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Speciale aanpak voor
SOGK-kerken met schade
ONDERDENDAM - Voor de bijna honderd monumentale
kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)
is een speciale aanpak afgesproken voor de afhandeling
van aardbevingsschade. Dinsdag werd hiervoor in Onderdendam een convenant getekend tussen het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de SOGK.
Groningen telt ruim 250 monumentale kerken. Bijna honderd
daarvan zijn eigendom van de
SOGK, waarvan een groot deel in
het aardbevingsgebied ligt. Bij het
IMG zijn er nu 11 schadeprocedures gaande voor kerken van de
SOGK. Met het convenant is de
specialistische expertise geborgd
voor schade-opname en de onafhankelijke beoordeling ervan.

Kenmerkend

José Bulthuis van de Locatieraad Uithuizen (midden) en pastor
Nellie Hamersma-Sluis (links) overhandigen het eerste raam aan
Irma Ballast (De Glazenier).

,,Ik ben blij dat we samen met de
SOGK een bijdrage kunnen leveren aan een goede schadeafhandeling voor deze bijzondere gebouwen. De kerken zijn diepgeworteld
in de Groningse samenleving en
zijn kenmerkend voor het aangezicht van de provincie”, zegt Bas
Kortmann, voorzitter van het IMG.
,,Het is voor ons heel belangrijk
dat de specialistische expertise die
nodig is voor het schadeherstel van
monumentale kerken nu goed is
geregeld. De bevingen vormen he-

Herstel van glas in loodramen RK-kerk Uithuizen
UITHUIZEN - Van de roomskatholieke kerk in Uithuizen
zullen de 24 glas in lood-ramen
hersteld worden. Maandag
werd het officiële startsein voor
de renovatie gegeven.
De planning was om in april of mei
al te starten met de werkzaamheden. Door de uitbraak van het coronavirus is dat toen echter uitgesteld. Voor dat het herstel tot uitvoering kon komen, is er al een
lang traject aan vooraf gegaan.
Eerst was er een inventarisatie van
de 24 ramen nodig om te bekijken
wat de schade was en op welke manier het te repareren zou zijn. Natuurlijk rolde daar een begroting
uit. Wat staat een parochiebestuur
dan te doen? Welke subsidiemogelijkheden zijn er en wat wil en kan
er worden bijdragen vanuit het ei-

gen vermogen? Wat al een steun in
de rug was, is het positief besluit
van de provincie Groningen om
een bedrag toe te kennen vanuit
de subsidieregeling Groot onderhoud Restauratie Rijksmonumenten Groningen. Met deze regeling
kunnen eigenaren van Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied
hun monument in extra goede
staat brengen. Ook andere subsidieverstrekkers werden aangeschreven met wisselende uitkomsten. Uiteindelijk kon voor het project groen licht gegeven worden en
is er gestart met fase 1. De ramen
aan de torenzijde, ter hoogte van
de koorzolder, worden het eerst
aangepakt.
Maandag zijn de aannemers begonnen met het uitnemen van de
glas in lood-ramen en het repareren van de gemetselde bogen en

stijlen van de ramen. De uitgenomen ramen gaan naar het glasatelier Ballast en Bonekamp in de
stad Groningen. Daar worden ze
voorzien van nieuw lood en waar
nodig wordt het glas aangevuld of
vervangen. Dat is een omvangrijke
klus met alleen maar handmatige
handelingen. De stenen en betonnen ramen, waar scheuren in zitten, worden gerepareerd en versterkt door het specialistisch bedrijf Sealteq.
Het raam waar nu mee gestart is
zal naar verwachting over tien weken weer worden teruggeplaatst.
Dan is er nog ongeveer ruim 1 jaar
tijd nodig om de overige ramen op
eenzelfde manier te herstellen. Tijdens de werkzaamheden blijft de
kerk normaal open voor de weekendvieringen.

Het IMG behandelt vanzelfsprekend ook schade aan kerken van
andere eigenaren. Er zijn ruim negentig aanvragen voor schadever-

goeding voor kerken of andere gebouwen van kerkgenootschappen
gedaan. Bijna de helft ervan is afgehandeld.

laas een bepalend onderdeel van
hun geschiedenis. De kerkgebouwen doorstonden al eeuwenlang
stormen en incidenten. Nu is het
zaak de mijnbouwschade te herstellen om ze te behouden voor de
toekomst”, zegt Patty Wageman,
directeur van de SOGK.
In het convenant is geregeld dat de
stichting zelf een deskundige levert voor de schade-opname en de
begroting van de schade-omvang.
De expert moet voldoen aan een
gedragscode. Vervolgens adviseert
een door het IMG aangewezen, onafhankelijke, externe deskundige
over de schade-oorzaak en de schadevergoeding in een adviesrapport. Na een eventuele reactie
daarop, neemt dan het onafhankelijke IMG er een besluit over.

Woningcorporaties
Het is niet voor het eerst dat het
IMG een convenant sluit met eigenaren. Zo werden begin vorig jaar
afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Zij verzorgen zelf de
schade-opname en doen schademeldingen groepsgewijs en niet
voor elk huis apart, wat sneller
werkt. Ook de samenwerking met
de SOGK is bedoeld om te helpen
bij een meer efficiënte schadeafhandeling. Aanvragen krijgen
daarbij overigens geen voorrang.
Het IMG kiest ervoor met de
SOGK speciale afspraken te maken omdat de stichting zelf eigenaar is van vele tientallen gebouwen. Zij heeft ervaring met restauratie en, mede door de samenwerking met restauratie-architecten,
toegevoegde kennis. Bovendien
heeft de stichting geen winstoogmerk, een ANBI-status, CBF-keurmerk en is zij aangemerkt als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM-status) door
de overheid. Zij staat daarmee onder onafhankelijk toezicht.

Het convenant werd ondertekend in de gereformeerde kerk van Onderdendam. Dit is een zogenoemde zaalkerk, met stijlkenmerken van de Amsterdamse school. Ook voor deze kerk is een schademelding
gedaan bij het IMG.

Nieuwe coronaregel: thuis
niet meer dan zes gasten
NOORD-GRONINGEN - De coronaregels worden verder aangescherpt. Meest opvallend is
het ‘zeer dringende advies’ om
thuis niet meer dan zes personen tegelijk te ontvangen. Dit
is dinsdagavond tijdens een
persconferentie door premier
Rutte bekend gemaakt.
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen is de afgelopen
twee weken verder toegenomen.
Uit onderzoek blijkt dat dit vooral
komt doordat in de privé-sfeer de
regels niet worden nageleefd. Bij
familiebijeenkomsten,
verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in

Herinrichting Uithuizen gestart

vriendengroepen gaat het fout.
Dat is op dit moment de bron van
de meeste besmettingen.
Het kabinet heeft daarom besloten
dat het aantal mensen dat iemand
tegelijk in z’n huis en tuin ontvangt, beperkt moet worden tot
maximaal zes gasten. Kinderen tot
en met 12 jaar worden niet meegerekend. Ook moet vooraf worden
gevraagd of iedereen klachtenvrij
is en de regel van anderhalve meter afstand is gewoon van kracht.
Voor feestjes, borrels en andere
bijeenkomsten voor grote groepen
dient men naar een horecagelegenheid te gaan, waar meer ruimte
is. Hier dient iedereen een vaste
zitplaats te krijgen, op anderhalve
meter, zonder fysiek contact, met
registratie en een checkgesprek.
Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar
scherp op te letten. Ook in de
handhaving komt daar extra aan-

dacht voor.
Bij de bekendmaking van de nieuwe groepsregel is ook nog eens benadrukt dat het advies om zoveel
mogelijk thuis te werken, nog
steeds van kracht is. Geruchten
over de beëindiging van deze
maatregel per 1 september werden
met kracht ontkend. Ook werd nog
eens herhaald dat men bij klachten thuis dient te blijven en zich
moet laten testen.
Speciale aandacht gaat momenteel
uit naar de scholen, die deze week
weer open zijn gegaan. Het kabinet heeft op de persconferentie onderstreept dat kinderen thuis moeten blijven als ze klachten hebben
of als iemand in het gezin positief
test op corona. Huisgenoten van iemand die positief test op corona
dienen in thuisquarantaine te
gaan. Hiervoor is de termijn wel
ingekort van veertien naar tien dagen.

Online bijeenkomst over
toekomst Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Voor
inwoners van de gemeente Het
Hogeland wordt dinsdag een
online bijeenkomst gehouden
over de toekomst van de gemeente (aanvang 19.30 uur).

Weer tientallen nieuwe
Groninger coronagevallen
NOORD-GRONINGEN - In de
provincie Groningen zijn in een
week tijd 52 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat
heeft de GGD gisteren bekend
gemaakt.
Sinds het begin van de epidemie is
bij 529 personen in de provincie
Groningen het coronavirus vastgesteld. De afgelopen week zijn er 52
besmettingen bij gekomen, waarvan ruim de helft met een leeftijd
tussen 18 en 30 jaar. Onder de 18
jaar is slechts 1 besmetting ge-

meld. Bij ruim de helft van de
nieuwe besmettingen is een bron
bekend.
Ten opzichte van vorige week gaat
het om een lichte daling van het
aantal besmettingen. Toen ging
het namelijk om een toename van
60 coronapatiënten. In de weken
daarvoor meldde de GGD een toename van 32 en 12 besmettingen.
De cijfers van deze week liggen
daar dus (ver) boven.
Het aantal overlijdens aan een bewezen corona-infectie is in de provincie Groningen met 17 onveranderd gebleven.

UITHUIZEN - De provincie is maandag begonnen met de herinrichting van de Provincialeweg
N363 door Uithuizen. Tevens wordt er groot onderhoud gepleegd aan de weg, die gedurende lange tijd voor het verkeer is afgesloten. Tussen de
afslag Streeksterweg bij Usquert en de oversteek
van de Talmaweg in Uithuizen is er geen verkeer
mogelijk. De provincie heeft diverse omleidingsroutes aangegeven. Tot 9 september wordt er binnen de bebouwde kom gewerkt, aansluitend

wordt de tweede fase opgestart. Dat betreft het
gedeelte tussen de Talmaweg-oversteek tot aan
Uithuizermeeden. Daar zal men tot 25 september aan het werk zijn. Het is de bedoeling dat de
doorgaande weg in de bebouwde kom een wat
‘dorpser’ aanzien krijgt. Dat doet men door de
kruisingen compacter te maken en het gebruik
van de kleur rood op delen van het wegdek en
de kruisingen.

Het Hogeland heeft het lokaal programmaplan De Kop op ’t Hogeland
opgesteld. Hierin worden zes thema’s beschreven die moeten bijdragen aan de toekomst van de gemeente. Voor de uitvoering is geld
beschikbaar gesteld door het Nationaal Programma Groningen.
Het plan is onderwerp van gesprek
tijdens de online bijeenkomst van
dinsdag. Via het YouTube-kanaal
van de gemeente is de bijeenkomst live bij te wonen. Het betreft de eerste bijeenkomst. Er volgen dus meer. Het gesprek gaat
over onderwerpen zoals bedrijvigheid en innovatie, een leven lang
ontwikkelen, landelijk en karaktervol wonen, laagdrempelige zorg
en mobiliteit.
In de komende jaren kunnen inwoners zelf ideeën inbrengen en meepraten. Dinsdag start de gemeente
daarmee. In het najaar is er al een
vervolg en kunnen inwoners deelnemen aan online ‘experttafels’
voor een eerste verdieping.

Diverse sprekers komen dinsdag
aan het woord, waaronder burgemeester Henk Jan Bolding. Ook
laat de gemeente een aantal concrete projecten zien. Kijkers kunnen live vragen stellen via de chat
en WhatsApp.
,,Het Hogeland werkt samen met
haar inwoners hard aan een leefbare regio, nu en in de toekomst.
Het is een ruimtelijk gebied met
kansen én uitdagingen zoals de
vergrijzing en de gevolgen van de
gaswinning”, zegt burgemeester
Henk Jan Bolding.
In het lokaal programmaplan De
kop op ’t Hogeland beschrijft de
gemeente hoe Het Hogeland er in
2030 uit kan zien aan de hand van
de thema’s Toekomstbestendige bedrijvigheid, Leven Lang Ontwikkelen, Wonen & Leven op de Wierden,
Zorgen voor & met elkaar, Het Hogeland goed verbonden en Pronkjewailen op ’t Hoogelaand.
,,Hoewel 2030 nog ver weg klinkt,
start de gemeente nu het gesprek
met haar inwoners want iedereen
vindt iets van onze toekomst en
daar kun je niet vroeg genoeg over
in gesprek gaan”, aldus Bolding.
Meer informatie en het lokaal programmaplan zijn te vinden op
www.hethogeland.nl/kopophethogeland.
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Geef me de 5 op
Onstaheerd Sauwerd
SAUWERD - Welkomboerderij
Onstaheerd in Sauwerd wordt
licentiehouder van Geef me de
5. Dit is een aanvulling op de
expertise van de zorgboerderij
om mensen met autisme te begeleiden. De licentie wordt
dinsdag officieel en feestelijk
ingeluid.
Onstaheerd is van oudsher een
plek waar mensen komen om in
een ontspannen sfeer mee te helpen op de boerderij. Later werd
dit geprofessionaliseerd tot een
zorgboerderij. Dat betekent dat de
mensen die er werken, onder professionele begeleiding, met tijd en
aandacht stappen kunnen maken
in hun ontwikkeling.
Dat kan in verschillende trajecten.
Met de licentie komt daar de inzet
van de wetenschappelijk onderbouwde Geef me de 5-methodiek
bij. Petra Datema heeft hiervoor,

naast de Geef me de 5-opleiding,
een speciaal licentieprogramma
gevolgd. Licentiehouders van Geef
me de 5 worden voortdurend gecoacht en bijgeschoold, waardoor
zij altijd op de hoogte zijn van de
nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van autisme.
Geef me de 5 is een methodiek
speciaal ontwikkeld voor mensen
met een autismespectrumstoornis
(ASS) en kan bovendien worden
ingezet voor iedereen die extra
duidelijkheid nodig heeft, zoals
mensen met hersenletsel of een
verstandelijke beperking. Het doel
van de methodiek is om mensen
met een informatieverwerkingsstoornis zo zelfstandig mogelijk te
maken. Kenmerkend aan de methodiek is dat de aanpak wordt afgestemd op de oorzaak van gedrag.
Daardoor verloopt de informatieverwerking soepeler en ontstaat er
rust en ruimte voor ontwikkeling.
Zo kan iemand zijn leven leren leven in plaats van te overleven.

Minister Wiebes werd meegenomen het Wad op. Foto: Waddenvereniging.

Waddenclub neemt
Wiebes mee Wad op
Zwemvierdaagse
in baden Breede
en Uithuizen
UITHUIZEN/BREEDE - In de
baden in Uithuizen en Breede
wordt volgende week een zwemvierdaagse gehouden. Zwemmers kunnen er van dinsdag tot
en met vrijdag terecht.
Het randgebeuren is dit jaar,
vanwege de corona-uitbraak,
zeer beperkt. Woensdag kan
men in beide baden deelnemen
aan aquasports en vrijdag ligt er
een waterstormbaan in het water.
In het water zijn er geen beperkingen, maar op de kant moeten
de volwassenen de 1,5 meter afstand in acht nemen. Om niet teveel mensen tegelijk rond het
bad te hebben, is er voor gekozen dat de baantjes ook tijdens
de normale openingsuren van
de baden gezwommen kunnen
worden. Dat kan tussen 7.00 en
11.30 uur en van 12.00 tot 16.15
uur. In Uithuizen kan men ook
van 18.45 tot 21.00 uur terecht
en in Breede van 18.30 tot 20.00
uur.
Kinderen tot 10 jaar zwemmen
250 meter. De overige deelnemers leggen 500 meter af. Als
men de afstanden heeft volbracht, ligt er weer een mooie
medaille klaar. Aanmelden is
verplicht.
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LAUWERSOOG - Wadgidsen van de Waddenvereniging
hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maandag meegenomen het Wad op. De bewindsman
kon zo met eigen ogen zien hoe het Waddengebied er voor
staat.
Minister Wiebes kreeg de opdracht van de Tweede Kamer om
naar de bezwaren van de Waddenvereniging te luisteren tegen gasen zoutwinning in Werelderfgoed
Waddenzee. ,,In veel beschermde
natuurgebieden is het winnen van

gas, zout of andere grondstoffen
ondenkbaar. Het is onbegrijpelijk
dat de Nederlandse regering dit
wel toestaat in de Waddenzee: een
uniek, beschermd natuurgebied
dat ook nog eens is aangewezen als
Werelderfgoed door UNESCO. Dit

moet echt stoppen”, hield Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, minister Wiebes voor.
De natuur van de Wadden lijkt het
altijd te verliezen van economische activiteiten. De Waddenvereniging heeft de minister uitgedaagd om te bedenken hoe dat anders kan. Hij is als minister van
Klimaat immers ook verantwoordelijk voor het beschermen van
het waddengebied tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom werd hij meegenomen het Wad

op, bij Moddergat.
Wiebes gaf tijdens het bezoek aan
dat hij het belangrijk vindt dat het
ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en de Waddenvereniging vaker met elkaar in gesprek
gaan. In de gesprekken zal dieper
worden ingegaan op de risico’s van
stapeling van effecten door economische activiteiten op het Wad.
Daarnaast wil de minister bespreken hoe er duurzamer gebruik gemaakt kan worden van de Wadden.

Zeehondencentrum
na corona weer open
PIETERBUREN - Zeehondencentrum Pieterburen heeft gisteren de deuren weer geopend.
Men moest enkele weken geleden sluiten omdat een van de
vrijwilligers positief testte op
corona. Later kwamen daar nog
drie gevallen bij.

Subsidie verbouw
dorpshuis Godlinze
GODLINZE - De gemeente
Delfzijl heeft 70.000 euro uitgetrokken voor verbouwing van
het dorpshuis van Godlinze. Dit
dorpshuis is de laatste in een
reeks die wordt gesteund.
Het college stelt de raad voor om
de Stichting dorpshuis de Vinkenhorst in Godlinze een aanvullende
subsidie te verlenen van 70.000 euro voor het realiseren van een vernieuwd dorpshuis. Met deze bijdrage komt een einde aan het programma Alle Dorpen een Dak. Dit
programma heeft het mogelijk gemaakt dat bijna alle dorps- en
buurthuizen in de gemeente Delfzijl een bijdrage hebben ontvangen voor het verduurzamen van
hun ontmoetingsplek.
Wethouder Jan Menninga: ,,Niet

alle dorpshuizen hebben de dekking rond gekregen om te kunnen
verbouwen. Zonder een aanvullende bijdrage van de gemeente vallen plannen in duigen. Nu ook
Godlinze bijna kan starten met de
verbouwing, zijn binnenkort bijna
alle dorps- en buurthuizen voorzien van een nieuw en duurzaam
pand. Het zorgt ervoor dat de stichtingen klaar zijn voor de toekomst.”
De stichting is al meer dan een
jaar bezig met fondsen aanvragen.
Niet alle fondsen zeggen evenveel
bijdragen toe, waardoor de stichting zich genoodzaakt voelde om
de plannen naar beneden bij te
stellen. De laatste subsidieaanvragen lopen en met een extra bijdrage van de gemeente Delfzijl lijkt
de dekking rond te zijn.

