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NOORD-GRONINGEN - Als het aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Het Hogeland ligt, wordt
het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) vol-
gend jaar met tien procent verhoogd. Dat is een van de
maatregelen die de gemeente uit de dieprode cijfers
moeten halen. Daarnaast zal op diverse terreinen fiks
moeten worden bezuinigd. Als er niets gebeurt, dreigt er
een jaarlijks tekort van minstens 6 miljoen euro.

Dat alles staat in de bouwstenen-
notitie Bouwen aan een nieuw even-
wicht, die gistermiddag door het
college is gepresenteerd en woens-
dag 2 september aan de raad
wordt voorgelegd. Het stuk gaat
uit van drie scenario’s: fiks bezuini-
gen met een OZB-verhoging van 5
procent, fiks bezuinigen met een
verhoging van 7,5 procent of nog
meer bezuinigen en het dorpenfon-
des en het ondernemersfonds, bei-
de nog maar net met veel tromge-
troffel in het leven geroepen, op te
heffen. Beide OZB-percentages

zijn exclusief de al geplande trend-
matige verhoging van het tarief
van 2,5 procent.
De voorkeur van het college gaat
uit naar scenario 2. Dat betekent
dus dat de inwoners worden gecon-
fronteerd met een ozb-verhoging
van in totaal tien procent. Daar-
naast zal er worden bezuinigd op
de jeugdzorg, zal er binnen de ge-
meentehuizen efficiënter worden
gewerkt, zal er slimmer worden in-
gekocht en wordt er minder geld
gestoken in het sociaal domein, het
sociaal cultureel werk en de bij-
zondere bijstand. Verder wil het
college onder meer gaan bezuini-
gen op sport(accom modaties) en
infrastructurele werken, worden
er gemeentelijke gebouwen afge-
stoten, gaat men nog eens met de
stofkam door de begroting en gaat
een aantal van de vier gemeente-
huizen dicht.
Scenario 2 biedt, volgens wethou-
der Eltjo Dijkhuis, echter ook
ruimte om de ambities uit te voe-
ren die het gemeentebestuur
heeft. ,,We willen blijven investe-
ren in de brede welvaart van Het
Hogeland en aandacht houden
voor de kwetsbaren in de samenle-
ving. Maar we staan voor hele pijn-
lijke keuzes en beslissingen. Ik had
ook liever gezien dat de zilvervloot
de Eemshaven was binnen geva-
ren, maar de realiteit is anders.’’
Het laatste woord is op 2 septem-
ber aan de gemeenteraad. De be-

handeling van de bouwstenennoti-
tie zal op dezelfde manier gebeu-
ren als de begroting. Dat houdt in
dat alle fracties algemene beschou-

wingen zullen houden. De bijeen-
komst begint om 16.00 uur. Of pu-
bliek en pers dan weer welkom
zijn, is nog niet bekend.

Hennepplantage
in woning Leens
LEENS - De politie heeft maan-
dagmorgen een hennepplantage
aangetroffen in een woning aan
de J.P. Beukemastraat in Leens.
De politie kan niets zeggen over
het aantal planten dat in beslag
is genomen en vernietigd. Er
zijn geen arresties verricht. Vol-
gens buurtbewoners is de bewo-
ner van het pand zondag naar
Spanje vertrokken.

Ulrum is blij met de nieuwe invulling van de voormalige supermarkt  (foto: Hans van der Heide).

Winkelhuis Ulrum geopend
ULRUM - Het winkelhuis in
Ulrum heeft zaterdag officieel
de deuren geopend. De belang-
stelling voor de aanwinst voor
het dorp was meteen groot.

Op 1 juni 2015 sloot de voormalige
Spar-supermarkt haar deuren. Het
pand heeft ruim vijf jaar leeg ge-
staan. Stefan Valkema en zijn
vriendin Petra Woddema besloten
vorig jaar het pand, zoals gemeld,
te kopen. Ze wilden er een winkel-
huis van maken en vonden al snel
huurders. 
Het stel woont inmiddels boven
het winkelhuis dat nu ruimte biedt

aan zeven ondernemers. Het gaat
om een kapsalon, een nagelstudio,
een cadeaushop, een bloemenzaak
en een winkel in curiosa en bro-
cante. Daarnaast hebben een par-
tytentenverhuurbedrijf en een
frisdrankleverancier er hun op-
slag.
Het sfeervolle ingerichte pand
heeft de naam d’Olle Spar gekre-
gen.

Uithuizer betrokken bij dodelijk ongeval

UITHUIZEN - Een 56-jarige vrachtwagen-
chauffeur uit Uithuizen is maandagmorgen be-
trokken geweest bij een dodelijk verkeersongeval
op de A30 bij Salzbergen in Duitsland. Een colle-
ga-vrachtwagenchauffeur is hierbij om het leven
gekomen. Deze man kreeg motorpech en zette
zijn vrachtwagencombinatie op de vluchtstrook.

Nadat hij was uitgestapt om poolshoogte te ne-
men, ging het gruwelijk mis. De vrachtwagen
van de Uithuizer (foto), die gedeeltelijk op de
vluchtstrook reed, botste tegen de chauffeur van
de vrachtwagen en de combinatie. De chauffeur
was op slag dood (foto Van Oost Media).

Bouwbedrijf Sietsema
redt nest jonge uilen
MIDDELSTUM - Bouwbedrijf
Sietsema in Uithuizen is vrij-
dag in de rol van dierenambu-
lance en brandweer gekropen.
Er werd met de verreiker uitge-
rukt om in Middelstum een
nest jonge uilen in nood te red-
den. 

De reddingoperatie werd uitge-
voerd bij de familie Gast in Mid-
delstum, waar in 1995 - na een
brand - een nieuwe boerenschuur
was gebouwd. Daarbij werd ook
een uilenkast in de nok van de
schuur geplaatst, zoals ook bij veel
oude boerderijen het geval is. De
kast bevindt zich op twaalf meter
hoogte en is dus moeilijk bereik-
baar met een ladder. 
Sinds de bouw in 1995 is de kast
geregeld bewoond. Vorige week
zag de familie Gast een jonge kerk-
uil half voor het vlieggat zitten en
werd alarm geslagen. Dat de uil zo
hoog in de kast zat, kon maar één
ding betekenen: de kast zat vol
met nestmateriaal en uitwerpse-
len. Om te voorkomen dat de jonge
uilen - ongeveer acht weken oud
en nog niet in staat te vliegen - uit
het nest zouden vallen, werd direct
actie ondernomen. 
Bertil Sietsema van het gelijkna-
mige Uithuizer bouwbedrijf rukte
uit met de verreiker. Veilig in de
werkbak ging het naar twaalf me-
ter hoogte. Toen het luik verwij-
derd was, bleek de kast bijna volle-
dig dicht te zitten. Er was nog
maar een kleine ruimte over, net

genoeg  voor vijf jonge uilen maar
niet voor een opgroeiend gezin. 
Na te zijn geringd door Albert Erik
de Winter en Anno Galema zijn de
uiltjes weer keurig teruggeplaatst
in hun schone bovenwoning. Bertil
Sietsema werd uitgebreid bedankt
voor zijn bereidheid om belange-
loos alle hulp te bieden, waardoor
het leven van de uilenfamile gered
kon worden. 

Bertil Sietsema met een van de jonge uilen die gered werden. 
Bouwstop voor
stal Tinallinge
TINALLINGE - De gemeente
Het Hogeland heeft een bouw-
stop opgelegd voor de realisatie
van een ligboxstal bij een boer-
derij in Ti nallinge. Voor de
bouw is een aanvraag omge-
vingsvergunning in behande-
ling. De toezichthouder heeft
vastgesteld dat er werkzaamhe-
den worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning. Om een
onomkeerbare situatie te voor-
komen is per direct een bouw-
stop ingelast. Dat houdt in dat
alle bouwactiviteiten moeten
worden gestaakt. 

NAM steekt ruim 202
miljoen euro in versterking
NOORD-GRONINGEN - De NAM
heeft de afgelopen drie maanden
ruim 202 miljoen euro gestoken in
versterking van panden.
Sinds 1 juli is het bedrijf zelf niet
meer verantwoordelijk voor de zo-
genaamde Nieuwbouwregeling.
Die is toen overgegaan naar de Na-
tionaal Coördinator Groningen
(NCG). De NAM heeft in de laatste
drie maanden dat men verant-
woordelijk was bijna 5800 wonin-
gen en 227.000 vierkante meter
aan scholen,  kantoren en bedrij-
ven laten versterken.
NAM-directeur Johan Atema is te-
vreden. ,,In nauwe samenwerking
met de NCG, bouwondernemin-
gen, gemeenten, investeerders en
andere regionale partijen hebben
we afgelopen zes jaar deze rege-
ling uitgevoerd. Ik ben trots op het

resultaat. Dit resultaat heeft er
mede voor gezorgd dat de provin-
cie Groningen, ook in een onzeke-
re tijd, aantrekkelijk bleef om te
bouwen en te investeren. De over-
gang van de regeling van de NAM
naar de NCG is het afgelopen jaar
erg goed verlopen.”

Het Hogeland ziet
datalekken groeien
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meente Het Hogeland heeft het
aantal datalekken vorig jaar
zien groeien. Was er in 2018
nog sprake van 17 incidenten,
vorig jaar is dat aantal opgelo-
pen naar 21. Dat staat in de In-
formatiebeveiligingsrapportage
van de gemeente

Er is sprake van een datalek wan-
neer onbevoegden kennis kunnen
nemen van persoonsgegevens. De
datalekken zijn door de gemeente
gemeld bij de Functionaris Gege-
vensbescherming. 
Nagenoeg alle datalekken hebben,
volgens de gemeente, als oorzaak
dat er fouten worden gemaakt in
de verzending. Zo vindt er regel-
matig, door verscheidene teams in
de gemeentehuizen, een verwisse-
ling plaats. Er wordt dan bijvoor-
beeld een verkeerde bijlage bij
een brief gedaan of een brief of e-
mail wordt verkeerd geadresseerd.
Enerzijds heeft dit, volgens de on-
derzoekers, als oorzaak dat er on-
zorgvuldig gewerkt wordt en an-
derzijds is soms de werkdruk te
hoog waardoor er te snel gewerkt
moet worden. 
Begin vorig jaar was het raak op
de afdeling burgerzaken. De on-
derzoekers beschrijven wat er mis
ging. ,,De werkdruk op deze afde-
ling was hoog. De reguliere werk-
wijze voor het versturen van een
uittreksel uit het bevolkingsregis-
ter was dat men deze print en met -
een in een envelop stopt. Door de
hoge werkdruk werden er meerde-
re uittreksels tegelijk geprint
waardoor risico ontstaat dat hier
een verwisseling optreedt. Dit was
dus ook het geval. Zowel de be-
trokkenen als de Autoriteit Per-
soonsgegevens is op de hoogte ge-
steld van het datalek. Eerder was
bij hetzelfde team ook al een data-
lek gemeld waarbij een verkeerd
adres boven een verzonden per-
soonslijst is terechtgekomen. Dat
had te maken met een computer-
systeem dat door de samenvoeging

van de voormalige gemeenten Be-
dum, Winsum, De Marne en Eems-
mond nog niet optimaal werkte.
Adressen moesten destijds hand-
matig worden ingevoerd. Ook dit
datalek is zowel bij de betrokkene
als bij de Autoriteit Persoonsgege-
vens gemeld.’’
Verder ging het onder meer mis
bij de servicedesk waar bij uitzon-
dering een laptop kan worden ge-
leend. ,,Op een uitgeleende laptop
stonden twee documenten met
daarin bijzondere persoonsgege-
vens over de gezondheid van ie-
mand. In een van de twee gevallen
gaat het om een jeugdige. Van de
andere is de leeftijd niet vast te
stellen. De laptop is door iemand
van de afdeling automatisering ge-
wist. Dit datalek is gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Door
degene die het document aantrof
en door de Functionaris Gegevens-
bescherming kon niet achterhaald
worden om wie het gaat omdat er
enkel voornamen bij de documen-
ten werden gebruikt. Voor de op-
steller van het document en meer-
dere personen uit de omgeving van
de betrokkene was hoogstwaar-
schijnlijk wel af te leiden om wie
het gaat, er is hier dus wel sprake
van herleidbare persoonsgegevens
en ook nog eens bijzondere per-
soonsgegevens, in dit geval gege-
vens over de gezondheid van de
betrokkene.’’

De gemeente Het Hogeland stelt
alles in het werk om het aantal da-
talekken fors terug te dringen.
Maar men stelt ook dat 100 pro-
cent beveiliging niet bestaat en
ook niet nagestreefd moet worden.
,,De kosten van beveiliging moeten
in verhouding zijn tot de risico’s.
Bij informatiebeveiliging gaat het
om het vinden van een optimale
balans tussen risico’s, maatrege-
len, kosten en werkbaarheid. Het
is wel van belang dat de risico’s be-
kend zijn en dat een bewuste afwe-
ging is gemaakt over de te nemen
risico’s’’, stelt het college van bur-
gemeester en wethouders.

Loppersum is op zoek naar
kandidaten Waarderingsprijs
LOPPERSUM - Jaarlijks reikt
de gemeenteraad van Lopper-
sum de Waarderingsprijs uit.
Deze prijs wordt dit jaar uitge-
reikt op maandag 14 december
tijdens de laatste raadsvergade-
ring. 
De prijs is voor een persoon of een
groep inwoners binnen de gemeen-
te die een bijzondere prestatie op
maatschappelijk, sportief of cultu-
reel gebied hebben geleverd of de

gemeente op een positieve wijze in
het nieuws hebben gebracht.
,,Kent u iemand of een groep men-
sen die in aanmerking komt voor
deze prijs? Schroom niet deze per-
soon of groep voor te dragen. We
hopen op veel inzendingen”, roept
burgemeester Hans Engels zijn in-
woners op. 
Meer informatie, de voorwaarden
en het aanmeldformulier staan op
www.loppersum.nl. Voordragen
kan tot en met 22 november.

Bescheiden afscheid
gemeente Loppersum
LOPPERSUM - Loppersum heeft
nog maar een paar maanden te
gaan tot aan de herindeling. Op 14
december zal de gemeenteraad
voor het laatst vergaderen, waarna
er op donderdag 17 december een
officieel afscheid is. Hoe dat er uit
ziet, is nog niet zeker. Burgemees-
ter Hans Engels: ,,We zullen moe-

ten bekijken hoe het past in de co-
ronaregelgeving van dat moment.
We zullen er rekening mee moeten
houden dat er sprake van enige be-
perking zal zijn.” Een bedrag is er
nog niet aan gekoppeld. Engels:
,,Er zal geen volstrekt onbeheerste
budgetaanvraag zijn.” Loppersum
houdt het dus bescheiden.
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Noorderzorg ziet ook
kansen voor Middelstum
MIDDELSTUM - Geke Blokzijl
ziet namens Noorderzorg kan-
sen voor Middelstum. Noorder-
zorg is momenteel al actief in
Delfzijl, Uithuizen en Uithui-
zermeeden en is ontstaan uit
een fusie van ‘t Gerack en Van
Julsingha. 

