 Journaal; 19.42 De stoel 19.45 op kot
20.05 Weer 20.10 FC de Kampioenen
20.55 Switch 21.25 op weg met Jan
22.15 Journaal 22.35 Salamander
23.23 op kot 23.45 De playlist

EEN

00.35 Teleshopping

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
Veronica
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.00 Veronica’s funniest
18.15 Eenvandaag
18.05 The king of queens
18.45 Sportjournaal
18.35 Two and a half men
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit kwis; quiz, drie kandidaten duo’s laten zich testen op
hun muziekkennis
20.00 Journaal
20.35 Hello goodbye; verhalen van reizigers op Schiphol
21.25 De S.P.E.L. show; spel
22.25 Op 1; talkshow
23.20 Journaal
23.45 Op1

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 De douane in actie
21.30 Heathrow; realityserie
22.00 Heathrow
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under; realityserie
00.30 Suits; dramaserie

RTL 5

RTL 7

NPO 1

NPO 3

NPO 2
17.00 Journaal
17.10 Twee voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde; realityprogramma
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 2doc: de wijde wereld; doc.
23.10 Andries
23.40 Adieu God?
00.05 De nachtzoen

TV-DINSDAG

Duitsland 1
18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50 WaPo Bodensee; misdaadserie 19.45
Sportschau 20.00 Tagesschau 20.15
Die kanziel 21.00 In aller freundschaft
21.45 Report Munchen 22.15 Tagesthemen 22.45 Todos lo saben; filmdrama 00.50 Nachtmagazin

Duitsland 2
17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Koln
19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim
cops 20.15 ZDF-zeit: der grosse Dr.
Oetker-report-wie gut sind pudding,
pizza & Co? 21.00 Frontal 21 21.45
Heute journal 22.15 Verliebt, verlobt,
verrechnet 22.45 Unvergesslich- under
chor fur menschen mit demenz 23.30
Heute xpress 23.35 Loving; Amerikaans filmdrama

Duitsland 3
18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.00 Dr. Wimmer ist die beste medizin 21.45 NDR info 22.00 Tatort 00.55
Nachttv

Eurosport
10.00 Snooker 23.45 Motorsport;
00.00 Formule E 00.30 Motorsport

TV Noord
18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

23.45 Lang leve de liefde
00.15 Nachttv

SBS 9
17.45 Trauma centrum
18.45 Ghost whisperer
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Chicago med
21.25 Chicago med; misdaadserie
22.20 Gone; misdaadserie
23.10 Gone; dramaserie
00.05 Supernatural; fantasyserie
01.00 Nachttv

Veronica
18.00 Veronica’s funniest
18.05 The king of queens
18.35 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 U.S. Marshals; Amerikaanse
thriller uit 1998, met Tommy Lee
Jones
23.10 Money train; actiekomedie uit
1995
01.20 Hart van Nederland

17.10 2 voor 12
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Typisch Bellingwolde; realityprogramma
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 De kennis van nu; wetenschapsprogamma
23.05 2doc: lots of kids, a monkey and
Fox
a castle; doc.
00.40 Mevrouw de premier
17.55 Laugh out loud
18.50 According to Jim

NPO 3
16.55 SpangaS
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Jouw schuld dat ik dik ben; realityprogramma
20.15 Het beste van ….50 jaar Toppop; muziekprogramma
21.05 Depeche Mode: spirits in the
forest
22.30 Lauren!
23.15 Typhoon in Amerika
23.50 Penoza

Veronica Inside na de
zomer weer van start
Veronica Inside gaat na de
zomer toch weer van start
in de vertrouwde samenstelling. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van
der Gijp gaan vanaf 11
september weer uitzendingen met elkaar maken.
De gesprekken die de heren
met elkaar en met John de
Mol hebben gevoerd naar
aanleiding van de onenigheid
in de aan racisme gewijde
uitzending van 22 juni, vormden volgens zenderbaas John
de Mol ‘voldoende basis’ om
het komend seizoen weer
met elkaar te proberen. De
drie voetbalexperts zijn daarnaast als analisten betrokken
bij de uitzendingen van de

Champions League die vanaf
7 augustus bij SBS6 te zien
zijn.
John de Mol: ,,Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop ze al
zo’n dertien jaar lang succesvol zijn, met alle ups en
downs van dien. Dat heb ik
met name Johan ook voorgehouden; het zou zonde zijn
wanneer één uitzonderlijk
conflict het einde van dit programma had betekend. Ik
ben vooral blij voor die grote
schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks
weer met elkaar aan tafel
gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio
weer voelbaar zal zijn.”

20.35 9-1-1
21.30 Empire
22.25 Empire
23.15 The X-files essential
00.10 Stumptown

RTL 8

ÉÉN

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior; 18.50 Sporza; 19.15 Strafpleiters
20.00 Terzake 20.20 Terzake docu
21.15 Kinderen van de kolonie 22.10
Big little lies; misdaadserie; 23.55
Herhalingen

ERUIT GELICHT

00.45 Nachtprogramma

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
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Briljant!; amusement
21.30 Britain’s got talent; talentenjacht
23.05 De zwakste schakel; quiz
00.05 Nieuws
00.20 Boulevard

RTL 5
17.50 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.30 Ambulance down under
20.30 De slechtste chauffeur van Nederland
21.30 Voor de rechter; realityprogramma
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.40 Suits

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.25 UEFA Europa League; voorbeschouwing
20.55 UEFA Europa League
23.00 UEFA Europa League
23.20 UEFA Europa League
00.00 The A-team

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
20.30 The fault in our stars; filmdrama
23.00 The notebook; Amerikaanse film
01.20 Nachttv

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the Zoo
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.30 Steenrijk, straatarm; realityprogramma over arme en rijke mensen
21.30 Flirty dancing; datingprogamma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer

17.35 The bold and the beautiful; soap
18.10 The bold and the beautiful; soap
18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.00 Married at first site Australie
20.30 Zomerhitte; Nederlands filmdrama uit 2008
22.30 House
23.30 Married at first sight Australie
01.00 Nachttv

ÉÉN

Nieuw bij SBS6:
Tattoo No More

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Op kot 20.07 Joker + lotto; 20.15 F.C.
de Kampioenen 20.50 Switch 21.25
Plat prefere 21.55 Journaal/ Weer;
22.15 Salamander 23.02 Loterijen
23.05 Op kot

SBS6 komt eind augustus
met een nieuw programma
Getekend voor het leven.
Hierin krijgen mensen die
spijt hebben van hun zichtbare tatoeages, de kans om
hun leven voorgoed te veranderen.

Ketnet/Canvas

Presentator André Hazes
volgt deze opvallende personen en de bijzondere maar
vaak ook schrijnende verhalen achter hun tattoos, die
dagelijks een enorme impact
op hun leven hebben. Andy
en Dex van Tattoo No More
bieden deze mensen dankzij
Stichting Spijt van Tattoo de
mogelijkheid om in een intensief traject hun tatoeages
weg te laten laseren. Getekend voor het leven is vanaf
dinsdag 25 augustus om 20.30
uur te zien bij SBS6.
In iedere aflevering maakt
André kennis met twee personen die spijt hebben van
hun zichtbare tattoos, waardoor ze zich getekend voor
het leven voelen. Hij verdiept zich in de verhalen,

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior 19.05 De kinderen van de kolonie
20.00 Terzake; 20.25 Sporza: Europa
League; 23.10 Bellingcat; doc. 00.05
Herhalingen

Duitsland 1
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 18.00
Gefragt- gejagt 18.50 Rentnercops
19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse 20.00
Tagesschau 20.15 Der Hodscha und
die piepenkotter; filmkomedie 21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen 22.45
Maischberger, die woche; talkshow
00.00 Nachtmagazine

Duitsland 2

hoort aan waar ze tegenaan
lopen, hoe ze in een sociaal
isolement zijn geraakt of
soms helemaal de straat niet
meer op durven. Ze komen
vaak niet meer voor een
baan in aanmerking en worden door de maatschappij
veroordeeld.
Van een man die zijn hele gezicht heeft vol getatoeëerd
tot de jonge vrouw met pistolen op haar heupen. Andy en
Dex hebben alles voorbij zien
komen. Ze runnen het succesvolle Tattoo No More in
Rotterdam, waar ze niet alleen professioneel tattoos zetten, maar ze ook via een intensief en kostbaar lasertraject verwijderen. Andy, tevens een volle neef van de
moeder van André, kwam erachter dat veel mensen hun
tatoeages door drank, drugs
of een depressie hebben laten zetten en dat deze hen nu
in het dagelijkse leven belemmeren. Hij richtte Stichting Spijt van Tattoo op,
waardoor het mogelijk is om
deze mensen te helpen hun
levens te veranderen.