Door een succesvolle samenwerking hebben de GGD en het
UMCG een bron- en contactonderzoek uitgevoerd onder medewerkers en vrijwilligers van het centrum. Hieruit blijkt dat geen verdere verspreiding van het virus
heeft plaatsgevonden. De zeehonden werden ook getest en alle negatief bevonden voor besmetting

met het coronavirus.
Het bron- en contactonderzoek van
de GGD heeft geen aanleiding gegeven tot het testen van de bezoekers. Het centrum voert wel wijzigingen door om de continuïteit van
de zeehondenzorg te waarborgen.
Er komt een publieksteam en een
apart zeehondenteam. Nieuwe
vrijwilligers worden eerst in quarantaine geplaatst voordat ze worden ingezet. Het centrum kent een
werkwijze waarbij intensief wordt
samengewerkt met studenten die
uit heel Europa komen.
Het centrum is erg blij weer open
te kunnen voor publiek, maar
dringt er bij de bezoekers op aan
zich aan de maatregelen te houden.

Westerkwartier heeft
sociale ombudsvrouw
EZINGE - Irma van Beek is van
start gegaan als sociale ombudsvrouw van de gemeente
Westerkwartier.
De gemeenteraad van het Westerkwartier vindt het belangrijk dat
er een onafhankelijk persoon is
voor inwoners, die tegen vraagstukken in het sociale domein aan
lopen. De raad is dan ook blij dat
er nu een start wordt gemaakt met
dit belangrijke werk.
Procedures en regelgeving kunnen
voor veel inwoners ingewikkeld
zijn. Inwoners kunnen daarom met
allerlei vragen zitten. Daarvoor
kunnen ze nu terecht bij de sociale
ombudsvrouw. ,,Iedere inwoner
met een vraag over zorg of ondersteuning mag verwachten dat naar
hem of haar wordt geluisterd. En
dat er met aandacht wordt gezocht
naar een passende oplossing of een
helder antwoord. Dat iemand je
begrijpt, zeker in een kwetsbare situatie, betekent vaak al veel. Daar
zet ik mij graag voor in”, aldus Ir-

Briljanten paar in Winsum
WINSUM - Pieter Pestoor en
Jantje Jongsma uit Winsum
hebben dinsdag hun 65-jarig
huwelijksjubileum gevierd.
Wethouder Eltjo Dijkhuis
kwam langs om het briljanten
paar namens de gemeente Het
Hogeland te feliciteren.
Pieter Pestoor uit Uithuizen en
Jantje Jongsma uit Winsum ontmoetten elkaar op een mooie Hemelvaartsdag in de tuinen van de
Menkemaborg in Uithuizen. In
1955 trouwden ze en gingen in
Winsum wonen, in het gezellige
huisje dat later hun garage zou
worden. Drie kinderen zijn daar
geboren. De vierde kwam in het
nieuwe huis dat Pestoor er met
hulp van anderen zelf naast gebouwd heeft. Nog altijd wonen ze
op dit mooie plekje in Winsum.
Piet Pestoor werd na zijn Ulo-opleiding machinebankwerker. Toen
hij 52 jaar was, werd zijn nieuwe
werkomgeving gedomineerd door

schoolbanken: hij werd conciërge
op de Ulo in Winsum, later de
Mavo. Op zijn 64e ging hij met
pensioen, maar tot zijn 91e was hij
elke week nog wel even op school
te zien. Soms was er een klein
klusje of er stond oud papier klaar
dat hij mee kon nemen naar de
container. Toen het schoolteam
het afgelopen schooljaar een trui
kreeg met daarop de namen van
het team, stond de naam van Piet
Pestoor er ook bij.
Als de kinderen thuiskomen en
vragen waar hun vader is, dan zegt
moeder meestal ‘in de tuin’. Daar
is hij te vinden bij zijn bloemen,
het grasveld, zijn vogels en de
druiven: er is altijd wel iets te
doen rondom het huis. De garage
heet dan ook nog steeds ‘werkplaats’.
In huis is Jantje Pestoor het liefst
bezig met haar hobby’s en borduren staat op nummer één. Van de
schilderijen van Cornelis Jetses
heeft zij een aantal in kruissteek
geborduurd en voor alle achter-

08.30 - 17.00 uur
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kleinkinderen heeft ze een geboortetegel gemaakt. Puzzelen en
meedoen met allerlei quizzen voor
de televisie doet zij ook heel graag.
Toen de kinderen nog thuis waren,
was Jantje Pestoor heel actief voor
de EHBO. Ze volgde de opleiding
tot LOTUS-slachtoffer en kon
daardoor EHBO-ers in opleiding
helpen om goed te kunnen oefenen. Ook gaf zij jarenlang EHBOles aan groepen 8 van de lagere
school.
Pieter Pestoor en Jantje Jongsma
waren samen koster van de gereformeerde kerk in Winsum en later in Onderdendam. Ook van het
gebouw Rehoboth in Winsum zijn
ze koster geweest. Voor een buurman die makelaar was, plaatsten
ze borden of haalden die weer op
en zo hebben ze heel veel mooie
plekjes op het Groninger land gezien. Ook zonder die borden trekken ze er nog graag even op uit.
Als het goed weer is, kan dat met
de auto ook in deze corona-tijd.

ma van Beek.
De sociale ombudsvrouw is nadrukkelijk géén klachtenloket. Zij
komt op voor de belangen van inwoners als het gaat om zorg en ondersteuning bij wonen, leven en
werken. Zij volgt de gemeente
daarin kritisch. Inwoners kunnen
kosteloos gebruik maken van de
diensten van de sociale ombudsvrouw.
De keuze voor Irma van Beek is tot
stand gekomen na een zorgvuldig
proces, waarbij raadsleden de uiteindelijke keuze hebben gemaakt.
Hierbij werden zij ondersteund
door de griffie en betrokken medewerkers van de gemeente Westerkwartier.
Van Beek is en was bij tal van organisaties in Noord-Nederland vertrouwenspersoon en social ombudsvrouw. Ze is bijvoorbeeld ook
de sociaal ombudsvrouw voor de
gemeente De Wolden en heeft in
die functie ook ervaring in het
Westerkwartier. Vanaf 1 januari
2018 was ze anderhalf jaar actief
in de toenmalige gemeente Zuidhorn. De raad van Zuidhorn was
enthousiast over haar werk, maar
de gemeentelijke herindeling zorgde er voor dat er een punt achter
de samenwerking werd gezet.

Speelmiddagen
in Middelstum
MIDDELSTUM - Stichting Speelweek Middelstum heeft vorige
week, in samenwerking met de
Voetbalvereniging Middelstum en
Stichting Hippolytushal, na een onzekere periode vanwege de coronamaatregelen, een mooi alternatief in elkaar gedraaid om toch
voor de kinderen speeldagen te organiseren.
Het thema Waterwereld kwam terug in een mooie, warme dondermiddag met waterspelletjes voor
de onderbouw en de vrijdagmiddag een Blubber-run voor de bovenbouw. Ruim 130 kinderen hebben
een fantastische middag gehad.

Hogelandster
minima gratis
met bus en trein
NOORD-GRONINGEN - Inwoners
van de gemeente Het Hogeland
met een laag inkomen kunnen vanaf 1 september gratis met de bus of
trein reizen met de Meedoen Pas.
Hogelandsters kunnen deze pas
aanvragen via de site www.hethogeland.nl/meedoenpas.

Verkoop:
J.J. Bakker, Uithuizen
Tel. privé: 06 - 41461317
A.B. van Warners,
Uithuizermeeden
Tel. privé: 0595-415216
---------------------------------------------------De Ommelander Courant verschijnt op maandag en donderdag.
Abonnementsprijs in 2020 e 45,00
per halfjaar incl. BTW. Postabonnementsprijs e 87,00 per halfjaar
incl. BTW.
Opzeggingen uitsluitend schriftelijk
één maand voor het verstrijken van
de abonnementsperiode.
Informeer naar de voordelige
advertentietarieven.

Deze krant is gedrukt op
kringlooppapier 80/100

Het briljanten paar omringd door hun vier kinderen.

De Meedoen Pas kost eenmalig
7,50 euro, net als een normale OV
Chipkaart. Houders van de pas
kunnen in daluren gratis door de
hele provincie Groningen reizen.
De Meedoen Pas is een initiatief
van de gemeente en vervoersbedrijf Arriva. De pas is onderdeel
van de Mee(r)doenregelingen van de
gemeente Het Hogeland. Deze regelingen zijn bedoeld om inwoners
met een laag inkomen zo volwaardig mogelijk te laten meedoen in
de maatschappij. Een laag inkomen is dan geen belemmering
meer om verschillende activiteiten
te ondernemen die anders onbereikbaar zouden zijn. Inwoners vinden de Mee(r)doenregelingen op
www.hethogeland.nl/meerdoen.
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Winsum: het allermooiste dorp van Nederland
WINSUM - Winsum is uitgeroepen
tot het allermooiste dorp van Nederland. Het Noord-Groninger dorp won
de gelijknamige ANWB-verkiezing.
Burgemeester Henk Jan Bolding van
Het Hogeland liet weten ‘supertrots’
te zien op de uitverkiezing. ,,Gefeliciteerd ondernemers en alle inwoners
van deze parel van Het Hogeland!”
Winsum was een van de vijf finalisten
van de ANWB-zoektocht naar het mooiste
dorp. De andere kanshebbers op de titel
Het allermooiste dorp van Nederland waren
Elsloo, Oisterwijk, Hollum en Urk. Het
was de eerste keer dat de ANWB deze
verkiezing organiseert, maar niet de eerste keer dat de ANWB de Nederlandse
dorpen onder de aandacht bracht. In 1990
verscheen al een dikke pil genaamd Dorpen in Nederland, waarin 250 dorpen en
stadjes werden beschreven. Dit keer werden ANWB-leden en Kampioen-lezers om
hulp gevraagd. Dertigduizend mensen
stemden op een van de veertig dorpen
van de longlist of droegen hun eigen favoriete dorp aan. En zo ontstond een lijst
met de vijftig allermooiste dorpen van
Nederland. Noord-Groningen scoorde
goed in die zoektocht. Want naast Win-

sum werden ook Garnwerd, Middelstum
en Zoutkamp voorgedragen. Uiteindelijk
wees een deskundige jury Winsum aan
als winnaar.

Vijf redenen
Juryleden Wim Daniëls (cabaretier/ auteur), Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed) en Marieke
Haafkens (ANWB route-expert) gaven
daarvoor vijf redenen. Ze vinden dat het
Winsumerdiep en het haventje sjeu geven aan het dorp en de verschillende
dorpsgedeelten (Winsum en Obergum)
mooi aan elkaar lijmen. Als tweede roemt
de jury de ‘gelaagdheid’ in bouwstijlen:
hereboerderijen uit de zeventiende en
achttiende eeuw, een negentiende-eeuwse Stationsstraat, Amsterdamse School-architectuur en moderne bungalows uit de
periode na de Tweede Wereldoorlog. Ook
is de jury onder de indruk van het dorpsleven. Dat is volgens hen écht, met een
‘stads’ winkelaanbod en goede kroegen.
Het centrum is volgens de jury gemoedelijk met die smalle straatjes waaraan een
mix aan beeldbepalende gebouwen staat:
van bruggen en molens, tot kerken en
dorpshuizen. Als laatste stipt de jury het
grote aantal monumenten aan: Winsum
telt maar liefst 59 rijksmonumenten en 4
gemeentelijke monumenten.

Dorpswandeling
De uitverkiezing zorgde er voor dat Winsum maandag het gesprek van de dag
was. Het dorp was zelfs trending op social
media. De landelijke pers rukte massaal
uit om een reportage te kunnen maken
van ‘de parel van Het Hogeland’. Winsum
is hot en veel mensen willen het dorp zelf
bekijken. ,,Dit is een prachtige promotie
voor het mooie dorp Winsum en voor Het
Hogeland”, stelde wethouder Harmannus
Blok tevreden vast. ,,En kom eens op bezoek of blijf wat langer: fijn dat Winsum
zó op de kaart staat!”, reageerde zijn collega Eltjo Dijkhuis enthousiast. Die boodschap van Dijkhuis was niet aan dovemansoren gericht. Dat merkten de dorpsgidsen ook. Zij hebben de afgelopen dagen al heel veel mensen kennis laten maken met het allermooiste dorp van Nederland. Zaterdag worden er tussen 10.30 en
15.30 uur extra wandelingen met een
dorpsgids gehouden. Vanwege de verwachte toestroom zijn er dit keer twee
verschillende wandelingen: een wandeling door Winsum en een wandeling door
Obergum. De wandelingen zijn gratis en
duren een uur. Aanmelden is wel verplicht via dorpsgidswinsum@gmail.com.
Na aanmelding krijgen deelnemers bericht over het startpunt en de indeling.
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Raad Westerkwartier gaat
weer ’normaal’ vergaderen
EZINGE - De gemeenteraad
van Westerkwartier is na een
periode van digitaal vergaderen weer fysiek bij elkaar gekomen.
Bij deze fysieke vergaderingen zijn
er vanwege corona enkele aanpassingen. Zo wordt aan inwoners gevraagd om de vergaderingen thuis
via de livestream te kijken en niet
naar het gemeentehuis te komen.
Dit geldt ook voor pers en andere
belangstellenden. Verder wordt de
raadszaal opnieuw ingericht om
1,5 meter afstand te kunnen houden en worden er looproutes aangebracht. Ook wordt het ventilatiesysteem aangepast.

Nog steeds flinke stijging
meldingen bevingsschade

,,Als raad zijn we steeds op zoek
geweest naar de balans tussen een
manier om de discussie te voeren
over die onderwerpen die onze inwoners raken en veilig en verantwoord vergaderen. Wij denken op
deze manier aan beide recht te
doen’’, hebben de fractievoorzitters in een verklaring laten weten.
Daarnaast wordt er op meerdere
momenten, zowel vooraf als achteraf, gekeken of fysiek vergaderen nog steeds verantwoord is.

NOORD-GRONINGEN - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft vorige
week 1045 nieuwe schademeldingen ontvangen. Er werden
684 meldingen afgehandeld.
Doordat er steeds meer schade-opnames worden ingepland voor
nieuwe meldingen daalde de verwachte doorlooptijd voor de afhandeling van een reguliere schademelding naar 224 dagen. Het doel
is alle reguliere schademeldingen
binnen 182 dagen (een half jaar) af
te handelen. De negatieve impact
die de coronacrisis had, wordt volgens het IMG steeds verder ingelopen en brengt dat doel gestaag
dichterbij. Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500
besluiten niet meer dan een half
jaar oud was, is afgelopen week gestegen naar 67. De doorlooptijd
van de laatste 2.500 dossiers waar-

De eerste vergadering in coronastijl heeft gisteravond plaatsgevonden. Dag ging om twee raadsoverleggen. De eerste raadsvergadering staat voor woensdag 2 september gepland in Zuidhorn.

Lodewijk Asscher in gesprek met Lopster kinderen.

PvdA trapt campagne
af met bezoek Asscher
LOPPERSUM - Landelijk PvdA-voorman Lodewijk Asscher is dinsdag op bezoek geweest in de aanstaande
nieuwe gemeente Eemsdelta. Met in achtneming van de
coronamaatregelen werden Delfzijl, Appingedam en Loppersum bezocht en uitleg gegeven over de investeringsagenda van 50 miljard euro om Nederland uit de crisis te
helpen.
Bij zijn inleiding gaf lijsttrekker
Bé Schollema aan blij verrast te
zijn met de investeringsagenda.
,,Het is tijd voor een nieuwe visie
op de manier waarop we uit een

crisis komen. Deze agenda laat
mensen en gebieden die vaak te
weinig mee profiteren van politieke oplossingen juist wel zien dat
het anders kan en soms anders

‘Stop met bijstook van
biomassa in kolencentrales’
Eerste exemplaar boek
Beekman voor Dijkhuis
WARFFUM - Trudy Beekman uit Warffum heeft zondag het eerste
exemplaar van haar boek Mijn ontdekking van het Hogeland uitgereikt aan wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland (foto). Dijkhuis vindt het boek inspirerend. ,,Zowel voor de inwoners van onze gemeente als voor toeristen en bezoekers.’’ Beekman toont in het boek, zoals gemeld, hoe ze als nieuwkomer het
Hogeland leerde kennen. De Warffumse verkoopt haar boek zondag
van 14.00 tot 15.30 uur op borgterrein Ewsum in Middelstum. Uiteraard kan men ook bij de boekhandel terecht.

EEMSHAVEN - Milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur
Fonds, Natuur & Milieu en de
Natuur en Milieufederaties
roepen minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat
op de bijstook van biomassa in
kolencentrales per direct te
stoppen. De grootste kolencentrale van Nederland staat in de
Eemshaven.
Uit een rapport van milieukundig
onderzoeksbureau CE Delft blijkt

’Beregeningsverbod overdag
heeft nauwelijks effect’
NOORD-GRONINGEN - Nieuw
wetenschappelijk onderzoek
van onder andere het KNMI en
de Wageningen Universiteit
toont aan dat er nauwelijks verschillen zijn wanneer agrariërs
overdag of ’s nachts beregenen.
Boeren en tuinders beregenen
hun grond en gewassen om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening in stand blijft.
Lange tijd werd gedacht dat beregenen in de nachtelijke uren voor
veel minder verdamping zou zorgen. Nu dit niet waar blijkt te zijn,
gaat LTO Noord met de waterschappen om tafel om in hun ogen
onzinnige beregeningsverboden te
voorkomen.
Volgens de onderzoekers is er nauwelijks sprake van minder waterverdamping wanneer ’s nachts
grond en gewassen worden natge-

houden ten opzichte van overdag.
Een urenverbod blijkt weinig effectief. LTO Noord-bestuurder
Trienke Elshof: ,,Het instellen van
een verbod op het beregenen overdag levert weinig op om waterverliezen te beperken, maar kan wel
zorgen voor ernstige schade aan
gewassen. Als sector zijn we zo afhankelijk van water.”
LTO Noord wil daarom op korte
termijn in gesprek met de waterschappen. ,,We willen betrokken
zijn bij besluitvorming over beregeningsverboden.” Elshof vindt
dat maatwerk nodig is. ,,Of beregend moet worden, hangt heel erg
af van de hoeveelheid regen die er
valt, de grondsoort en de gewassen
die de boer of tuinder teelt. Elshof:
,,Er moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden, een ‘one size fits all’-benadering voor een
groot gebied heeft daarom geen
zin.”

Zeker in de akkerbouw, waar nu
de oogsttijd is aangebroken, is het
noodzakelijk dat de gewassen zoals aardappelen, wortelen, uien en
bieten voldoende water krijgen.
Bloembollen hebben nu minder
water nodig. Elshof: ,,Boeren snappen heel goed dat ze in dagen van
extreme hitte extra zuinig met water om moeten gaan en nemen die
verantwoordelijkheid.”
LTO
Noord en haar boeren en tuinders
zetten ook nadrukkelijk in op technische innovaties in watergebruik
zoals precisieberegening en het
verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor regenwater niet direct wegspoelt en gewassen beter
voedingsstoffen opnemen.
De onderzoekers kondigen aan dat
op een later moment meer onderzoek naar alle facetten rond beregenen gewenst is. LTO Noord
wacht met de belangstelling de resultaten hiervan af.

moet.”
Eerst was hij te gast in Delfzijl en
Appingedam en als laatste op deze
voor de PvdA Eemsdelta bijzondere dag werd het zoutwaterbad KP
Zijl in Loppersum bezocht. Voorzitter Chris Bultje nam de delegatie mee in de geschiedenis en de
toekomst van het beroemde bad.
Bij het bad was ook een viertal
leerlingen van het Kindcentrum
Loppersum aanwezig om Asscher
hun belevingen rond het verhuizen
naar een tijdelijke en uiteindelijk
nieuwe bevingsbestendige school
te vertellen. Bijzonder openhartig
werd het verlies van de bestaande
scholen en het betrekken van een
nieuw gebouw vanuit het beeld
van de kinderen verteld. Daarbij
werden ook corona en onzekerheden over versterking van het eigen
huis benoemd.