Volgens haar moet het plaatje aan
alle kanten kloppen. ,,Wij zijn na-
tuurlijk ook een commercieel be-
drijf. De zorg moet betaald worden
en dat geldt ook voor onze mede-
werkers. Maar samen met de
dorpscoöperatie MiddelSoam gaan
we uitzoeken hoe de zorg er in
Middelstum uit moeten komen te
zien. Een mengvorm is zeker moge-
lijk. Dat is ook afhankelijk van wat
het dorp wil. Belangrijk is dat het
pand het gebied gaat bedienen.
Het is bedoeld voor de lokale
markt en niet om te gaan concurre-
ren. Mensen moeten in hun eigen
omgeving oud kunnen worden, dat
is de koers waarop wij varen.’’

Yke Toepoel is dat als Middelstu-
mer met haar eens. ,,Oudere men-
sen moet je niet verplaatsen naar
elders. Die moeten in hun eigen
omgeving kunnen blijven wonen.
Of ze dan naar Loppersum moeten
of naar Alkmaar blijft hetzelfde.

Ze zijn weg uit hun vertrouwde
omgeving.” 
Toepoel is samen met een tiental
anderen van meet af aan betrok-
ken bij de toekomst van het Hip-
polytushoes. ,,Er zijn destijds
meerdere huizen van de Zonne-
groep gesloten. In ons dorp hebben
we vervolgens een enquête gehou-
den met een hele grote positieve
uitslag voor behoud van het Hippo-
lytushoes. Dat was reden genoeg
voor ons om er mee verder te gaan.
De dorpscoöperatie zal voor het
vrijwilligersdeel gaan zorgen en al-
le sociale activiteiten zijn inmid-
dels weer opgestart. Bovendien
hebben we het dorpsloket opge-
richt. Dat is een mooie basis voor
de verdere invulling. We hebben
in wethouder Schollema een hele
goede partner gevonden en zijn
heel blij dat we nu ook met Geke
om tafel zitten. Langzaam krijgen
we op deze manier de invulling die
we graag willen. We hopen dat het
op termijn weer een ouderenzorg-
complex zal zijn.” ,,We zullen kij-
ken hoe we een stevig fundament
kunnen leggen”, belooft Blokzijl. 

De toekomst van het Hippolytushoes in Middelstum lijkt wat zonniger te gaan worden.

MIDDELSTUM - Er zijn plannen voor een nieuwe invul-
ling van het Hippolytushoes in Middelstum. Daarmee gl-
oort er een nieuwe toekomst voor een groot pand in een
dorp met een sterk sociaal netwerk. Het is een sterke
wens van dorpsbewoners om hier weer een maatschappe-
lijke, zorgende functie aan te geven. Ouderenzorgorgani-
satie Noorderzorg moet die plannen, samen met dorps-
coöperatie MiddelSoam, vorm gaan geven. De gemeente
Loppersum is blij met de ontwikkelingen.

Vorig jaar trok het Zonnehuis de
stekker uit het Hippolytushoes,
waardoor de zorg voor ouderen tot
verbijstering van velen uit Middel-
stum verdween. De zorgbehoeven-
de bewoners moesten hun heil bui-
ten de dorpsgrenzen zoeken. En
dat mag niet weer gebeuren vindt
zowel de gemeente, Noorderzorg
als MiddelSoam. Wethouder Bé
Schollema: ,,Er zijn de afgelopen
weken en maanden veel gesprek-
ken gevoerd en dat heeft ertoe ge-

leid dat we denken dat er een ge-
zonde, structurele herinvulling van
het pand mogelijk is. Als gemeen-
te hebben we daar in principe niks
mee te maken, maar we gaan wel
voor het algemeen maatschappe-
lijk belang. Wie zorg nodig heeft,
zou niet uit zijn vertrouwde omge-
ving weg moeten. Het Hippolytus-
hoes zou dat waar kunnen maken.”
Na de sluiting van het Hippolytus-
hoes is geen sprake geweest van
leegstand in de 24 aanleunwonin-

gen en 58 appartementen in het
hoofdgebouw, dat nog maar twin-
tig jaar jong is en dan ook bepaald
geen vervallen indruk maakt. Het
8000 vierkante meter grote pand is
eigendom van Woonzorg Neder-
land. Er zal alleen iets in de ver-
sterkende sfeer dienen te gebeu-
ren en mogelijk wordt er op basis
van wensen van de gebruikers van
twee appartementen één gemaakt.
In het Hippolytushoes zijn de ap-
partementen nu verhuurd aan be-
woners van diverse pluimage, van
jong tot ouder. Wanneer de plan-
nen verder vorm krijgen, zal ook
een tandarts zijn intrek in het ge-
bouw nemen. 
De vier partijen zijn op dit mo-
ment bezig met een uitwerking
van het woonzorgconcept en hierin
worden nu de eerste stappen ge-
zet. Het beeld bij de nieuwe invul-
ling voor het Hippolytushoes komt
op hoofdlijnen overeen. Directeur-
bestuurder Geke Blokzijl van

Noorderzorg: ,,Het Hippolytushoes
biedt volop kansen voor een goed
woonzorgconcept: er staat een
prachtig pand en het dorp Middel-
stum heeft een sterk sociaal net-
werk.” De komende maanden
vindt een verdere uitwerking
plaats en moet duidelijk worden of
het plan haalbaar is voor alle par-
tijen. Ondertussen wordt onder de
vlag van het Groninger Zorgak-
koord de versterkingsopgave van
het pand voorbereid en uitge-
voerd.

De uitgangspunten voor het toe-
komstperspectief van Hippolytus-
hoes hebben de vier partijen als
volgt omschreven: ‘Wonen met een
PLUS! (goed en veilig wonen in sa-
menhang met ontmoeten, dien-
sten, ondersteuning en zorg waar
nodig), samen met het dorp, duur-
zaam en economisch haalbaar’.
Schollema: ,,Het Hippolytushoes
heeft nu een mooie rol in dat wat
mist tussen de formele en informe-
le zorg en we zien graag dat dit
voor de komende jaren zo blijft. Er
is al een basis gelegd en we willen
nu graag van de vloer naar de zol-
der. Maar het pand zal niet van de
ene op de andere dag weer gevuld
zijn”, neemt hij even gas terug.
,,Maar het voldoet aan heel veel
gaten in de markt. Uiteraard is het
een kwestie van eerst zien en dan
geloven, maar ik verwacht dat we
hier een succes van gaan maken.
Dit is een eerste grote stap, er zul-
len zeker nog vele kleine volgen.”

Marc de Groot met zijn zaden in de weer in de kerk van Leermens tijdens de editie van vorig jaar
van Monnikenwerk.

’Verdubbe ling N33 van
levensbelang economie’
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meenten Appingedam, Delfzijl,
Loppersum, Midden-Groningen
en Het Hogeland en de bedrij-
ven Groningen Seaports en Sa-
menwerkende Bedrijven Eems-
delta hebben gisteren een geza-
menlijke brief gestuurd naar
Provinciale en Gedeputeerde
Staten van Groningen. 

Aanleiding is berichtgeving over
de ontstane financiële situatie bij
de aanleg van de zuidelijke ring-
weg in de stad Groningen en de
mogelijke oplossing daarvoor.
Gemeenten en bedrijven vinden
het geen optie om het tekort te
dekken uit het compensatiepakket
van de Zuiderzeelijn-gelden. Die
zijn onder andere bestemd voor de
verdubbeling van de N33 tussen
Zuidbroek en Appingedam. De
verdubbeling is een noodzakelijke
verbetering van de bereikbaarheid
van Midden-Groningen, de ge-
meente Eemsdelta en de Eemsha-
ven. Voor de economische ontwik-
keling van de regio is een goede

ontsluiting van levensbelang.
Geld uit de regio gebruiken om het
financiële probleem bij de zuidelij-
ke ringweg aan te pakken zou geen
oplossing zijn, maar een verplaat-
sing van het probleem. De gemeen-
ten en bedrijven vertrouwen erop
dat Provinciale en Gedeputeerde
Staten van Groningen dit ook zo
zien. Zij gaan ervan uit dat er een
oplossing komt die past bij ge-
maakte afspraken én bij een geza-
menlijke ambitie om Midden en
Noordoost-Groningen verder te
ontwikkelen.

Monnikenwerk: kunst in
10 kerken op 6 woensdagen
NOORD-GRONINGEN - De der-
de editie van Monnikenwerk
wordt vanaf woensdag tot en
met 19 augustus gehouden. Op-
nieuw werken elf kunstenaars
uit Noord-Groningen in deze
keer tien oude kerken. Elke
woensdag zijn de kunstenaars
in stilte aan het werk en is be-
zoek welkom tussen 17.00 en
20.00 uur. Ook in deze derde
editie hopen de kunstenaars sa-
men met de bezoekers te ont-
dekken waartoe de ruimte van
een oude kerk uitnodigt en of
er kunst kan ontstaan die raakt
aan iets dat groter is dan de
mens.

Tijdens de eerste twee edities
werd duidelijk hoe veel mensen
zich geïnspireerd voelden door de-
ze bijzondere combinatie van oude

kerken en kunst van nu. De kun-
stenaars aan het werk zien, de stil-
te van de kerk ervaren, een rondje
kunnen fietsen en een paar weken
later nog eens om opnieuw te kij-
ken en iets anders te zien, voort-
gang maar ook een andere blik
wellicht. Dit jaar is de kerk van ’t
Zandt voor het eerst in de route
opgenomen. 

,,Monniken’’, zo zegt Wil Derkse,
professor in Nijmegen en ook een
Benedictijnse halve monnik, ,,le-
ven volgens de principes van obe-
dientia, stabilitas loci en conversio
morum.’’ Die principes liggen ook
onder monnikenwerk. Obedientia,
luisteren naar wat zich aandient,
werkend in een plek die al honder-
den jaren ruimte biedt aan vreug-
de en rouw, eer en verdoemenis.
Stabilitas, bestendigheid door ons,
voor zes weken dan toch, te verbin-
den aan één kerk in één dorp. En

conversio morum, streven naar da-
gelijkse verbetering, door elke
monnikenwerkdag opnieuw er te
zijn, op die ene plek, voor de kun-
stenaar zelf, zijn/haar werk en de
bezoekers. 

Deelnemende kerken
Deelnemende kerken dit jaar zijn
in ronde Noord de kerken van Baf-
lo, Den Andel, Westernieland,
Saaxumhuizen en Eenrum. In ron-
de Oost gaat het om de kerken van
’t Zandt, Leermens, Loppersum,
Eenum en Westeremden. In de
kerken treft de bezoeker een bre-
de variatie aan kunstvormen. Zo
gaat Wianda Keizer een installatie
maken in de kerk van Saaxumhui-
zen, tekent Geert Schreuder wat
hij ziet om en in de kerk van Leer-
mens en gaan fotografen Annema-
rie van Buuren en Arjan Verschoor
aan de slag met foto’s bij maan-
licht. De overige deelnemende
kunstenaars zijn Yvonne Struys
(gemengde techniek), Leen Kal-
derberg (schilderijen), Marc de
Groot (zaden), Roelof Hoving
(schilderijen), Lisette Durenkamp
(installatie), Anjet van Linge
(beeldhouwen) en Josefien Alke-
ma (tekeningen).

Langs de kerken voeren twee fiets-
routes: ronde Noord van 15 kilome-
ter en ronde Oost van 22 kilome-
ter.
In elke ronde bevindt zich een lo-
catie met een treinstation.
Bezoekers zijn welkom op de
woensdagen 15, 22 en 29 juli en 5,
12 en 19 augustus. Alle kerken zijn
van 17.00 tot 20.00 uur voor het pu-
bliek geopend. De kerk van Een-
rum sluit op 22 juli en op 5 en 19
augustus om 19.45 uur.

Monnikenwerk is een initiatief van
de gelijknamige stichting, in sa-
menwerking met Kerk in het Dorp,
de lokale kerkcommissies en met
ondersteuning van de Stichting
Oude Groninger Kerken en de
Kunstraad Groningen. Meer infor-
matie is te vinden op www.mon -
nikenwerk.nu.

Nieuwe toekomst
voor Hippolytushoes

Duo in Domies Toen
PIETERBUREN - Woldring en
Woldring spelen zondag bij mooi
weer renaissancemuziek op blok-
fluit en gitaar in botanische tuin
Domies Toen in Pieterburen (aan-
vang 14.00 uur). Annemieke  (blok-
fluit) en Jos Woldring (gitaar) be-
gonnen al vroeg met het maken
van muziek. Het duo treedt al ruim
vijftig jaar op.

Postcodes bekend voor
Waardedalingsregeling
NOORD-GRONINGEN - Het In-
stituut Mijnbouwschade Gro-
ningen (IMG) heeft de groepen
vastgesteld voor de gefaseerde
start van de Waardedalingsre-
geling. Ook zijn nu de 138 post-
codes gepubliceerd waar het
IMG schade door waardedaling
vergoedt. Groningers kunnen
daarmee nu nagaan of ze moge-
lijk in aanmerking voor vergoe-
ding komen en wanneer ze die
kunnen aanvragen. De vergoe-
ding kan oplopen tot ruim 17
procent van de WOZ-waarde.

Het wordt vanaf 1 september mo-
gelijk om digitaal een aanvraag te
doen voor eigenaren van woningen
in de gemeenten Loppersum en
Appingedam. Op 1 november vol-
gen de eigenaren in de gemeenten
Groningen en Het Hogeland. Op 1
januari volgen de eigenaren in de
gemeenten Midden-Groningen,
Delfzijl, Aa en Hunze, Oldambt en
Westerkwartier. Het gaat daarbij
niet om alle woningen in die ge-
meenten, maar om woningen in

138 specifieke postcodegebieden.
Deze groepsgewijze fasering is no-
dig omdat er circa 120.000 aanvra-
gen worden verwacht. Het IMG wil
via de koppeling met diverse data-
banken de procedure zo eenvoudig
mogelijk maken. Maar de kans dat
een deel ervan handmatig moet
worden verwerkt is aanwezig, on-
der andere omdat niet altijd de ge-
gevens in de databanken kloppen.
Met de fasering wordt de kans op
vertraging zo klein mogelijk ge-
maakt. Overigens is het ook ge-
woon mogelijk om later dan de ge-
noemde datums een aanvraag te
doen.
De groepen zijn geselecteerd op
basis van de hoogste schadeper-
centages in een gemeente, hoewel
het IMG beseft dat de verschillen
binnen een gemeente groot kun-
nen zijn. Eigenaren in de be-
treffende postcodes in die gemeen-
ten krijgen per post een brochure
wanneer voor hen de regeling
wordt opengesteld.
Ook is nu een lijst gepubliceerd in
welke postcodegebieden binnen
die gemeenten het IMG schade
door waardedaling vergoedt. Bij

de postcodes is daarbij een band-
breedte aangegeven van het mini-
mum en maximum percentage aan
schade. Een van de criteria om in
aanmerking te komen is dat de ei-
genaar de woning in bezit moet
hebben gehad tussen 16 augustus
2012 en 1 januari 2019.
Er is door het IMG bewust gekozen
voor het communiceren van een
bandbreedte en het gebruik van
postcodes zonder nadere letteraan-
duiding. Het publiceren van meer
gedetailleerde gegevens zou het,
volgens het IMG, zeer herleidbaar
maken hoeveel schadevergoeding
iemand op een adres krijgt. In het
licht van de privacybelangen is
daarom gekozen voor deze iets al-
gemener opzet. De lijst maakt in
ieder geval duidelijk welke postco-
degebieden van toepassing zijn en
bij benadering om welke scha-
deomvang het gaat.