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Soko Wismar 18.54
Lotto am Mittwoch; 19.00 Heute
19.25 Heldt 20.15 Unter verdacht;
misdaadserie 21.45 Heute journal
22.15 Auslandsjournal 22.45 ZDF room
23.15 Split; thriller 01.00 Heute
Xpress

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Ausgerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde; 19.30
Landermagazine; 20.00 Tagesschau;
20.15 Expeditionen ins tiereich 21.45
NDR info 22.00 Grossstadtrevier 22.50
Extra 3 23.20 Zapp live 23.50 Der dicke 00.40 Nachttv

Eurosport
17.00 Wielrennen 18.45 Formule E
20.00 Snooker 00.00 Formule E

TV Noord
18.00 Noord Vandaag; 18.22 Weerbericht; (Programmering wordt elk half
uur herhaald)

The Client bij Veronica
Veronica zendt vanavond vanaf 20.30 uur de film The Cliënt
uit. De thriller, gebaseerd op een roman van John Grisham,
kent hoofdrollen voor Tommy Lee Jones, Susan Sarandon.
Wanneer twee broers in het bos aan het spelen zijn zien ze hoe
een iemand op het punt staat om zelfmoord te plegen. Ze proberen dat te voorkomen, maar de man ontdekt één van hen en
vertelt hem dat hij informatie heeft die een gevaarlijke crimineel lange tijd in de gevangenis zou kunnen laten belanden.
Wanneer hij uiteindelijk toch zelfmoord pleegt, wordt de oudste broer Mark wordt de centrale getuige voor een rechtszaak.
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Bijensteek vervelend,
maar is te voorkomen
NOORD-GRONINGEN - Bijen
en wespen zijn in deze periode
van het jaar erg actief en kunnen soms voor veel overlast zorgen. Wanneer ze steken wordt
het erg onaangenaan, maar dat
is te voorkomen.
Bijen en wespen zorgen natuurlijk
ook goed voor de planten en het
bestuiven hiervan, maar ze kunnen
ook een last zijn. Maar besef wel
dat wespen en bijen alleen steken
wanneer ze zich bedreigd voelen.
Vaak is dit wanneer iemand het insect niet gezien heeft en het beestje in het nauw drijft.
Bijna 4 procent van de Nederlandse bevolking is allergisch voor het
gif van een bij of wesp. Wanneer
zo iemand gestoken wordt door
een wesp, bij of hommel dan gaan
de gevolgen verder dan alleen een
bultje dat rood, jeukend of soms
wat pijnlijk kan zijn. Bij allergie
zullen de klachten een stuk ernstiger zijn. Waarschijnlijk wordt de
plaats heel dik en zal er een flinke
rode plek ontstaan. Wie in het gezicht of in de nek gestoken is, kan
het benauwd krijgen en in ernstige
gevallen zelfs overlijden.
Allergie voor een steek van een insect kan in verschillende graden
komen. Zo is er de milde vorm
waarbij er iets meer klachten zijn
dan bij andere mensen. Er zijn
echter ook extreme vormen waarbij direct de huisarts ingeschakeld
moet worden. Er worden vier gra-

den van allergie onderscheiden:
Graad 1: Jeuk, roodheid en bultjes
over het lichaam en een wat onrustig gevoel.
Graad 2: Zwelling in het gezicht zoals lippen, ogen en oren maar ook
handen, voeten of geslachtsdelen
kunnen opzwellen. Misselijkheid,
braken, diarree, buikpijn en licht
in het hoofd zijn.
Graad 3: Onduidelijk praten, moeite met slikken en kortademigheid.
Graad 4: Lage bloeddruk, urine laten lopen, bewusteloos raken,
blauwe neus, lippen vingers of tenen krijgen.
Wie allergisch is, kan het beste uit
de buurt van deze insecten blijven.
Blijf daarom uit de buurt van plekken met veel bloemen of ga er het
liefst zo ver mogelijk uit de buurt
zitten. Vermijd ook vuilnisbakken.
Buiten eten? Vermijd dan het
liefst zoete dingen en laat geen
etensresten liggen. Blijf altijd opletten wanneer in de tuin gewerkt
wordt verplaats niet zo maar grote
takken. Trek altijd schoenen aan,
want wespen en bijen zitten vaak
ook op de grond. Vermijd parfum
en andere luchtjes.
Als iemand toch gestoken wordt,
dan moet als eerste gekeken worden of de angel er nog in zit. Wanneer dit het geval is, dan moet deze zo snel mogelijk verwijderd
worden. Maak dan een vegende
beweging om de angel de verwijderen. Haal de angel er niet uit
met twee vingers of met een pincet, want dan wordt het overige gif
ingespoten. Het helpt ook om op
deze plek te zuigen om zo een deel
van het gif te verwijderen.
Heeft iemand geen ernstige allergie dan is koelen van de plek het
beste. Dit voorkomt dat het gif
door het hele lichaam verspreid
wordt. Wie zeker wil weten dat hij
of zij niet allergisch is, kan zic

Het camper- en caravanbezit onder jonge mensen toont een opvallende groei.

Camper- en caravanbezit bij Thuiszorg helpt om
jongere mensen groeit flink langer thuis te wonen
NOORD-GRONINGEN - Veel
jonge mensen hebben sinds de
uitbraak van het coronavirus
een caravan of camper aangeschaft. Dat blijkt uit cijfers van
de BOVAG.
Het aantal caravaneigenaren in de
leeftijd tot en met 35 jaar nam tussen 1 april en 1 juli met 6,6 procent
toe tot bijna 18.000. Bij de campers
was er in deze leeftijdscategorie
een groei met 17,2 procent tot
ruim 4.600. De groeicijfers voor de
provincie Groningen zijn nog hoger. Het caravanbezit nam toe met
8,7 procent van 792 naar 861. Het
aantal campers steeg met 17,4 pro-

cent van 161 naar 189.
De BOVAG onderzocht ook wat de
ontwikkeling was in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 25 jaar.
Hier groeide het caravanbezit in
heel Nederland met 7,2 procent. In
totaal stonden er op 1 juli dit jaar
422.127 caravans geregistreerd.
Als het gaat om camperbezit, dan
was in de groep van 18 tot en met
25 jaar sprake van een toename
met 26,8 procent. Het totale aantal
kampeerauto’s in Nederland bedroeg op 1 juli ruim 135.000, een
record.
Siewert Gorter, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven, heeft een duidelijke verkla-

ring voor de groei: ,,Nu verre reizen en all-inclusive vakanties voor
velen geen optie zijn, kijkt iedereen naar wat er wél kan. Kamperen blijkt dan ineens niet alleen
een geweldig alternatief, maar ook
nog eens coronaproof. Bovendien
denken jongeren met en zonder
kinderen al gauw met een warm
gevoel terug aan de mooie tijd
vroeger op de camping met hun eigen ouders. De 300 caravan- en
camperbedrijven die bij BOVAG
zijn aangesloten hebben een moeilijk voorjaar gehad, maar de toenemende interesse voor kamperen
lijkt ons jaar nog enigszins goed te
maken.”

Zakenwijzer

naar vakman
of specialist

NOORD-GRONINGEN - Wie thuis
niet alles zelf meer kan doen, kan
de thuishulp inschakelen. Daardoor is het mogelijk langer thuis te
blijven wonen. De meeste mensen
moeten er nog niet aan denken om
naar een verzorgingshuis te gaan
en willen langer thuis blijven wonen. Thuiszorg kan hierbij helpen
bij kleine dingen die niet door iemand anders gedaan kunnen worden. Als kinderen niet kunnen helpen, is er de thuishulp.
Er zijn verschillende vormen van
thuishulp. Iedereen heeft weer andere behoeftes en ook een andere
reden om thuiszorg in te schakelen. Het kan nodig zijn door een
ongeluk, chronische ziekte of ouderdomsklachten. Er zijn daarom
verschillende vormen van thuishulp.
De thuishulp voor persoonlijke
verzorging helpt met bijvoorbeeld
opstaan, aankleden en douchen.
De thuishulp voor verpleegkundi-

ge zorg verzorgt een wond, geeft
injecties geven of regelt infusen.
Dan is er nog de thuishulp voor
huishoudelijke zorg. Dit is de hulp
om het huis op orde te houden. Het
gaat dan om zaken als stofzuigen,
dweilen en ramen wassen.
Wie thuishulp wil inschakelen, kan
dit aanvragen via de gemeente. Er
volgt dan een gesprek met de wijkverpleegkundige of huisarts om
vast te stellen welke zorg nodig is.
Zo wordt ook vastgeseld hoevaak
men hulp nodig heeft. Is dit dagelijks of bijvoorbeeld eens per
week? Het begint er echter mee
dat iemand moet erkennen dat hij
of zij hulp nodig heeft.
De kosten voor thuiszorg worden
gedekt door de zorgverzekeraar. In
sommige gevallen dient wel het eigen risico betaald te worden. In de
meeste gevallen zal een wijkverpleegkundige ingeschakeld worden voor de thuiszorg en dit is gedekt door de zorgverzekering.
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Andelster psycholoog wil
af van coronamaatregelen
DEN ANDEL - Tientallen medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg hebben met een
brandbrief het kabinet opgeroepen om te stoppen met alle
coronamaatregelenr. Een van
de ondertekenaars is psycholoog en publicist dr. Martin Appelo uit Den Andel.
Een grote groep psychologen, psychiaters, orthopedagogen, therapeuten, pedagogen, coaches en
overige professionals binnen de
hulpverlening, de academische wereld en de geestelijke gezondheidszorg stelt dat de maatregelen om
het coronavirus onder controle te
krijgen ‘buitenproportioneel zijn
en meer schade aanrichten dan dat
zij goed doen’. Men vindt dat er
een vergaande beperkende situatie is ontstaan voor een virus ‘dat
in termen van schadelijkheid, besmettelijkheid of dodelijkheid vergelijkbaar is met een hevig griepvirus’.
,,De verstoring van de dagelijkse
routine en het idee dat bij velen
leeft dat ze de situatie niet meer
onder controle hebben, leidt tot
een verhoogd stressniveau wat dan
weer fysieke en emotionele vermoeidheid tot gevolg heeft”, stellen de ondertekenaars. En
chronische stress heeft, zo benadrukken zij, invloed op het ontstaan van ernstige ziekten zoals
kanker, het vermindert de werking van het immuunsysteem en
kan resulteren in voortijdige sterfte.