Asscher gaf aan het eind van het
bezoek aan dankbaar en geïnspireerd te zijn door de inhoud van
het bezoek. Het bezoek paste tevens uitstekend in de boodschap
van de PvdA op deze dinsdag in
augustus: er is een steunpakket
van minimaal 50 miljard nodig om
Nederland uit de coronacrisis te
helpen. Problemen op de arbeidsmarkt, rond sociale woningbouw,
kunst en cultuur maar ook het ontbreken van een snelle treinverbinding met Noord-Nederland (de Lelylijn) zijn onderdeel van dit plan.
Samen met de lokale afdeling PvdA Eemsdelta werd geconstateerd
dat een stevig budget met visie gebracht ook voor de toekomst van
de nieuwe gemeente Eemsdelta
onlosmakelijk verbonden zal moeten zijn met een stevig sociaal democratische vertegenwoordiging
in de nieuwe gemeente.

over een besluit is genomen, was
149 dagen. Er zijn vorige week 643
schade-opnames uitgevoerd. Het
aantal adviesrapporten dat nodig
is voor afhandeling van schademeldingen steeg hard naar 669. Er liggen nu 1.600 adviesrapporten ter
beoordeling bij schademelders. Zij
kunnen daar eerst nog hun reactie
op geven richting het IMG.
Er zijn vorige week 615 besluiten
genomen waarmee 684 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 27
besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij
gemiddeld 94,6 procent van de
schademeldingen voor fysieke
schade een schadevergoeding toe.

Gratis training
voor meisjes
WINSUM - Meisjes kunnen bij vv
Winsum gratis kennis komen maken met de voetbalsport. Er wordt
getraind op de maandag- en woensdagavond van zes tot zeven uur. De
gratis trainingen zijn bedoeld voor
meisjes die zijn geboren in 2010,
2011 of 2012. Meer informatie is te
vinden op de site van vv Winsum.

Ruilkring bijeen
NOORD-GRONINGEN - De volgende bijeenkomst van Ruilkring Hogeland zal in het teken
staan van kleding en wat daarmee samenhangt. Die bijeenkomst vindt plaats op woensdag
30 september tussen 14.00 en
16.00 uur. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via het
contactformulier op de website
van Ruilkring Hogeland en krijgen dan informatie over de locatie. Mogelijk wordt de bijeenkomst, in verband met corona,
digitaal gehouden. Op de website is ook de vraag en het aanbod
te vinden. Leden van Ruilkring
Hogeland ruilen goederen en
diensten met elkaar tegen betaling van pangels, een virtuele
munt. Degene die de pangels
verdient, kan hiermee bij een
ander lid ook weer wat afnemen. De pangel-trasacties worden digitaal bijgehouden.

dat energieleveranciers in 2019
biomassa hebben gestookt waarvan zij nog altijd niet kunnen aantonen dat het aan duurzaamheidscriteria voldoet. Dit rapport komt
bovenop het recente advies van de
Sociaal Economische Raad (SER)
die stelt dat de bijstook van biomassa om stroom op te wekken en
warmte te genereren moet worden
afgebouwd. In een brief doen de
milieuorganisaties een dringende
oproep aan de minister dit SER-advies op te volgen.
In 2013 hebben de milieuorganisaties het Energieakkoord getekend.
Daarmee werd een belangrijke
stap gezet in de energietransitie
met meer windparken op zee. Ook
gingen de energieleveranciers, de
overheid en milieuorganisaties akkoord met de bijstook van biomassa in Nederlandse kolencentrales
onder de voorwaarde dat de houtige biomassa afkomstig moet zijn
uit duurzaam beheerde bossen. In
de daaropvolgende jaren werden
nadere afspraken in een aansluitend convenant vastgelegd, maar
na zeven jaar verder praten kunnen energieleveranciers nog altijd
niet aantonen of de bijstook van
biomassa aan duurzaamheidscriteria voldoet, zo blijkt uit het CE
Delft rapport.
Joris Thijssen, directeur Greenpeace: ,,Het is schandalig dat energieleveranciers nog mogen blijven
bijstoken, terwijl ze niet kunnen
aantonen of het hout van duurzame bosbouw komt. Tijdens de onderhandelingen van het Energieakkoord vonden de milieuorganisaties al dat de bijstook van biomassa om veel redenen een slecht
idee is. Daar zijn de afgelopen jaren veel stemmen bij gekomen van
wetenschappers, omwonenden en
eerder deze maand de SER. Het
CE Delft-rapport is het zoveelste
rode licht voor de minister om de
bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen.”
Opvolging van het SER-advies betekent volgens de milieuorganisaties dat naast het afbouwen, biomassa ook niet langer wordt gebruikt voor andere energietoepassingen waarvoor alternatieven bestaan. Zij adviseren minister Wiebes zijn budget voor de duurzame
energietransitie indien nodig in te
zetten om kolenbedrijven te compenseren, maar vooral om het aandeel zon- en windenergie in Nederland te vergroten.

Slooplocatie bloemenparadijs
UITHUIZEN - Aan de Maarweg in Uithuizen is momenteel een zee van borage (komkommerkruid) te
zien. Hier stond ooit een gebouw dat verschillende bestemmingen heeft gehad, zoals de Deborah Communiteit De Kloeze. Het gebouw is echter gesloopt en dankzij de vele kleurrijke bloemen is het nu een
paradijs voor bijen en hommels.

Thijssen: ,,We moeten nu alles op
alles zetten om de klimaatcrisis te
beteugelen. Dat betekent stoppen
met het kappen van bossen. Zolang er geen garantie wordt gegeven dat biomassa niet onze biodiversiteit vernietigt, leidt de inzet
van biomassa tot verergering van
de klimaatcrisis.”

Jazz‘n Joy naar Warffum
Beregenen blijkt zowel overdag als ‘s nachts te kunnen.

WARFFUM - Camp Zuiderhorn in Warffum organiseert zondagmorgen een kovvieklankenconcert.
Deze keer vindt het concert niet in de huiskamer plaats. De muzikanten spelen buiten op het recreatieterrein van de camping. Gastband is Jazz’n Joy (foto). Dat is een akoestisch kwintet dat jazz
speelt met een New Orleans-sausje. De bezetting bestaat uit trompet, altsax, ventieltrombone, sousafoon en slagwerk. Het concert begint om 11.00 uur.
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Extra Waddenmarkt
PIETERBUREN - Op het terrein van restaurant Waddengenot in Pieterburen is
zondag vanaf elf tot en met vijf uur een
extra Waddenmarkt. Er zijn diverse
kraampjes met onder andere groenten &
fruit, jam, honing, vers gerookte vis, sieraden, tassen, kleding, handgemaakte
spulletjes, en meer. De terrasjes staan
klaar en de speeltuin is geopend.
Ook een kraampje huren op de Waddenmarkt is mogelijk want er is nog plek.
Voor meer informatie of aanmelden:
waddenmarktpieterburen@hotmail.com
of 06-23357340 (Annelies Arkema).

Werk Duitse
kunstenaar in
kerk Zuurdijk
ZUURDIJK - In de kerk van Zuurdijk
is tot en met 30 september de tentoonstelling Im Gesichtskreis met
werk van Heidrun Prost te zien.
Prost is geboren in 1966 in Kaufbeuren,
Duitsland. Ze leeft en werkt in het Rheiderland. In de tentoonstelling Im Gesichtskreis toont ze olie- en pastelschilderijen van luchten, die ze dag in, dag uit,
enkele maanden lang vastlegde. Ze vertelt dat dit werk ook een beetje haar
heimwee naar de bergen verbeeldt. Immers, die wolken zijn net bergen.

Hemel en aarde
Prost schildert vooral. Ze onderzoekt het
gezicht achter de mens, het wezen van hemel en aarde, van de natuur en van
de dingen. Ze wordt geraakt door een bepaalde kleurtoon, door een verhaal, een
geschiedenis of door de magie in een foto,
een gebeurtenis of ervaring.

Vrolijke start schooljaar HHC
WARFFUM - Het nieuwe schooljaar heeft voor de leerlingen en het personeel van Het Hogeland College in Warffum een
vrolijke start gekend. Er was veel pret en vertier met de buitensportactiviteiten, die onder andere waren georganiseerd
door in juni geslaagde examenleerlingen (foto). Daarna was er nog tijd voor een gezellige kennismaking van de verschillende klassen met hun mentorcoaches. Uiteraard werd bij alle activiteiten rekening gehouden met het coronaprotocol voor het voortgezet onderwijs.
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Bij Freek van der Wal wordt een grote verbouwingsopruiming gehouden.

Grote verbouwingsopruiming
Groencentrum Freek van der Wal
SIDDEBUREN - Het lijkt er op dat ze altijd aan het verbouwen zijn bij Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. ,,Dat klopt”, zeggen ze daar dan ook. ,,Na elke
verbouwing zeggen we ‘het is nu klaar, zo kunnen we wel
een paar jaar vooruit’.”
Zo is er afgelopen jaar een grote parkeerplaats gerealiseerd met
100 parkeerplaatsen. Ook kwamen er een gescheiden ingang en
uitgang en dubbele kassa’s. ,,Dit was geweldig afgelopen jaar,
maar eigenlijk, door de groei, alweer achterhaald.”
Met de huidige verbouwing wordt de winkel aangepast met veel
bredere looppaden en verdubbeling van het aantal kassa’s, zodat er voor elke klant meer ruimte is. De verbouwing aan de bin-

nenkant is naar verwachting met drie weken klaar. Dit gebeurt
gefaseerd, omdat de winkel natuurlijk gewoon open blijft voor
publiek. En omdat alles nu verplaatst wordt en de medewerkers
liever ook alles maar één keer in handen hebben, is er nu een
grote opruiming. Voor een paar tientjes kan men de winkelkar
al volladen. ,,Heerlijk in je tuin bezig en genieten van de planten!”
Er wordt gewerkt aan een duidelijker routing en bebording. En
nog meer parkeerruimte. Een wijziging in het assortiment is niet
de bedoeling. Groen is en blijft de basis. Alle andere producten
moeten daar mee te maken hebben. Zo kan men heerlijk winkelen bij de groenste en de grootste tuinplantengigant van NoordNederland.
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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.

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur
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Heel veel

BLOEMEN in Bio
Pluktuin
Lageweg
in Bedum

Joke (56) en
Hero (83) Beukema zijn de
initiatiefnemers
van Bio Pluktuin Lageweg.

I

BEDUM - Wie langs de rand
van Bedum fietst en de kruising van de Lageweg met de
Wroetende Mol nadert, ziet
sinds dit voorjaar een prachtig
bloemenveld liggen. Het zoemt
hier van de vele bijensoorten,
kevertjes en andere diertjes,
vlinders vliegen af en aan en
zelfs slakken zijn hier welkom.
Bezoekers mogen voor weinig
geld een bos biologische -onbespoten- bloemen plukken, kunnen elkaar ontmoeten en gezellig zitten in de schaduw van de
wilgen die de tuin omzomen.
Joke (56) en Hero (83) Beukema, initiatiefnemers van Bio
Pluktuin Lageweg, zijn hier helemaal op hun plek. ,,Je krijgt
een heel goed gevoel als je hier
bent.”

door Saffira Rijkee
Nog even en het plukseizoen zit erop, vertelt Joke Beukema. Nog één
of twee weekenden zal de tuin
open zijn. Maar volgend voorjaar
zullen hier zeker weer bloemen
staan want dit eerste jaar is goed
bevallen, al was het meer werk
dan Joke en Hero Beukema van tevoren gedacht hadden. Afgelopen
najaar begonnen ze met de voorbereidingen. Een van de eerste dingen die ze aanschaften, was de
keet die achterop het veld staat.
Dit stuk grond, dat ooit een galgenveldje zou zijn geweest, heeft een
‘agrarische bestemming met landschappelijke waarde’ en al is het al
veertig jaar eigendom van Hero,
hij mag er niets op bouwen. Dus
werd het een keet op wielen.

Het idee voor een bloemenpluktuin ontstond toen Hero en Joke
Beukema en hun zoon Guillaume,
die heel veel geholpen heeft in de
pluktuin, aan het werk waren met
een aantal van de wilgen die Hero
Beukema veertig jaar geleden eigenhandig rondom het stuk grond
plantte. Hij woonde achttien jaar
in een boerderij aan de Wroetende
Mol en kon de grond destijds kopen van een overbuurman. Allemaal vonden ze het heerlijk om
hier bezig te zijn. Joke Beukema:
,,Dat moesten we vaker doen, vonden we. We wilden al langer iets
terug doen voor de natuur en in de
winter ben ik me gaan verdiepen
in het kweken van bloemen.”
Kwekers van snijbloemen in Engeland en Engelse cottagetuinen
dienden als voorbeeld. Biologische
zaden van allerlei bloemen werden
in december uit Engeland gehaald.

In februari begon het zaaien. Joke
Beukema, lachend: ,,De hele bovenverdieping, alle slaapkamers
én Hero’s schuur stonden vol. Mag
ik mijn schuur terug, vroeg hij op
een gegeven moment...!”
Toen de bloemen naar buiten en
naar het veld aan de Lageweg konden, bleek het opzetten en onderhouden van een pluktuin nog meer
werk dan gedacht. Het veld bestond uit ruig weiland met distels,
waar eerder schapen, kalfjes en
soms een pony liepen. Hero Beukema: ,,Het onkruid schoot omhoog.
We hebben tot nu toe echt elke
dag gewerkt en alles, op het snijden van de graszoden na, met de
hand gedaan. Dat doen we nooit
weer!” Joke Beukema: ,,Het is allemaal kleigrond dus we hebben
twee bigbags met biokultura aarde
geïnvesteerd in de kwaliteit van de
grond van de bloembedden.” Iede-

re avond moesten de Beukema’s
veertig gieters water vullen, sjouwen en leeggieten. De twee pas
aangeschafte waterpompen met
slang en sproeier zijn een verademing. En het plan is volgend jaar
in ieder geval machinaal te gaan
frezen. Joke Beukema: ,,Maar verder blijven veel dingen handwerk,
daar ontkom je niet aan.”
De pluktuin wordt goed bezocht.
Door corona was er geen grote opening, toch wordt de tuin via via
steeds bekender. Voor sociale media als Instagram en Facebook zijn
al heel wat foto’s gemaakt. Veel
mensen zien het als een uitje, merken Hero en Joke Beukema. Af en
toe komen mannen eens een boeketje (laten) plukken voor hun
vrouw. Verder zijn het vooral dames en moeders met kinderen die
de tuin bezoeken. Joke Beukema:
,,Dat had ik van tevoren niet be-

dacht, hoe leuk dat zou zijn. Thuis
zijn bloemen iets waarvan altijd
gezegd wordt: niet aankomen!
Hier zijn het meestal de kinderen
die bepalen welke bloemen het
worden.”
Per afgeknipte bloem betalen bezoekers 50 cent. De prijzen zijn bewust laag. Hero en Joke Beukema
hoeven er niet van te leven. Hun
doel is iets terugdoen voor de natuur. Dat is gelukt, want het zit
hier vol verschillende bijensoorten
en vlinders. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden absoluut
niet gebruikt. Voor slakken werden potjes bier neergezet en er
zijn genoeg vogels die ze eten. Bovendien ruimen ze veel rotzooi op.
Dit veld is sowieso nooit kunstmatig bemest. De reden dat terugkerende klanten steevast zeggen dat
de bloemen zo lang mooi blijven
denkt Hero Beukema. De grond is
heel gezond. Zo intensief en daarmee vol vergif als bloemen in Nederland vaak geteeld worden, daar
moeten we vanaf, vinden de Bedumers. Joke Beukema: ,,Als je niet
zo intensief teelt en je bloemen afwisselt zijn al die bestrijdingsmiddelen helemaal niet nodig. We
moeten af van het perfectionisme
dat een roos precíes zo moet zijn
en dat er geen vlekje op onze tomaten en appels mag zitten. Zo
groeit en bloeit de natuur gewoon
niet.”
Onlangs las Joke Beukema het
boek De tuinjungle van Dave Goulson, wat haar ogen nog meer opende. Zo schrijft hij over tuincentra,
waar alle planten perfect zijn. Als
je daar een vlinderplant koopt
waarmee je vlinders denkt goed te

doen, koop je eigenlijk een plant
die vergeven is van insecticiden.
Joke Beukema: ,,Het is te mooi om
waar te zijn, al die perfecte bloemen waar nergens een hapje uit is.
De mensen die hier komen, zijn
daar gelukkig niet naar op zoek.”
Hero Beukema: ,,Nee, zij zijn juist
allemaal verrukt van onze bloemen.”
Sommige mensen komen inmiddels ieder weekend naar de tuin.
Mensen zeggen stuk voor stuk dat
ze het zo leuk vinden dat Bedum
nu zoiets heeft. Ook de buren vinden de reuring die de pluktuin
met zich meebrengt leuk. Rendabel wordt de pluktuin nooit, zegt
Hero Beukema. Ze willen er absoluut niet iets commercieels van
maken. ,,We willen de pluktuin
laagdrempelig houden want naast
iets goeds doen voor de natuur
hebben we inmiddels ook de functie van een ontmoetingscentrum.
We hopen daarom dat de gemeente iets voor ons kan betekenen, zodat het behapbaar blijft. Daar zullen we binnenkort stappen voor
zetten. En we zijn op zoek naar
vrijwilligers voor het volgende seizoen.”
Onder een tent, op een mooie witte tafel, pakt Joke Beukema een
vers geplukt boeket zorgvuldig in
en voorziet het van een lintje en
kaartje. In Bio Pluktuin Lageweg
is bloemen plukken echt een beleving.
Bio Pluktuin Lageweg is geopend
wanneer de oranje wimpel uithangt. Dat is op zaterdag en zondag en af en toe op een andere
mooie dag. Dat wordt op Facebook
aangekondigd.