Het IMG heeft op zijn website uit-
gebreidere toelichtingen geschre-
ven over de methode. Ondertussen
wordt verder gewerkt aan meer
laagdrempelige informatie, wat
nog niet zo eenvoudig is. De me-
thode voor de Waardedalingsrege-
ling is gebaseerd op uitgebreid we-
tenschappelijk onderzoek, met
veel statische analyse. Mede van-
wege de complexiteit was er een
aparte Adviescommissie waarde-
daling met drie onafhankelijke ex-
perts nodig om te adviseren over
de meest geschikte methode. 

Geen collecte KWF
in Marnegebied
LEENS - De KWF-collecte in Leens
Zuurdijk, Zoutkamp, Lauwersoog,
Kloosterburen, Kruisweg en Ul-
rum gaat dit jaar niet door. In
plaats daarvan kan men online een
gift doen.

Het bestuur en de wijkhoofden en
coördinatoren van de afdeling De
Marne, waaronder deze dorpen on-
der vallen, hebben besloten om tij-
dens de collecteweek van 30 au-
gustus tot en met 5 september niet
huis-aan-huis met een collectebus
te collecteren in verband met het
coronavirus.
Door alle maatregelen en richtlij-
nen rondom het virus is het voor
de afdeling lastig de collecte te or-
ganiseren. Men slaat daarom een
jaar over. 

In plaats daarvan doet men een be-
roep op de inwoners om een online
gift te doen. Dat kan door een bij-
drage over te maken op het bank-
rekeningnummer van KWF: NL23
RABO 0333 7779 99 onder vermel-
ding van ‘collecte’.

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl



TV-DONDERDAG TV-VRIJDAG TV-ZATERDAG TV-ZONDAG
NPO 1  

18.00 Journaal
18.15 Tijd voor Max
18.45 Sportjournaal
19.00 M; talkshow
20.00 Journaal
20.30 Mindf*ck
21.25 Andre Rieu in Melbourne; mu-

ziekprogramma
22.35 Op 1; talkshow
23.30 Journaal
23.50 Srebrenicajournaal
00.05 Op 1
01.00 Journaal

NPO 2

17.45 De amazone
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Oosterend
19.45 Verborgen verleden
20.35 Opstandelingen; reportage
21.30 Nieuwsuur
22.00 Srebrenicajournaal
22.20 A confession; filmdrama
00.17 Nachttv

NPO 3

16.55 Checkpoint
17.20 Jill
17.40 Willem Wever flits; kinderpro-

gramma
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Keuringsdienst van waarde
20.55 Tygo in de psychiatrie; doc.
21.45 De toekomst is fantastisch; in-

formatief programma
22.35 Broodje gezond; con-

sumentenprogrammsa
23.10 Penoza
00.05 Smeris

RTL 4

17.30 Miljuschka kookt

18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Het perfecte plaatje; wed-

strijd
21.25 Beau; talkshow
23.05 Nieuws & weer
23.25 Beau
00.55 Boulevard

RTL 5 

17.55 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders; realityserie 
19.25 Ambulance down under
20.30 In overtrading; realityserie
21.30 De deurwaarders
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 The night shift

RTL 7

16.30 Married with children
17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team; actieserie
19.30 Hardcore pawn
20.30 Vertical limit; actiefilm uit

2000
23.00 6 below; biografie uit 2017
01.10 Nachttv

Net 5

17.35 Wat eten we?
17.55 Het blok Australie
18.50 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 Notting Hill; Engelse filmko-

medie uit 1999, met Julia Ro-
berts

23.05 Four weddinngs and a funeral;
filmkomedie uit 1994, met
Hugh Grant 

01.25 Nachttv

SBS 6

18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma

19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel
20.00 Lang leve de liefde; dating-

propgramma
20.30 Gestalkt; realityprogramma
21.30 Mr. Frank Visser: hoe is het

nu met?; juridisch programma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Lang leve de liefde
00.10 Nachttv

SBS 9

17.50 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 The patriot; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 1998
22.20 Jarhead 3: the siege;

Amerikaanse oorlogsfilm uit
2016

00.00 Supernatural

Veronica

18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Magnum P.I.
21.25 Magnum P.I.
22.20 MagGyver
23.10 Blindsport
00.05 Gotham

Fox

16.25 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 CSI
21.00 CSI
21.55 CSI
22.50 The X-files essential collec-

tion; sf-serie
23.45 Bones

RTL 8

17.05 GTST
17.35 The bold and the beautiful
18.05 The Bold and the Beautiful
18.35 Grey’s anatomy
19.30 ER; dramaserie
20.30 Silent Witness; misdaadserie
22.30 House; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy
00.30 Nachttv

ÉÉN

18.04 Het journaal update; 18.15 Da-
gelijkse kost; 18.30 Blokken 19.00
Journaal; 19.40 De stoel; 19.45
Dwars door Oceanie 20.10 Weer
20.15 F.C. de Kampioenen; 20.50
Switch 21.25 Vive la vie 22.25 Jour-
naal 22.45 A million little things;
23.24 Loterijen

Ketnet/Canvas 

09.00 Zomerbeelden; 10.00 Ketnet
junior 19.00 Seven worlds, one plan-
et; 20.00 Terzake 20.25 Terzake docu
21.15 La stanza del figlio; filmdrama
uit 2001 23.45 Doc. 00.00 Nachttv

Duits land 1

17.15 Brisant 18.00 Wer Weiss den
sowas?18.50 In aller freundschaft
19.45 Wissen vor acht 20.00 Tagess-
chau; 20.15 Der bozen-krimi:
falsches spiel 21.45 Monitor 22.15
Tagesthemen; 22.45 Die Carolin Ke-
bekus show 23.30 Schleichfernse-
hen extra; cabaret 00.15 Nachttv

Duitsland 2

18.00 Soko Stuttgart; 19.00 Heute
19.30 Notruf hafenkante 20.15
Endlich Witwer; Duitse tragikomedie
uit 2019 21.45 Heute journal 22.15
Maybrit Illner 23.15 Markus Lanz
00.30 HeuteXpress 00.35 Filmgoril-
las

Duitsland 3

18.15 Typisch!; 18.45 DAS! 19.30
Landermagazine 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-menschen-abenteuer
21.45 NDR info 22.00 Heiter bis
todlich- morden im norden 23.35
Zielfahnder blutiger tango; Duitse
thriller

Eurosport

14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.00 Motorsport 01.30 Snooker

TV Noord

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

NPO 1 

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 De wereld spoelt terug; mu-

ziekprogramma
20.00 Journaal
20.35 Droomhuis gezocht; woonpro-

gramma, mensen die een huis
willen kopen in het buitenland

21.25 Op vrijdag; talkshow
22.10 Op 1
23.10 Journaal
23.30 Srebrenicajournaal

NPO 2

17.15 Per seconde wijzer
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Oosterend Texel
19.45 Verborgen verleden
20.40 2 voor 12; quiz
21.15 Nu te zien!; kunstprogramma
21.30 NOS/NTR-Nieuwsuur
22.00 Srebrenicajournaal
22.20 A confession; dramaserie
23.15 Bacalaureat; filmdrama
01.14 Nieuwsuur

NPO 3

16.55 SpangaS
17.45 Dance academy
18.15 Forever
18.35 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Reizen Waes Europa; special
21.10 Louis Theroux; by reason of

insanity
22.25 Borg/McEnroe; filmdrama uit

2017

00.05 Van God los; misdaadserie

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL Boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws & weer
20.00 Het beste van Got talent

worldwide; amusement
21.25 Beau
23.05 Nieuws
23.25 Beau
00.55 Boulevard

RTL 5

16.40 Makelaars met een missie
17.40 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders UK
19.25 Ambulance down under
20.30 Beruchte sloppenwijken:

Ewout in de ghetto; reportage
21.30 Team parade eenheid; repor-

tage
22.30 24 uur in de ER; realityserie

over een groot ziekenhuis in
Londen

23.30 Ambulance down under; reali-
tyserie

00.30 Nachttv

RTL 7

17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Point break; actiefilm uit 1991
23.00 Trespass; Amerikaanse actie-

film uit 1992
01.15 Nachttv

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
19.25 MasterChef USA
20.30 Criminal minds; misdaadserie
21.25 Criminal minds; misdaadserie
22.20 NCIS
23.10 NCIS
00.05 Person of interest

SBS 6

18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis

19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel 
20.00 Lang leve de liefde
20.30 We want more; zangwedstrijd

waarbij de winnaar naar huis
gaat met honderdduizend euro

21.50 Komt een man bij de dokter;
sketches

22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.30 Weer
23.35 Lang leve de liefde
00.05 Hart van Nederland
00.35 Nachttv

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.15 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Jurassic park; Amerikaanse

avonturenfilm uit 1993, met
Sam Neill

23.05 Anaconda; horrorfilm uit 1997
00.45 Teleshop

Veronica 

18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 Apocalypse now;

Amerikaanse oorlogsfilm uit
1979

00.40 Hart van Nederland

FOX

18.05 According to Jim
19.00 Qmusic foute uur
20.10 The Murders; misdaadserie
21.05 The gifted; fantasyserie 
22.00 The gifted
23.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
00.50 The X-files essential collec-

tion

RTL 8

18.10 The bold and the beautiful;
soap

18.35 Grey’s anatomy
19.30 ER; dramaserie
20.30 Poirot; detectiveserie
22.30 House
23.30 Grey’s anatomy
00.30 Just fort he summer; filmdra-

ma uit 2020

EEN

18.04 Het journaal; 18.10 Weer;
18.15 The cruise; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.40 De stoel;
19.45 Dwars door Oceanie 20.15 F.C.
de Kampioenen 20.55 Switch 21.25
Midsomer murders 22.55 Journaal;
23.12 Loterijen; 23.20 Speelfilm
01.10 Dwars door Oceanie

Ketnet Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.15 Where the wild men
are 20.00 Terzake 20.25 Terzake do-
cu 21.05 Raise the red lantern; film-
drama; 23.10 Stella Blomkvist; dra-
maserie 23.55 Herhalingen

Duitsland 1

17.30 Tagesschau; 17.35 Eisbaren
und Belugas 18.20 Woman in gold;
filmdrama 20.00 Tagesschau; 20.15
Weingut Wader- die erbschaft; film-
drama 21.45 Tagesthemen; 22.15 50
jahrre Tatort- die klassiker; misdaad-
serie 23.45 Wallander; misdaadserie

Duits land 2

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 Aufgeklart-
spektakulaire kriminalfalle 23.15
Aspekte-on tour 00.00 Heute Xpress;
00.05 Nachttv

Duitsland 3

18.00 Landermagazine 18.15 Hofge-
schicten; 18.45 DAS!; 19.30 Lander-
magazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 Die nordstory
21.45 NDR info 22.00 Talkshow
00.00 Nachttv

Eurosport

14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.00 Motorsport 01.30 Snooker

TV Noord

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

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.00 Martin Clunes: Islands of Aus-

tralia; reisprogramma
20.00 NOS Journaal
20.30 Het echte leven in de dieren-

tuin; reportage
21.20 Hard spel; humoristische ken-

nisquiz
22.10 Mijn sportzomer; interview-

programma
23.05 Journaal
23.15 Srebrenicajournaal
23.25 Typhoon, blues & blessings;

doc.

NPO 2

17.10 Metterdaad
17.35 Jacobine
18.05 Met hart en ziel; religieus pro-

gramma
18.15 Nederland zingt
18.45 Binnenstebuiten; reportages
19.15 Ik mis je
19.50 Blauw bloed ; royaltyprogram-

ma
20.30 25 jaar na Srebrenica; terug-

blik
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.15 A confession; dramaserie
23.10 North Sea jazz 2020 in con-

cert: metropole orkest &
Friends; concert

00.25 De nachtzoen

NPO 3

17.35 Checkpoint
18.05 Mijn vader is de beste; spel
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Bommetje XXL
20.24 Socutera
20.25 Rebecka Martinsson; mis-

daadserie
22.00 De luizenmoeder; comedyse-

rie
22.35 De helleveeg; Nederlands

filmdrama uit 2016
23.50 28 days later; Engelse horror-

film uit 2002
01.38 Nachttv

RTL 4

17.30 House Vision; woonprogram-
ma

18.00 RTL nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Eigen huis & tuin; woonpro-

gramma
18.35 Boulevard; amusementspro-

gramma 
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’ Zoo natuurlijk; reali-

tyserie
20.00 Oh, wat een jaar!; Carly Wijs

en Rolf Wouters betreden de
retrostudio en graven in hun
geheugen naar het jaar 1980

21.30 Praat Nederlands met me;
spel

22.30 Wie ben ik?
23.25 RTL nieuws en weer
23.50 Boulevard

RTL 5

17.30 Ambulance down under
18.35 Voor de rechter; realitypro-

gramma
19.30 Helden van hier: de luchtpoli-

tie; realityserie
20.30 Helden van hier: de lucht poli-

tie
21.30 Helden van hier: de luchtpoli-

tie
22.30 Helden van hier
23.30 Hulpdiensten in de nacht USA

RTL 7

17.00 Transportwereld
17.30 Autowereld
18.00 SAS: Who dares wins; reality-

serie
19.00 De RTL sportquiz
20.00 Hellboy 2: the golden; ac-

tiefilm uit 2008

22.30 Alarm fur Cobra 11; actieserie
23.30 Alarm fur Cobra 11

RTL 8

17.00 The flying doctors
18.35 Het beste van Got talent

worldwide
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
23.40 The beach house; Amerikaans

filmdrama uit 2018
01.40 Nachttv

Net 5

17.40 Hawaii five-o
18.45 NCIS: Misdaadserie
19.35 NCIS: New Orleans
20.30 NCIS; misdaadserie
21.25 NCIS
22.20 Bull

23.10 Major crimes
00.05 How to get away with murder

SBS 6

17.00 De grote tuinverbouwing;
tuinprogramma 

18.30 Lachen om home video’s
20.00 Superkids; talentenjacht
21.20 De beste liedjes van..;

muziekprogramma, met Jeroen
van der Boom hij ontvangt
iedere week een bijzondere
muzikale gast

22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.30 Weer
23.35 We want more; talentenjacht

SBS 9

17.50 Drukte in de dierentuin; reali-
tyserie over het personeel

18.55 Dierenpark Emmen; de grote ex-
peditie

19.25 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma

20.30 Welcome to me; Amerikaanse
tragikomedie uit 2014

22.10 Trainwreck; filmkomedie uit
2015 met Amy Shumer

VERONICA

18.00 Border security
18.25 Border security
18.55 Border security
19.25 Border security
20.00 Blade; Amerikaanse actiefilm

uit 1998
22.20 Blade 2; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2002
00.40 De 100