Ritme
Ook het sociale ritme van mensen
is verstoord en dat heeft volgens
de professionals in de geestelijke
gezondheidszorg grote gevolgen.
Eenzaamheid kan volgens hen leiden tot gezondheidsproblemen als
bijvoorbeeld een hoge bloeddruk,
hart- en vaatziekten en slaapproblemen.
Daarnaast zeggen de professionals
dat patiënten met stoornissen zoals
smetvrees of een paniek- of angststoornis sinds de uitbraak van het
coronavirus een toename van
klachten ervaren. De nieuwe regels zouden ook mensen met autisme in de problemen brengen. ,,Het
wegvallen van de structuur alsme-

de de tegenstrijdigheid van de regels is voor deze groep zeer lastig”,
aldus de professionals.

Quarantaine
Over de quarantaine van kwetsbare groepen, zoals de bewoners van
een woonzorgcentrum, zijn de professionals niet te spreken. ,,Gedurende de SARS-uitbraak lieten
personen die meer dan 10 dagen in
isolatie werden geplaatst significant hogere post-traumatische
stresssymptomen zien dan zij die
minder dan 10 dagen in isolatie
werden geplaatst. De duur van de
sociale isolatie is van invloed op de
psychische gezondheid. Al met al
heeft de sociale isolatie van vele
ouderen in Nederland ruim drie
maanden geduurd. Met een verwoestende impact op de psyche
van vele van onze kwetsbare ouderen, van wie het kabinet juist beweerde hen te willen beschermen.”
,,Wij menen”, zo gaan de ondertekenaars verder, ,,dat de meeste
mensen in de risicogroepen prima
in staat zijn om zelf te bepalen of
zij bepaalde risico’s wel of niet willen lopen en dat de mensen die
werkzaam zijn in deze sectoren
heel goed zelf kunnen bepalen op
welke wijze de zorg voor kwetsbare groepen zou moeten worden ingericht. Dat verschillende zorgkoepels in de toekomst hun eigen
richtlijnen omtrent deze thematiek willen opstellen, juichen wij
alleen maar toe. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit zal leiden
tot aanzienlijk meer aandacht voor
het menselijke aspect en de menselijke maat.”

Mondkapjes
Verder vindt men de huidige
mondkapjesplicht in het openbaar
vervoer een schijnveiligheid. ,,Er
is onvoldoende wetenschappelijke
onderbouwing om het gebruik van
mondkapjes te stimuleren. Daarentegen is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat het dragen
van een mondkapje door de beperkte inademing van verse lucht,
juist kan leiden tot gezondheidsproblemen”, aldus de professionals.
De angst die ontstaan is in de samenleving, het sociale isolement,

Dit en meer blijkt uit een onderzoek van Monuta naar de beleving
van uitvaarten in coronatijd. ,,Iedereen moet afscheid kunnen nemen met een goed gevoel, ook in
coronatijd. Al onze medewerkers
hebben er alles aan gedaan om nabestaanden en hun gasten zo goed
mogelijk tot steun te zijn”, zegt
Yolanda Wouters van uitvaartonderneming en uitvaartverzekeraar
Monuta. ,,Vooral in het begin van
de coronatijd toen de richtlijnen
vaak wijzigden hebben mensen
het moeilijk gehad. Zo hadden wij
een gezin met milde coronaklachten. Mensen met een coronabesmetting mochten in het begin
geen uitvaartcentrum bezoeken,
tot het RIVM de richtlijnen versoepelde voor directe naasten met
milde coronaklachten. Toen hebben wij direct aanvullende veilig-

heidsmaatregelen ontwikkeld zodat het gezin, met mondkapjes op,
de volgende middag in persoon afscheid kon nemen van hun vader.
Met kaarsjes en achtergrondmuziek is er een route gemaakt door
het uitvaartcentrum en konden zij
tóch persoonlijk afscheid nemen.
Daarnaast hebben zij via livestream de uitvaart kunnen volgen.
En dit is maar één voorbeeld. Veel
uitvaarten verliepen anders en
soms niet conform de uitvaartwensen door de maatregelen die golden. Daarom wilden we onderzoeken wat de impact was voor directe nabestaanden, bezoekers van
een uitvaart en de mensen die op
afstand afscheid hebben moeten
nemen. Ondanks de beperkingen
zien we dat nabestaanden veel begrip hebben gehad voor de maatregelen. Bij één op de drie uitvaarten ontstonden helaas verdrietige
situaties waarbij bijvoorbeeld de
weduwe of broers en zussen niet
aanwezig konden zijn. Afscheid nemen kunnen we maar één keer
doen en dan wil iedereen voor wie
de overledene dierbaar is erbij
zijn. Door de mogelijkheden die
werden geboden om op afstand afscheid te nemen heeft gelukkig 80
procent een goed gevoel overgehouden aan het afscheid.”

Afscheid op afstand
Eenderde van de Nederlanders is
geconfronteerd met een verlies in
coronatijd, waarvan de helft ongewenst de uitvaart niet persoonlijk
kon bijwonen. Bij 40 procent was

LEENS - Tymen Jan Bronda,
cantor-organist Lutherse Kerk
in Groningen, geeft zaterdag
een concert op de kleine orgels
in de Petruskerk in Leens. Hij
speelt samen met Evan Buttar,
violoncello en viola da gamba.
Omdat het ‘grote’ en beroemde
Hinsz-orgel uit 1733 dit jaar vanwege een restauratie niet kan
worden bespeeld, heeft de Stichting Hinsz-orgel een beperkte
concertserie ‘Rond het Hinsz-orgel’ georganiseerd. Er wordt gespeeld op twee fraaie kleine orgels die staan in het koor van de
middeleeuwse kerk. Het gaat
om een koororgel dat in 1983
door Mense Ruiter Orgelmakers
BV is gemaakt en een fraai
groot kabinetorgel uit circa
1775, waarvan de bouwer onbekend is. Dit orgel komt uit particulier bezit en is in bruikleen in
de kerk geplaatst. Beide orgels
lenen zich uitstekend voor samenspel met een solist.
Bronda is inmiddels een bekend
musicus in Groningen. Naast
zijn functie als cantor-organist
van de Lutherse Kerk is hij oprichter en artistiek leider van
het Luthers Bach Ensemble
(LBE). Evan Buttar studeerde in
Vancouver en Den Haag. Hij
treedt op bij vele beroemde orkesten in binnen- en buitenland.
Het programma omvat werken
van Bach, Vivaldi, Sweelinck en
Joseph Marie Clément Ferdinand dall’Abaco.
Het concert begint om 20.00
uur. In verband met de coronamaatregelen moet er gereserveerd worden via
www.hinszorgelleens.nl.

het ontberen van lichamelijk contact, de anderhalve-meter-afstandregel, de enorme druk op thuiswerkende ouders, de (soms) grote zorgen over de economische gevolgen
en beroepszekerheid en de onzekerheid over de duur van de maatregelen, hebben volgens de ondertekenaars van de brandbrief een
enorm effect op het psychisch en
emotioneel welbevinden.
,,De maatregelen van het kabinet
hebben zeer diep ingegrepen op
het persoonlijke leven van de Nederlander. De schade die met de
maatregelen op het psychosociale
domein is aangericht, is immens en
is niet in geld uit te drukken. Wij
willen als beroepsgroep duidelijk
aangeven dat naar onze inschatting en vanuit onze professie, de
huidige maatregelen de volksgezondheid eerder schaden dan goed
doen.”

Dieuwer Mulder signeert haar boek in het dorpshuis in Warfhuizen (foto Ronnie Afman).

Verhalenbundel over
Warfhuizen verschenen
WARFHUIZEN - In dorpshuis De Warf in Warfhuizen is
zaterdag de verhalenbundel Vrouger gepresenteerd. Het
gaat om veertig geïllustreerde verhalen van de hand van
Dieuwer Mulder-Groenewoud.
Mulder schreeft 25 jaar lang verhalen voor Rond de Wier, de dorpskrant van Warfhuizen. Een selectie van deze publicaties is nu gebundeld in Vrouger. De uitgave
was mogelijk met steun de inwoners van Warfhuizen die meewerkten aan een fondsenwerfactie.

Helft nabestaanden door
corona niet bij uitvaart
NOORD-GRONINGEN - Bijna
de helft van de Nederlanders
die in hun omgeving een overlijden heeft meegemaakt tussen 12 maart en 1 juli kon de
uitvaart ongewenst niet bijwonen door de coronamaatregelen. In Nederland zijn bijna zestigduizend mensen overleden
tijdens deze periode. Van de nabestaanden die een uitvaart
hebben moeten regelen in coronatijd, heeft 80 procent toch
een goed gevoel overgehouden
aan het afscheid, ondanks de
geldende maatregelen.