VAN GOSLINGA

Rixt
‘Maak van je tuin
jevakantiep
plek’
WINSUM - Groen is de rode
draad in het leven van Rixt van
Gosliga uit Winsum. Ze is namelijk niet alleen tuinadviseuren tuinontwerpster, ze geeft tevens cursussen en rondleidingen. Maar daarnaast vertelt ze
bij alles wat ze doet de boodschap dat ‘groen’ ons leven verrijkt en dat dat niet in geld uit
te drukken is.
door Johan Staal
Rixt van Gosliga is al een groot gedeelte van haar leven betrokken
bij het aanleggen en het onderhoud van tuinen. ,,Ik was vroeger
jeugdlid van het Wereld Natuur
Fonds. En als ik bij mijn opa en
oma logeerde, hielp ik ze graag
mee in de groententuin. Ik heb dan
ook heel bewust gekozen voor de
opleiding voor aanleg en onderhoud van tuinen. Daar heb ik mijn
passie voor de natuur en tuinen
verder ontwikkeld.” En een passie
voor de natuur heeft de ondertussen 58-jarige Winsumse nog steeds
wanneer ze het heeft over hoe we
met elkaar met de natuur en ook
het klimaat omgaan. ,,Wanneer je
ziet hoeveel tegels maar ook asfalt
er in Nederland liggen, dan is het
niet vreemd dat de aarde steeds
meer opwarmt. We hebben net
een hele warme periode achter de
rug en dan zie je dat de warmte in
tuinen met heel veel tegels blijft
hangen. Dat zorgt voor een verhitting van de aarde die zich weer
vertaalt naar een stijging van de
temperatuur. Maar de grote hoeveelheid aan tegels en asfalt zorgt
er ook voor dat het regenwater
niet in de grond verdwijnt. Ook
dat is geen goede ontwikkeling. De
aarde heeft namelijk water nodig,
zoals wij als mensen ook vocht tot

ons moeten nemen om in leven te
blijven. Wij kunnen niet zonder
vocht en dat is voor de aarde, de
bomen maar ook voor dieren niet
anders. Een ander gevolg van al
die tegels in de tuin is de achteruitgang van heel veel soorten vlinders, insecten en bijen. Wist je dat
de paardenbloem de belangrijkste
voedselplant voor bijen is? Laat ze
dus gewoon lekker bloeien in de
tuin en knip ze pas weg als ze uitgebloeid zijn. Kleine moeite groot
plezier! Soms heb ik echt het idee
dat mensen het belang van een
groene tuin onderschatten. Dat
laatste was ook iets dat in de tv-serie Goud Groen van OOG-TV naar
voren kwam. Dat is een soort tegenhanger van het televisieprogramma Eigen Huis en Tuin, waarin een betegelde tuin omgetoverd
werd tot een groene. Samen met
Carla Veldhuis, die het presenteerde, had ik dit programma bedacht om zo te laten zien dat het
ook anders kan. Dat programma
werd goed ontvangen maar helaas
is het na vijf jaar gestopt.” Maar
het zijn niet alleen de tuinen die
Rixt van Gosliga aan het hart
gaan, want ook verder in de natuur ziet ze dat er in haar ogen
vreemde dingen gebeuren. ,,Nu
blijf ik even dicht bij huis en kijk
ik naar de weg van Winsum naar
Garnwerd. Daar stond, en ik zeg
het met nadruk, vroeger een groot
aantal bomen. Daar zijn er behoorlijk wat van verdwenen en dat is
niet goed voor de natuur. Hoge bomen zijn een soort van ‘wegen’
voor vogels en vleermuizen waar
ze langs vliegen en voedsel vinden.
Maar wat te denken van de fietsers die er met regelmaat langskomen. Die vinden het wel fijn wanneer een bomenpartij hen even uit
de wind houdt. Maar weet je dat
een boom in je tuin de waarde
heeft van in totaal tien airco’s. Dus

Rixt van Gosliga is een groot
tuinliefhebber
met hart voor
de natuur.

I

hoe fijn kan het zijn om in je eigen
tuin onder een boom te zitten in
plaats van in een kamer met een
airco aan?”, zegt ze lachend. ,,Dat
probeer ik mensen ook altijd duidelijk te maken wanneer ik een lezing of rondleiding geef. Ik blijf
dan vertellen dat een groene tuin
ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen belangrijk
is. Want op deze voet verder gaan,
zorgt voor een ongezond wordende
aarde en dat moeten we niet willen.”
,,Waar bijvoorbeeld ook wel winst
uit te halen is, zijn de opritten bij
huizen. Waarom moeten die helemaal betegeld worden? Dat kunnen prima twee rijbanen zijn met
voor de rest bijvoorbeeld houtsnippers of schelpen die het water beter door laten en minder snel
warm worden”, aldus de Winsumse, die echter niet als een ‘betwe-

ter’ wil overkomen. ,,Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik wil
mensen echter wel proberen ze er
bewust van te maken dat ze zelf
veel kunnen bijdragen aan het verminderen van opwarming, wateroverlast en achteruitgang van biodiversiteit. Wij kunnen zelf heel
veel meer doen. Zo is er in 2018 in
Winsum in de nabijheid van het
hockey/korfbalveld een bijenhotel
geplaatst. Een bijenhotel is een
mooi initiatief, maar die zou juist
niet in de nabijheid van een sportcomplex moeten staan. Er zijn altijd mensen die niet goed op bijen
of wespen reageren en dat moet je
niet willen,” aldus Van Gosliga.
,,Verder moet je zorgen dat er voldoende bloeiende planten en struiken in de omgeving zijn want de
bijen moeten natuurlijk wel dicht
bij het hotel voeding kunnen vinden om eitjes te kunnen leggen.”

Zo zijn er veel onderwerpen waar
Rixt van Gosliga ook over vertelt
wanneer ze rondleidingen doet in
het Noorderplantsoen of in de kantoortuin van het DUO Gebouw aan
de Kempkensberg in Groningen.
,,Dat is een tuin van bijna een hectare en daar laat ik de mensen
graag zien met welke visie de tuin
is aangelegd. Dan is het daarna
mooi als deelnemers na de rondleiding zeggen dat ze nu toch anders
tegen het inrichten van een tuin
aankijken. Zo ben ik ook een voorstander van hergebruik van materialen. Stel: iemand haalt zijn klinkers uit de tuin om die door groen
te vervangen. Dan kan er van de
stenen een muurtje gebouwd worden om zo wat hoogteverschillen in
een tuin te krijgen”, vertelt een
enthousiaste Winsumse, die naast
haar activiteiten in de wereld van
het groen ook nog op een ander

vlak actief is. ,,Je doelt vast op
mijn activiteiten als dorpsgids. Ik
ben inderdaad een van de dorpsgidsen hier in Winsum. De bijzonderheden van ons dorp aan belangstellenden mogen vertellen is gewoon heel erg leuk en helemaal nu
Winsum door de ANWB is gekozen
tot het mooiste dorp van Nederland. We hebben al niet over belangstelling te klagen, maar wat nu
denk ik alleen maar meer gaat
worden”.
Ze keert echter snel weer terugnaar haar passie, de natuur in het
algemeen. ,,Wat ik verder graag
zou willen zien, is dat er meer toekomstbossen aangelegd worden.
Door het coronavirus weten we, althans dat mogen we hopen, dat we
ons nog meer bewust moeten worden van onze leefkwaliteit. Daarbij
kijk ik bijvoorbeeld naar het nieuwe sportpark hier in Winsum. Daar

is qua groenvoorziening nog niets
gebeurd, maar waar we van mogen
hopen dat dit er wel gaat komen.
Gebeurt dat namelijk niet, dan
wordt het een sportpark, met een
asfaltweg en twee kunstgrasvelden, dat in een warme periode
geen prettig sportpark gaat worden. Maar dat geldt ook voor tuinen hoor. Zo hoorde ik in de dagen
dat Nederland geplaagd werd door
weer een hittegolf veel mensen
klagen dat het in hun tuin te warm
was om in te zitten. Ik begrijp dat
wel, want ook als dorpsgids zie ik
tuinen waar ik van denk, vervang
de tegels door groen en je hebt een
pracht van een vakantieplek.
Daarom hoop ik oprecht dat de
mensen tot inkeer komen door terug te gaan naar meer groen in de
tuin en waar alles en iedereen op
termijn alleen maar voordeel aan
gaat beleven.”
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Trio Lanyok speelt
in kerk van Wetsinge
KLEIN WETSINGE - Trio Lanyok zal zondag 30 augustus
een optreden geven in het
kerkje van Klein Wetsinge.
Het trio speelt muziek uit de Balkan en zigeunermuziek. In het
programma Met de muziek mee laat
Lanyok veel verschillende muziek
horen uit onder andere Hongarije,
Roemenië en Rusland. Daarnaast
wordt het een en ander verteld
over de achtergronden en tradities.
Trio Lanyok bestaat uit violiste
Marjolijn Mellema, accordeoniste
Moniek Bollen (beiden woonachtig
in Den Andel) en de cimbaliste Pit
Hermans.
Marjolijn Mellema kwam al jong
in aanraking met zigeunermuziek
en andere muziek uit de Balkan.
Zij speelde onder andere in zigeunerorkest Csardas en de Roemeense groep Mioritza. Daarnaast was
zij actief in klassieke muziek, salonmuziek en diverse volksmuziekgroepen. Momenteel speelt zij,
naast Lanyok, in Klezmer&Co, Di

Sheyne Sisters en Duo Roma. Zij
speelt met een eigen stijl die stuwend of klaaglijk en altijd meeslepend is.
Moniek Bollen heeft vele stijlen
gespeeld in verschillende formaties, zoals cajun klezmer, Afrikaanse highlife, Zuid-Amerikaans, Hongaars en zigeunermuziek in zigeunerorkest Zwarte ogen. Daarnaast
maakte zij deel van de bands La
Vie en Rose en Da Gaia waar de
vele stijlen samen kwamen. Momenteel speelt ze in verschillende
duo’s in Bollen&Co. In Lanyok
komt haar liefde voor de accordeon helemaal tot haar recht met
een eigen herkenbare stijl.
Pit Hermans vertolkt Oost-Europees repertoire, Grieks, jazz en impro. Haar instrument heeft een
tranceverwekkende en tinkelende
klank. Ze treedt op als soliste met
de Kefi Band, jazz Trio Club Caldo
en als gast bij onder andere Ronley Teper.
Het concert begint om 15.00 uur
en duurt tot 17.00 uur. Reserveren
kan via de kerk van Klein Wetsinge.

Kampvuurconcert in Den
Andel met Gerry Wolthof
DEN ANDEL - Het nieuwe seizoen van Cultuurerf Andledon
aan de Kruisweg in Den Andel
zal zaterdag van start gaan met
het traditionele kampvuurconcert. Dit jaar wordt het concert
verzorgd door Gerry Wolthof.
Voorzien van akoestische gitaar,
mondharmonica en karakteristieke stem zal Wolthof werk spelen
van Neil Young, Bob Dylan en andere grootheden uit de Amerikaanse folkscene van de jaren zestig en zeventig.
Gerry Wolthof maakt muziek sinds
1979. Hij speelde en speelt in
meerdere bands, waarvan Still
Going West en The Neil Young
Mirror Band de bekendste
zijn. Met deze bands maakte Wolthof drie cd’s en trad door het hele

De vrijwilligers van de Vakantieweek kijken terug een geslaagd evenement.

Geslaagde Vakantieweek
in Uithuizermeeden
UITHUIZERMEEDEN - De 46e editie van de Vakantieweek in Uithuizermeeden is vorige week een succes geworden.
Er was een ingekort en alternatief
programma. De organisatie kijkt
terug op een geslaagde week. In
plaats van de mensen naar de Vakantieweek te brengen, werd de
Vakantieweek naar de mensen gebracht. Op de zaterdag was live te
zien hoe de vlag op het Johan van
Veenplein werd gehesen. Dit was
de officiële opening van de Vakantieweek. Vervolgens brachten de
vrijwilligers meer dan 100 bestelde ontbijtboxen rond. ’s Avonds
deden 17 teams mee aan de onlinepubquiz.

Trio Lanyok.

Zondagochtend ging dominee Anne Nijland voor in de online-kerkdienst met als thema Dankbaarheid. Maandag en dinsdag werden

Stoetbomen in Roodeschool
ROODESCHOOL - De jongste leerlingen van samenwerkingsschool De Dobbe in Roodeschool hebben
maandag op de eerste dag van het nieuwe schooljaar een stoetboom gekregen. Ze kregen de door de ouders versierde bomen van de leerlingen van groep acht.

er verrassings- en bakboxen rondgebracht. De week werd afgesloten met een vossenjacht met als
thema Op vakantie op Meij. De poppenkast en avondsluitingen waren

MIDDELSTUM - De bekende
Amsterdamse organist en beiaardier Bernard Winsemius
heeft zondag een geslaagd concert verzorgd op het Hemonycarillon in Middelstum. Winsemius geldt als een echte barokspecialist en had zijn programma daar dan ook op afgestemd.
Het programma was rond Bach opgebouwd, met daar omheen vroegere muziek van Purcell en Van
Eijck en latere van Mendelssohn
en Piazzolla. Tot slot was er een
wals van de saloncomponist Siegfried Translateur. Dat is binnen de
grenzen van de klassieke tonale
muziek zo’n beetje het maximum
haalbare op een beiaard in middentoonstemming.
Om met de laatste componist te beginnen: wie de achtergrond kent
van de componist, Translateur was
halfjoods en is in 1944 door de SS
vermoord, luistert niet met andere
oren, maar beziet het later wel met
andere ogen. Te horen is volstrekt
ongecompliceerde muziek, met
van die heerlijke rubato momenten in de aanloop naar steeds weer
een nieuwe wals toe, terwijl bekend is dat de componist in een
concentratiekamp is overleden...
Muziek gaat over metrum en tijd.
Hoe zet je een muzikale lijn mooi
in de tijd neer? Winsemius beheerst die kunst als geen ander, altijd is er die stuwing en die beheersing van het metrum, in een
mooi dynamisch spel waarbij de
melodie net iets meer accent behoort te krijgen dan de overige tonen. Wie dat spel goed doseert,
maakt muziek. De ruim 60 luisteraars genoten er volop van.
De Sarabande uit de Luitsuite van
Bach doet qua harmonische bewe-

EENRUM - De voetbalsters van
Eenrum Kloosterburen Combinatie (EKC) hebben zaterdag in Eenrum een oefenduel tegen SV Bedum gespeeld. Het werd 2-2. Voor
de thuisploeg scoorden Chantal
Hofman en Sarah Rijzinga. De Bedumer doelpunten werden gemaakt door Noa en Ruth Huizinga.
EKC oefent zaterdag tegen de reserves van vv Winsum.

Kinderopvang
in Zuidwolde

UITHUIZERMEEDEN - Op de Dr. Damschool in Uithuizermeeden zijn maandagmiddag de traditionele stoetbomen uitgereikt aan de kinderen van groep 3. Het was nog even spannend of de stoetbomen
op de tijdelijke locatie bij de sporthal wel wilden groeien omdat daar geen zolder is, waar de bomen
volgens het verhaal normaal groeien. Het kwam echter goed. Op de school houdt men de traditie van
dit immaterieel erfgoed graag in stand. Ouders, opa’s en omas’ en andere belangstellenden waren buiten aanwezig om dit feest mee te kunnen maken.

opgenomen die mensen zelf thuis
konden uitvoeren.
Voor de puzzelaars was er de Meijstertocht met een zoektocht naar
letters en uiteindelijk een oplossing. Mensen werden opgeroepen
om hun tuin te versieren en kinderen konden zelf hun eigen kamp
beleven in de tuin door een tent te
maken.

Carillonconcert Middelstum
in barokke sferen

Oefenremise
voor EKC (2-2)

Stoetbomen op Dr. Damschool

online te volgen. Dat golf ook voor
De Vakantieweek draait door als alternatief voor het traditionele cabaret. Voor de fietstocht en het
dauwtrappen waren routes uitgezet die in het programmaboekje
beschreven stonden. Mensen konden dit op eigen gelegenheid doen.
Ook waren er in het programmaboekje verschillende opdrachten

ZUIDWOLDE - Kindcentrum ‘t
Groenland in Zuidwolde heeft
maandag naast de basisschool,
de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang ook een kinderdagverblijf geopend. Dagelijks
zijn kinderen tot twaalf jaar tussen 7.30 en 18.00 uur welkom.
Onderwijskoepel VCPO NoordGroningen en kinderopvangorganisatie Kids2b hebben de handen ineen geslagen om opvang
en onderwijs zo optimaal mogelijk te laten samenwerken.

ging denken aan het slotkoor uit
de Mattheuspassion. Een koraalzetting van Böhm over O Herzeleid,
gaf de dramatiek mooi barok
vorm.
Van Jonkheer Jacob van Eyck was
luchtige muziek te horen. Iedereen
genoot van de ongedwongen sfeer
en van de vrijheid.
Het drama van de joodse componist die niets liever wilde dan on-

gedwongen dansmuziek schrijven,
bleef hangen. ‘Nur wer die Sehnsucht kennt...’ De klokken hebben
de oorlog overleefd en iedere keer
kan daar weer van genoten worden.
Het concertseizoen 2020, georganiseerd door de Commissie Hemonybeiaard Middelstum, werd zodoende op een zeer hoog muzikaal niveau afgesloten.

land op. Landelijke bekendheid
kreeg hij in 1985 na een optreden
in de Soundmix Show met het nummer Comes a Time van Neil Young.
Wolthof treedt nu hoofdzakelijk
solo op, waarbij hij eigen werk ten
gehore brengt en covers speelt van
Neil Young, Bob Dylan, Cat Stevens, The Beatles en vele anderen.
Met het door Gerry Wolthof verzorgde kampvuurconcert trapt
Cultuurerf Andledon zijn nieuwe
seizoen af. Na het concert van
Wolthof volgen optredens van de
Finse singer-songwriter Catself
(vrijdagavond 28 augustus), The
Assassenachs (zondag 30 augustus)
en het ‘mini fantasy festival’ Kleintje Kingsday (zondag 6 september). Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt aangeraden
een plaats te reserveren.
Het buitenoptreden van Gerry
Wolthof start zaterdag om 20.00
uur en duurt tot ongeveer 23.00
uur. Bij onverhoopt slecht weer zal
het concert naar binnen worden
verplaatst. De toegang tot het
kampvuurconcert is niet gratis.

Eerste goal
Zuidema voor
Flevo Boys
UITHUIZERMEEDEN - Robin
Zuidema heeft dinsdagavond
zijn eerste goal gemaakt voor
zijn nieuwe club Flevo Boys. De
uit Uithuizermeeden afkomstige
aanvaller zette de hoofdklasser
uit Emmeloord halverwege de
tweede helft op een 5-1 voorsprong tegen het vrijwillig uit
de derde divisie gedegradeerde
ONS Sneek. Dat was ook de
eindstand van het oefenduel tussen de twee hoofdklassers. Zuidema kreeg twee minuten na
zijn treffer overigens nog een
grote kans, maar mikte voorlangs. De andere Noord-Groninger bij Flevo Boys, Yumé Ramos, kwam ook in actie. De Winsumer kreeg kort voor tijd na
een fraaie aanval van Flevo
Boys een hele grote kans, maar
verzuimde af te drukken.

Zwemdiploma’s in De Hoge Vier
WINSUM - In zwembad De Hoge Vier in Winsum hebben zaterdagochtend vijftien kinderen, onder leiding van Menke van Hell, hun zwemdiploma A behaald. Op de bovenste foto de geslaagde zwemmers
met vanaf links Emma Timmers, Jesse Ungersma, Vera Tanger, Annieka de Vries, Sterre van der Meijs,
Mattijs Wiersma, Hanne de Kort, Noor Joldersma, Myla Boltje, Epps John Igbedion, Lujain Diabi,
Nour Alalo, Tristan van Marrum, Armin Mainassy en Levy de Jong. Er werd, eveneens onder leiding
van Menke van Helle, later op de ochtend afgezwommen voor het diploma B. Op onderstaande foto de
geslaagden met vanaf links Marie Andringa, Kamal Diabi, Jolijn de Groot, Stan Vos en Femke van
Dijk.
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’Natuur moet onderdeel zijn
van herstelplan na corona’
NOORD-GRONINGEN - Vogelbescherming heeft laten onderzoeken welke plek natuur heeft
ingenomen tijdens de lockdown
als gevolg van de coronacrisis.
Veel Nederlanders zijn die periode beter doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in
de natuur. Driekwart vindt dat
investeren in natuur onderdeel
moet zijn van de economische
herstelplannen na de coronacrisis.
Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. In het on-

derzoek is gekeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de
intelligente lockdown.
Veel Nederlanders (62 procent) geven aan dat ze deze periode beter
zijn doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur.
Verder geeft 65 procent aan behoefte te hebben aan meer groen
in de nabije omgeving en van betere kwaliteit. De coronacrisis heeft
het belang van het beschermen en
uitbreiden van natuur in Nederland onderstreept vindt 70 procent
van de Nederlanders. Iets meer, 73
procent, vindt dan ook dat investeren in natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen.