Fox 

18.15 Storage wars; Canada
20.05 Paranormal caught on camera
21.00 Paranormal caught on camera
22.00 9-1-1
22.55 The murders
23.50 The X-files essential collec-

tion
00.45 Nachttv

ÉÉN

18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.00
Kijk uit 18.10 My family and the Ga-
lapagos 19.00 Journaal + weer 19.35
F.C. de Kampioenen 20.10 Joker +
lotto 20.15 Vlaanderen feest 21.20
Iedereen broemd!; 22.55 Journaal
23.11 Loterijen en weer 23.20 Death
in Paradise

Ketnet

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 Blue planet 2; natuur-
doc. 20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.35 Cardinal; misdaadse-
rie 21.20 Cardinal 22.00 Virgin
mountain; filmdrama 23.30 Herhalin-
gen

Duits land 1

18.00 Tagesschau 18.15 Quizduell-
olympl quiz 19.57 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Die verruckten 80er; ge-
schiedenisprogramma 23.15 Tagest-
hemen 23.35 Das wort zum sonntag
23.40 As good as it gets; tragikome-
die 01.50 Nachttv

Duitsland 2

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wet-
ter 19.25 Die bergretter; dramaserie
20.15 Munchen mord; misdaadserie
21.45 De chefin 22.45 Heute-Journal
23.00 Das aktuelle sportstudio 00.00
Nachttv

Duitsland 3

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tages schau
20.15 Kaum zu glauben 22.15 Nord-
see oder Ostsee 23.45 Gute frage
00.20 Die superpauker

Eurosport

14.00 Tour de France 17.00 Tennis
19.30 Tennis US open 23.00 Auto-
sport 21.00 Tennis 23.00 Autosport

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1

18.00 Journaal
18.05 Koninkrijk
19.00 Studio sport Eredivisie
20.00 Journaal
20.25 Nederland tegen racism; dis-

cussieprogramma
22.25 Andere tijden sport; doc.
23.00 Journaal
23.05 Srebrenicajournaal
23.20 Hard spel; humoristische ken-

nisquiz
00.15 Mijn sportzomer

NPO 2

17.10 Binnenstebuiten
17.50 Podium Witteman presen-

teert: de Matinee; muziekpro-
gramma

19.25 North Sea Jazz 2020 in con-
cert: metropole orkest &
friends

20.40 Na de klap; reportage
21.30 Nieuwsuur
22.00 Srebrenica journaal
22.20 Why we hate
23.10 2doc: Bosnian girl
00.11 Naches

NPO 3

17.10 Het klokhuis
18.05 Taarten van Abel
18.30 Kwartier van het dieren- coro-

na edition; dierenprogramma
18.50 Zapp your planet
19.00 NOS Jeugdjournaal 
19.20 Jeugdjournaal
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.20 Papadag; dramaserie
21.15 Makkelijk scoren: studio afge-

last; sportprogramma
21.50 Ik durf het bijna niet te vragen
22.25 Tom Adelaar
23.25 Pete en de bananen
00.25 Het grote racisme experiment

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

21.30 Love is in the air; amusement
22.30 Kees van der Spek: oplichters

aangepakt; realityprogramma
Suriname

23.30 Nieuws & Weer
23.50 Boulevard

RTL 5

17.30 De ambassade
18.30 Eerste hulp bij festivals; reali-

typrogramma
19.30 De dierenkliniek; realitypro-

gramma
20.30 De dierenkliniek
21.30 De dierenkliniek down under
22.30 De dierenkliniek down under
23.30 Make or break
00.30 Nachttv

RTL 7

17.00 Cars & Characters
17.30 GP magazine specials
18.00 Custom cars: Las Vegas
19.00 Bizarre bestuurders
20.00 Power rangers; actiefilm
22.30 Alarm fur Cobra 11; actieserie
23.30 De RTL sportquiz
00.40 Business class

RTL 8

17.00 The real housewives of
 Orange country

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
18.35 Hawaii fivi-0; misdaadserie
19.35 Hawaii five-0; misdaadserie
20.30 Hawaii five-o; misdaadserie
21.25 NCIS; misdaadserie
22.20 NCIS: New Orleans; misdaad-

serie 
23.10 Hawaii five-0

00.05 Major crimes

SBS6

17.25 De grote verbouwing Austra-
lie

19.25 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma 

20.30 Meester Frank Visser doet uit-
spraak; juridisch programma

21.30 BBC Wildlife: Africa; natuur-
documentaire over Afrika en
haar buitengewone wilde die-
ren

22.40 Hart van Nederland 
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Cash or trash

SBS9

18.30 Magnun P.I.
19.30 Magnun P.I.
20.30 The two faces of january;

thriller uit 2014
22.20 Reportage; het seksleven van

dike mensen
23.20 Reportage; de grootste huis-

dieren ter wereld
00.15 The last ride; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2004

Veronica

18.00 Border security; realitypro-
gramma

18.55 Border security
20.00 Blade: trinity; Amerikaanse

actiefilm
22.10 Street fighter the legend of

Chun-Li; actiefilm uit 2009
00.05 De 100

Fox

15.05 Laugh out loud
20.05 Paranormal caught on camera
22.00 The resident
22.55 CSI
23.50 The handmaid’s tale
01.40 The X-files essential collec-

tion

Een

18.10 Dagelijkse kost 19.00 Journaal
19.45 Burgers’Zoo: drukte in de dier-
entuin 20.15 De blacklist; jeugdpro-
gramma 20.55 Flikken Maastricht
21.45 Rick Stein’s secret France; re-
portage 22.45 Journaal 23.59 Loteri-
jen 23.05 Sporza: Formule 1 verslag

Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.00 Rolkrant 19.30 Vranckx
20.00 Het journal update 20.10 Expe-
dition with Steve Backshall; re-
portage 21.00 Who killed the Nean-
derthal? 21.55 For Eunice 22.25 Vis-
ages villages; doc.

Duitsland 1

18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Sportschau 19.20 Welt-
spiegel 20.00 Tagesschau 20.15 50
jahre Tatort 21.45 Maria Wern 23.15
Tagesthemen 23.35 ttt-titel thesen
temperamente

Duitsland 2

18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X 20.15 Ein
sommer auf Mallorca 21.45 Heute
journal 22.15 Beck; misdaadserie
23.45 ZDF- history: mythen der ge-
genwart- von der platte bis zur auto-
bahn 00.30 Nachttv

Duitsland 3

17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Die nord-
story 21.45 Kaum zu glauben! 22.45
Hatten sie’s gewusst? 23.45 Dalli
Dalli 00.45 Quizduell 01.35 Nachttv

Eurosport

14.00 Tour de France 17.00 Tennis
19.30 Austrlian Open 21.00 Tennis
23.00 FIA WTCC 00.00 Autosport

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv 
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Spanning in Vertical Limit 
RTL7 zendt vanavond (donder-
dag) om half negen de uit 2000
stammende film Vertical Limit
uit. De berg K2 vormt daarin
de locatie van een boel span-
ning. De hoofdrollen worden
gespeeld door Chris O’Donnell,
Bill Paxton, Scott Glenn en Iza-
bella Scorupco. Martin Camp-
bell (bekend van The Mask of
Zorro en Golden Eye) nam de
regie voor zijn rekening. 

Vertical Limit is een spannende
film waarin het bergbeklimmen
centraal staat. Voorlopers van Ver-
tical Limit waren films als Cliff -
hanger en K2. Diezelfde K2, ‘s we-
relds meest beruchte berg, staat
centraal in Vertical Limit van re-

gisseur Martin Campbell. In de 125
minuten durende film gaat de jon-
ge bergbeklimmer Peter Harding
(Chris O’Donell) samen met een
groep van vijf andere bergbeklim-
mers een extreme toch op leven en
dood aan om zijn zus, de in nood
geraakte bergbeklimster Annie
Garrett (Robin Tunney) te redden.
Zij is samen met miljonair Elliot
Vaughn (Bill Paxton) begonnen
aan de beklimming maar door het
slechte weer komen ze klem te zit-
ten in een kloof, bedolven onder
lawinesneeuw. In een race tegen
de klok beklimmen ze ‘s werelds
meest beruchte berg, de K2. In ex-
treme omstandigheden moeten ze
spectaculaire toeren uithalen om
haar van de wisse dood te redden.
Zal het ze lukken om op tijd te

RTL7 zendt zaterdag om 20.00 uur de film Hellboy II: The Golden Army van regisseur Guillermo del
Toro uit. De hoofdrollen worden gespeeld door Ron Perlman, Selma Blair en Luke Goss. Het verhaal:
Een oud bestand tussen het mensenrijk en een veel ouder ras van mythische wezens staat op het punt
verbroken te worden. De verbannen prins Nuada wil de mensheid uitroeien om zo plaats te maken
voor de wezens die nu in verschuiling moeten leven. Het is aan Hellboy om Nuada te stoppen voordat
hij het allesvernietigende Gouden Leger kan wekken. Samen met een team van het Bureau voor Pa-
ranormaal Onderzoek en Defensie, met onder meer zijn pyrokinetische vriendin Liz, de aquatische
empatholoog Abe en de protoplastische mysticus Johann wordt er heen en weer gependeld tussen bei-
de werelden. Uiteindelijk zal Hellboy, een schepsel dat in geen van beide werelden echt geaccepteerd
wordt, moeten kiezen tussen zijn eigen volk of de mensenwereld waarin hij is opgegroeid.
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Steun voor de horeca

De hoofdrolspelers in de bergbeklimfilm Vertical Limit die vanavond op RTL7 is te zien.

Hugh Grant, Andie MacDowell en Kristin Scott Thomas spelen de hoofdrollen in Four Weddings and
a Funeral die vanavond (donderdag) om elf uur op Net5 is te zien. Charles woont samen met zijn zus
en is een typische Engelsman die altijd wel naar bruiloften gaat, maar zelf nooit zijn grote liefde kan
vinden. Zodra hij in de nabijheid van een mooie vrouw is, weet hij vaak geen zinnig woord uit te
brengen. Dan ontmoet hij de Amerkaanse jongedame Carrie op een huwelijksfeest waar hij direct ver-
liefd op wordt, maar al snel blijkt dat ze op het punt staat met iemand anders te trouwen...

De Nederlandse horeca ver-
keert in zwaar weer. Veel zaken
zijn door de coronacrisis maan-
denlang dicht gebleven en kun-
nen het hoofd nauwelijks nog
boven water houden. Sommige
staan zelfs op het punt van om-
vallen. 

Topchef Herman den Blijker en
succesvol zakenvrouw Annemarie
van Gaal bieden een helpende
hand. Voor hun nieuwe program-
ma, Crisis in de tent, slaat het duo
de handen ineen om noodlijdende
restaurants te helpen overleven in
een nieuwe realiteit en met nieu-
we regels. Crisis in de tent is vanaf
woensdag 26 augustus te zien bij
SBS6.
In elke aflevering gaan Annemarie
en Herman langs bij een horeca-

zaak. Ze maken kennis met de ei-
genaar. Hoe liep de zaak voor de
crisis? Hoe is de financiële situatie
nu? Vervolgens trekt het duo zich
terug om een plan te maken. Als
dat plan klaar is, neemt Herman
de keukenbrigade onder zijn hoe-
de. Hij leert ze om voor minder
geld net zo lekker – of misschien
wel lekkerder – te koken. Annema-
rie bekommert zich om de verzeke-
ringen, schulden, personeelskosten
en het pand. De horecaonderne-
mers moeten pittige, maar noodza-
kelijke beslissingen nemen!
Annemarie en Herman trekken in
Crisis in de tent alle registers open
en gooien al hun ervaring en ex-
pertise in de strijd. Het duo gaat
pas weg als de ondernemers weer
vertrouwen hebben in de toe-
komst. Alles voor dat ene doel: hun
geliefde zaak behouden.

zijn?
De titel van de film slaat op de
tijdsperiode waarin bergbeklim-
mers op grote hoogte nog zonder
zuurstof kunnen overleven. Die ‘li-
mit’ wordt steeds geringer en
vormt de race tegen de klok voor
de redders. Als kijker moet je het
hele gebeuren enigszins met een
korreltje zout nemen. Wie niet op
elke slak wat van dat zout legt,
gaat een hele spannende avondte-
gemoet want Vertical Limit zin-
dert van de spanning. 
Hoofdrolspeler Chris O’Donnell
dankt zijn grootste bekendheid
aan  Scent of a Woman (met Al Pa-
cino), The Three Musketeers
(waarin  hij D’Artagnan speelt),
Batman Forever (als Robin) en
The Bachelor. 

Bosnian Girl op EO
Dutchbatters blikken zondag
om 23.00 uur op NPO2 bij de
EO terug op Srebrenica. Dat
doen ze in de documentaire
Bosnian Girl.

Bosnian Girl is een ontmoeting tus-
sen twee werelden: de wereld van
een jonge Bosnische vrouw en de
wereld van Dutchbat III-vetera-
nen. Vijfentwintig jaar na het val-
len van de enclave gaan ze met el-
kaar het échte gesprek aan. Is het
mogelijk om elkaar te bereiken?
Een jonge Bosnische theaterregis-
seur uit Sarajevo, voormalig Joego-
slavië, nodigt twee Dutchbat III-ve-
teranen uit om samen met haar de
nacht door te brengen in een leeg
theater. Van zonsondergang tot
zonsopgang zijn ze samen en dalen
ze af naar de spelonken van hun

gedeelde verleden. Ze spreken af
de ruimte niet te verlaten, wat er
ook gebeurt. Zo kunnen ze elkaar
niet ontlopen, en moeten ze de
confrontatie aangaan. Ze spreken
met elkaar in het Engels, voor bei-
den niet hun moedertaal. Hoewel
ze elk van een andere kant het dra-
ma en de gebeurtenissen hebben
ervaren, delen ze een gruwelijke
geschiedenis en draagt ieder van
hen de littekens op hun ziel.

De film is vernoemd naar de bele-
digende graffiti die op een van de
muren van de compound van
Dutchbat stond: No teeth? A mus -
tache? Smell like shit? Bosnian
Girl! Het is een beeld dat jonge
Bosnische vrouwen in hun jeugd
heeft gevormd en als een rode
draad door de film loopt.

Notting Hill op Net 5
Op Net 5 is vanavond (don-
derdag) om half negen de
amusante romantische film
Notting Hill met Hugh
Grant en Julia Roberts te
zien. In Notting Hill viert
de romantiek hoogtij. De
film borduurt voort op het
succes van Four Weddings
and a Funeral. 