Concert op
kleine orgels
in kerk Leens

dit een familielid van henzelf of
hun partner. Bijna tweederde (59
procent) van de afwezigen kon op
afstand een laatste groet brengen
of het afscheid volgen. De meeste
mensen hebben via een livestream
(28 procent) het afscheid meegemaakt. De laatste groet werd
meestal gebracht in de vorm van
een erehaag (23 procent), een walk
through (16 procent) en drive
through condoleance (5 procent).
Het op afstand bijwonen van de
uitvaart wordt door de respondenten als onpersoonlijk beschreven,
maar degenen die hiervan gebruikmaakten vonden het toch fijn
dat het kon. De erehaag en livestream zijn twee alternatieven die
mensen waarderen en graag behouden, ook in de toekomst. Van
de mensen die niet persoonlijk
kon condoleren, heeft 61 procent
via een kaartje hun medeleven betuigd en 18 procent deed dit telefonisch.

Regionale verschillen
Opvallend in het onderzoek is dat
zelfs in Noord-Brabant meer dan
80 procent van de direct nabestaanden een goed gevoel over
heeft gehouden aan de uitvaart. In
Zuid-Holland waren er minder nabestaanden die met een goed gevoel terugkijken op de uitvaart,
namelijk 72 procent. Deze twee
provincies hadden de meeste overledenen in de coronaperiode. In
Groningen hield 78 procent van de
nabestaanden een goed gevoel aan
het afscheid over.

Het boek heeft als ondertitel ‘Opgroeien in een groot arbeidersgezin op het Hogeland’. Dieuwer
Mulder schrijft erover uit eigen ondervinding. Ze schetst een beeld

van het dagelijks leven in de jaren
tussen 1940 en 1960. Hoe ze als 13en 14-jarige op modderige knieën
door de klei kroop om suikerbieten te trekken. En hoe aan er aan
het einde van de dag een dampende pan stamppot wachtte, vaak
met een bokkinkje erbij. De verhalen zijn die van een klein meisje,
een opgroeiend kind en uiteindelijk een jongedame, die samen met

haar zusjes en vriendinnetjes deelneemt aan het gewone leven in
Warfhuizen van weleer.
De belangstelling voor het boek is
goed, wat ook mag worden verwacht gezien het succes van de
fondsenwerfactie. Dieuwer Mulder
was zaterdag aanwezig om exemplaren van haar boek te signeren.
Ze mocht heel wat handtekeningen zetten.

Beckerman: Staat richt meer
schade aan dan de aardbevingen
NOORD-GRONINGEN - De
Groningse bodem heeft dit jaar
al meer dan 50 keer gebeefd.
,,Vijftig keer waren de gevolgen van georganiseerd falen
door de overheid voelbaar”,
zegt het Groninger SP-Kamerlid Sandra Beckerman in een
opiniestuk op de website van
de socialisten.
Beckerman stelde vast dat na de
bevingen bij Loppersum politici
hun ‘halfjaarlijkse tweet met medeleven’ plaatsen en de dagbladen
‘hun rituele berichtgeving herhaalden’. ,,In de media verscheen zelfs
dat er niets opmerkelijks aan de
hand was”, stelt Beckerman vol ongeloof vast. Volgens haar verdient
Groningen een rechtvaardigere behandeling door de politiek en een
eerlijkere berichtgeving. ,,We zijn
het toch niet normaal gaan vinden
dat in ons land zoveel mensen al
jarenlang moeten strijden met de
overheid in een kapot en onveilig
huis? We vinden het toch niet normaal dat ruim 25.000 schades nog
onbehandeld zijn? Dat nog geen 4
procent van de onveilige huizen
zijn versterkt? Dat mensen letterlijk ziek worden onder hun eigen
dak? Dat de media-aandacht minder is, betekent niet dat de ramp
minder erg is!”
,,Het zijn niet de aardbevingen,
maar de manier waarop de staat
de ramp aanpakt die voor de meeste schade zorgt, concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen recent”, gaat Beckerman verder. ,,Terwijl de grond
beeft, is de rijksoverheid nog
steeds niet gestart met een crisisaanpak voor snelle schadevergoeding, versterking van onveilige
huizen en een toekomst voor Groningen. Over de manier waarop de
staat deze door hen zelf veroorzaakte ramp heeft aangepakt, concludeerden de onderzoekers van
de RUG ook dat het systeem complete gemeenschappen en dorpen
heeft ontwricht. En ze maken korte metten met de mislukte aanpak
van schadeherstel en versterking.”
Zoveel jaar wachten en strijden
maakt mensen volgens Beckerman
moedeloos en ziek. Een kwart van
de gedupeerden meldt schade niet

meer. Slechts 14 procent van de
mensen die meerdere keren schade heeft gehad, gelooft dat de
overheid ooit nog zal zorgen dat
onveilige woningen versterkt worden. De conclusie die een krant
trok dat er niets opmerkelijks aan
de hand is, voelt volgens Beckerman dan ook ‘als een klap in het
gezicht’.
Acht jaar na de grote beving bij
Huizinge is er ondertussen nog
niet veel gebeurd. ,,Na die harde
klap erkende het kabinet eindelijk
dat de aardbevingen in kracht aan
het toenemen waren. Ze kwamen
met een reeks beloftes. De meesten werden gebroken”, zegt Beckerman. ,,Gebroken beloftes dichten de scheuren in onze huizen en
harten niet. Iedere keer krabbelden gemeenschappen weer op,
herhaaldelijk dwongen zij de politiek tot handelen. Via fakkeltoch-

ten en rechtszaken. Zij kregen via
de rechter de machtige hand op de
gaskraan, maar daarmee is de pijn
niet zomaar verdwenen.”
Beckerman spreekt van een ‘giftige mix van halfbakken bestuurders, kortzichtige politici en gemakzuchtige verslaggeving’. ,,Die
is funest voor de goede Groninger
zaak. Wij vragen geen onmogelijke dingen, wij eisen slechts rechtvaardige oplossingen. Een betrouwbare crisisaanpak is de enige
manier om een in de steek gelaten
regio weer volwaardig onderdeel
te laten zijn van Nederland. Wat
door overheidsfalen is afgebroken,
kan door overheidshandelen weer
worden opgebouwd. Tijdens de coronacrisis is bewezen dat er snel
miljarden vrijgemaakt kunnen
worden om een ramp te bestrijden.
We hebben in Groningen geen moment meer te verliezen.”

Sandra Beckerman.

Gratis loopbaanadvies en
(bij)scholing voor iedereen
NOORD-GRONINGEN - Iedereen in Groningen kan nu gratis
loopbaanadvies of (bij)scholing
krijgen. De regeling ‘NL leert
door’ biedt hiervoor mogelijkheden. Het gaat om advies van
gekwalificeerde deskundigen
en professionele scholing die
wordt betaald door de overheid.
De wereld verandert en werk
wordt digitaler, ook in Groningen.
Om iedereen gelegenheid te geven
zich hierop voor te bereiden, geeft

NL leert door sinds 1 augustus gratis ontwikkeladvies. Het is voor iedereen beschikbaar, van zzp’ers en
zelfstandig ondernemers tot werkenden en werkzoekenden.
Het advies geeft inzicht in ieders
mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijk wordt bepaald in hoeverre iemand beschikt
over de vaardigheden die nodig
zijn. Het kan zijn dat (bij)scholing
nodig is, afgestemd op iemands ervaring en wensen. Hiervoor wordt
dan een scholingstraject gemaakt,
dat toeleidt naar de voorkeursbaan. Het (online) scholingstraject
kan men gratis volgen. Er is keuze

uit een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing.
De subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten
doet de adviseur of opleider. De
aanvrager hoeft dus zelf niets te
betalen of voor te schieten. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van NL leert door.
NL leert door is een initiatief van
het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Meer informatie is te vinden op hoewerktnederland.nl.

Zeven bevingen
in maand juli

De laatste groet werd in coronatijd ook gebracht in de vorm van een drive through condoleance.

GRONINGEN - De aarde boven
het Groninger gasveld heeft in
de maand juli zeven keer gebeefd. Daarvan waren er twee
met een kracht hoger dan 2 op
de Schaal van Richter.
De eerste beving was op 3 juli
bij Loppersum (0.7), gevolgd
door een tweede klap (2.7) op 14
juli ook bij Loppersum, gevolgd
door een naschok op 15 juli
(0.6). Op 16 juli was er een beving bij Startenhuizen (2.3) met
op de dezelfde dag nog een naschok (0.9). Op 21 juli trilde de
aarde bij Scharmer (1.1). Buiten
de provincie was er op 27 juli
verder nog een beving bij Vries
(1.0).

Iedereen kan nu gratis loopbaanadvies krijgen. De overheid betaalt.