RUG bouwt nieuw
datacenter op Zernike
GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen heeft een
groeiende behoefte aan betrouwbare dataopslag en hoogwaardige rekencapaciteit. De
huidige ‘Rekenhal’ op de Zernike Campus Groningen is sterk
verouderd en wordt daarom
vervangen door een high-tech
datacenter.
Het nieuwe High performance
Computing-datacenter van de
RUG wordt vanaf september gebouwd aan de Grouwelerie. Hoofdaannemer is technische dienstverlener ENGIE Services en zij zal de
werkzaamheden samen uitvoeren
met bouwkundig aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma. Naar verwachting kan het datacenter begin
2022 in gebruik worden genomen.
,,De bestaande Rekenhal uit 1971
heeft een gebrek aan ruimte, koe-

ling, stroomvoorziening en is bovendien niet zo zuinig”, vertelt Anke Breeuwsma, technisch directeur van het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) van de
RUG. Ondertussen neemt de vraag
naar betrouwbare en toekomstbestendige supercomputers sterk toe.
,,Door deze nieuwbouw kunnen
RUG-onderzoekers en afdelingen
gebruik blijven maken van onze
clouddiensten en zeer hoogwaardige rekenkracht. Het CIT blijft hierdoor expert in research data. Zo’n
buitengewoon sterke infrastructuur is ook enorm belangrijk om
op internationaal niveau samen te
kunnen werken aan grote baanbrekende onderzoeksprojecten.”
Het nieuwe datacenter zal zeer efficiënt omgaan met energie. ,,We
passen efficiënte elektro- en koeltechnische oplossingen toe”, vertelt Elmer Bos, manager datacenters van ENGIE Services.
De bouw van het datacenter start
in september. Vanaf 14 september
zullen de eerste funderingspalen
worden aangebracht. Om zo weinig
mogelijk trillings- en geluidsoverlast te geven, wordt geboord in
plaats van geheid. Begin 2022 zal
het datacenter naar verwachting
in gebruik zijn.

Het onderzoek van Motivaction is
in juli gehouden om inzicht te krijgen in het belang van natuur voor
Nederlanders in de coronacrisis.
De resultaten laten zien dat Nederlanders veel behoefte hebben aan
toegankelijke natuur in de buurt.
In de chaotische en stressvolle tijd
aan het begin van de coronacrisis
waren het de groene plekken waar
Nederlanders zich even konden opladen.
Vogelbescherming roept de overheid daarom op om extra te investeren in groen. Hierbij denkt Vogelbescherming niet alleen aan natuurgebieden en nationale parken,
maar ook aan stadsparken en een
natuurrijker boerenland. Het moet
voor iedereen mogelijk zijn om in
de nabije omgeving een plek te
hebben om tot rust te komen en te
genieten van natuur, ongeacht economische status en stedelijkheid.
,,Het onderzoek laat namelijk duidelijk zien dat de toegang tot natuur niet gelijk verdeeld is tussen
Nederlanders. De hoogste inkomens hebben meer natuur om zich
heen en wonen vaker dichterbij
natuur”, laat de vogelbescherming
weten. Tegelijkertijd hebben veel
vogels en andere diersoorten rust
nodig. ,,Ook daarom is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in
uitbreiding van groen en natuur
waardoor er ruimte is voor zowel
mensen als dieren.”
Naast de waarde van natuur voor
mensen persoonlijk heeft Motivaction in opdracht van Vogelbescherming de waarde van natuur in relatie tot de energietransitie en de
uitbreiding van steden onderzocht.
Hieruit blijkt dat veel mensen het
belangrijk vinden dat natuur ontzien wordt bij aanpassingen rondom deze grote thema's. Zo vindt
bijna drie op de vier Nederlanders
(72 procent) dat daken en industrieterreinen betere plekken zijn
voor zonnepanelen dan natuurgebieden, 51 procent vindt daarnaast
ook landbouwgebieden beter geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen dan in de natuur. Daarnaast vindt 63 procent dat kwetsbare natuur ontzien moet worden
bij bouwprogramma's voor woningnood. Vogelbescherming roept
de Nederlandse politiek op hier bij
de planvorming rekening mee te
houden.

Aardappelcampagne van start
NOORD-GRONINGEN - De
aardappelcampagne van Avebe
is maandag van start gegaan.
Na een wisselvallig teeltseizoen
zijn de eerste aardappelen al
aangeleverd op de locatie in
Gasselternijveen.
Ook dit jaar kreeg een groot deel
van de leden te maken met droogte en hoge temperaturen. Het al
dan niet beregenen van percelen
en de verschillen in neerslag zorgen voor verschillen in opbrengsten tussen percelen. De maanden
augustus en september zijn nog belangrijke groeimaanden en van in-

vloed op de totale oogst. Arjan de
Rooij, directeur Agro van Avebe:
,,De groeiomstandigheden bij onze
leden zijn erg wisselend. Dit verschilt soms zelfs tussen percelen
van dezelfde teler. Veel gaat afhangen of we de komende tijd wat
verkoeling en neerslag krijgen.”
De afgelopen maanden is hard gewerkt om de productielocaties
weer klaar te stomen voor de komende campagne. De start van
campagne in Gasselternijveen is in
lijn met andere jaren. De andere
productielocaties in Ter Apelkanaal en het Duitse Luchow volgen
aansluitend. In Dallmin werd een

In Gasselternijveen worden de aardappelen weer afgeleverd.

week eerder al opgestart. In de
campagne die tot eind april is gepland, worden de aardappelen van
de circa 2300 Nederlandse en Duitse leden verwerkt tot aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Deze
ingrediënten worden door de Avebe-klanten verder verwerkt in voedingsmiddelen, industriële toepassingen en diervoeding. Het bedrijf
heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten,
Europa, Azië en het Midden- Oosten. Het hoofdkantoor staat in
Veendam.

De dames van Trio Ridente.

Trio Ridente in De Blauwe Schuit
WINSUM - Trio Ridente zal
zondag 6 september de voorstelling Lied zonder woorden
voor het voetlicht brengen in
cultuur centrum De Blauwe
Schuit in Winsum (aanvang
15.00 uur).
Trio Ridente, bestaande uit Merel

Wentink (mezzo-sopraan), Meike
Wijma (sopraan) en Julia Hoorman (piano), is een jong gezelschap dat zich bezig houdt met het
op eigen wijze vertolken van het
klassieke lied.

ten op een theatrale manier aan
het publiek presenteerden. Met
gesproken tekst, verhaallijn en
veel humor spreken ze een groot
publiek aan om hun passie voor
klassieke muziek mee te delen.

Met hun theatrale lied-recital Mag
ik een Aa vonden ze een vorm waarbij ze klassieke liederen en duet-

Met hun nieuwe voorstelling Lied
zonder woorden, wederom omlijst
met klassieke muziek, onderzoekt

het trio thema’s rondom woorden
en taal. Ze vragen zich af hoe het
kan dat met zoveel woorden mensen elkaar nog steeds niet begrijpen.
,,Moeten we eigenlijk wel zoveel
waarde hechten aan woorden?”,
vragen de dames zich af. ,,Zijn er
geen andere manieren om jezelf
uit te drukken?”

Fraaie tuinen te zien bij estafette
NOORD-GRONINGEN - Groei
& Bloei afdeling AppingedamDelfzijl organiseert komend
weekend de Open Tuinen Estafette. Op diverse plaatsen in de
regio kan tussen 10.00 en 17.00
uur een kijkje worden genomen.
In totaal worden dertien tuinen
opengesteld voor bezichtiging. Ze
kunnen in willekeurige volgorde
bezocht worden.
In Nieuw-Scheemda aan de Hamrikkerweg 132 kan men terecht bij
Jagran en Nirad Verbeek-Heemskerk. Hun tuin ligt tussen de korenvelden en meet 4000 vierkante
meter. Er zijn hoge bomen, spannende paadjes, veel zitjes, verrassende doorkijkjes, een tempeltje
en een prominente vijver. Rondom
een grasveld met een labyrint liggen bloemenborders. Verder zijn
er tuinbeelden en keramiek te zien
van Nirad.
Het volgende adres is in Appingedam aan de Pieter IJbemastraat
26. Deze tuin van Angelika van Til
heeft verrassende hoekjes, zitjes,
een vijvertje en veel planten.
Hierna gaat het naar Eenum, waar
Anne-Miek Kaspers en Maarten
Burggraaff hun tuin aan de Gerichtsweg 2 open stellen. De ruime
tuin ligt rondom een woonboerderij op een eeuwenoude wierde met
uitzicht over de velden. Er zijn
schaduw- en zonneborders, vijvers,

bomen, een prieel en een grassenen bamboeheuvel. In de tuin staan
beelden van Maarten Burggraaff.
In Garrelsweer kan men terecht
bij Anneke en Arnold Duijnisveld
aan de Stadsweg 120. In deze tuin
wordt de scheiding tussen de Groninger slingertuin met monumentale bomen en de formele tuin gevormd door een oude tuinmuur uit
1874.
De volgende stop is in Zeerijp bij
Bert de Jong aan de Tolweg 4. Deze tuin kent strakke beukenhagen
die het perceel van 5000 vierkante
meter verdelen in meerdere kamers met onder andere buxus rozentuin, twee borders en een hoogstamboomgaard. Ook exposeren
hier veertien beeldende kunstenaars met glasobjecten, stalen objecten en beelden van steen, hout
en keramiek. Er is een terras met
theeschenkerij.
In Uithuizermeeden is de tuin van
de familie Dijksterhuis te bezichtigen, gelegen aan de Oudedijksterweg 23. De tuin meet ongeveer 35
are. Het ontwerp is ruim van opzet,
er is in grote vlakken gedacht. De
borders zijn voor een groot deel
verstopt achter hagen. Om een
goed zicht te hebben op de borders, moet men een ronde door de
tuin maken.
Ook in Uithuizermeeden (Hefswal)
ligt de tuin van de familie Muntinga. Het adres is Langelandsterweg
83. Deze tuin is zeer gevarieerd
met honderden verschillende soor-

ten planten, waaronder veel geraniums, hemerocallissen, floxen en
astilbe’s. Ook is er een aparte hostahoek met veel nieuwe soorten,
een kas voor kuipplanten en een
grote verzameling rhodohypoxis,
borders en een vijver.
In Holwierde kan men (alleen op
zondag!) terecht bij de familie Van
Dam aan de Nieuwstad 9. Deze
parkachtige tuin van circa 1500
vierkante meter omvat een vijver,
tuinhuisje en borders. De tuin
heeft uitzicht over de landerijen
en ligt aan het water.
Hierna gaat het naar Appingedam,
naar Ida Zweep aan de Pieter IJbemastraat 36. Zij heeft een verrassende stadstuin. De voortuin bestaat uit vakken met prachtige rozen. De achtertuin met leuke doorkijkjes, een vijver met waterval,
gezellige zithoekjes waar men kan
genieten. Tevens zijn er verschillende kleuren boomlelies met hun
prachtige bloemen en de heerlijke
geur. Ook een stop kan gemaakt
worden in Oudeschip, bij Jan Dijkstra aan de Dijkweg 99. Deze kwekerij is gespecialiseerd in siergrassen en schaduwplanten. In de kijktuin zijn verschillende sferen waar
deze planten een belangrijke plek
hebben. Smalle paadje leiden
langs een dijk beplant met grassen
en vaste planten, een bamboebosje, een stobbentuin met schaduwplanten en varens.
Terug in Holwierde kan getopt
worden bij Jannie van de Veer aan

De Rippert 20. Zij heeft een cottageachtige tuin met een veelheid
aan plantencombinaties, samen
met rozen en clematissen. De tuin
bestaat verder uit een vijver, een
kas en een moestuintje.
In Uithuizen kunnen liefhebbers
terecht bij Nieske de Winter aan
de Talmaweg 39. Hier is een parkachtige tuin te vinden met een natuurlijke vijver, kleurrijke borders, een wal begroeid met bomen
en heesters, pergola’s met klimplanten, rozen en kuipplanten.
Ook zijn er bijzondere bomen te
zien.
De rij wordt gesloten door Renzo
en Ina Niehof aan de G. Boelmanweg 41 in Wagenborgen. Hun tuin
bestaat uit verschillende kleine
tuinen met onder andere een vijvertuin, schaduwtuin, rotstuin,
bloementuin, een kas en buxuskwekerij met buxus vormsnoei en
buxusrassen. Alle informatie over
teelt en groei van buxus is verkrijgbaar.
Bezoekers moeten zich overal houden aan de RIVM-richtlijnen. Dat
betekent dat er een looproute is,
waarbij bezoekers aan de ene kant
de tuin inkomen en aan de andere
kant er weer uitgaan. Men dient
onderling anderhalve meter afstand te houden en desnoods even
wachten tot men verder kan lopen.
Toiletbezoek is niet mogelijk en er
wordt geen koffie en thee geschonken. Het advies is alleen of met
een huisgenoot te komen.
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21.25 Sterren muziekfeest: Mega Pi- 17.00 De grote tuinverbouwing;
raten Festijn 2019; registratie
tuinprogramma
23.15 Studio sport
18.30 Lachen om home video’s
23.45 Journaal
20.30 Groeten van Gerri;
23.55 Harrie Jekkers & Klein
Amerikaanse filmkomedie
22.30 Hart van Nederland
22.50 Shownieuws
23.30 Weer
NPO 2
23.35 We want more; talentenjacht
17.10 Metterdaad
17.35 Jacobine
18.00 Met hart en ziel; religieus proSBS 9
gramma
18.15 Nederland zingt
17.55 Drukte in de dierentuin; reali18.45 Binnenstebuiten; reportages
tyserie
19.20 De verandering
19.00 Wilde dieren in Wildlands
19.40 Blauw bloed special
19.30 VT wonen weer verliefd op je
20.30 Hollandse zaken
huis; woonprogramma
21.20 Prinsengracht concert
20.30 The twilight saga: eclipse;
22.30 Nieuwsuur; actualiteiten
fantasyfilm uit 2010
23.05 Close up; doc.
22.55 Step up 3D; Amerikaans film00.05 Hoe duur was de suiker; filmdrama
drama

NPO 1
18.00 Journaal
18.10 Quiz met ballen; amusement
19.00 Studio sport Eredivisie
20.00 Journaal
20.20 The great British sewing bee;
wedstrijd
21.17 Journaal
21.35 The great British sewing bee;
wedstrijd
22.26 Op de vrouw af!; doc.
23.15 Journaal
23.25 Mijn sportzomer

NPO 2
15.25 Peter Falk versus Columbo

18.00 De bouwbroers
19.00 De bouwbroers
20.00 CSI
20.55 CSI
21.50 CSI
22.45 CSI
23.35 CSI
00.30 Nachttv

Net 5
16.55 Hawaii five-O
18.40 Hawaii fivi-0; misdaadserie
19.35 Hawaii five-0; misdaadserie
20.30 Hawaii five-o; misdaadserie
21.25 NCIS; misdaadserie
22.20 Instinct; misdaadserie
00.05 Major crimes

SBS6
17.20 De grote verhuizing
18.25 De grote verbouwing
19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
20.30 UEFA Champions League;
rechtstreeks verslag
23.00 UEFA Champions League; nabeschouwing
23.10 Hart van Nederland
23.30 Shownieuws
00.00 Weer
01.05 Hart van Nederland

SBS9

Ketnet/Canvas

23.00 The ghost and the darkness;
Amerikaanse thriller uit 1996
01.20 Nachttv

NPO 1

23.45 Lang leve de liefde
00.40 50/50

TV-ZONDAG

18.00 Wielrennen 19.00 Wielrennen
20.30 Snooker 01.00 Formule E

TV Noord
18.00 Elk half uur Noord Vandaag;
18.22 Elk half uur weerbericht

19.40 Verborgen verleden; reportage
23.50 Person of interest
20.40 De slimste mens; quiz
00.45 Teleshop
21.30 Nieuwsuur
22.00 Nu te zien!; kunstprogramma
22.10 Years and years; dramaserie
23.20 170 Hz; Nederlands filmdrama
Veronica
00.58 De nachtzoen
18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.45 Two and a half men
NPO 3
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
16.55 SpangaS
20.05 The big bang theory
17.50 Dance academy
20.30 We were soldiers; oorlogsfilm
18.15 Forever
uit 2002
18.25 Brugklas vakantieliefde
23.15 Unstoppable; Amerikaanse
18.35 Het klokhuis
thriller uit 2010
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Doe alsof je thuis bent
20.00 Dagelijkse kost; kookprogramma
FOX
20.25 Reizen Waes Europa; special
21.05 Louis Theroux; Miami mega
17.30 Laugh out loud
jail
18.25 According to Jim
22.15 The gift; thriller uit 2015
20.05 Laugh out loud
00.00 Van God los; misdaadserie
21.05 Chance
23.00 The handmaid’s tale; dramaserie
00.50 The X-files essential collecRTL 4
tion
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
RTL 8
18.35 RTL Boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws & weer
18.05 The bold and the beautiful;
19.50 Burger’s Zoo natuurlijk
soap
20.00 Het beste van 10 jaar The
18.35 The bold and the beautiful
voice of Holland; hoogtepun19.05 Married at first sight Australie
ten; amusement
20.25 Poirot; detectiveserie
22.00 RTL nieuwsupdate
22.25 Inspector Morse
22.05 Jinek
00.40 Nachttv
23.25 Nieuws
23.45 Jinek

EEN

RTL 5

18.04 Het journaal; 18.10 Weer;
18.15 The chef’s brigade; 19.00
Journaal; 19.40 De stoel; 19.50 F.C.
de Kampioenen 20.25 Switch 20.55
Vera 22.25 Professor T. 23.20 Journaal; 23.37 Loterijen; 23.45 Arlington road; Amerikaanse thriller uit
1999 01.40 De playlist

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance down under
20.30 Heathrow
21.00 Heathrow
21.30 De douane in actie; reportage
22.30 24 uur in de ER; realityserie
over een groot ziekenhuis in
Ketnet Canvas
Londen
23.30 Ambulance down under; reali- 09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
tyserie
junior; 19.00 Terzake docu: America
00.30 Nachttv
to me 20.00 Terzake 20.40 Sporza:
Europa League 23.10 Karppi; misdaadserie 23.55 Herhalingen

18.30 Airwolf; actieserie
20.30 Rumor has it…; filmkomedie
uit 2005
17.10 Close up
22.30 Hart van Nederland
18.05 Prinsengrachtconcert
19.20 Secrets of the dinosaur crater; 22.50 Reportage; ik kan niet stoppen
met eten
doc.
23.55 Reportage; extreme dieren20.20 Zomergasten; interviewproliefde
gramma
00.55 The night before Halloween;
23.25 Cloud atlas; sf-film uit 2012
horrorfilm uit 2016
02.12 Nachttv

NPO 3
17.40 Checkpoint
17.25 Mijn vader is de beste; spel
18.20 Kinderprinsengrachtconcert
19.00 Jeugdjournaal
19.25 De boomhut battle XS
19.50 Klaas kan alles; pop.wetensch. programma
20.24 Socutera
20.25 Box 21; misdaadserie
22.00 De vloer op; imptovisatieprogramma
22.35 Zomerfestival; amusement
23.10 Escort; Nederlandse filmkomedie
00.50 I shot my parents; doc.