De vergelijking Four Weddings
and a Funeral is overigens niet zo
gek want het script voor beide
films werd geschreven door Ri-
chard Curtis, terwijl Hugh Grant
in beide films de mannelijke
 hoofd  rol voor zijn rekening neemt.
Het verhaal gaat als volgt: vrijge-

zel William Thacker (Grant) leeft
een sober bestaan in Notting Hill,
de volksbuurt van Londen. Hij
deelt zijn huis met de dorpsidioot
Spike (Rhys Ifans) en is de eige-
naar van een derderangs-reisgid-
senwinkeltje. Op een morgen slen-
tert hij nietsvermoedend naar zijn
werk. Met een bakje koffie zit hij
verveeld achter de toonbank. Als
er dan eindelijk een klant binnen-
komt, is het de wereldberoemde
filmster Anna Scott (Julia Ro-
berts). Anna koopt een boek en
loopt even onopvallend de winkel
weer uit als ze binnen kwam. Wil-
liam is helemaal van de kaart en
loopt dromerig naar de koffieshop
om de hoek om een glaasje jus
 d’orange te halen. Op de terugweg
botst hij, nog half versuft, tegen
Anna Scott aan. Anna, die hele-
maal onder de jus d’orange zit,
wordt kwaad. William schrikt zich
rot en biedt meteen aan om bij
hem thuis haar kleren te wassen.
Anna stemt hier aarzelend mee in.
Met schone kleding wil ze Wil-
liam’s huis weer verlaten, maar
dan gebeurt er iets onverwachts:
Anna geeft William een innige
zoen. Anna vraagt William om hun
kus geheim te houden en vertrekt.
William is in de wolken: de meest
geliefde filmster van Hollywood
heeft hem gekust!
De volgende dag vervalt William
weer in zijn dagelijkse sleur. Een
paar dagen later vertelt Spike Wil-
liam echter terloops dat ene Anna
met een Amerikaans accent heeft
gebeld en dat ze slaapt in het Ritz
Hotel. 
De totaal verschillende levens van
William en Anna, de nieuwsgierig-
heid van de hele wereld die mee
wil genieten van hun romance en
de hilarische huisgenoot Spike,
maken Notting Hill tot een gezelli-
ge avondje voor de buis.

Hugh Grant valt voor filmster Julia Roberts in de komedie Not-
ting Hill.

Anaconda: vrijdag op SBS 9
Toen je dacht dat je alles gehad
hebt, verscheen er opeens een
wurgslang op het witte doek.
Anaconda heet de film waarin
een wurgslang de filmbezoe-
kers de adem deed stokken. ‘It
will take your breath away’ is

dan ook de slogan van de ma-
kers, die er fijntjes aan toevoe-
gen: ‘als je niet kunt ademen,
kun je ook niet schreeuwen’. De
film is vrijdagavond om elf uur
op SBS 9 te zien. 
De hoofdrollen worden gespeeld
door Jon Voight, Jennifer Lopez
en Ice Cube. En natuurlijk een
griezel van een anaconda, de Zuid-
Amerikaanse wurgslang.
Gezellig op de bank kunnen de kij-
kers hun angstdromen waar zien
worden. In het tropisch regenwoud
van Zuid-Amerika bevinden zich ‘s
werelds grootste slangen: de Ana-
conda’s. Tijdens een zoektocht
naar een indianenstam ontmoet
een groep journalisten een myste-
rieuze slangenjager. De tocht naar
de indianen verloopt anders dan
gepland en een ontmoeting met
een anaconda is onvermijdelijk. 
‘Een anaconda heeft hitte-sen-
soren. Een warm lichaam is dan
ook niet moeilijk te vinden. Het
slaat zich om een mens heen en
houdt je vaster dan je grootste lief-
de ooit heeft gedaan. Je hebt het
voorrecht om het breken van je
botten nog te horen, voordat de
kracht van de wurging de aderen
doet exploderen. Dan wordt je in
je geheel opgeslokt. De anaconda
is de perfecte moordmachine’, al-
dus anaconda-kenner Paul Sarone.
Ondanks deze wetenschap gaat de
groep journalisten onder leiding
van antropologist Steven Cale
(Eric Stolz) het tropisch regen-
woud in. Het is de bedoeling om
een documentaire te maken onder
leiding van regisseur Terri Flores
(Jennifer Lopez), cameraman Dan-
ny (Ice Cube), geluidsman Gary
(Owen Wilson), productiemanager
Denise Kalberg (Kari Wuhrer) en
verteller Warren Westridge (Jo-
nathan Hyde). Onderweg pikken
ze anaconda-kenner Paul Sarone
(Jon Voight) op. Hij is met zijn
boot gestrand. Samen met deze
eenzame man uit het oerwoud

gaan ze de rivier af, de jungle in.
Sarone heeft echter zijn eigen mo-
tieven om de filmcrew mee het
oerwoud in te nemen. Hij interes-
seert zich niet voor de indianen
waar de documentaire over moet
gaan, hij is op jacht naar een gi-
gantische anaconda....

Waar is de anaconda? Dat is de vraag die de kijkers vrijdag vooral bezig zal houden op SBS9.

Na de vuurwerkramp
KRO-NCRV zendt zondagavond
om kwart voor negen op NPO1
in de serie Na de klap: Ensche-
de, de vuurwerkramp uit.

,,Ik ben nog altijd met de vuurwer-
kramp bezig, omdat ik niet precies
weet wat er is gebeurd die dag’’,
vertelt Mathilde van der Molen,
weduwe van een brandweerman
die omkwam bij de ramp in En-
schede. Op 13 mei was het twintig
jaar geleden. De tragische gebeur-
tenis bracht de weduwe op bijzon-
dere wijze samen met de directeur
van de vuurwerkfabriek en een po-
litieman. Onlangs deed het trio sa-
men aangifte tegen de Nederland-
se staat. Tom Kleijn zocht hen en
andere hoofdrolspelers op in En-
schede. 

Twintig jaar na de ramp willen de
brandweerweduwe, de fabrieksdi-
recteur en oud-politieman dat er
opnieuw onderzoek komt naar
eventuele strafbare feiten en han-
delingen van ambtenaren en diver-
se overheidsinstanties. Oud-burge-
meester Mans van Enschede rea -
geert in de uitzending voor het
eerst op de aangifte. Na twintig
jaar wil hij niet nog een onderzoek
naar de mogelijke oorzaken van de
ramp. ,,Is dat relevant?”, vraagt
Mans zich af. ,,Er is hier gerom-
meld met rotzooi en op die ochtend
is er iets fout gegaan en that’s it.”
In ‘Na de klap’ spreekt Tom Kleijn
uitgebreid met Rudi Bakker, direc-
teur van de vuurwerkbedrijf SE
Fireworks, die een jaar cel kreeg
na de ramp. Voor het eerst vertelt
hij hoe hij zijn leven verliep na de
ramp. ,,Ik kon zeven jaar lang niet
in de supermarkt komen.” Er leef-
de onder de Enschedese bevolking
veel woede richting Bakker en zijn
gezin. ,,Er stonden dertig man voor
de deur. Ze drukten een peuk uit

op de wang van mijn zoon”, zegt
Bakker. ,,En ik mocht niet eens
aangifte doen.”
Bakker kwam na de ramp groot in
het nieuws omdat het Openbaar
Ministerie een internationaal op-
sporingsbevel tegen hem uitvaar-
digde. In de fabriek zou teveel en
te zwaar vuurwerk zijn opgesla-
gen. ,,Een internationaal opspo-
ringsbevel… terwijl ze gewoon wis-
ten waar ik was”, vertelt Bakker
getergd, 20 jaar na de ramp. ,,Dat
raakt me gigantisch.”
Bakker wil nog steeds zijn on-
schuld bewijzen. Net als de brand-
weerweduwe en oud-politieman
Jan Paalman is hij ervan overtuigd
dat er sprake is van een gerechte-
lijke dwaling. Paalman steunt
hem. Kleijn spreekt hem op zijn
zolderkamer, waar hij tientallen
ordners heeft staan met het dos-
sier over de vuurwerkramp. ,,Ik zit
hier elke dag, soms wel twee
keer”, vertelt de oud-politieman.
Hij werd oneervol ontslagen en
kwam daardoor in financiële nood
na de ramp.

Wijk is ’herrezen’
Het verhaal van dit trio is maar
een van de verhalen die in het
buurtcentrum Het Huis van de
Verhalen nog de ronde doen. Ha -
dassah Meijer houdt het buurthuis
in stand, ‘omdat er een plek moet
zijn voor herinneringen en herden-
ken’. Zij begrijpt dat sommige be-
trokkenen de ramp niet kunnen
loslaten, zolang de precieze oor-
zaak van de ramp onduidelijk is.
Maar ziet ook dat Enschede on-
danks het verdriet stug verder is
gegaan na de ramp. Een nieuwe
woonwijk is snel gebouwd op de
rampplek waar voorheen veel ver-
ouderde huizen stonden. ,,Eigen-
lijk voelt het als een feniks, uit de
as herrezen en mooier dan ooit.”

Annemarie van Gaal en Herman den Blijker.

Champions League
verhuist naar SBS6
Vanaf 7 augustus kunnen alle Ne-
derlandse voetbalfans weer volop
genieten van de UEFA Champions
League. De wedstrijden van het
prestigieuze toernooi, dat in Lis-
sabon wordt uitgespeeld volgens
een knock-out systeem, zijn vanaf
dat moment te zien bij SBS6 en op
KIJK.nl. Sinds maart lag het toer-
nooi stil vanwege de coronacrisis.
Marco Louwerens, Directeur Tele-
visie: ,,Samen met een grote schare
voetbalfans ben ik enorm blij dat
we dit toernooi met de allerbeste
clubs weer kunnen gaan program-
meren. Zeker na de periode van de
gedwongen stop, willen we zoveel
mogelijk voetbalfans laten genie-
ten van dit geweldige toernooi. Om
die reden hebben we besloten de
Champions League op onze groot-
ste zender, SBS6, uit te zenden.”
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� Wethouder Bé Schollema reikt de eerste ledlampen uit aan deelneemster Janneke Buitenwerf.

EnergieCoach Loppersum
digitaal van start gegaan
LOPPERSUM - De pilot EnergieCoach Loppersum is be-
gin dit jaar van start gegaan. Ruim dertig huurders van
Woongroep Marenland en Woningstichting Wierden en
Borgen hebben zich aangemeld voor een bezoek van de
energiecoach. ,,Het heeft vanwege corona een tijdje stilge-
legen maar nu hebben we er weer een slinger aan gege-
ven”, aldus wethouder Bé Schollema.

Zes inwoners van de gemeente
Loppersum zijn in februari door de
Woonbond opgeleid tot energie-
coach. Via eenvoudige bespaartips
helpt de energiecoach om zo veel
mogelijk energie én geld te bespa-
ren. De pilot is bedoeld om met be-
hulp van een energiecoach meer
inwoners te betrekken bij de ener-
gietransitie en te motiveren om
energie te besparen.
Bé Schollema: ,,Vlak voordat de
eerste bezoeken zouden plaatsvin-
den, brak het coronavirus uit. Dat
was reden om de energiecoachbe-
zoeken uit te stellen tot na de zo-
mer en eerst digitaal van start te
gaan. In de afgelopen maanden
hebben de energiecoaches elke
week een bespaartip gedeeld via
WhatsApp, e-mail en telefoon. In
aangepaste vorm heeft het project
daardoor toch kunnen doorgaan.”
Deelnemers aan de pilot krijgen

van de energiecoach na de zomer
een gratis bespaarpakket. Dat be-
staat uit diverse producten om di-
rect energie te besparen. Omdat
de energiecoaches vanwege de co-
ronamaatregelen lange tijd geen
bezoek konden brengen aan de
deelnemers, bezorgen zij de ko-
mende weken alvast twee ledlam-
pen uit het bespaarpakket. Schol-
lema reikte de eerste ledlampen
uit aan deelneemster Janneke Bui-
tenwerf uit Leermens.

Na de zomer wordt met de deelne-
mende huishoudens een afspraak
gemaakt en komt de energiecoach
écht op bezoek. Na het tweede be-
zoek wordt de pilot geëvalueerd,
samen met de energiecoaches,
deelnemers en partners. Dan
wordt bepaald of en in welke vorm
het project zal doorgaan.
EnergieCoach Loppersum is een

 initiatief van de gemeente Lopper-
sum. Het project wordt mede mo-
gelijk gemaakt door woningcorpo-
ratie Woongroep Marenland en
Woningstichting Wierden en Bor-

gen, huurdersverenigingen De Ma-
ren en De Huurder, Stichting Wel-
zijn en Dienstverlening, Woon-
bond, energiecoöperaties en Natio-
naal Programma Groningen.

� Jan Menninga overhandigde Tjeerd van Dekken het boekwerkje in de beweegtuin in Spijk.

Bewonersinitiatieven in
boekje voor Van Dekken
SPIJK - Wethouder Jan Men-
ninga van de gemeente Delfzijl
heeft dinsdag het boekje Bewo-
ners aan zet, met daarin verha-
len van bewonersinitiatieven
uit de gemeente, aan gedepu-
teerde Tjeerd van Dekken over-
handigd. 

Dit gebeurde tijdens een bezoek

aan een van de bewonersinitiatie-
ven: de beweegtuin in Spijk. Met
financiële steun van de provincie
Groningen kon de gemeente Delf-
zijl veel bewonersinitiatieven een
extra stimulans geven. In de perio-
de van 2016 tot 2019 zijn er ruim
200 initiatieven ontstaan vanuit de
dorpen en wijken van Delfzijl.

De gemeente werkt steeds meer
samen met haar inwoners bij
nieuw beleid of plannen. Wethou-
der Menninga van Gebiedsgericht
Werken: ,,Er ontstaat veel vanuit
de samenleving. Dat varieert van
kleine initiatieven tot grote ruim-
telijke of sociale projecten. Elk ge-
bied in Delfzijl heeft een gebieds-
regisseur waar inwoners met vra-
gen en ideeën terecht kunnen. Zij
ondersteunen de inwoners bij al-
lerlei werkzaamheden, zoals het
maken van een dorpsvisie, de tot-
standkoming van een bewonersini-
tiatief en andere vraagstukken
over de leefbaarheid van de dor-
pen en wijken. Deze onderdelen
zijn belangrijke speerpunten ge-
weest in ons coalitieakkoord. We
bouwen samen met onze inwoners
aan de leefbaarheid van onze dor-
pen en wijken.”
Het boekje werd niet zonder reden

overhandigd in Spijk. Daar heb-
ben vrijwilligers hard gewerkt om
een beweegtuin te realiseren. In
de voorbereiding hebben ze con-
tacten gelegd met inwoners, Huis
voor de Sport, de huisarts, scholen
en (sport)verenigingen. Het doel
van de beweegtuin is om mensen
in be-weging te brengen op ver-
schillende manieren. Het verbete-
ren van de gezondheid en het ver-
groten van de leefbaarheid in
Spijk spelen een belangrijke rol.

Tjeerd van Dekken: ,,De provincie
stimuleert nieuwe initiatieven op
het gebied van gezondheid en zorg.
De bewegingstuin in Spijk is hier
een mooi voorbeeld van. Bewegen
in de buitenlucht is goed voor de
gezondheid en door regelmatig te
bewegen wordt de vitaliteit van de
inwoners verhoogd. Dit draagt bij
aan een positieve gezondheid zo-
dat mensen minder een beroep
doen op zorg. Meerdere projecten
in Delfzijl hebben ervoor gezorgd
dat inwoners samen met elkaar, de
gemeente en sport- en zorginstan-
ties verbanden zijn aangegaan die
zorgen voor gezonde en vitale in-
woners. En daarmee wordt de leef-
baarheid verbeterd. Het boekje
geeft dit prachtig weer.”