Jan Muller heeft
twaalf interlands
op zijn erelijst
Jan Muller was in zijn actieve tijd als voetballer actief
voor vv Kloosterburen en Viboa. Aan beide verenigingen
bewaart hij warme herinneringen. De nu 67-jarige inwoner van Winsum kan terugkijken op een mooie voetbalcarrière waarin hij ook nog eens twaalf interlands speelde.
door Johan Staal
,,Ik kwam al op jonge leeftijd in
het eerste elftal van Kloosterburen. Ik was toen eerstejaars A-junior, dus zo’n jaar of zeventien.
Dat was nog in een periode dat wij
in Kloosterburen niet echt over
een trainer van buitenaf beschikten. De trainingen werden verzorgd door mensen van binnen de
club en dat werd ook heel gewoon
gevonden. Op een gegeven moment kwam daar toch verandering
in en ik weet nog goed dat Klaas
Adolfs als trainer werd aangetrokken. Dat was iemand die een ‘vrijheid-blijheid-training’ niet in zijn
woordenboek had staan. Ik ga niet
zeggen dat Adolfs de zweep erover
gooide, maar er werd wel steviger
getraind. De aanpak van Adolfs
zorgde er vervolgens voor dat we
in het seizoen ’75-’76 kampioen
werden en vanuit de vierde naar
de derde klasse promoveerden. In
die periode hadden we met Kloosterburen best een goed team, maar
het was zeker de inbreng van
Adolfs die ons toen kampioen deed
worden”, aldus Muller.

Degradatie
De withemden hadden niets te zoe-

ken in de derde klasse. ,,Van de 22
duels wisten we er drie te winnen
en speelden we er vier gelijk. De
rest verloren we en dat zorgde er
voor dat het avontuur in de derde
klasse maar één seizoen heeft geduurd.’’ Muller fungeerde in die
periode vooral als linksbuiten of
als linkshalf. ,,We waren gewoon
te licht voor de derde klasse en dat
wist Klaas Adolfs als geen ander.
Dat vertelde hij mij ook regelmatig, want ik woonde toen in Groningen en hij in Kolham. We reden samen op en neer naar Kloosterburen. Na de degradatie heb ik nog
een jaar in Kloosterburen gevoetbald, maar in dat seizoen verhuisden we naar Winsum. Ik heb toen
het seizoen ’77-’78 nog wel in
Kloosterburen afgemaakt, om vervolgens met ingang van het seizoen ’78-’79 voor Viboa te gaan
spelen.’’
De overstap naar de Winsumer
voetbalclub volgde na de periode
dat Muller aan een EK had meegedaan. Hij werkte toen bij de gemeentepolitie in Groningen en
kwam uit voor het bedrijfsvoetbalelftal. Er werden wedstrijden gespeeld tegen andere korpsen. ,,Dat
gebeurde gewoon onder diensttijd.
Dat kon toen allemaal en ook dat
we gewoon met een ME-bus naar
uitduels gingen, was nooit een pro-

bleem. Dat heeft natuurlijk een
aardige duit gekost, maar de
korpsleiding vond het gewoon belangrijk dat er aan sport werd gedaan”, vertelt de oud-voetballer.
De prestaties van Muller in het politieteam waren dusdanig goed,
dat hij op een gegeven moment
zelfs voor het Noordelijk Politie
Elftal werd geselecteerd. ,,Dat
zorgde natuurlijk voor mooie reisjes en wedstrijden en dat werd nog
mooier toen ik voor het Nederlands Politie Elftal werd geselecteerd. Daar speelde ik samen met
Ton de Kruijk die als semiprof
voor FC Utrecht speelde. In totaal
heb ik twaalf interlands voor het
Politie Elftal gespeeld met als
hoogtepunt het EK in 1975 in het
Franse Niort. Daar speelden we
toen een redelijk toernooi, maar er
was geen finaleplaats voor ons
weggelegd.”
De overstap van Kloosterburen
naar Viboa was een bewuste keuze
van Muller. ,,Bij de gemeentepolitie had ik wisselende diensten en
met een jong gezin wilde ik de zondag graag vrijhouden. Daarom
koos ik voor Viboa en daar heb ik
geen seconde spijt van gehad. Ik
kwam direct in het eerste elftal,
waar Zoltan Mraz toen trainer was.
Zoltan was een totaal ander type
dan Klaas Adolfs. Hij hield vooral
van mooi voetbal en daar trainde
hij ook echt op. Na Zoltan Mraz
kwam Tonnie van Dellen als trainer en onder zijn leiding werden
we in het seizoen ’80-’81 direct
kampioen in de vierde klasse. Tonnie was weer een heel ander type
trainer dan Zoltan en als groep
hebben we toen weleens gezegd

Zwemvierdaagse in Loppersum
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Jan Muller heeft twaalf interlands op zijn naam staan.

dat het eigenlijk Zoltan Mraz was
die de basis voor dat kampioenschap heeft gelegd. Maar uiteindelijk heeft iedere trainer bepaalde
kwaliteiten en ligt het aan de spelers wat ze er mee doen’’, aldus Jan
Muller, in die tijd beter bekend als
‘Kappie’.

‘Kappie’
,,Als linkerspits had ik de technische vaardigheid om mijn tegenstander met links uit te kappen om
vervolgens de bal met rechts voor
te geven. Maar er volgende ook
wel een dubbele versie wanneer ik
er nog een kapbeweging uitgooide
en ik de bal met links voor gaf.
Mijn medespelers werden daar
soms wel een beetje gek van en
dat zorgde er voor dat de broertjes
Kees en Cor Pol mij toen de bijnaam ‘Kappie’ hebben gegeven.’’

Als linkspoot speelde Muller ook
wel eens vanaf rechts en dan wist
hij geregeld in de verre hoek te
scoren. ,,Ik was nooit een speler
die in een seizoen heel veel goals
wist te maken, maar een hele belangrijke weet ik nog wel. Dat was
in het duel tegen Omlandia toen ik
ons naar een 2-1 voorsprong
schoot, wat ons het kampioenschap opleverde. Vervolgens hebben we zeven seizoenen in de derde klasse gespeeld. In de jaren
daarvoor had de club incidenteel
wel in de derde klasse gespeeld,
maar we waren nooit een blijvertje’’, aldus de oud-voetballer die op
36-jarige leeftijd een punt zette
achter zijn loopbaan als speler van
het eerste. ,,Ik vond het mooi geweest en ben in het tweede elftal
gaan voetballen. Ik heb na mijn afscheid nog een paar keer met het

eerste elftal meegespeeld. Dat
zorgde uiteindelijk ook nog voor
een leuk toetje toen we als Viboa
het grote Anderlecht op bezoek
kregen. Aad de Mos was er toen
trainer. Ik werd toen ook voor dat
duel uitgenodigd, wat ik heel erg
heb gewaardeerd.’’
Muller heeft bij Viboa diverse
functies vervuld. Zo was hij er
jeugdleider en jeugdtrainer (Muller is in bezit van het TC3-diploma)
en daarnaast ook nog trainer van
het tweede elftal. Verder was hij
lid van de technische commissie.
Op een gegeven moment besloot
hij een punt te zetten achter het
verenigingswerk om meer tijd te
hebben voor zijn gezin en andere
bezigheden. Zo is Muller sinds hij
met pensioen is, een dag per week
bezig met het samenstellen van

pakketten voor de voedselbank.
Bij vv Winsum vormt hij, samen
met Dick Sennema, Kees Pol en
Jan Ettema, de schoonmaakploeg
voor wat betreft de kantine. ,,En
daarnaast ben ik een opa die graag
op zijn kleinkinderen mag passen.
Dus wat dat betreft verveel ik mij
geen moment en dat zorgt er voor
dat ik ook nooit meer bij Kloosterburen kom kijken. Van vv Winsum
zie ik bijna alle thuisduels, maar
ook daar blijf ik niet voor thuis.
Wanneer er andere activiteiten op
het programma staan, dan gaan
die voor. Mijn vrouw Betsie heeft
nooit echt gemopperd tijdens mijn
actieve periode als voetballer,
maar als het voetballen nu nog
steeds andere activiteiten in de
weg zou staan dan komt dat niet
goed. En terecht’’, aldus Jan Muller.

Anno Wassing: ‘Het draait
niet alleen om prestaties’
De voetbalcarrière van Anno Wassing kan met recht ‘bijzonder’ genoemd worden. De ‘alltime’ topscorer van De
Heracliden debuteerde als 14-jarige in het eerste elftal
van Usquert en speelde 33 jaar later op 47-jarige leeftijd
zijn laatste wedstrijd als eerste elftalspeler van de voetbalvereniging uit Uithuizermeeden. Het was het slot van
een rijke voetballoopbaan, waarbij Wassing ook geleerd
heeft dat het bij amateurverenigingen niet alleen om
prestaties draait.
door Johan Staal

In het Lopster zwembad gaat volgende week de jaarlijkse zwemvierdaagse van start.
LOPPERSUM - In zoutwaterbad K.P. Zijl in Loppersum
wordt volgende week de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden.

Deelnemers kunnen kiezen tussen
een dagelijkse afstand van 250,
500 of 1000 meter. Als beloning
voor de geleverde prestatie krijgt

iedereen na de vierde keer zwemmen een medaille. Deelnemers
kunnen zich op 10, 11, 12 of 13 augustus ter plaatse inschrijven.