RTL 4
17.30 House Vision; woonprogramma
18.00 RTL nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Eigen huis & tuin; woonprogramma
18.35 Boulevard; amusementsprogramma
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’ Zoo natuurlijk; realityserie
20.00 All together now; talentenjacht waarin de kandidaten zoveel mogelijk van de 100 professionals op laten staan en
meezingen
21.30 Praat Nederlands met me ;
spel
22.30 Wie ben ik?
23.25 RTL nieuws en weer
23.50 Boulevard

RTL 5

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 UEFA Europa League voorbeschouwing
20.55 Europa League finale
23.00 UEFA Europa League nabeschouwing
23.30 The A-team

Net 5
17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 MasterChef USA
20.30 Criminal minds; misdaadserie
21.25 Criminal minds; misdaadserie
22.20 NCIS
23.05 NCIS
00.05 Nachttv

SBS 6
18.00 The secret life of the zoo
19.00 50/50; spel
19.30 Lang leve de liefde
20.30 Het hek van de dam; amusement twee bekende Nederlanders trekken samen met een
herder en zijn kudde schapen
door de mooiste gebieden van
Nederland
21.30 Familie Gillis: Massa is kassa;
realityserie over het reilen en
zeilen van de fam. Gillis en
hun vakantieparken in de coronacrisis
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer

Duitsland 1
18.00 Gefragt- gejagt; quiz; 18.50
Quizduell-Olymp 19.45 Wissen for
acht 20.00 Tagesschau; 20.15 Praxis
mit meerblick; dramaserie 21.45 Tagesthemen; 22.15 Tatort 23.45 Wallander 01.15 Tagesschau 01.20
Praxis mit Meerblick; dramaserie

17.30 Ambulance down under
18.30 In overtreding
19.30 Helden van hier: door het
vuur!; realityserie
21.30 Helden van hier: de luchtpolitie
22.30 Helden van hier; door het
vuur!
23.30 Hulpdiensten in de nacht USA
00.30 Nachttv

Duitsland 2

RTL 7

18.00 Soko Kitzbuhel; 19.00 Heute;
19.25 Bettys diagnose; 20.15 Ein fall
fur zwei 21.15 Soko Leipzig 22.00
Heute-journal 22.30 Best of ‘sketch
history’ 23.00 Klassik im club 23.55
Heute Xpress; 00.00 The bay; dramaserie

17.00 Transportwereld
17.30 GP magazine specials
18.00 Bij Andy in de auto; interviewprogramma
19.00 Idioten op de weg; realityprogramma
20.00 The sum of all fears; thriller
uit 2002
22.30 Alarm fur Cobra 11
23.30 Alarm fur Cobra 11
00.40 Nachttv

Duitsland 3
18.00 Landermagazine 18.15 Hofgeschicten; 18.45 DAS!; 19.25 Landermagazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 Kurioseste rekorde des nordens 21.45 NDR info
22.00 3nach9

Eurosport
18.00 Wielrennen 19.30 Wielrennen
20.30 Snooker 01.00 Formule E

TV Noord

RTL 8

01.00 Tommy teleshopping

Veronica

Net 5
17.45 NCIS

Veronica

17.40 Topdoks
18.05 Welkom in de jaren 20 en 30
18.30 De taarten van Abel
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 ZappDoc: nog een week;
jeugdprogramma
19.45 Toren C kort; sketches
20.00 Verliefd op Ibiza; filmkomedie
uit 2013

18.00 Border security; realityprogramma
20.00 Wrath of the Titans; fantasyfilm uit 2012
21.50 Pompeli; actiefilm uit 2014
00.00 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D.
00.50 Hart van Nederland

18.00 Border security
18.25 Border security Australia
20.00 Clash of the Titans;
Amerikaanse actiefilm uit
2010
22.05 Gods of Egypt; actiefilm 2016
00.35 Hart van Nederland

Een

16.30 Storage wars Canada
22.00 9-1-1
22.55 Laugh out loud; amusement
23.50 The X-files essential collection
00.45 Paranormal caught on camera;
reportage

18.10 Animal rescue school 19.00
Journaal 19.45 Burgers’Zoo: drukte
in de dierentuin 20.15 De blacklist;
jeugdprogramma 21.05 De witte;
filmdrama uit 1980 22.50 Journaal
23.04 Loterijen 23.10 Athletics: Diamond League

ÉÉN
18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.10
Wild ways of the coast 19.00 Journaal 19.40 Animal Airport 20.05 Joker + lotto 20.10 F.C. de Kampioenen
20.45 Dawn of the planet of the
apes; actiefilm uit 2014 22.50 Journaal 23.06 Loterijen en weer 23.15
Flikken Rotterdam; misdaadserie

Ketnet
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.10 Blue planet 2; natuurdoc. 20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.35 Hidden; misdaadserie
22.35 Our little sister; filmdrama
00.35 Herhalingen

Duitsland 1
14.00 Fussball; rechtstreeks verslag
19.57 Lotto 20.00 Tagesschau 20.15
Verstehen sie spass? spezial 23.20
Tagesthemen 23.40 Das wort zum
sonntag 23.45 Inas nacht 00.45
Nachttv

Duitsland 2
18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wetter 19.25 Die bergdokter; dramaserie
20.15 Helen Dorn; misdaadserie
21.45 De chefin 22.45 Heute-Journal
23.00 Das aktuelle sportstudio 00.00
Heute xpress 00.05 Nachttv

Duitsland 3
18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tagesschau
20.15 Kaum zo gauben 22.15 Nordsee oder Ostsee 00.00 Quizduell

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

Fox
18.20 According to Jim
20.05 Paranormal caught on camera
21.00 Paranormal caught on camera
22.00 Empire
22.55 Empire
23.50 The handmaid’s tale
01.40 The X-files essential collection

Fox

17.00 The flying doctors
18.00 Het beste van 10 jaar the
voice of Holland; amusement
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
Eurosport
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
18.00 Wielrennen 19.30 Wielrennen
23.40 The haunting in Connecticut 2: 20.30 Snooker 01.00 Formule E
ghosts of Georgia; horrorfilm
uit 2013
01.45 Nachttv
TV Noord

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

NPO 3

Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.00 Rolkrant 19.35 Vranckx
20.00 Het journal update 20.10 Expe21.20 Promendade; satirische latedition with Steve Backshall; renighttalkshow
portage 21.00 Ancient superstruc22.30 Ashton Brothers: enfants terri- tures; doc. 21.50 De flandrien 22.20
bles; cabaret
Ademloos; doc.
00.50 Vechtershart
01.00 Vechtershart

RTL 4
18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Woonmagazine
18.35 Boulevard; amusement
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Postcode loterij Een tegen 50;
quiz
21.20 Love is in the air; amusement
22.20 Iedereen had het er over; reportages
23.20 Nieuws & Weer
23.35 Boulevard

RTL 5
17.30 De ambassade
18.30 Eerste hulp bij festivals; realityprogramma
19.30 De dierenkliniek; realityprogramma
20.30 De dierenkliniek down under
21.30 De dierenkliniek down under
22.30 De dierenkliniek down under
23.30 Eerste hulp bij festivals
00.30 Nachttv

RTL 7
17.00 Cars & Characters
17.30 GP magazine specials
18.00 Custom cars: Las Vegas
19.00 Politie in actie
20.00 Point break; actiefilm uit 2015
22.05 Alarm fur Cobra 11
01.15 Nachttv

RTL 8
17.00 The real housewives of Orange country

Duitsland 1
18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.20 Sportschau 19.20 Weltspiegel 20.00 Tagesschau 20.15 50
jahre Tatort 21.45 Rocco Schiavone
23.15 Tagesthemen 23.35 ttt-titel
thesen temperamente 00.05 Grace
of Monaco; biografie

Duitsland 2
18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X: sieben
kontinente- wunder der natur 20.15
Fruhling; filmdrama 21.45 Heute
journal 22.15 Inspector Barnaby;
misdaadserie 23.45 ZDF- history:
Kennedy gegen Callas das duell der
diven 00.30 Nachttv

Duitsland 3
17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Norddeutschland 21.45 Kaum zu glauben!
22.45 Hatten sie’s gewusst? 23.15
Star quiz mit Kai Pflaume 01.15 Quizduell-olymp

Eurosport
17.00 Superbike 18.30 FIA World
Endurance Championship 19.00
Wielrennen 20.30 Snooker

TV Noord
18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv
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Clash of the Titans
zaterdag bij Veronica
Veronica heeft zaterdag om
20.00 uur de fantasyfilm Clash
of the Titans in het uitzendschema staan. De film stamt uit
2010.
In Clash of the Titans komen mannen tegenover koningen en koningen tegenover goden te staan in de
ultieme machtsstrijd. Maar de oorlog tussen de goden zelf zou wel
eens het einde van de wereld kunnen betekenen. Geboren als godenkind, maar opgegroeid als een
man, staat Perseus (Sam Worthington) machteloos wanneer hij zijn
familie probeert te redden uit de
handen van Hades (Ralph Fiennes), de wraakzuchtige god van de
onderwereld. Met niets meer te
verliezen leidt Perseus een gevaarlijke missie om Hades te verslaan,
voordat hij de macht van Zeus
(Liam Neeson) kan overnemen en
de aarde in het verderf kan storten. Aan het hoofd van een moedige bende krijgers begint Perseus
aan een gevaarlijke reis naar verboden werelden. Terwijl hij tegen
heidense demonen en angstaanjagende monsters vecht, zal hij alleen overleven als hij zijn macht
als een god kan aanvaarden, zijn
lot kan weerstaan en zijn eigen
lotsbestemming kan creëren.
Clash of the Titans is geregisseerd

door Louis Leterrier (The Incredible Hulk). De internationale cast
wordt aangevoerd door de Australische acteur Sam Worthington
(Terminator Salvation, Avatar) in
de rol van Perseus, de sterfelijke
zoon van Zeus, koning van de goden. De voor een Oscar genomineerde Liam Neeson (Taken,
Schindler’s List) speelt de rol van
de machtige Zeus en de voor een
Oscar genomineerde Ralph Fiennes (de Harry Potter-films, The
English Patient) speelt de rol van
Hades, god van de onderwereld,
die zich voedt met menselijke
angst. De cast bestaat verder uit
Gemma Arterton (Quantum of Solace) als Io, de mysterieuze spirituele gids van Perseus tijdens zijn
reis, Mads Mikkelsen (Casino Royale) als Draco, die zijn zwaard opneemt om zich bij de missie van
Perseus te voegen, Jason Flemyng
(The Curious Case of Benjamin
Button) als Acrisius, een voormalige koning die is veranderd in een
afzichtelijk beest en Alexa Davalos
(Defiance) als Andromeda, een
prinses die zal sterven als Perseus
niet in zijn missie slaagt.
In 3D, zoals de film werd uitgebracht, maakte de goden nog tastbaarder, de monsters nog angstaanjagender en sleept het publiek
nog dieper mee in the mythische
wereld van de held Perseus.

Zondag: Verliefd op Ibiza
Op NPO3 is zondagavond om
kwart over acht de Nederlandse romantische speelfilm Verliefd op Ibiza uit 2013 te zien.
De film werd geregisseerd door
Johan Nijenhuis. Jan Kooijman,
Gigi Ravelli en Sanne Vogel spelen de hoofdrollen.

Bram Moszkowicz en Rachel Haze zijn de eerste lopers in het progrmma Het hek van de dam.

Het hek van de dam op SBS6
Een voettocht van twee dagen,
dwars door kleine steden, heuvellandschap, heide en bos. In Het
hek van de dam gaan iedere aflevering twee bekende Nederlanders, waaronder Rachel Hazes en
Bram Moszkowicz, de unieke uitdaging aan om samen met een herder en zijn kudde schapen door de
mooiste gebieden van Nederland
te trekken. Ze doen een dappere
poging om de schapen van A naar
B te drijven. De prachtige gebieden, het hoeden van de schapen en
de obstakels die ze daarbij tegenkomen zorgen voor verbinding van
de gasten met elkaar én de natuur.
Het hek van de dam is vanaf vrij-

dag wekelijks om 20.30 uur te zien
bij SBS6.
De tocht voert de BN’ers langs bijzondere plekken in Nederland,
waarover de herders als geen ander kunnen vertellen. Tegelijkertijd geeft deze bijzondere ervaring
inzicht in het leven van de gasten
aan de hand van de, vaak zeer persoonlijke, gesprekken die zij voeren. Iedere week gaat er een ander
duo op pad, waarbij de BN’ers een
kijkje in het leven van de herder
krijgen. Wat komt er allemaal kijken bij het hoeden van schapen?
In samenwerking met Natuurmonumenten is er gezocht naar de
mooiste routes en komen de

BN’ers op exclusieve locaties in
Nederland.
Rachel Hazes: ,,Soms vergeet ik
wel eens hoe mooi de Nederlandse
natuur eigenlijk is. Toen ik gevraagd werd voor dit programma
wist ik niet goed wat ik kon verwachten, maar al snel was ik erg
verrast door de schoonheid van het
landschap waar we doorheen liepen, de gesprekken met Bram en
het leven als herder. Ik vond het
een prachtige ervaring!”
Het hek van de dam is een van origine Frans format en wordt geproduceerd Concept Street, de makers van onder andere Denkend
aan Holland.

Veronica heeft zaterdag de fantasyfilm Clash of the Titans op het
programma staan.

Acteur Peter Falk is vooral bekend
door één rol, die van inspecteur
Columbo in de gelijknamige serie.
Miljoenen kijkers wereldwijd volgden de excentrieke, opvallende
handhaver van de wet die moordzaken in chique kringen oplost. In
zijn gekreukelde trenchcoat, loensende blik en onafscheidelijke sigaar leek hij een verstrooide rechercheur. Als hij zei: ‘Just one
more thing', dan wist de trouwe
kijker dat de ontmaskering van de
moordenaar nabij was.
Ooit was Peter Falk verteld dat hij
met zijn glazen oog geen carrière
op het scherm moest ambiëren.
Toch kreeg hij een kans toen er
een goedkope gangsterfilm werd

opgenomen in New York. Er was
geen geld om alle acteurs uit Hollywood te laten meespelen waardoor Peter Falk de kans kreeg een
rol te vertolken als sigaar rokende
moordenaar. Falk had er succes
mee en werd zelfs voorgedragen
voor een Oscar als beste bijrol.
Zijn filmcarrière was begonnen.
Maar beroemd werd hij pas met
zijn tv-rol als Columbo.

Ups en downs
Wie was Peter Falk eigenlijk? Wie
was de man achter het personage?
Gebaseerd op archiefmateriaal, interviews en fragmenten uit zijn
films en de tv-show, werpt deze
film licht op het leven van de acteur, een leven vol wendingen, ups
en downs. Een documentaire die
hulde brengt aan het onsterfelijke
karakter van Columbo en aan de
acteur die deze opmerkelijke wetshandhaver onsterfelijk maakte.

The Silence
of the Lambs
The Silence of the Lambs is vanavond om half negen op RTL7 te
zien. De film uit 1991 is geregisseerd door Jonathan Demme, die
hiervoor een Oscar heeft ontvangen. Jodie Foster (Clarice Starling)
en Anthony Hopkins (Hannibal
Lecter) wonnen ieder een Oscar
voor hun hoofdrollen. De film was
in totaal voor twaalf categorieën
genomineerd.
FBI-agente Clarice Starling krijgt
de opdracht om de gevaarlijke psychopaat en kannibaal dr. Hannibal
Lecter over te halen om haar te
helpen bij de jacht op seriemoordenaar Buffalo Bill. Lecter wil alleen meewerken als hij zo nu en
dan de geestestoestand van Clarice mag onderzoeken....

Rik Engelekes heeft het hoogste woord in Verliefd op Ibiza.

Step Up (2010) bij SBS9

Falk versus Columbo
De EO zendt zondag om 15.25
uur op NPO2 ‘Peter Falk versus Columbo’ uit.

De film vertelt vier verhalen van
Nederlanders van alle leeftijden in
Ibiza, die alle tot een climax komen bij een optreden van dj Armin van Buuren. Lex (Rick Engelkes) is een 55-jarig voormalige
rockster die ooit succes had in Japan met zijn muziek. Tegenwoordig leeft hij in vergane glorie, al
probeert hij zijn rocksterimago
wanhopig te behouden. Hij wordt
in zijn woonplaats Ibiza vergezeld
door zijn drie dochters; de 31-jarige Zara (Gigi Ravelli), de middelste zus Lizzy (26, Sanne Vogel) en
de 21-jarige Bibi (Marly van der
Velden). Zara is een succesvolle
modeontwerpster die al tijdenlang
gestrest is vanwege de promotie
van haar recente bikinicollectie.
Haar echtgenoot Pim (David Lucieer), met wie ze twee kinderen
Jasper en Sem heeft, kan enkel
dromen van affectie en voelt zich
miserabel in een gefaald huwelijk.
Tijdens het verblijf in Ibiza, gaat
hij vreemd met Zara's jongere, wilde en verleidelijke zus Bibi. Bibi,
verveeld en op zoek naar sensatie,
trekt Pim in haar web van drugs en
seks.
Lizzy werkt als partyplanner op
Ibiza en wordt ingehuurd om de
verjaardag van Elza (Kim Feenstra) te organiseren, het verwende
model dat op haar verjaardag een
huwelijksaanzoek verwacht van

haar vriend Kevin Hoogland (Jan
Kooijman), een bekende voetballer. Lizzy wordt constant lastiggevallen door de onrealistische eisen
van Elza, en ontwikkelt ondertussen gevoelens voor de veel nuchtere Kevin. Tot groot genoegen van
Kevins grootmoeder Karla (Willeke van Ammelrooy), die een hekel
heeft aan Elza, valt ook Kevin voor
de bescheiden en nuchtere charme
van Lizzy. Het duurt niet lang voordat het tweetal met elkaar in bed
belandt, maar Lizzy, ervan bewust
dat Kevin op het punt staat om
zich te verloven met een model,
breekt de affaire al snel omdat ze
niet de rol van de maîtresse wil
vervullen...

Step Up is een filmconcept dat
jongeren bijzonder aanspreekt.
Lekker dansen, een leuke lovestory en swingen maar. In 2010
verscheen Step Up 3D met veel
succes in de bioscopen. Zaterdagavond is de film vanaf vijf
voor elf op SBS9 te zien.

De familie Gillis. Foto: Wessel de Groot.

Familie Gillis: Massa is Kassa
Het reilen en zeilen van familiebedrijf miljonair Peter Gillis
is vanaf vrijdag 21.30 uur bij
SBS6 te zien in Familie Gillis:
Massa is Kassa.
De Brabantse Peter Gillis is een
echte selfmade miljonair. Ondanks
een eenvoudige afkomst heeft hij
zich opgewerkt tot een vermogend
man. Als oprichter en enig eigenaar van De Oostappen Groep Vakantieparken zwaait hij momen-

Vrijdag op NPO3: The Gift
Op NPO3 is vrijdagavond om kwart over tien de veelgeprezen Australische thriller The Gift te zien. Simon en Robyn vormen een stel dat een nieuwe start probeert te maken. Op een dag stuiten ze op Gordo, een vroegere vriend van Simon. Aanvankelijk is Gordo heel vriendelijk en genereus, maar op den
duur wordt het duidelijk dat hij een uitermate duistere kant heeft. Daar komt nog eens bij dat hij een
afgrijselijk geheim met betrekking tot Simon bij zich draagt... Jason Bateman, Joel Edgerton (tevens
de regisseur) en Rebecca Hall spelen de hoofdrollen.

teel de scepter over tien vakantieparken in Nederland en België.
Zijn bijna 30 jaar jongere vriendin
Nicol helpt hem waar ze kan en
ook zijn twee zonen Ruud en Mark
en dochter Inge werken in het familiebedrijf. De nieuwe zesdelige
serie Familie Gillis: Massa is Kassa
laat het reilen en zeilen zien van
de familie in hun vakantieparken
in tijden van corona. Hoe beïnvloedt dat de dagelijkse gang van
zaken? En lukt het hen om in de
crisis het hoofd boven water te
houden?
Eén motto staat bij Peter hoog in
het vaandel: “Massa is kassa”,
want aan de verkoop van vier frikadellen heb je niets, maar als je
er 400.000 verkoopt dan wordt het
leuk. Slim ondernemen heeft hemgebracht waar hij nu is met een geschat vermogen van 85 miljoen euro. Maar ondanks alle rijkdom
staat hij nog steeds met beide benen op de grond: hij heeft dan wel
een Rolls Royce en een groot huis,
maar eet liever een broodje kroket
dan kaviaar.
Gillis is aan de ene kant een harde
zakenman, maar tegelijk is het ook
een lieve, gulle man met het hart
op de juiste plaats. Daarnaast is hij
ook een echte familieman; niet
voor niets werken al zijn kinderen
mee in het bedrijf. Zijn beide
zoons Mark en Ruud wonen op het
park Prinsenmeer en ook Inge is
sinds kort weer terug op het park.
De coronacrisis is inmiddels een
paar maanden onderweg en langzamerhand worden de maatregelen versoepeld. Nog een paar dagen en dan gaan ze weer open, dus
is het alle hens aan dek voor de familie en hun vaste werknemers.
De parken moeten in gereedheid
worden gebracht voor de opening.
Caravans moeten worden geplaatst, de laatste hand moet worden gelegd aan de horecagelegenheden en het subtropisch zwemparadijs krijgt een grondige renovatie. Zoon Mark lijkt alles onder
controle te hebben, maar daar
denkt Peter toch wat anders over...
René Oosterman, zendermanager
SBS6: ,,'Peter Gillis is een zeer suc-

cesvolle ondernemer die de kijker
een blik in zijn privéleven en de
manier waarop hij zaken doet
gunt. Extreem rijk, maar tegelijkertijd een gewone Nederlander
die het liefst met de camper op vakantie naar Zuid-Limburg gaat. In
Familie Gillis: Massa is Kassa zien
we hoe de ondernemer en zijn familie het bedrijf runnen en hoe zij
omgaan met de stress die corona
oplevert.”