Doolhof weer open
SAAXUMHUIZEN - Het maïsdool-
hof in Saaxumhuizen is voor het
vijftiende jaar geopend. De maïs is
nu hoog genoeg en er is weer een
mooi en spannend doolhof in ge-
maakt. 

De vragen die moeten worden be-
antwoord, gaan over boerderijdie-
ren. Er is ook een kabouterdoolhof
aangelegd. Daarnaast kan er tus-
sen de zonnebloemen klompjesgolf
of boerenbowling worden ge-
speeld. De bloemenboerderij aan
de Dikemaweg is van maandag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 17.30
uur en op zondag van 12.00 tot
17.30 uur ge opend.

SodM wil af van
omstreden model
NOORD-GRONINGEN - Het
Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) wil dat er een nieuw
model komt voor de verster-
kingsoperatie die onder meer
in Noord-Groningen plaatsvindt
vanwege de aardbevingsproble-
matiek.

De versterking van huizen in Gro-
ningen, die is bedoeld om de veilig-
heid te garanderen, verloopt te
langzaam en de gebruikte metho-
dieken worden niet door iedereen
vertrouwd. Het SodM vindt het
van belang dat de wijze waarop
vastgesteld kan worden of huizen
aan de veiligheidsnorm voldoen,
betrouwbaar en actueel is. Om die
reden heeft het SodM de metho-
den die worden gebruikt om te
toetsen of een huis voldoet aan de
veiligheidsnorm nader onderzocht.
Om ervoor te zorgen dat bewoners
er vertrouwen in kunnen hebben
dat de versterkingsopgave zo snel
mogelijk tot de vereiste veiligheid
leidt, doet het SodM een aantal
aanbevelingen. Men vindt onder
meer dat er een voor de Groninger
navolgbaar proces moet komen om
de huidige bouwrichtlijn aan te
passen aan nieuwe inzichten. Door
het gebruik van verouderde inzich-
ten, zoals over de sterkte van ge-
bouwmaterialen en de hoogte van
de gaswinning, worden op basis
van de huidige bouwrichtlijn in de
huidige  versterkingsadviezen on-
nodig zware versterkingsmaatrege-
len voorgeschreven, vindt het
SodM. ,,Daardoor duurt de verster-
kingsopgave in zijn geheel langer
dan nodig. Bovendien kunnen on-
nodige ingrepen het woongenot
aantasten, bijvoorbeeld als het
gaat om metalen steunbalken door
het plafond of betonnen gevelpla-
ten aan het huis. Dit is niet wense-
lijk vanuit het oogpunt van veilig-
heid noch vanuit het oogpunt van
de bewoner’’, stelt Theodor Koc-
kelkoren, inspecteur-generaal van
het SodM.
Het is van belang dat alle partijen
in de versterking, de regio, de Na-
tionaal Coördinator Groningen en
de ministeries, tot een navolgbaar
proces komen voor het periodiek
aanpassen van de bouwrichtlijn
aan deze nieuwe inzichten om
eventuele zorgen van bewoners
hieromtrent weg te nemen, stelt
het SodM. ,,Bij de toepassing ervan
is het noodzakelijk dat de gemeen-
tes binnen de te versterken clus-
ters van gebouwen met dezelfde
versie van de bouwrichtlijn  wer-
ken, zodat er geen verschillen ont-
staan in een wijk. Ik snap heel
goed dat bewoners gecompenseerd
willen worden voor het lange
wachten in de versterking. Ik snap
ook dat het wrang is als het huis

van de buren een aantal jaren te-
rug voor sloop-nieuwbouw in aan-
merking is gekomen, en dat jij na
jaren wachten te horen krijgt dat
jouw huis met versterking net zo
veilig is. Laten we alleen niet het
bieden van veiligheid en het geven
van compensatie vermengen. De
roep om compensatie is terecht
maar hoeft niet en mag ook niet in
de weg staan om de Groningers zo
snel mogelijk de vereiste veilig-
heid te bieden”, aldus Kockelko-
ren.
De opname van een huis wordt
door een bouwkundig inspecteur
gedaan. ,,Waar opname gedeelte-
lijk niet of niet goed gebeurt, wor-
den in de berekeningen van de
sterkte van de woning conservatie-
ve aannames gemaakt. Er wordt
dan bijvoorbeeld vanuit gegaan
dat verbindingen tussen muren en
vloeren ontbreken en dat de ge-
bruikte materialen zwak zijn’’, al-
dus Kockelkoren.

Het Hogeland doelwit
van criminele organisaties
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meente Het Hogeland is doel-
wit geweest van criminele orga-
nisaties. Dat staat in een memo
aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft niet alleen een
malafide betalingsverzoek onder-
schept, ook zijn verscheidene po-
gingen gedaan het netwerk van
Het Hogeland binnen te komen.
Daarnaast hebben de gemeentelij-
ke computersystemen duizenden
ongewenste berichten en virussen
getraceerd en onschadelijk ge-
maakt.
Onderzoek heeft echter geleerd
dat de beveiliging van de gemeen-
te nog niet helemaal op orde is.
Het college van burgemeester en
wethouders wijt dit aan de herin-
deling. ,,Het Hogeland heeft een
hectisch jaar achter de rug. Een
herindeling eist veel van een orga-
nisatie. Zo ook voor de kwaliteit
van informatieveiligheid. Het bou-
wen van een nieuwe organisatie
kost tijd. Voor informatieveilig-
heid geldt eveneens dat gemeente
Het Hogeland moet bouwen naar
het gewenste niveau van informa-
tiebeveiliging. Een zelforganise-
rende organisatie vraagt een ande-
re manier van werken. Voor infor-
matieveiligheid betekent dit ver-
antwoordelijkheid voor eigenaar-
schap van processen, applicaties
en gegevens waarmee wordt ge-
werkt.’’
De resultaten van de zelfevaluaties
laten zien dat gemeente Het Hoge-
land voldoet aan bijna alle nor-
men. Dat kan dus beter. Het colle-
ge belooft dan ook beterschap.
,,Naar aanleiding van de resultaten

zijn verbeterplannen opgesteld en
afspraken gemaakt om de kwali-
teit van informatieveiligheid oma-
hoog te brengen’’

Expositie van tien eeuwen
Lopster bewonersgeschiedenis
LOPPERSUM - In De oude sla-
gerij opent de Historisch Ver-
eniging Loppersum  vrijdag-
middag een nieuwe tentoon-
stelling Tien eeuwen Nieuw-
straat 9. Het gaat om bodem-
vondsten die geschiedenislief-
hebber en fervent tuinier Henk
ter Veen in bijna dertig jaar
deed in zijn tuin op de wierde
van Loppersum.

De meest bijzondere vondst die
Ter Veen deed, is een zogenaamde
drielagenkam. Dat is een kam van
been die van de IJzertijd tot circa
1300 na Christus werden gemaakt.
Ter Veen vond verschillende delen

van de kam, die duiden op een re-
delijk welvarende bewoner van
heel erg lang geleden. Ter Veen,
die in 2019 overleed, vond verder
kilo’s scherven, waaronder stuk-
ken kogelpot van ongeveer 1000
jaar oud, Aziatisch uitziend aarde-
werk uit de 17e eeuw en middel-
eeuwse vloertegels. Naast het aar-
dewerk vond hij ook een collectie
munten uit alle tijden, pijpenkop-
pen en glaswerk, negentiende-
eeuwse armen en benen van porse-
leinen poppen, een kanonskogel
en nog veel meer  snuis terijen. Al-
les bij elkaar geeft de bescheiden,
maar veelzijdige verzameling een
prachtig beeld van misschien wel
1000 jaar bewoning van de wierde.

De HVL heeft de bewonersge-
schiedenis onderzocht en de vond-
sten zorgvuldig tentoongesteld met
achtergrondinformatie. Sommige
voorwerpen zijn rechtstreeks aan
eerdere bewoners te koppelen, bij
andere objecten zijn romantische
of spannende speculaties mogelijk.
De expositie is vanaf 10 juli elke
vrijdag- en woensdagmiddag tus-
sen 15.00 en 17.00 te bekijken, en
op zaterdagen van 10.00 tot 13.00.
Toegang tot De oude slagerij, Ho-
gestraat 19 in Loppersum, is gratis,
maar de bezoekers dienen zich
 uiteraard wel aan de coronamaat-
regelen te houden. Voor de jeugd
is er een scherven-puzzeltafel met
verschillende uitdagingen.

Fries Wolma zet met nieuwe
single Poedies in het zonnetje  
SCHOUWERZIJL - Zanger
Fries Wolma uit Schouwerzijl is
productiever dan ooit. Poedie
Poedie Poedie is het derde num-
mer dat de Groninger liedjes-
schrijver dit jaar uitbrengt. Eer-
der verscheen al Tis Stil ien
Stad en Mis mien Schier. Wolma
schreef Poedie, Poedie, Poedie
speciaal voor de dames van De
Poedies.

,,Ik reageerde op een Facebookbe-
richtje van een van de dames en
kreeg een reactie terug. Zo kwam
van het een het ander”, verklaart
Wolma. Een week later had hij het
liedje klaar. Poedie, Poedie, Poe-
die is een vrolijk exotisch getint
nummer met een pakkend refrein
en dito akkoorden. De zomerse
klanken van dit liedje komen uit
een instrument dat past bij een
zwoele zomeravond: een ukelele
gemaakt van een oud sigarenkist-
je. 
,,Uiteraard heb ik De Poedies ge-
vraagd om deze single met mij
mee te zingen”, aldus Wolma. ,,Ik
dacht, als zij meedoen, heb ik ook
direct drij schiere wichter voor in de
clip.”
Wolma nam het nummer zelf op in
zijn studio Amlow Records. De
Poedies zongen hun partijen in bij
Flex Records van Michel Wijnin-
ga. Daar werd het nummer ook ge-
mixt en gemasterd. De clip bij de
nieuwe single is opgenomen bij
café J&A in Winsum. De oude
brommers waarop de dames van
De Poedies in de clip te zien zijn,
zijn van Winsumer Dick Bartels. 
Fries Wolma is zanger, gitarist en
componist. Hij werd in de jaren
 zes tig razendpopulair met The Ja-
velins (later Ash Tray). Hij vormt
samen met Sytse Scheeringa, Wal-
ly van de Reijd en Erik Kuiper de
formatie Zuver Scheerwol. Daar-
naast brengt Wolma singles uit
met andere artiesten, zoals Wie
zingen ‘t zulfde laid met Hennie
Dolsma. Hij treedt nog regelmatig
op. ,,De noodzaak om zelf op te tre-
den, wordt wel wat minder en door
corona zijn ook veel optredens af-
gezegd”, vertelt hij. ,,Tegenwoor-
dig schrijf en componeer ik liever.
Vaak voor anderen. Zo schreef ik
bijvoorbeeld drie nummers voor
Wia Buze’s laatste cd Lös. Zelf
breng ik iedere jaar één of twee
keer een solosingle uit. Dat zijn
liedjes in het Gronings die goed bij
mij passen.”
Marchien Timmer, Janny Maat en

Jetta Post zijn De Poedies. Ze zin-
gen Groninger liedjes. Het zijn ei-
genwijze interpretaties en vrije
vertalingen van min of meer be-

kende songs. Vrolijkheid en tra-
giek is verwoord in leuke teksten,
die door De Poedies theatraal wor-
den gebracht. 

� Fries Wolma met De Poedies (foto: Michel Wijninga).

Tossavonden bij TC Hefshuizen
UITHUIZEN - Tennisclub Hefshuizen gaat de komende weken tossavonden organiseren op de banen in
Uithuizen. Men start vrijdag. De rackets van alle deelnemers worden dan op een stapel gelegd, waar-
na iemand er telkens twee rackets uittrekt. De eigenaren vormen die avond samen een team. Tennis-
liefhebbers kunnen zich hier tot en met 14 augustus op de vrijdagavond voor melden. Er wordt vanaf
19.00 uur gespeeld. Niet-leden zijn ook welkom. Zij betalen een kleine bijdrage.

Museumschip ZK 4
weer in de vaart
ZOUTKAMP - De historische gar-
nalenkotter ZK 4 Albatros is bijna
100 jaar oud en mag met recht va-
rend erfgoed worden genoemd.
Vanwege de coronacrisis lag het
schip geruime tijd stil. De vrijwilli-
gers van het Visserijmuseum zijn
maar wat blij dat de trossen weer
los kunnen.
Het Visserijmuseum organiseert
bijzondere vaartochten op het
Reitdiep, het Lauwersmeer en de
Waddenzee. Het schip is te huur
inclusief bemanning en daarmee
 uitermate geschikt voor bijvoor-
beeld een familie-uitje. Opstap-
plaats is Zoutkamp. Arrangemen-
ten worden in overleg samenge-
steld. Dit betekent dat men zelf de
route en het programma mag be-
palen. In verband met de corona-
maatregelen kunnen er maximaal
10 passagiers meevaren. Boven-
dien geldt er een maximum van 3
of 4 gezinnen/huishoudens, afhan-
kelijk van de samenstelling. Op de-
ze manier kan aan de eis van 1,5
meter afstand worden voldaan.
Aan boord zijn voldoende moge-
lijkheden om de handen te desin-
fecteren.
Darnaast organiseert het Visserij-
museum zeehondentochten naar
de Engelsmanplaat. De geplande
data zijn woensdag 29 juli, donder-
dag 30 juli, vrijdag 14 augustus en
zondag 13 september. De vertrek-
tijden zijn terug te vinden op visse-
rijmuseum.com. De tocht gaat via
het Lauwersmeer naar Engelsman-
plaat (gelegen tussen Ameland en
Schiermonnikoog). De bemanning
vertelt onderweg onder andere
over het Nationaal Park Lauwers -
meer, de afsluiting van de Lau-
werszee in 1969 en de geschiedenis
van de garnalenvisserij. 

Inez Timmer
naar Andledon 
DEN ANDEL - Zangeres, actrice
en theatermaker Inez Timmer (fo-
to: Harrie Muis) komt zondag voor
een optreden naar Cultuurerf And-
ledon in Den Andel. Timmer breng
een liedjesprogramma. 

Ze heeft een lange en succesvolle
staat van dienst als zangeres, actri-
ce, theatermaker en zangdocente.
Timmer speelde in Duitsland, Oos-
tenrijk en Nederland in meer dan
dertig musicals. In Straatsburg
trad ze op met het Metropole Or-
kest en met de musical De klok-
kenluider van Notre Dame trad ze
op in New York. 

Timmer bevoer als artieste op
cruiseschepen alle zeven wereld-
zeeën en legde zich enkele jaren
geleden toe op het spelen van in-
tieme theatervoorstellingen. Eer-
der, in 2016, was ze op het podium
van Andledon te bewonderen in de
solo-musical Mademoiselle Chanel.
Haar landelijke televisiebekend-
heid werd vorig jaar verder ver-
groot door deelname aan The Voi-
ce Senior, waarbij ze net niet de fi-
nale haalde. Wel sleepte ze dat
jaar een nominatie binnen voor de
Musical Award. Het optreden be-
gint om 15.00 uur.