,,Dat ik al op 14-jarige leeftijd in
het eerste elftal van Usquert speelde kwam puur en alleen omdat Usquert toen geen jeugdteam in mijn
leeftijdscategorie had. Ik weet nog
dat ik een jaar eerder al in het
tweede elftal speelde, maar dat
kon eigenlijk niet. Je speelde toen
als jongetje tegen kerels die je
echt niet spaarden. In Usquert,
waar ik als jong broekie echt van
me af leerde bijten, heb ik vervolgens tot mijn achttiende in het eer-

De vierdaagse vindt dit jaar vanwege de coronarestricties plaats in
een periode van zes dagen (van
maandag 10 tot en met zaterdag 15
augustus) en op speciale tijdstippen. De organisatie hoopt op deze
manier zo veel mogelijk deelnemers zo veilig mogelijk te kunnen
laten zwemmen. Voor de groep
van 18 jaar en ouder (die anderhalve meter afstand moet bewaren) is
de tijd tussen 12.30 en 14.00 uur
beschikbaar, zonder reserveringen. De jeugd onder de 18 kan van
14.30 tot 16.30 uur de vereiste
baantjes zwemmen.

Bekeuringen op
Lauwersmeer
LAUWERSOOG - De politie heeft
afgelopen weekend meerdere bekeuringen uitgedeeld op het Lauwersmeer. Er werden bonnen uitgedeeld voor het niet hebben van
een vaarbewijs, forse snelheidsovertredingen en het niet aan
boord hebben van reddingsvest
en/of brandblusser. Verder werd
gewaarschuwd voor het varen in
verboden gebied, een niet gekeurde brandblusser, het niet kunnen
tonen van een id-kaart en het ontbreken van een vaartuigregistratie. Ook werd hulp geboden bij een
omgeslagen vaartuig en aan een
schipper die geen brandstof meer
had. De politie heeft laten weten
dat er de komende weken geregeld gecontroleerd zal worden op
het Lauwersmeer.

ste elftal gespeeld’’, aldus Wassing
Hij verhuisde naar De Heracliden
toen hij verkering kreeg in Uithuizermeeden met Dineke Oosterhuis, die later zijn vrouw werd. Dineke haar vader, Klaas Oosterhuis,
was een echte ‘Hera-man’ en die
haalde Wassing over om naar De
Heracliden te komen. In Uithuizermeeden kwam hij direct in het eerste elftal en Wassing deed daar
wat hij in Usquert ook veelvuldig
deed: doelpunten maken. Wassing:
,,Ik was geen technisch begaafde
spits, maar meer iemand die een
stevig duel niet uit de weg ging. Ik
was wel snel en kopsterk, maar

mijn specialiteit was het goed positie kiezen. Dat is iets wat je niet
kunt leren, maar wat je in je moet
hebben.’’

200 doelpunten
Bij De Heracliden had de spits een
speciale band met Jan van Houten.
,,Jan wist precies hoe hij mij aan
moest spelen en dan was het aan
mij om het af te maken. Ik moet
zeggen dat dit aardig gelukt is,
want in het eerste elftal van De
Heracliden scoorde ik ruim 200
keer. Dat was over in totaal 22 seizoenen.’’
Toen Wassing veertig jaar was, besloot hij dat het mooi was geweest.
Hij ging een treetje lager voetballen, wat mede kwam doordat Dineke toen ziek werd. In die periode
werd Wassing verder beheerder
van Rehoboth en dat is hij nog
steeds. De spits bleef in het tweede
elftal van De Heracliden voetballen tot Heiko van den Berg in oktober 2007 trainer werd. ,,Heiko zou
met ingang van het seizoen 20082009 naar Uithuizermeeden komen, maar hij nam het eerder over
van Hemmo Battjes die even de
honneurs had waargenomen omdat Jan Afman vertrok. Heiko was
nog maar net begonnen toen hij
met de vraag kwam of ik in het
eerste elftal terug wilde keren. Ik
heb dat toen inderdaad gedaan en
ik wist ook nog een paar keer te
scoren. Dat zorgde er uiteindelijk
voor dat ik in totaal 240 competitiegoals voor De Heracliden 1 heb
gescoord. Mijn terugkeer zorgde
echter niet voor het gewenste resultaat want we degradeerden dat
seizoen toch naar de vijfde klasse.
Dat was ook direct het moment dat
er een stevige verjonging werd
doorgevoerd en dat is ook goed geweest. Vanaf dat moment ging het
namelijk weer crescendo met de
club, met als hoogtepunt de promotie in het seizoen 2013-2014
naar de tweede klasse. Hoger had
De Heracliden in zijn historie nog
niet gespeeld’’, aldus Wassing.
De Meister wijst erop dat de hele
entourage rond een voetbalwedstrijd in die tijd anders was dan
nu. ,,Je speelde wedstrijden voor
soms wel duizend toeschouwers.
Dat zorgde voor een bijzondere
sfeer, zeker als het een echte derby was. Dan moest er strijd geleverd worden en moesten er heel
wat duels worden uitgevochten.’’

Rehoboth

I

Anno Wassing kan terugkijken op een opvallend lange voetbalcarrière.

De oud-spits is tegenwoordig nog
maar weinig op sportpark ‘Meij’ te
vinden. ,,Ik ben twintig jaar geleden als beheerder van Rehoboth
begonnen en daar ben ik nog
steeds druk mee. Verder is Dineke
in 2011 overleden, wat natuurlijk
een enorme klap was. Toen was ik

oprecht blij dat ik in Rehoboth
mijn afleiding vond, al ging het
daar qua activiteiten op een gegeven moment wel bergafwaarts. In
2012 kwam er weer wat verbetering toen de muziekschool graag
een ruimte wilde huren. Dat
bracht een nieuw elan en zorgde
ook bij mij voor nieuwe energie. Ik
heb alles geschilderd, zowel binnen als buiten, en dat betekende
een frisse start. Rehoboth ging verder als een stichting en dat is toen
een juiste beslissing geweest. Door
de komst van meerdere verenigingen is er nu een prima bezetting en
ook de jeugd van Uithuizermeeden weet ons te vinden. Zo vinden
er rond de feestdagen altijd twee
evenementen plaats, die mede
door de jeugd worden georganiseerd”, vertelt Wassing, die niet
veel kan met de veelgehoorde opmerking dat de jeugd zoveel anders is dan vroeger. ,,De tijden zijn
gewoon veranderd. Vroeger ging
je vanaf 20.00 uur op stap en waren de horecagelegenheden op tijd
dicht. Tegenwoordig gaat de jeugd
eerst voordrinken en gaan ze om
23.00 uur nog een keer op pad.
Wat dat betreft beleeft de jeugd
de dingen nu anders dan wij dat
vroeger deden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de derde helft. In
mijn periode als voetballer was dat
zeker zo belangrijk als de wedstrijd zelf. In het veld vocht je dan
stevige duels met je directe tegenstander uit, maar na afloop was het
vaak handen schudden en een
biertje drinken. En dat gold ook
voor je teamgenoten. In het veld
had ik altijd ruzie met mijn broer
Marinus. Die was keeper en even
fanatiek als ik. In het veld ging het
er dan geregeld fel aan toe, maar
na afloop was dat door ons direct
weer vergeten en vergeven.”
Wassing volgt het hedendaagse
voetbal van afstand. De prestaties
van FC Groningen en het Nederlands Elftal boeien hem wel, maar
daar houdt het wel mee op. ,,Ik
hoop vooral dat De Heracliden
weer een beetje opklautert. Het
moet een stabiele vierdeklasser
worden. Gelukkig hebben ze nu
met Jaap Danhof een trainer aangetrokken, die zijn sporen in het
amateurvoetbal heeft verdiend.
Jaap is hier al eerder trainer geweest en dat was toen een van de
betere periodes van ‘Hera’. Maar
dat gold ook voor de perioden dat
Henk Buikema en Heiko van den
Berg hier trainer waren. Dat waren
niet alleen uitstekende trainers
maar ook prima mannen voor na
de training of wedstrijd. Die begrepen dat het bij een amateurclub
niet alleen om de prestaties gaat,
maar ook om een stukje gezelligheid.”
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Hans Kooi kijkt
verder dan het topje
van zijn hengel
Hans Kooi is al jarenlang verbonden aan SV De Heracliden, eerst als voetballer en later als clubscheidsrechter. Daarnaast is hij al ruim veertig jaar een fanatieke
beoefenaar van de vissport. De Uithuizer is altijd wel ergens langs het water te vinden en wil zijn kennis over deze sport graag delen. Maar ook relativeren hoort erbij.
,,Je moet verder kijken dan het topje van je hengel’’, zo
zegt hij.
door Johan Staal
De nu 47-jarige Hans Kooi was al
op jonge leeftijd met een hengel
bij het water te vinden. Dat is ook
niet zo vreemd. ,,Wij woonden niet
alleen in de buurt van het Boterdiep hier in Uithuizen, maar mijn
vader was toen ook actief in de
hengelsport. Ik denk dat ik een
jaar of zes was toen ik echt ging
vissen. Wat ik mij nog weet te herinneren, is dat ik voor schooltijd
nog ging vissen. Wat dat betreft zat
dat gedrevene er al vroeg in. Dat
moet je als wedstrijdvisser ook wel
hebben. Naarmate ik ouder werd,
nam dat gedreven zijn alleen maar
toe. Dat zorgde er voor dat ik op
mijn zeventiende mee mocht doen
aan het NK voor junioren, echt een
hele belevenis. Je zat dan met de

top van Nederland te vissen. Toen
ik vervolgens bij de senioren verder ging, heb ik nog vier keer een
NK mee mogen maken. Dat was in
Limburg, Brabant, aan het NoordHollands Kanaal en in Steenwijk.
Voor een NK moest je je trouwens
kwalificeren. Per district, in ons
geval Groningen en Drenthe, waren er dan honderd wedstrijdvissers waar uiteindelijk 25 van overbleven die naar het NK mochten.
Meedoen aan het NK was een hele
mooie uitdaging. Dan merk je ook
dat je van de echte toppers nog
heel veel kunt leren”, aldus Hans
Kooi.