Streetdanser Luke beschouwt een
verlaten warenhuis in New York
als zijn enige thuis. Daar komen de
beste streetdansers van de hele
wereld bijeen om hun dansmoves
te perfectioneren.
Wanneer Luke en zijn danscrew,
The House of Pirates, het pand
dreigen te verliezen, is hun laatste
hoop gevestigd op het winnen van
de World Jam- wedstrijd. Met het
prijzengeld kunnen zij hun thuisbasis en danshaven behouden. Om
zijn crew te versterken gaat Luke
op zoek naar nieuw talent in de ondergrondse dansscene van New

York. Uiteindelijk vindt hij de
twee dansers die hij nodig had: de
mysterieuze Natalie en Moose (bekend uit Step Up2). Maar Nathalie
draagt een geheim met zich mee
dat niet alleen schadelijk is voor
hun opbloeiende liefde, maar voor
alles waar de Pirates hun leven
aan hebben gewijd.
Samen met zijn versterkte crew
komt Luke tot de meest indrukwekkende dansroutine en lijkt
niets hun overwinning in de weg te
staan. Totdat blijkt dat hun aartsrivalen, the House of Samurai, hun
routine hebben gestolen. Nu moeten ze op het laatste moment met
een nieuwe dans komen. Moose
schakelt de hulp in van zijn oude
MSA (Maryland School of Arts)
crew en samen met hen proberen
ze om in een race tegen de klok
alsnog de beste dansroutine neer
te zetten en ’s werelds meest getalenteerde

VIPS in Ik Weet Er Alles Van!
In speciale VIP-edities van de komische quiz Ik Weet Er Alles Van! ontvangt Ruben Nicolai een breed
scala aan Bekende Nederlanders in de studio. Hun doel: bewijzen dat ze echt álles weten van hun eigen hobby! Om dat te testen krijgen de Bekende Nederlanders uiteraard vragen over hun eigen specialisme, maar óók over de hobby’s van hun tegenstanders. En alsof dat nog niet uitdagend genoeg is,
moeten ze om te winnen inschatten hoe slim de anderen zijn. Elke VIP-deelnemer heeft een verrassende hobby in petto, waar ze werkelijk álles van zeggen te weten. Maar ís dat ook écht zo – of overschatten ze zichzelf? Maar is het grenzeloze zelfvertrouwen van de VIPS terecht? Vreemde vogels, The Beatles, Japan, GTST, Kanye West en Paarden: allerlei onderwerpen komen voorbij (dagelijks om 21.30
uur op RTL4). Lifestyle-coach Maik de Boer (GTST), rapper Gers Pardoel (Kanye West), actrice en professioneel fitgirl Fajah Lourens (Paarden), zangeres Samantha Steenwijk (Formule 1), zangeres Tania
Kross (Game of Thrones), YouTuber Steven Brunswijk (Superhelden) en cabaretière Martine Sandifort (Spiritualiteit).
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Winwoord: NON-FIGURATIEF

Uithuizen:
Wehe-den Hoorn:
Hervormde Kerk:
Bedum:
Eenum:
Godlinze:
Leermens:
Loppersum:
Noordwolde:
Onderdendam:
Oosterwijtwerd:
Stedum:
‘t Zandt:
Zeerijp:
Zuidwolde:

Zondag 09.30 uur dhr Bassie
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers
Zondag zie Bedum
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen opgave
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers

dienst. Internationale diensten. Vertaling anderstaligen aanwezig.
Baptistengemeente (locatie ASWA-gebouw, Burg. Klauckelaan 16)
Appingedam:
Zondag 09.30 uur dienst
Boeddhistische dienst
Uithuizen:
Zondag 19.00 uur rondleiding door Zen River,
vervolgens boeddistische dienst, kennismaking
met de abt en daarna mogelijkheid tot deelname aan de stiltemeditatie. Zen River, ‘t Oldörp,
Oldörpsterweg 1 in Uithuizen.
Nieuw Apostolische Kerk:
Uithuizen:
Diensten in Delfzijl (Weg naar den Dam 15) en
Groningen (Iepenlaan 2)

OPLOSSING P0846

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo:
Zondag 09.30 uur mvr Dijkgraaf-Nijdam (dienst
in Immanuëlkerk)
Bedum:
Zondag 09.30 uur ds Klomp (uitgezonden dienst
via kerktv/radio)
Huizinge:
Zondag 09.30 uur ds Giethoorn (dienst in Johannes de Doperkerk, opgave bezoekers verplicht
via pghuizinge.aanmelden@gmail.com)
Kantens:
Zondag 09.30 uur ds Kleijer
Leens:
Zondag geen opgave
Mensingeweer:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Zondag 09.30 uur ds Langenburg (dienst in
Hoeksteenkerk)
Niekerk:
Zie Ulrum
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur ds Maasland
Stitswerd:
Zie Kantens
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur ds Schoonman (dienst in
Zionskerk)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds Israël. De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl
Ulrum:
Zondag geen opgave
Vierhuizen:
Zie Ulrum
Warffum:
Zondag 09.30 uur da De Boer (dienst in Sebastiaankerk)
Winsum:
Zondag geen opgave
Zandeweer:
Tot nader bericht geen dienst

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo:
Zondag geen opgave
Bedum:
Zondag 09.30 uur ds De Vries (livestream)
Kantens:
Zondag geen opgave
Leens:
Zondag geen opgave
Loppersum:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Voorlopig geen diensten
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur ds Heij en 14.30 uur ds Wijnalda
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur ds De Graaff (online dienst)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur leesdienst dhr Visser (te volgen op www.kerkdienst gemist); voorlopig geen
middagdiensten
Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum:
Zondag geen opgave

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum:
Zondag 09.30 uur leesdienst en 15.00 uur ds
Sneep
Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens:
Zondag 09.30 uur ds Huisman
Ulrum:
Zondag geen opgave

Huisartsen
Doktersdienst Groningen: 09009229
Alle spoedeisende diensten van
de huisartsen in de regio zijn
vervangen door een centrale
doktersdienst. Deze doktersdienst is bereikbaar op avonden,
in de nacht, in het weekend en
tijdens feestdagen. Bellers
wordt gevraagd naar naam,
adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en telefoonnummer. U wordt teruggebeld en al
naar gelang de situatie krijgt u
een telefonisch consult van een
doktersassistent of huisarts, een
afspraak voor een consult op de
huisartsenpost in uw regio of
een visite van een huisarts.

Tandartsen
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 0900-0608
(kosten 0,25 cent per minuut)
voor informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk raadplegen. Op de site
www.vtng.nl is een overzicht
van de aangesloten praktijken
te zien.
De vaste spreekuren op zaterdag en zondag zijn per 1 januari
van dit jaar vervallen!! Raadpleeg het nummer 0900-0608
nummer voor meer informatie.

Diversen
Provinciale uitleenpunten:
Zelf hulpmiddelen halen of
brengen kan bij een aantal lokale uitleenpunten. Zie in de tele-

foongids onder uw woonplaats
de Thuiszorg vermelding. De locaties Groningen en Veendam
van het Hulpmiddelen Centrum
Groningen hebben een besteldienst voor hulpmiddelen die
bezorgd of gehaald moeten worden. Locatie Groningen, telefoon 050-4098200. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen geopend van
16.00 tot 17.00 uur.
Stichting SOS-Telefonische
Hulpdienst:
SOS Telefonische Hulpdienst.
Voor een gesprek van mens tot
mens. Tel. 050-5250000, dag en
nacht bereikbaar.
VBOK:
Vereniging tot Bescherming van
het Ongeboren Kind. Voor hulp
aan moeder en kind i.g.v. ongewenste zwangerschap. Tel. 09002021088, dag en nacht bereikbaar.
Alg. Hulpdienst De Helpende
Hand:
Voor Winsum, Adorp, Sauwerd,
Baflo e.o. Dagelijks 9.30-10.30
uur. Telefoon: (0595) 442925.
Tevens Centraal Meldpunt voor
de Vrijwillige Hulpverlening in
de gemeente Winsum.
Diabetes Vereniging Nederland:
Diabeteslijn 033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over
diabetes (24 uur per dag, ‘s
nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en diensten van de DiabetesverenigingNederland.
Platform gehandicaptenbeleid
Eemsmond:
Voor meldingen en/of klachten

11
15

in de gemeente Het Hogeland,
telefoon 0877845466 of
www.gehandicapteneemsmond.nl
Borstvoedingorganisatie La
Leche League:
Telefonische hulpdienst en informatie: Martien van den BergNijdam 0594-621506 (ook in het
weekend).
Humanitas steun bij rouwverwerking:
‘t Hoogeland: Contactpersoon
José van Drie, telefoon 0503010189.
Actief in de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum.
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HORIZONTAAL: 1 infaam; 6 Tahiti; 12 talg; 13 leed; 15 O.L.; 17
klas; 19 smid; 20 al; 21 ruzie;
23 pol; 25 lente; 27 mier; 28 kijken; 30 room; 31 eet; 32 integer; 34 koe; 35 r.r.; 36 brij; 37
EAN; 39 m.n.; 40 ja; 41 pa; 42
ut; 43 en; 44 b.d.; 46 kok; 49
olé; 51 kV; 53 ork; 55 matroos;
58 pie; 59 roos; 61 teder; 62
teer; 63 Doema; 65 ren; 66
meeuw; 67 Em.; 68 atap; 70
Edam; 72 wij; 73 bron; 74
Amer; 76 Botlek; 77 gratie.

Kloosterburen:

Zondag 09.30 uur Eucharistieviering door pastor
Buter. Plaatsreservering via 06-30840480.
Zondag 09.30 uur Woord- en Communieviering
door Werkgroep Lithurgie
Zaterdag 19.00 uur Communieviering door pastor Hamersma-Sluis
Zondag geen viering; zie Kloosterburen

VERTICAAL: 2 NT; 3 fakir; 4 alle;
5 aga; 7 alm; 8 heil; 9 ieder; 10
td.; 11 Wormer; 14 flemen; 16
luier; 18 spijt; 19 sleg; 20
atoom; 22 zet; 24 oker; 26 nok;
28 knijpkat; 29 neetoor; 32 ir.;
33 ra; 36 bak; 38 nee; 44 border; 45 droom; 47 o.m.; 48 orde; 50 L.S.; 51 kieuw; 52 verwijt; 54 koe; 56 terp; 57 Oene;
58 pee; 60 smart; 62 temet; 64
atol; 66 mama; 69 Ane; 71 dar;
73 Bo; 75 R.I.

R.K. Kerk
Bedum:
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KRUISWOORDPUZZEL P0846
HORIZONTAAL: 1 laaghartig; 6 eiland in de Grote Oceaan; 12
huidvet; 13 verdriet; 15 oosterlengte; 17 groep; 19 beroep;
20 reeds; 21 twist; 23 kluit; 25 jaargetijde; 27 insect; 28 zien;
30 zuivelproduct; 31 trek; 32 onkreukbaar; 34 vrouwelijk dier;
35 regeringsreglement; 36 pap; 37 streepjescode; 39 met name; 40 bevestiging; 41 familielid; 42 grondtoon; 43 voegwoord; 44 buiten dienst; 46 beroep; 49 Spaanse uitroep; 51
kilovolt; 53 walvis; 55 scheepsmaat; 58 gebak; 59 bloem; 61
zacht; 62 pek; 63 Russische raad; 65 loop; 66 vogel; 67 Eminentie; 68 inlandse dakbedekking; 70 plaats in Noord-Holland;
72 persoonlijk vnw.; 73 wel; 74 riviertje in Noord-Brabant; 76
water in Zuid-Holland; 77 bekoorlijkheid.
VERTICAAL: 2 Bijbeldeel; 3 kluizenaar; 4 telwoord; 5 Turkse titel; 7 alpenweide; 8 voorspoed; 9 elkeen; 10 tijdelijk; 11 polder in Noord-Holland; 14 pluimstrijken; 16 babydoek; 18 berouw; 19 grote hamer; 20 klein deeltje; 22 duw; 24 berggeel;
26 dakrand; 28 zaklantaarn; 29 brompot; 32 titel; 33 dwarshout; 36 kuip; 38 ontkenning; 44 bloembed; 45 illusie; 47 onder meer; 48 regelmaat; 50 briefopschrift; 51 visdeel; 52 betichting; 54 hoornbeest; 56 vluchtheuvel; 57 plaats in Gelderland; 58 suikerbiet; 60 droefheid; 62 soms; 64 koraaleiland;
66 familielid; 69 plaats in Overijssel; 71 insect; 73 plaats in
Noorwegen; 75 legerafdeling.

Doopsgezinde Kerk:
Middelstum:
Voorlopig geen diensten of bijeenkomsten
Uithuizen:
Zondag geen dienst
Zijldijk:
Voorlopig geen diensten
Dorpskerk Rottum:
Rottum:
Tot nader bericht geen dienst
Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum:
Zondag 10.00 uur Karlien Elzes (live-stream)
De Cederborg
Middelstum:

Zondag 10.00 uur dienst en woensdag 20.00 uur

De tweede
moord in
Baaiduinen

door Antoon Engelbertink
Wacht eens, ze moet een advocaat hebben. Die moet deze kwestie stevig aanpakken en meteen oplossen. Een klacht
tegen de agenten indienen. Ze voelt de
vinnige duw nog in haar rug toen ze de
politieauto in moest. Misschien had hij
haar wel in haar billen geknepen. Die
viezerik. De advocaat van Alex inhuren
of zou dat niet verstandig zijn? Dan hoort
ze voetstappen naderen, de grendel
wordt knarsend verschoven en de deur
zwaait open.
“Goeiemorgen, mevrouw Middelink.
Hoe gaat het? Ik ben rechercheur Jan
Bakker en… “
Het blijft even stil. De rechercheur doet
een stap naar achteren en krabt op zijn
hoofd. Zijn brede grijns is verdwenen.
“Wacht eens even, wat komt u me be-

Vrijdag 21 augustus
Zaterdag 22 augustus
Zondag 23 augustus
Maandag 24 augustus
Dinsdag 25 augustus
Woensdag 26 augustus
Donderdag 27 augustus

Lauwersoog
hoog
hoog
00.56 13.01
01.35 13.40
02.20 14.31
03.06 15.16
03.45 15.54
04.36 16.50
05.25 17.55

kend voor... U bent mevrouw Middelink niet,
heb ik het idee. Ik weet
het bijna zeker. Wie
bent u, mevrouw?”
“Ik wil graag een advocaat spreken. Anders
zeg ik niets.”
De rechercheur ratelt
van opwinding gewoon door: “Tuurlijk,
nu weet ik het weer.
Dat kapsel en die zwart
gemaakte ogen, dat
geeft een heel ander
gezicht. Nee maar, dat
is onmogelijk…! Ik heb
deel 46
een foto van u gezien
bij Alex van Bentinck in
Hengelo. U bent mevrouw Susanne Granemolen, zijn vriendin. Die vermist werd, hier, vorig jaar. En
die vermoord is op Terschelling in Baaiduinen. Klopt dat? Bent u die vermoorde
vrouw?”
Dit is de meest idiote vraag die hij in zijn
hele carrière heeft gesteld aan een verdachte. Jan Bakker hijgt het uit. Hij praat
niet iedere dag met een vermoorde en
gecremeerde vrouw! Ook hij behoorde
tot de partij die Alex als moordenaar tipte. Zo zie je maar weer dat je je faliekant
kunt vergissen. Veronderstel dat Alex
van Bentinck in Amerika was berecht, de
doodstraf had gekregen voor het vermoorden van Susanne en was opgehangen. In de meeste staten van Amerika
geldt de doodstraf nog, wist ie. Wat een
blunder!
Susanne denkt koortsachtig na. Haar

Uithuizen
hoog
hoog
01.31 13.36
02.10 14.15
02.55 15.06
03.41 15.51
04.20 16.29
05.11 17.25
06.00 18.30

Delfzijl
hoog
hoog
02.25 14.40
03.16 15.25
03.54 16.24
04.40 16.45
05.20 17.35
06.09 18.33
07.00 19.31

We gaan ook deze week eventjes ver terug in de tijd met een foto die oorspronkelijk op een glasplaat
stond en die we dankzij een voormalige inwoonster van Uithuizen kregen. Het is een foto van de
Schoolstraat in Uithuizen rond 1906. Links is de doopsgezinde kerk te zien met daar tegenover de molen De Liefde. Het pand dat half op de weg lijkt te staan, is het logement De Halve Maan. Deze herberg was al vóór 1828 in bedrijf en vooral in trek bij doorreizende muzikanten. Na de sloop werden
hier de panden van borstelmakerij Zijlema en kapper Juk gebouwd. De Schoolstraat heette destijds
overigens de Achterweg en was zeker ter hoogte van het logement een stuk smaller.

dekmantel is naar de filistijnen gegaan.
Niet zo verwonderlijk in deze omstandigheden, het was niet de bedoeling om uitgerekend op het politiebureau van Dalen
te belanden. Deze mensen hebben alles
met Alex meegemaakt natuurlijk. Ze had
die foto ook nooit moeten geven. Maar
hij bleef maar aandringen, dan kon hij
lekkerder slapen!
Ze besluit mee te werken waar het kan
maar ook geen letter verder want opgesloten zitten, is niets voor haar. Typisch,
ze denkt meteen aan Maarten. Hoeveel
dagen zit die joker al en hoeveel moet hij
er nog?
“Ik ben inderdaad Susanne Granemolen
uit Arnhem.”
“Niet vermoord? Wie is er dan wel vermoord? We hebben toch echt een lijk gecremeerd van een vrouw.”
Onder het praten, pakt hij zijn mobieltje
en zegt dat ze inspecteur Henkjan Bovendijks vlug moeten oproepen. Het is nog
even wennen, die nieuwe chef uit Leeuwarden met zijn ADHD maar hij lijkt wel
oké te zijn als je hem maar tijdig inlicht
en alles twee keer bespreekt.
“Ja, Dirk, roep het hele team ‘Klenckeweg’ maar bij elkaar. Ik zit nu te praten
met mevrouw Susanne Granemolen...”
“… ”
“Nee, man, niet met Pauline. Ik ben toch
niet gek! Susanne zeg ik toch. En bel
Hengelo en Arnhem ook even. Oh, vergeet West Terschelling niet. En zeg hen
duidelijk dat ik zit te praten met Susanne
Granemolen! Dan worden ze wel wakker.”
“… ”
“Jezus! Dat bestaat wél. Dat vertel ik dan

wel, ouwehoer, ajuus.”
Jan flikkert zijn mobieltje op tafel dat
prompt doorglijdt en op de grond klettert. Hij heeft zowaar rode wangen gekregen van opwinding. Nog na mopperend,
pakt hij het toestel op.
“Sorry, mevrouw, dit moest ik even regelen. Laten we gewoon doorpraten als u
het niet erg vindt. Is dat goed?”
“Als ik maar een advocaat krijg.”
“Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zegt u eens: wie
was die mevrouw dan in het graf in Baaiduinen?”
“Dat was mevrouw Bea Middelink. Ik gebruikte haar paspoort. Ze lijkt op mij.”
“Kende u haar?”
“Ze is mijn collega geweest. Heeft onvrijwillig ontslag genomen omdat…”
“En wie heeft haar vermoord? Hebt u dat
gedaan? Zeg het maar gerust, hoor. We
komen er toch wel achter, we komen
overal achter.”
“Ik niet! Dat heeft mijn vriend gedaan.
Vreselijk.”
Dan barst Susanne in tranen uit. Nu ze
het hardop zegt, dringt het tot haar door
hoe vreselijk het allemaal is.
Jan Bakker denkt maar aan een ding. Dit
wordt zijn snelste bekentenis ooit. Een
nieuw persoonlijk record. Misschien is dit
wel de snelste bekentenis van heel het
district. Hoelang praten ze nu nog maar?
Tien minuten? Een kwartier? Het verschil
met alle andere arrestaties is dat hijzelf
de eerste minuten totaal van slag was.
Een bijna vergane vrouw was gecremeerd en hup, daar zit ze! Dan schrik je
je toch te pletter! Dus doorzetten!
“Uw vriend? Wilt u zeggen hoe die
vriend heet?”