Politie zoekt naar
scooterafvaldumper
WINSUM - De politie heeft afgelo-
pen weekend een afvaldumping
ontdekt langs de Winsumerstraat-
weg bij Winsum. 

Er werden restanten van een
scooter aangetroffen (foto: politie).
Men is op zoek naar de dader(s).
Getuigen kunnen zich melden via
0900-8844.
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Adverteren doet verkopen

Dagje uit
voor 
minima
WINSUM - Stichting
Vrienden voor Elkaar
Winsum biedt ook dit
jaar alleenstaanden en
gezinnen met of zonder
kinderen uit een deel
van de voormalige ge-
meente Winsum, die op
of onder het bestaans-
minimum leven, de mo-
gelijkheid om een dagje
uit te gaan.

De deelnemers moeten
woonachtig zijn in Win-
sum, Sauwerd, Adorp, Baf-
lo, Rasquert, Den Andel of
Ti nallinge. Men mag zelf
bepalen waar men naar
toe wil. De stichting vers-
trekt een tegemoetko-
ming in de kosten van 30
euro per persoon.
Aanmelden kan tot 1 au-
gustus door een briefje te
schrijven met naam,
adres, telefoonnummer,
het aantal volwassenen en
het aantal thuiswonende
kinderen tot 18 jaar met
hun naam en leeftijd.
De briefjes kunnen ge-
stuurd worden naar of in-
geleverd worden bij Har-
ry Meinders, Geert Rein-
dersstraat 14, 9951 CC
Winsum (h.t. mein -
ders@gmail.com) of Anita
 Meijer, Eenrumerweg 22
9953 TD  Baflo. Bellen kan
met 0595-442354.

De Ommelander
0595-437777
ommelander

@noordpers.nl
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Wethouder Mariëtte de Visser reikte de diploma’s in het bijzijn van de leiding uit aan de vier ge-
slaagden.

Ontwerpwedstrijd
IVAK: Groeten uit...
LOPPERSUM -  Het IVAK
daagt de inwoners van de aan-
staande gemeente Eemsdelta
uit een ansichtkaart te maken
met Groeten uit… als thema.
De vier mooiste ontwerpen
winnen een voucher voor een
creatieve cursus naar keuze. De
ontwerpen worden gebruikt
voor het drukwerk van het pro-
ject Laiverd, Wat Wils’t.

De zomervakantie staat voor de
deur. Wordt het een vakantie in ei-
gen land of  toch in het buiten-
land? De eigen achtertuin is na-
tuurlijk ook een optie. Met Groe-
ten uit… laten Noord-Groningers
zien hoe hun zomer er uit ziet.
,,Schilder, knip, teken, plak, kleur
of ontwerp grafisch je eigen an-
sichtkaart. Alles mag, zolang het
maar een eigen bedacht ontwerp
is’’, aldus de organisatie.
Blanco antwoordkaarten liggen
her en der in het Eemsdeltagebied
verspreid, onder andere in biblio -
theken, gemeentehuizen, gezond-
heidscentra en winkels. De kaart
met het ontwerp moet vóór 17 au-
gustus zijn opgestuurd. Een postze-
gel plakken is niet nodig. Digitaal
opsturen mag uiteraard ook.
De wedstrijd kent vier leeftijdsca-
tegorieën: 0-12 jaar, 13-18 jaar, 19-
41 jaar en 42+ jaar. Iedere catego-
rie levert een winnaar op. De win-
naars krijgen elk een culturele cur-
sus naar keuze ter waarde van 200
euro aangeboden. Daarnaast wor-
den de winnende ontwerpen ge-
bruikt voor het drukwerk van het
IVAK-project Laiverd, Wat Wils’t,
dat in het najaar weer gaat lopen.
Dit is de tweede editie van het pro-
ject, met een nieuwe oproep aan
de inwoners van de gemeenten Ap-

pingedam, Delfzijl en Loppersum
om wensen met betrekking tot hun
leefomgeving kenbaar te maken.
Het Wensenpanel van Laiverd,
Wat Wils’t maakt op 31 augustus
de winnaars bekend.
Voor wie nog vragen heeft: cul-
tuurgastjes@ivak.net of www.ivak.
net/groet jes.

Het IVAK-team organiseert de wedstrijd Groeten uit...

Groningen Seaports en SBE:
dubbele N33 moet doorgaan
EEMSHAVEN  - Groningen Sea ports en Samenwerkende
Bedrijven Eemsdelta (SBE) vinden dat de vertraging en
de financiële tegenvallers van de zuidelijke ringweg in de
stad Groningen niet ten koste mogen gaan van de verdub-
beling van de N33 Midden. 
,,Om de bereikbaarheid van de re-
gio Eemsdelta te vergroten, moet
de N33 tussen Zuidbroek en Ap-
pingedam worden verdubbeld.
Niet alleen vanwege de bereik-
baarheid, maar ook vanwege ver-
keersveiligheid is een verdubbe-
ling van de N33 absoluut noodza-
kelijk”, reageert Groningen Se-
aports-CEO Cas König.  
,,Daarbij komt dat wij een haven

van nationaal belang zijn. Het is
niet meer dan logisch dat de in-
frastructuur toekomstbestendig
moet zijn. Wij verwachten dat het
verkeer de komende jaren alleen
maar gaat toenemen richting
Noordoost-Groningen. Dat verkeer
kunnen we alleen aan door ver-
dubbeling van de weg. Als we nu
een stap terug moeten doen, zijn
wij de komende jaren niet goed

voorbereid op toename van het
aantal weggebruikers voor aan- en
afvoer van goederen en woon-
werkverkeer in ons gebied, met al-
le gevolgen dien. Er zitten immers
voor miljarden aan projecten en
meer dan duizend banen in de
pijplijn”, waarschuwt König. 
Provincie Groningen en het minis-
terie van Infrastructuur en Water -
staat spraken eerder de ambitie
uit de N33 Midden als volledig
energieneutrale en zoveel moge-
lijk circulaire rijksweg te willen
aanleggen. ,,Dit betekent dat naast
het energieverbruik van de weg
zelf, ook het energieverbruik van
de aanleg ervan wordt gecompen-
seerd. Wij gaan samen met overhe-
den en partners in de omgeving
voor een van de meest duurzame
rijkswegen in ons land”, aldus Kö-
nig.   
Groningen Seaports en Samenwer-
kende Bedrijven Eemsdelta (SBE)
gaan ervan uit dat aan de ambitie
van de provincie Groningen en
Rijkswaterstaat om de N33 Mid-
den als volledig energieneutrale
rijksweg aan te leggen niet ge-
tornd wordt. Acht andere betrok-
ken partners ondertekenden in
2018 een intentieverklaring voor
het verduurzamen van de N33: ge-
meente Midden-Groningen, ge-
meente Appingedam, gemeente
Delfzijl, Groningen Seaports,
Stichting BuildinG, Natuur en Mi-
lieufederatie Groningen, Gronin-
ger Energiekoepel (GrEK) en de
New Energy Coalition. 
,,Het is heel belangrijk voor deze
regio dat de verdubbeling en ver-
duurzaming van de N33 Midden
doorgaat. Het gaat om zoveel meer
dan alleen een stuk asfalt: het
raakt circulariteit, energie, biodi-
versiteit en sociale relevantie.
Sterke sectoren zoals agri & food,
chemie, energie en logistiek zijn
hier rijk vertegenwoordigd. De re-
gio, de provincie en het bedrijfsle-
ven hebben zich samen sterk ge-
maakt voor verdubbeling van de
N33. Hun inzet heeft geleid tot de

bestuurlijke overeenkomst tussen
het Rijk en de provincie. Kortom:
die verdubbeling moet er op korte
termijn komen, zowel voor de be-
staande als nieuwe bedrijven”,
zegt directeur Frans Alting van
SBE, dat ruim honderd bedrijven
in die regio vertegenwoordigt.

De top-4 van de ChristenUnie Eemsdelta met vanaf links Harold
Kol, Ina Schenkel, Gert Drenth en lijsttrekker Meinder Joostens.

Kwikstaart geniet
MENSINGEWEER - Even ten zuiden van Mensingeweer heeft een
veld blauwmaanzaad gebloeid. De zaadjes worden vooral gebruikt
op brood en broodjes. De bloemen zijn nu bijna allemaal uitge-
bloeid, maar ook de papaverbollen zijn prachtig om te zien. Dat
vond ook deze Gele Kwikstaart, die het plaatje ‘af’ maakte.  Het ge-
heel werd vastgelegd door natuurfotogaaf Hilde van Heuveln.

Concert op orgels
in Petruskerk Leens
LEENS - Ab Weegenaar (fagot
en orgel) en Sander van den
Houten (orgel) uit Kampen ge-
ven zaterdag een concert in de

Petruskerk in Leens. 

Beide musici bespelen het koor- en
kabinetorgel van de kerk. Het gro-
te Hinsz-orgel wordt momenteel
gerestaureerd door orgelmakerij
Reil en is niet beschikbaar. ,,Van
de nood maken wij een deugd. Er
staan ook een paar bijzonder
fraaie kleine orgels opgesteld in
deze kerk. Op deze instrumenten
gaan wij het concert verzorgen’’,
aldus Ab Weegenaar.
Van den Houten(1987) en Weege-
naar (1953) zijn een hecht team.
Ze spelen inmiddels al een behoor-
lijk aantal jaren samen en zijn ac-
tief als organisten in een aantal
kerken van de stad Kampen.
Sander van den Houten is organist
van de Lutherse kerk in Den Haag,
organist van de Kamper Burgwal,
de Broederkerk en hij assisteert in
de Bovenkerk. Ab Weegenaar is
de hoofdorganist van de Boven-
kerk maar speelt ook bij kerkdien-
sten in de Broederkerk. 
Het wordt een avond met muziek
uit de 18e eeuw. Het programma
omvat een aantal werken voor
twee orgels. Aan bod komen onder
meer werken van Johann Ludwig
Krebs, die een meesterleerling was
van Johann Sebastian Bach. Van
hem wordt in Leens een groot
werk gespeeld. Verder komt mu-
ziek van de componisten Piazza en
Soler aan bod. Dit waren geestelij-
ken in Ita liaanse en Spaanse kloos-
ters, waar volop orgels aanwezig
waren.

Het concert begint om 20.00 uur.
Voor bezoekers jonger dan twaalf
jaar is de toegang gratis, mits zij
onder begeleiding komen. In ver-
band met de coronamaatregelen
moet gereserveerd worden. dit kan
op www.hinszorgelleens.nl.

Flinke subsidie
voor energieproject
NOORD-GRONINGEN - Het Rijk
heeft een subsidie van ruim 1 mil-
joen euro toegezegd aan de ge-
meenten Appingedam, Delfzijl,
Het Hogeland, Loppersum en Wes-
terkwartier voor het uitvoeren van
de Regeling Reductie Energiever-
bruik (RRE). Deze regeling is be-
doeld om particuliere woningeige-
naren  te helpen bij het verduurza-
men van hun woning. De uitwer-
king vindt plaats in gezamenlijk-
heid van de vijf gemeenten met
het Energieloket Groningen.
In de dorpen en kernen worden di-
verse bijeenkomsten georgani-
seerd waarbij inwoners op een
laagdrempelige manier kennis
kunnen maken met alle mogelijk-
heden die voor handen zijn om
hun energieverbruik te reduceren.
Woningeigenaren in de vijf ge-
meenten kunnen straks gebruik
maken van een energiecoach. De
energiecoaches worden in de regio
geworven en opgeleid. Ook wordt
er nauw samengewerkt met de be-
staande structuren voor het oplei-
den van coaches. De energie-
coaches geven vervolgens op af-
spraak meer  adviezen over ener-
giebesparende maatregelen.

Geslaagden leerwerktraject

UITHUIZEN - Vier mannen
hebben woensdag bij Werk-
plein Ability in Uithuizen hun
MBO-1 diploma ontvangen uit
handen van wethouder Mariët-
te de Visser van de gemeente
Het Hogeland. 

Ondanks de coronacrisis wisten ze
zonder vertraging hun papiertje te
halen.  Natnael Berhane Berhe en
Amaniel Habteselasie Gebretatyos
uit Eritrea en Loai Nahhas uit Sy-
rië zijn de eerste deelnemers van
het project Noorderhuizen die een

diploma in de sector metaal wisten
te behalen. Andemariam Abraham
Mail uit Eritrea haalde naast zijn
diploma in de sector hout ook het
veiligheidscertificaat VCA. Met
hun diploma’s kunnen ze verder le-
ren, aan het werk of bijvoorbeeld
een lasdiploma halen om hun vak-
bekwaamheid te vergroten. 
Ernst Ottens, directeur van Werk-
plein Ability: ,,Ik heb diep respect
voor deze mensen. Twee mannen
hebben zelfs al een jaarcontract
voor 36 uur. Ook wil ik de provin-
cie bedanken. De provincie heeft
namelijk de mogelijkheid gegeven

om naast het diploma ook het vei-
ligheidscertificaat VCA te halen.
De deelnemers konden dit zelfs in
hun eigen taal doen, het Tigrinya.” 
In het project Noorderhuizen, dat
vier jaar bestaat, werken Werk-
plein Ability en Noorderpoort sa-
men om mensen op te leiden in de
bouw of techniek. Door leren en
werken te combineren kunnen
mensen zich ontwikkelen in hout-
of metaalbewerking. Iedereen die
zij-instroomt, langdurig zonder
werk zit of uit een ander land af-
komstig is en aan het werk wil kan
zich aanmelden.

Bijdrage voor
Verhildersum Leens
LEENS - Het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds heeft Landgoed Verhil-
dersum in Leens een susidie ver -
strekt van 4500 euro. Het geld
wordt gebruikt voor de ontwikke-
ling van een digitale verhalenver-
zameling over Verhildersum.

Waddenmarkt
in Pieterburen
PIETERBUREN - Op het terrein
van restaurant Waddengenot in
Pieterburen wordt zondag van
11.00 tot 17.00 uur weer een
Waddenmarkt gehouden. Men
kan er terecht voor onder meer
groente,  fruit, jam, vers gerook-
te vis, geitenkaas en handge-
maakte spulletjes. De terrasjes
staan klaar en de speeltuin is
geopend.
Mensen die een kraam willen
huren, kunnen mailen met wad-
denmarktpieterburen@hotmail.
com of  bellen met Annelies Ar-
kema (06-23357340).