Strategie
Volgens de Uithuizer is de echte
top soms al een week eerder bezig
is met het bepalen van de strategie. ,,Voor aanvang van een wedstrijd wordt door de toppers niets
aan het toeval overgelaten. Wan-

neer er bijvoorbeeld op een NK of
WK in een team gevist wordt, dan
is men in de dagen daarvoor al
druk met het kijken naar het juiste voer, de juiste diepte en op welke lengte men moet vissen. Als
blijkt dat de vis op zeven meter
van de wal zit dan heeft het uitgooien van een hengel van dertien
meter niet veel effect. Wat dat betreft steekt het heel nauw binnen
het wedstrijdvissen. Het is dan altijd mooi dat een wedstrijdvisser
zijn kennis wil delen. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel heb. Ik ben
al jarenlang lid van Ons Genoegen
hier in Uithuizen, waar ik ook al
dertig jaar bestuurslid ben. Als
vereniging zijn wij ook heel nadrukkelijk bezig om de jeugd
warm te maken voor het wedstrijdvissen. Dat valt niet altijd mee,
omdat het serieus vissen geen
goedkope hobby is. Ik ben echter
ook niet iemand die al zijn vismateriaal nieuw koopt. Zo kun je
soms via Markplaats of een kennis
uit de viswereld aan goede materialen komen Om een voorbeeld te
noemen: ik heb vier packs van dertien meter met in totaal dertien
topsets. Daarnaast heb ik een cupset waarmee ik het voer precies
daar kan strooien waar ik het wil.
Zou ik dat allemaal nieuw moeten
kopen dan zou dat niet te doen
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Hans Kooi is een bevlogen sportvisser.

zijn. Vandaar dat het ook logisch is
dat de top in het wedstrijdvissen
vaak een sponsor heeft.”
Een sponsor is niet voor Hans Kooi
weggelegd. ,,En dat hoeft ook
niet’’, zegt Kooi. ,,Naarmate je wat
ouder wordt, gaat het fanatisme er
toch een beetje af. Vroeger kon ik
weleens chagrijnig zijn wanneer ik
slecht gevangen had, maar die tijd
is wel voorbij. Wanneer je ouder
wordt, ga je wat meer relativeren
en kijk je even wat verder dan het
topje van je hengel. Zo zijn er vorig jaar drie actieve leden binnen
onze vereniging overleden en dat
leert je direct dat iets maar heel
betrekkelijk is. Dan is een visje
meer of minder vangen opeens
niet meer belangrijk.’’

Gauw Tevreden
Een goede visser heeft volgens
Kooi zelf veel invloed op z’n resultaten. ,,Wanneer je beide buurmannen goed vangen en jij niet

dan ligt dat puur en alleen aan jou.
Dan vis je niet op de juiste diepte
of is het voer wat je gebruikt niet
de juiste keuze. En echt, dan vang
je niks”, aldus de Uithuizer, die
naast lid van Ons Genoegen verder
als wedstrijdvisser actief is bij HC
Gauw Tevreden uit Winneweer.
,,Gauw Tevreden is een vereniging
met wedstrijdvissers die niet alleen aan een NK, maar zelfs aan
een WK hebben deelgenomen. Dat
zijn wedstrijdvissers waar ik ook
nu nog veel van kan leren. In onze
sport ben je nooit te oud om te leren en om je kennis vervolgens
weer door te geven. Iets wat tijdens onze vakantie op Ameland
nog is gebeurd. Ik was samen met
mijn zoon Fabian aan het vissen en
we haalden redelijk wat grote vissen uit het water. Aan de overkant
van de vijver waren een vader en
dochter ook bezig, maar daar werd
niet een vis gevangen. Toen ben ik
er toch even heen gelopen en heb

aangeboden om op onze stek met
onze hengels te gaan vissen.
‘Maar’, zei ik direct, ‘jullie moeten
wat meer geduld hebben’. Die raad
werd opgevolgd met als resultaat
dat beiden een aantal vissen uit
het water haalden. Aan zoiets kan
ik bijna meer plezier beleven, dan
wanneer ik zelf een goede vangst
heb”, aldus Kooi.
Naast het vissen is de Uithuizer
ook nog in een andere sport actief.
,,Zoals zoveel jongens ging ik vroeger voetballen. Zo werd ik al op
jonge leeftijd lid van De Heracliden, wat mede kwam omdat
Noordpool toen nog een zondagclub was. Ik ben nog steeds lid van
‘Hera’ en speelde daar na mijn
jeugdjaren nooit hoger dan in het
tweede elftal. Ik had ook niet genoeg talent voor het eerste elftal.
Op een gegeven moment raakte ik
geblesseerd aan mijn knie. Toen ik
daar weer van hersteld was, had
een van de lagere teams geen

scheidsrechter. Men vroeg toen of
ik wilde proberen de wedstrijd in
goede banen te leiden. Ik wilde dat
wel proberen, maar alleen onder
de voorwaarde dat er geen gezeur
zou zijn. Aan die afspraak hield iedereen zich toen keurig en dat
zorgde er voor dat ik het fluiten
van een wedstrijd wel leuk vond.
Zo ben ik uiteindelijk clubscheidsrechter geworden en dat doe ik
nog steeds met heel veel plezier.
Zo probeer ik ieder seizoen van alle teams een wedstrijd te fluiten,
omdat alle leeftijdsgroepen hun
charme hebben”, aldus Kooi, die
betiteld kan worden als een echt
buitenmens. ,,Naast het vissen en
voetballen ben ik veel buiten door
werk. Binnen de gemeente Het Hogeland ben ik medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de
sportcomplexen. Dat is voor een
buitenmens zoals ik leuk werk en
dat hoop ik nog een aantal jaren
vol te houden.’’

Hennie Smit-van Dijk:
‘Nowegro hechte club’
Nog steeds denkt Hennie Smit-van Dijk uit Leens met
veel plezier terug aan de periode dat ze deel uitmaakte
van de plaatselijke korfbalvereniging Nowegro. Een vereniging waar ze tal van functies heeft bekleed en die
door haar nog steeds als een hechte, familiaire club
wordt gezien.
Ook de zeemeermannen kwamen aan bod in de activiteitenweek.
LEENS - In zwembad De Marne in Leens is vrijdag de activiteitenweek afgesloten. Volgens
de organisatie kan van een
groot succes worden gesproken.

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - Postduivenvereniging De Noorpoolvliegers uit Uithuizen heeft zaterdag deelgenomen aan twee vluchten. Zaterdag
was er een wedvlucht voor jonge
duiven vanaf Sittard in Limburg
en donderdagavond kon er al al ingemand worden voor een oude
duiven-vlucht vanaf het Franse
Fay Aux Loges. Vier deelnemers
korfden hiervoor 44 duiven in.
Vrijdagavond kon men de duiven
inzetten voor Sittard en hier waren
elf deelnemers goed voor 302 duiven. De duiven in Frankrijk kregen om 9.00 uur de vrijheid en vertrokken met een variabele wind
voor een afstand van bijna 700 kilometer. De duiven in Sittard werden onder dezelfde omstandigheden maar met iets meer wind in de
rug gelost en hadden 270 kilometer voor de boeg. Ze werden om
9.30 uur gelost. De eerste duif arriveerde om 12.31 uur op zijn hok,
goed voor een gemiddelde snelheid van en kwamen met een snelheid van 1490 meter per minuut.
De uitslag: H.H. Heslinga 1 en 2, E.
Kamphuis 3 en 13, E.R. Bolt 4 en
17, L.T. Baar 7 en 8, P. Rop 9 en
19, Comb. J. Rop & Zn 14 en 15, G.
Bos 23 en 24, C.J. v/d Molen 26 en
38, P. Stevens 5, Ab en Janny Slagter 91 en 93. De duiven uit Fay
Aux Loges hadden een lagere
snelheid. De winnaar kwam uit op
1.138 meter per minuut. De eerste
duif arriveerde om 19.05 weer bij
huis. De uitslag: C. Roelofsen 1 en
4, J. Veenstra 2 en 3, L.T. Baar 6, P.
Stevens 8 en 9.