“Weet ik niet.”
“Kom op, kom op, zeg, zo dom bent u
niet dat ik dát geloof.”
“Alex.”
“Alex wie?”
“Alex van Bentinck heeft het gedaan,”
snikt ze nog na.
“En hoe? Hoe heeft hij haar vermoord?”
“Dat kan ik niet zeggen,” snikt ze weer.
Maar rechercheur Jan Bakker drukt door:
“Tuurlijk wel. Als je het maar probeert.
Met een groot mes? Een balpen? Rattengif? Een pistool?”
“Nee, niet met een mes. Bah.”
“Susanne, in godsnaam… Ik hoef toch
niet alles op te noemen waarmee je iemand kunt vermoorden? Zeg ’t toch gewoon. Dan ben je het ook kwijt. Echt, dat
is het beste voor jou.”
Ze gaat diep zuchtend door de knieën en
snottert: “Alex had een steen klaargelegd
voordat ze kwam koffie drinken. Dat had
ik met haar afgesproken. Dat ze kwam,
dus. Daarmee sloeg hij haar van achteren
neer, gewoon een flinke klap tegen de
slaap zodat ze bewusteloos tegen de
grond sloeg. Toen heeft hij het kussen
gepakt en dat…”
De angstige vrouw zwijgt en staart met
grote ogen naar de muur. Zal ze dat
beeld ooit van haar hele leven kunnen
vergeten? Waarom stond ze ook stiekem
achter de deur van het fietsenhok? Alex
was heus wel mans genoeg om het alleen te doen, had hij nog gezegd.
“Wat voor steen was dat?”
“Zo’n klinker.”

Wordt vervolgd
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Cursussen

Diversen

Diversen

Klarinet/saxofoon/drums
of een ander instrument leren bespelen? Meer weten
over klankmeditatie?
Lessen op lokaties in o.a.
Winsum, Baflo en Leens.
Kijk op
muziekschoolnoord
akkoord.nl
voor een vakbekwame en
enthousiaste docent.

U wilt uw MEUBELEN opnieuw laten BEKLEDEN? Ga
dan naar een vakkundig en
voordelig adres: W. Hemmes, Hoofdstraat Oost 37,
Uithuizen. Ons telefoonnr.
0595-431675.

De Zaak Ulrum
Gespecialiseerd in het
veegschoon opleveren van
woningen. De onkosten
worden verrekend met uw
inboedel.
Contact: Peter Woddema
Tel: 06-13840504
p.woddema@hetnet.nl

Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur worden opgegeven.

OC: regionaal de beste.

Adverteren doet verkopen
Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

Tuinieren

Enkele Alpaca’s en mooie
alpaca wol om zelf te spinnen (wit, beige, bruin, grijs)
Ook handgesponnen wol in
verschillende kleuren! Bel
voor meer informatie! Tel:
06-30699312.

DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM
industrie- en garagedeuren.
Levering, reparatie en onderhoud. Tel. 0595-497024.

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN
Voor al uw wand- en plafondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerkzaamheden.
Tel. 0654917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen.

Dienstverlening
JAN DOFF
UITHUIZERMEEDEN
- Spitten en frezen
van uw tuin
- Het leggen van riolering
- Het draineren van
uw tuin of paardrijbak
- Het rooien van
hagen en struiken
- Het slopen en afvoeren
van beton en asfalt
- Beschoeiing plaatsen
- Het uitgraven en aanleggen van uw oprit en terras
- Bomen zagen
- Gras zaaien
Tel. 06-21990614

Gratis halen wij uw
oude wasmachines,
vaatwassers, kachels,
fietsen enz., tevens te
koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 /
06-41798273
Petunia hanger 3-kleurig
€4,99; 2 bolchrysanten
€7.99; Hebe Addenda v.a.
€4.99; vaste planten v.a.
€1.25, vruchtbomen in pot
v.a. €11.99; rozen v.a. €2.99;
klimop v.a. €0.99.
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6, Haulerwijk, tel. 0516-421448
PASFOTO’S
GEGARANDEERD GOED
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400.
www.vaszlovszky-winsum.nl
De Luingahof Bierum
Pruimen, zomerappels,
fruit, groenten, spekbonen,
nieuwe aardappelen,
bio-vlees, boerenkaas.
Terras in de boomgaard.
Openingstijden: di. t/m do.
13-18 uur, vrij. 9-18 uur, zat.
9-17 uur. Borgsingel 9,
Bierum, 0596-591859.
www.luingahof.nl
Stokspekbonen,
Heinrichsreuzen,
aardappelen Doré en
Frieslanders, div.
groenten, courgettes,
tomaten, scharreleieren,
potgrond enz.
Fam. Ten Hove,
Trekweg 38,
Doodstil (Zandeweer),
0595-432927.
Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503
2 x 1 pers. bedden l 1,95, br.
90 cm., samen voor €40,-;
1500 stropdassen met en
zonder opdruk voor €75,-;
16 groene tuinstoelen, stapelbaar, in prima staat, voor
€50,-; 2 oude oor fauteuils,
i.z.g.s. €150,-; 4 bandrecorders + banden €100,-; 5
bedstede deuren, orig. met
sluitingen €100,- Tel: 0596623808.
Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur worden opgegeven.

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur natuurproduct, dus milieuvriendelijk. Project- en Woninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Loppersum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl
HORLOGEBATTERIJEN
Inclusief montage
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400.
www.vaszlovszky-winsum.nl
Nwe. aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en nieuwe uien.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum
0595-491365.
Moet
weg (verkeerde
maat) t.e.a.b. in 1 koop: asbestvrije golfplaten (6golf)
30/152x110
en
6/121x110. Omgeving Usquert. Tel: 06-51825399.
Hobbykwekerij
De Streekhof Den Andel
zelf te plukken deze week
Clapps peren à €1,- per
kg. Bramen à €3,- per kg
Dahlia’s 7 stengels voor
€1,50. Groninger honing
Verkoop tot 12 uur do. vr.
en zat. Tel: 06-12565989
DE CAMERA MET DE
MOGELIJKHEDEN DIE U
ZOEKT VINDT U BIJ
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400. .
www.vaszlovszky-winsum.nl
Bolchrysanten
te koop vanaf a.s. maandag, grote diameter, vers
van de kweker, diverse
kleuren, ook 3 kleur.
Kwekerij Oosterhuis,
Ossegang 14a, Uithuizen.

Te koop gevraagd
MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voertuigen. Tel. 050-3113718.

Landbouw
Ambachtelijke slager
Paul van der Kley
Kollumerzwaag.
Gespecialiseerd in
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.
www.huisslachting.nl

Gevraagd personeel
Wie wil (naar eigen inzicht
en zelf te bepalen tijden) af
en toe onderhoud plegen
aan mijn TUIN in
WARFFUM? Vergoeding
in overleg. Tel: 06-44810996

Tuinieren
DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier.
tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)
Kappen van bomen, het
versnipperen van snoeihout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden.
Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl
HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL
Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl
Tel. 0595-438332
Ommelander Courant:
regionaal de beste.

Computers
Poelma Computer Service
Wierhuisterweg 67
9968 AP Pieterburen
Tel: 0595-528576
Tel: 06-12587813
www.poelma-computers.nl
www.poelma.nl

Kennismaking
Ben géén prins, zoek ook
géén prinses, wel een goede vrouw. Ben zelf 77 jaar,
net, ser. Tel: 06-30528925.
Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail toezenden. Het
adres hiervoor luidt:
ommelander@noordpers.nl

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur
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Vandaag in de abonneekrant

Onduidelijkheid over voormalig plein Togtemaarschool

Omwonenden De Vlijt
ergeren zich aan gemeente
Speciale aanpak
voor SOGK-kerken
met schade

e 45,

00

per
half jaar

ONDERDENDAM - Voor de bijna honderd monumentale kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is
een speciale aanpak afgesproken voor de
afhandeling van aardbevingsschade. Dinsdag werd hiervoor in Onderdendam een convenant getekend tussen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de SOGK. Groningen telt ruim 250 monumentale kerken. Bijna honderd daarvan zijn eigendom van de
SOGK, waarvan een groot deel in het aardbevingsgebied ligt. Bij ...

BEDUM - Omwonenden van De
Vlijt in Bedum ergeren zich aan
de in hun ogen trage gemeente
Het Hogeland. Reden van die
ergernis is het feit dat er nog
niets bekend is gemaakt over de
voortgang van het voormalige
plein van de Togtemaarschool.
Stichting de Vlijt Breed heeft
weer aan de bel getrokken.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Herstel van glas in
lood-ramen RK-kerk Uithuizen
UITHUIZEN - Van de rooms-katholieke kerk in Uithuizen zullen de
24 glas in lood-ramen hersteld
worden. Maandag werd het officiële startsein voor de renovatie
gegeven. De planning was om in
april of mei al te starten met de
werkzaamheden. Door de uitbraak van het coronavirus is dat
toen echter uitgesteld. Voor dat
het herstel tot uitvoering kon komen, is er al een lang traject ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Heel veel bloemen in Bio
Pluktuin Lageweg in Bedum
BEDUM - Wie langs de rand van
Bedum fietst en de kruising van
de Lageweg met de Wroetende
Mol nadert, ziet sinds dit voorjaar een prachtig bloemenveld
liggen. Het zoemt hier van de vele bijensoorten, kevertjes en andere diertjes, vlinders vliegen af
en aan en zelfs slakken zijn hier
welkom. Bezoekers mogen voor
weinig geld een bos biologische -onbespoten- bloemen plukken ...

Men heeft het college en de raadsleden van Het Hogeland een brief
gestuurd met tal van op- en aanmerkingen over de gang van zaken. Men vindt dat de wensen van
de stichting genegeerd worden
door de gemeente. Men vreest bovendien vertraging in de uitvoering van de plannen met als gevolg
dat men nog twee jaar met een
braakliggend terrein te maken
heeft. De plannen van het college
kunnen zoals bekend niet rekenen
op steun van een aantal omwonenden en die zullen dan ook gaan
procederen, zo waarschuwt de
stichting. ,,Wij als buurt willen
echt onze inbreng hebben en niet
worden gebruikt voor het spelletje
dat wij zogenaamd inspraak hadden. Wij hoeven u niet te herinne-

ren hoe de plannen voor de nieuwe
Togtemaarschool ons door de strot
zijn geduwd”, schrijft men in de
brief. Men hoopt dat het college terugkomt op het eerste plan, dat wel
instemming van de buurt had. ,,Anders zijn wij bang dat we nog jarenlang tegen een zandbak aan moeten kijken en dat het brengen en
halen van de kinderen dit jarenlang dramatisch zal blijven voor de
hele buurt en inherent hieraan het
wegdek van De Vlijt vreselijk zal
zijn om overheen te rijden.”
Men heeft een afvaardiging van het
college en de raad uitgenodigd om
de situatie ter plekke te komen bekijken en te praten met de stichting zodat het invullingsplan zo snel
mogelijk gerealiseerd kan worden.

‘Artsen moeten niet op
stoel RIVM gaan zitten’
ZANDEWEER - Kermisexploitant Freddie Velthuis uit Zandeweer is ‘not amused’ over het
feit dat de huisartsen in Warffum en Baflo, zoals donderdag
gemeld, klagen over het feit dat
er in de regio weer kermissen
georganiseerd worden. ,,Zij
moeten niet op de stoel van het
RIVM gaan zitten, dat is niet

hun plek.”
Velthuis zegt zich te ergeren aan
het feit dat de artsen zich alleen
tot de gemeente hebben gewend
en niet hun licht hebben opgestoken bij de organisaties van de betreffende kermissen. ,,Ik snap het
niet. Als ze hier problemen mee
hebben, moeten ze naar Verwegistan emigereren. Wij voldoen aan

de strengste eisen en onze plannen
zijn niet voor niets goedgekeurd
door de Veiligheidsregio. En die
zijn niet de gemakkelijkste”, aldus
Velthuis. ,,Ik vind het allemaal
zwaar overtrokken wat ze beweren. Die artsen ontvangen iedere
dag hun salaris, wij niet. Een
bouwmarkt als Hornbach is ook gewoon open en kijk eens hoeveel
mensen daar heen gaan. Of naar
een pretpark als Walibi. Daar komen op één dag meer mensen dan
de kermissen in Baflo, Uithuizen
en Uithuizermeeden in totaal zullen bezoeken. Wij zijn absoluut
niet over één nacht ijs gegaan en
voldoen aan alle gewenste maatregelen om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen
te gaan. Als ze met ons contact
hadden opgenomen, hadden we
dat ook prima kunnen uitleggen.”

Rommelmarkt
in Middelstum
Meer dvd’s in
bieb Garnwerd
GARNWERD - De collectie dvd’s
in de dorpsbibliotheek van Garnwerd is fors uitgebreid dank zij
een bijdrage van een gulle gever.
Deze bieb bevindt zich in obs De
Kromme Akkers en is geopend tijdens de schooltijden.

MIDDELSTUM - Buurtvereniging Plan West in Middelstum
organiseert vrijdag een rommelmarkt voor jong en oud. Diverse spulletjes worden verkocht, waaronder zelfgemaakte,
plantjes maar ook is er koffie,
thee en ranja verkrijgbaar. Verder is er een springkussen voor
de jeugd. Dit alles speelt zich af
bij de speeltuin aan de Akkerstraat in Middelstum. De aanvang is 16.00 uur en het duurt
tot circa 20.00 uur.

Online praten over
toekomst Het Hogeland
WINSUM - Hoe komt de gemeente Het Hogeland er straks
uit te zien? Daar mogen de Hogelandsters met elkaar over nadenken. In het lokaal programmaplan De kop op ’t Hogeland
wordt een deel van deze ‘toekomstige welvaart’ uit de doeken gedaan. Op dinsdag 25 augustus wil de gemeente inwoners bijpraten over deze plannen in een online informatiebijeenkomst.
De online informatiebijeenkomst
kunnen belangstellende live volgen via YouTube. Op 25 augustus
wordt om 19.30 uur gestart. Vanaf
19.00 uur kan men op het gemeentelijk YouTube-kanaal al doorklikken naar de livestream. Een opname van de livestream is ook achteraf op YouTube terug te kijken.
Het lokaal programmaplan bestaat
uit zes thema’s. Tijdens de live-

stream worden de koppen bij elkaar gestoken. Na een welkomstwoord door burgemeester Henk
Jan Bolding gaat de gemeente met
de inwoners in gesprek.
De thema’s die aan bod komen,
zijn Toekomstbestendige bedrijvigheid; Leven lang ontwikkelen;
Wonen & Leven op de Wierden;
Zorgen voor & met elkaar; Het Hogeland goed verbonden en Pronkjewailen op ’t Hoogelaand.
Rond 20.30 uur is de bijeenkomst
afgelopen. Ingelogd met een Google-account kan men live vragen
stellen via de chatfunctie van YouTube. Dat kan ook via WhatsApp.
Wie van tevoren al vragen heeft
over het lokaal programmaplan,
kan alvast een berichtje sturen
naar de gemeente Het Hogeland.
,,Vanuit de studio proberen we de
sprekers op zoveel mogelijk vragen te laten reageren. Lukt dat
niet, dan komen we er later op terug”, belooft de gemeente.

Herinrichting Uithuizen gestart

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Nieuwe coronaregel: thuis
niet meer dan zes gasten
NOORD-GRONINGEN - De coronaregels worden verder aangescherpt. Meest opvallend is het ‘zeer dringende advies’ om thuis niet
meer dan zes personen tegelijk te ontvangen. Dit is dinsdagavond tijdens een persconferentie door premier Rutte bekend gemaakt. Het
aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen is de afgelopen twee weken verder toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat dit vooral komt ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Rixt van Goslinga ‘Maak
van je tuin je vakantieplek’
WINSUM - Groen is de rode draad in het leven van Rixt van Gosliga
uit Winsum. Ze is namelijk niet
alleen tuinadviseur- en tuinontwerpster, ze geeft tevens cursussen en rondleidingen. Maar
daarnaast vertelt ze bij alles wat
ze doet de boodschap dat ‘groen’
ons leven verrijkt en dat dat
niet in geld uit te drukken is.
Rixt van Gosliga is al een groot
gedeelte van haar leven ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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UITHUIZEN - De provincie is maandag begonnen met de herinrichting van de Provincialeweg
N363 door Uithuizen. Tevens wordt er groot onderhoud gepleegd aan de weg, die gedurende lange tijd voor het verkeer is afgesloten. Tussen de
afslag Streeksterweg bij Usquert en de oversteek
van de Talmaweg in Uithuizen is er geen verkeer
mogelijk. De provincie heeft diverse omleidingsroutes aangegeven. Tot 9 september wordt er binnen de bebouwde kom gewerkt, aansluitend

 automatisch, mijn banknummer is  per acceptgiro

  

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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in enveloppe
zenden aan:
Antwoordnummer 1 - 9980 XA Uithuizen
Een postzegel is niet nodig !

Vernielzucht
in Eenrum
EENRUM - In Eenrum zijn afgelopen weekend op diverse plekken veel vernielingen aangericht. Op het sportpark werden
tal van kapotte bierflessen gevonden en jonge aanplant bleek
uit de grond gerukt. In het dorp
zelf werd een abri vernield en
werd er over auto’s in de Dokter
Posthumuslaan heengelopen.
Ook werden ruitenwissers eraf
getrokken.

wordt de tweede fase opgestart. Dat betreft het
gedeelte tussen de Talmaweg-oversteek tot aan
Uithuizermeeden. Daar zal men tot 25 september aan het werk zijn. Het is de bedoeling dat de
doorgaande weg in de bebouwde kom een wat
‘dorpser’ aanzien krijgt. Dat doet men door de
kruisingen compacter te maken en het gebruik
van de kleur rood op delen van het wegdek en
de kruisingen.

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
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