Door de badgasten werd enthousiast meegedaan.
Maandag stond er een survival op
het programma, dinsdag een clinic
voor zeemeerminnen en -mannenclinic en woensdag een duikdemonstratie gevolgd door het betere spuitwerk door de brandweer.
Donderdag verliep extra swingend
door het disco-avondzwemmen en
vrijdag werd afgesloten met
kanoën. Om alle verbrande calo-

rieën weer aan te vullen was er
hierna een verkoop van broodjes
hamburger en knakworst.
Zwembad De Marne start nu de
voorbereidingen voor een zwemvierdaagse die van 24 tot en met
28 augustus wordt gehouden. Tevens is er dan een ploeterdriedaagse.
Meer informatie is te vinden bij de
kassa en op de Facebook-pagina
van het bad.

door Johan Staal
,,Bijna veertig jaar geleden was
mijn moeder, Harmke van DijkStrijk, een van de medeoprichters
van Nowegro. Ik schat zo in dat ze
toen rond de 55 jaar was en ze
dacht toen dat ze ook nog wel wedstrijden kon spelen. Dat was echter een misvatting, want na een
keer spelen wist ze dat ze dat niet
meer moest doen. Ze kwam toen
direct met het idee dat ik haar opvolgster moest worden. Ik was toen

17 jaar en handbalde in die periode bij Merna. Al snel kreeg ik in
de gaten dat het korfballen meer
mijn ding was. Ik was niet echt van
het fysieke spel en dat heb je bij
het handballen wel nodig. Ik heb
het nog even gecombineerd, maar
handbal verdween steeds meer
naar de achtergrond. Uiteindelijk
bleef alleen het korfballen over.”

KV Eenrum
In deze beginperiode speelde de
club nog als KV Eenrum op het
veld in het centrum van Eenrum.

Toen de vereniging echter de
naam Nowegro (Noord-West-Groningen) kreeg, volgde er een verhuizing naar Leens. ,,Voor mij betekende dat verder fietsen, want ik
woonde toen nog op een boerderij
tussen Eenrum en Den Andel. En
ik kan je verzekeren dat het een
pittig eindje fietsen naar Leens
was. Hoewel ik nooit een trainingsbeest ben geweest, sterker nog ik
had daar echt helemaal niets mee,
ging ik toch altijd graag. Dat kwam
omdat de sfeer direct heel bijzonder en warm was. Bij Nowegro zat
een groep mensen die samen iets
leuks van de club wilden maken.
Het lidmaatschap van Nowegro
ging verder dan je wedstrijd spelen of een training volgen. Daarbuiten was er ook volop ruimte om
samen dingen te doen. Daarnaast
was het mooi dat er teams uit andere landen naar Leens kwamen.
Zo hebben we wedstrijden tegen
teams uit Frankrijk, Polen, Rusland en Taiwan gespeeld. Maar we
gingen zelf ook wel op pad naar
bijvoorbeeld Engeland of Duitsland. En verder weet ik nog dat we
regelmatig naar een groot toernooi
in Wierden gingen. Verder was Nowegro heel sterk in acties om te
zorgen dat de kas goed gevuld
bleef. De acties hadden altijd al
iets speciaals en ze begonnen altijd
met koffie en een traktatie”, aldus
Hennie Smit.
In de tijd dat ze bij Nowegro speelde, was Smit werkzaam in de zorg.
,,Ik moest ook in de weekenden
werken. Als er dan een wedstrijd
was, kon ik vaak wel ruilen of wilde een collega wel wat eerder beginnen, zodat ik op tijd voor de
wedstrijd kon zijn. Soms werd er
door mijn teamgenoten ook wel
een beetje getreuzeld, zodat ik het
begin kon halen.’’

Voetbal

Hennie Smit kijkt met een goed gevoel terug op haar tijd bij Nowegro.

Volgens Hennie Smit is korfbal
niet te vergelijken met een sport
zoals bijvoorbeeld voetbal. ,,Dat is
een sport waarin je je als speler of
speelster kunt verstoppen, maar
dat kan bij korfballen echt niet.
Wanneer de bal in jouw vak is dan
moet je echt alle vier aan de bak
en kan en mag er niemand verzaken. Ik sta in Leens, waar mijn
zoon Coen in het eerste elftal van
FC LEO speelt, wel eens langs de
lijn en zie dat het dan toch anders
gaat dan bij het korfballen. Alle
sporten, maar ook alle verenigingen, hebben hun eigen charme.’’
Met dat laatste werd de inwoonster van Leens vorig jaar op een
bijzondere wijze geconfronteerd.

,,Op 21 juni 2019 is mijn man Harry overleden aan de gevolgen van
leukemie. Dat was, nadat ik een
aantal jaren eerder met borstkanker werd geconfronteerd, voor mij
en onze beide zoons Coen en Reint
een enorme klap. Hoewel Nowegro
toen al niet meer bestond, waren
de contacten er nog steeds en daar
was ik toen heel erg blij mee. Zo
had ik nog steeds contact met Jan
Bijsterveld en dat is na het overlijden van Harry alleen maar hechter
geworden.”

Irritant
Wanneer de naam van de oudvoorzitter valt moet Hennie Smit
direct lachen. ,,Wanneer je Jan als
persoon kent, snap je niet dat zo iemand je als speler het bloed onder
de nagels kon weghalen. Ik speelde altijd onder de korf en moest
dan mijn teamgenoten in stelling
brengen. Dan kon Jan echt heel
dwingend zijn. Je had dan iets van
‘doe even normaal’. Maar hij had
ook wel een heel hoog schotpercentage. Los van het feit dat hij als
teamgenoot vreselijk irritant kon
zijn, als vriend is er geen betere.
Hij, en ook Janny, staan altijd voor
mij klaar en dat waardeer ik zeer.”
Dezelfde Jan Bijsterveld was in
2019 een van de initiatiefnemers
van een reünie. ,,Binnen Nowegro
hadden we met Harry en Sip Kadijk in korte tijd twee leden verloren. Er gingen toen stemmen op
om een reünie te organiseren zodat we elkaar niet alleen bij een
trieste gelegenheid zouden treffen.
Voor die reünie was direct veel belangstelling en op 31 augustus
2019 was het zover. Voor mij was
dat best confronterend, omdat er
niet alleen foto’s waren waar Harry op stond, maar ook waren er
oud-clubgenoten van verderweg
die niet wisten van het overlijden
van Harry. Ook toen bleek weer
dat Nowegro een warme club is geweest. Ik heb toen echt een fantastische dag gehad en daar ben ik al
mijn oud-clubgenoten nog steeds
dankbaar voor.’’
Hennie Smit is altijd erg actief geweest binnen Nowegro. Zelf vindt
ze dat niet bijzonder. ,,Ik speelde
er niet alleen, maar vond ook dat
ik als vrijwilliger een rol moest
vervullen en dat was iets wat ik altijd met heel veel plezier gedaan
heb. Dat was later toen Coen en
Reint gingen voetballen niet anders. Dan was je er voor de jongens niet alleen als ouder, maar
binnen FC LEO was je ook beschikbaar als vrijwilliger. Ik vind
dat zoiets erbij hoort.’’
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Daling verkeersdoden groter bij automobilisten dan fietsers
NOORD-GRONINGEN - De afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder automobilisten sterker afgenomen
dan het aantal verkeersdoden
onder fietsers. Tussen 1999 en
2019 daalde het aantal omgekomen inzittenden van personenauto’s met 60 procent en het
aantal omgekomen fietsers met

11 procent. Dat blijkt uit een
analyse van het CBS.
Het aantal verkeersdoden met de
auto is tussen 1999 en 2019 meer
dan gehalveerd (van 587 naar 237).
In dezelfde periode schommelde
het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers. In 2018
lag het aantal fietsdoden met 228
relatief hoog met een derde van al-

le verkeersdoden. In 2019 waren er
25 minder fietsdoden dan in 2018.
Het hoogste aantal dodelijke fietsslachtoffers was in 2000 (233), het
laagste aantal in 2010 (162). In
2017 waren er meer dodelijke
slachtoffers met de fiets dan met
de auto (206 tegen 201). Dat was
een uitzondering.

keer zijn ouder dan slachtoffers
van dodelijke auto-ongelukken.
Van de omgekomen fietsers in
2019 was 59 procent 70 jaar of ouder en 12 procent jonger dan 30
jaar. Van de omgekomen automobilisten was 21 procent een 70-plusser en 35 procent jonger dan 30
jaar.

Fietsers die omkomen in het ver-

Tussen 1999 en 2019 veranderde

ook de samenstelling van de bevolking. Het aantal 50-minners daalde, terwijl het aantal 50-plussers
toenam. Het aantal 70-plussers
nam toe van bijna 1,5 miljoen begin 1999 tot ruim 2,3 miljoen begin
2019, een toename van 56 procent.
Ook zijn 70-plussers mobieler geworden. Tussen 1999 en 2017 namen de gemiddelde autokilometers en de gemiddelde fietskilome-

ters per rit van 70-plussers toe.
Niet alleen absoluut, maar ook relatief gezien is het aantal slachtoffers van dodelijke auto-ongelukken afgenomen. De afgelopen twintig jaar daalde in alle leeftijdsgroepen het aantal omgekomen automobilisten per 1 miljoen inwoners
met 59 procent of meer. De afname
was het grootst bij mensen jonger

dan 30 jaar (-67 procent). Het aantal fietsdoden per 1 miljoen inwoners liet bij bijna alle leeftijdsgroepen een daling zien, behalve bij de
70-plussers. Het aantal omgekomen 70-plussers op de fiets nam
met 8 procent toe.
Bij fietsers jonger dan 30 jaar was
de daling het grootst en nam het
aantal slachtoffers af met 64 procent.
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