Toch halve 
marathon in 
Lauwersmeergebied
LAUWERSOOG - De Lauwer-
smeer Marathon, die in mei zou
worden gehouden, is vanwege de
corona-uitbraak afgelast. Stichting
40Mijl, die meerdere sportevene-
menten in en rondom het Lauwer-
smeer organiseert, zal ter compen-
satie op 24 oktober de Lauwer-
smeer Run met meerdere afstan-
den organiseren. De start is in Lau-
wersoog. De te lopen afstanden
zijn naast een halve marathon ook
5 en 10 kilometer. 
De organisatie laat het evenement
samen vallen met haar wandeleve-
nementen. De Lauwersmeer
Herfsttochten bestaan uit een Ken-
nedymars van 80 kilometer voor
de geoefende wandelaar. Daar-
naast zijn er routes van 45 kilome-
ter rondom het Lauwersmeer en
afstanden van 5, 10 en 21 kilome-
ter te wandelen. Aanmelden is
vanaf nu mogelijk via lauwer-
smeermarathon.nl en 40mijl.nl. 

Meindert Joostens is de 
kopman van CU Eemsdelta

LOPPERSUM - De ledenverga-
dering van de ChristenUnie
heeft dinsdag het verkiezings-
programma en de kandidaten-
lijst vastgesteld voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van
november die nodig zijn vanwe-
ge de samenvoeging van de ge-
meenten Delfzijl, Appingedam
en Loppersum tot de nieuwe
gemeente Eemsdelta. Meindert
Joostens, momenteel voor zijn
partij wethouder in Delfzijl,
werd tot lijstrekker gekozen.

De 62-jarige Joostens was woord-
voerder van politie, maar is al
sinds de verkiezingen van 2006 on-
afgebroken wethouder in Delfzijl.
Hij beheert daar in het college van
burgemeester en wethouders voor-
namelijk de portefeuilles die lig-

gen op het terrein van maatschap-
pelijke ondersteuning en partici-
patie. In het verleden was hij ook
al eens wethouder financiën. 
,,Met de samenstelling van de lijst
is een goede, gebiedsgerichte af-
spiegeling ontstaan van de hele ge-
meente Eemsdelta. Ook is er een
goede mix van vrouwen en man-
nen op de lijst. Verder is rekening
gehouden met ervaring en nieuw-
komers op de lijst. Met een goed
team en programma gaan we met
vertrouwen richting de verkiezin-
gen. Ik heb er zin in om er goed te-
genaan te gaan’’, aldus Joostens.
Op de kandidatenlijst, die 22 na-
men telt, staan bij de eerste vijf
twee nieuwkomers. Na Ina Schen-
kel-Zandvoort, momenteel het eni-
ge ChristenUnie raadslid in Appin-
gedam die op de tweede plaats
staat, volgt op de derde plaats als

nieuwkomer Gert Drenth uit Mid-
delstum. Harold Kol uit Delfzijl,
sinds kort fractievoorzitter in de
raad van Delfzijl, staat op de vier-
de plek. Een nieuwe naam is Ma-
riska Bosch-Kasper uit Appinge-
dam, die door haar partij op plaats
vijf is geposteerd. 

\Bé Prins, momenteel fractievoor-
zitter van de ChristenUnie in de
raad van Loppersum, bezet de zes-
de plek, op plaats zeven gevolgd
door Afieneke Buter-Boersma uit
Delfzijl. Sebastien Sabanga uit
Delfzijl en Jan van Heerde uit Ste-
dum zijn zittende raadsleden en
staan op de respectievelijk achtste
en negende plek. De top-tien
wordt gecompleteerd door Jenne-
ke Klamer-de Haan uit Delfzijl. De
complete kandidatenlijst is terug
te vinden op de website van Chris-
tenUnie Eemsdelta. De verkiezin-
gen voor de nieuwe gemeente zijn
op 18 november.

Klassiek en romantiek
op het Hemonycarillon
MIDDELSTUM - Boudewijn
Zwart zal zaterdag van 19.00 tot
20.00 uur een concert verzorgen
op het Hemonycarillon van de
Hippolytuskerk in Middelstum.
Boudewijn Zwart is stadsbeiaar-
dier van onder andere Amster-
dam, Dordrecht en Gouda. Zijn
programma gaat van barok uit
de 15e eeuw, klassiek en roman-
tiek uit de 18e eeuw naar impro-
visaties over religieuze liederen,
herkenbare melodieën, speciaal
gearrangeerd door de beiaardier
voor het Hemonycarillon van
Middelstum. 
Zwart geldt als een van Neder-
lands beste beiaardiers. Hij
opent het programma met barok-
muziek onder andere Trumpet
Voluntary van Purcell met mu-

ziek van Bach, Händel, in het
klassieke gedeelte gaat hij ver-
der met stukken van Mozart en
Boccherini en besluit dit onder-
deel met Bagatelle Für Elise
WoO 59 van Beethoven. In het
blokje Romantiek komen stuk-
ken van Schubert, Delibes en tot
slot Recuerdos de la Alhambra van
Tárrega. Het concert wordt be-
sloten met improvisaties over re-
ligieuze liederen. 

Het volledige programma staat
op www.carillonmiddelstum.nl.
Voor stoelen en koffie wordt
weer gezorgd, dat alles op vol-
doende afstand. Voor de toe-
hoorders is er ruimte genoeg om
op afstand te luisteren. De toren
blijft voorlopig gesloten. 

’Kiek op Spiek’ aangeboden

SPIJK - Inwoners van Spijk
hebben maandag hun nieuwe
dorpsvisie Kiek op Spiek over-
handigd aan dorpenwethouder
Jan Menninga van de gemeen-
te Delfzijl. 
Menninga is blij met de nieuwe
dorpsvisie: ,,Deze 'Kiek op Spiek'
geeft ons nu al inzicht in wat de
wensen zijn vanuit het dorp en sa-
men kunnen we bekijken welke
zaken we vrij snel kunnen oppak-
ken en welke we nog verder moe-
ten uitwerken.” 
In de dorpsvisie zijn belangrijke
thema’s opgenomen zoals wonen,
recreëren, groen, de openbare
ruimte, voorzieningen, jongeren,
het openbaar vervoer, de onderne-
mers en het verkeer. De zichtbare
geschiedenis van het dorp en de
leefbaarheid vormen de rode dra-
den in de dorpsvisie en zijn belang-
rijk voor de opgaven die de inwo-
ners voorzien. Vanuit de gemeente
zijn er ook ontwikkelingen gaande
in het dorp zoals het nieuwe kind-
centrum en de sportfaciliteiten.
Na het overhandigen van de dorps-
visie in de raadzaal van het ge-
meentehuis was de ondertekening
van een onderhoudsovereenkomst
tussen Groen Spijk en de gemeen-
te. Een groep vrijwilligers uit
Spijk heeft zich hard gemaakt oor
de aanpak van een aantal groenge-
bieden in het dorp. De groep heeft

daarvoor geld bij elkaar gekregen
om een deel van Spijk opnieuw in
te richten met behulp van een
nieuw groenplan. Een deel van het
onderhoud in het gebied Haven-
weg/Nesweg gaat Groen Spijk zelf
doen.

Voor het eerst in
twaalf jaar geen
Beach Event
UITHUIZERMEEDEN - In Uithui-
zermeeden wordt deze zomer voor
het eerst in twaalf jaar geen Beach
Event gehouden. De oorzaak is ui-
teraard corona.

Het evenement zou vrijdag en za-
terdag gehouden worden. De coro-
na-regels staan het organiseren
van van een groot volley- en voet-
baltoernooi met optredens van dj’s
en bands echter niet toe.
,,Dat is erg jammer, want er waren
al vele uren gestoken in het ont-
werpen van het podium, het boe-
ken van artiesten en vele andere
bezigheden. Uiteraard staan wij
achter dit lastige besluit. De ge-
zondheid van onze bezoekers en
vrijwilligers gaat boven alles. On-
danks het gemis van het prachtige
evenement dat we dit jaar moeten
zullen missen, kijken we natuur-
lijk voorzichtig uit naar het organi-
seren van de twaalfde editie in
2021’’, vertelt Ruben Bergsma,
voorzitter van de organisatie.
Men waagt volgend jaar, wederom
in het tweede weekend van juli,
een nieuwe poging.

De ondertekening van de onderhoudsovereenkomst Groen Spijk.
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NOORD-GRONINGEN - De folder van de 27e editie van de Noord-Groninger
Antiek- & Curiosa-route is vorige week door Piet Lanting (rechts op de foto),
een van de intiatiefnemers van het evenement, overhandigd aan Henk van der
Velde, voorzitter van de VVV in Bedum. De route is de afgelopen decennia uit-
gegroeid tot een begrip. De deelnemers worden langs antiek- en brocantezaken
en andere adressen waar ze bijzondere dingen en kunst verkopen geleid. De fol-
der ligt bij VVV-kantoren, campings en toeristische attracties.

Antiek- & Curiosa-route
klaar voor 27e editie

Zoutkamper peuters
verlaten speelzaal
ZOUTKAMP - Zeven peuters hebben vlak voor de zomervakantie
afscheid genomen van peuterspeelzaal Pinokkio in Zoutkamp. Ze
gaan in augustus naar de basisschool. De kinderen, die de speelzaal
in twee groepen bezochten, hebben getrakteerd en werden uitge-
zwaaid.

Tekeningen voor
ouderen in Winsum
WINSUM - De kinderen van de
groepen 5 tot en met 8 van ba-
sisschool De 9 Wieken in Win-
sum hebben tekeningen ge-
maakt voor ouderen in het ver-
zorgingstehuis De Twaalf Ho-
ven in Winsum. 
Het idee ontstond een tijd gele-
den, toen de ouderen geen bezoek
mochten ontvangen. De buurt-

sportcoaches en Jongerenwerk
Barkema en de Haan vonden dat
de ouderen een hart onder de riem
konden gebruiken en hebben dit
initiatief in gang gezet. Meester
Cor Drent van groep 6/7 reageerde
enthousiast en heeft de kinderen
de opdracht gegeven te tekenen
voor de ouderen. Bij het verpleeg-
huis werd het initiatief enorm ge-
waardeerd. 

Een van de vele tekeningen.

De spelers van KNA komen dit jaar niet in actie. 

Uitvoering Kunst Na
Arbeid toch afgelast
USQUERT - De toneeluitvoe-
ring van Kunst Na Arbeid uit
Usquert, die uitgesteld was en
gepland stond voor zaterdag-
avond  10 en 17 oktober, wordt
uiteindelijk toch afgelast. 

Dit heeft te maken met de corona-
maatregelen. Met de 1,5 meter af-
stand-maatregel die nog steeds van
kracht is, kan de toneelclub geen
uitvoering organiseren in het
dorpshuis van Usquert. Het ge-
bouw is daar te klein voor. Daar-
naast vindt men het spelen van
een toneelstuk voor een hele klei-
ne groep mensen niet leuk. Ook de
spelende leden kunnen derhalve
geen 1,5 meter afstand houden op
het toneel. ,,Het is gewoon geen
doen”, aldus het bestuur van de to-
neelvereniging, dat heeft besloten
de uitvoering van dit jaar toch
maar in zijn geheel af te lasten.
Toeschouwers die al een entree-
kaart hadden gekocht, kunnen hun
entreekaart bij de penningmeester
Jackie Start inleveren met vermel-
ding van hun naam en bankreke-
ningnummer, zodat het geld kan
worden teruggestort. Dat kan tot
en met  15 augustus. Er wordt geen
contant geld teruggegeven. Er is
ook vanwege de coronamaatrege-

len voor deze manier gekozen, zo-
dat elke vorm van contact verme-
den kan worden. ,,We vinden het
uiteraard heel jammer dat er geen
toneeluitvoering kan worden gege-
ven maar we hopen vurig dat het
volgend jaar weer gewoon moge-
lijk is, ook omdat de toneelvereni-
ging dan alweer 90 jaar bestaat en
we daar dan ook extra aandacht
aan willen besteden.”

Kunstkerk Warffum
start met zomerschool
WARFFUM - Tien regionale cre-
atieve makers, kunstenaars en do-
centen staan vanaf eind juli klaar
om in Kunstkerk Hogeland in
Warffum maaklessen aan kinde-
ren van 7 tot 12 jaar te geven.
Kinderen die niet op vakantie
gaan en graag dingen maken zijn
van harte welkom op deze zomer-
school. Het initiatief is ontstaan uit
de basisgedachte van de Stichting
Kunstkerk: kinderen in de basis-
schoolleeftijd met hun handen te
laten werken, van niets iets te ma-

ken. De overtuiging is dat dit de
ontwikkeling van kinderen ten
goede komt. Daarom doet de stich-
ting haar best zoveel mogelijk ba-
sisschoolkinderen te bereiken.
Kinderen in de basisschoolleeftijd
kunnen in Warffum twee weken
van 9.00 tot 16.00 uur terecht. Er is
plaats voor twintig tot dertig kin-
deren per dag en de lunch is inbe-
grepen. De kinderen kunnen zich
voor meerdere dagen aanmelden,
maar één dag kan ook. Meer infor-
matie: www. kunst kerkhogeland.nl.

Halve eeuw organist
BEDUM - Eddy van Olm heeft zijn vijftigjarig jubileum gevierd
als organist van de hervormde gemeente Bedum. Zijn eerste offi-
ciële dienst in de Walfriduskerk was op 5 juli 1970. Op de kop af
een halve eeuw later werd hier de eerste dienst waarbij weer kerk-
gangers aanwezig mochten zijn sinds de corona-uitbraak gehou-
den. Er mocht niet worden gezongen, maar Van Olm (rechts op de
foto) mocht wel een extra lang orgelstuk spelen. Ook kreeg hij een
oorkonde en een draaginsigne in goud met briljant.

Screeningunits weggehaald
GRONINGEN - De screenings-
units voor de ingang van de
huisartsenspoedpost van Dok-
tersdienst Groningen (DDG) en
de Spoed Eisende Hulp (SEH)
van het Martini Ziekenhuis in
Groningen zijn maandag weg-
gehaald. De screening van pa-
tiënten en de coronamaatrege-
len blijven echter onverkort
van kracht.

Het werk in de screeningsunits
werd tijdelijk gedaan door scree-
ningsmedewerkers. Inmiddels is
een structurele oplossing gevon-
den om screening te waarborgen
voor de langere termijn. Dat is ge-
beurd in nauwe samenwerking tus-
sen Doktersdienst Groningen en

het Martini Ziekenhuis, dat voor
haar patiënten en bezoekers van
de SEH ook gebruik maakte van
dezelfde units. ,,Doktersdienst
Groningen heeft alle begrip voor
het feit dat de containers zullen
verdwijnen, maar het blijft heel
belangrijk om patiëntstromen te
scheiden”, aldus Erik Noordhof, di-
recteur-bestuurder van DDG.
Corona is er nog steeds. Om een
veilige omgeving te bieden voor
patiënten én zorgverleners worden
bezoekers nog steeds gescreend
voordat ze toegelaten worden op
een huisartsenspoedpost of de
SEH. Patiënten moeten altijd al
eerst bellen met de huisartsen-
spoedspost voor ze langs kunnen
komen. Nu de screeningsunits ver-
dwijnen, wordt dat op een andere
manier gedaan. Zowel tijdens het
telefoongesprek als bij de ingang
moeten bezoekers een aantal vra-
gen beantwoorden. Als daaruit
geen verdenking van corona ont-
staat, mag de patiënt/bezoeker
naar binnen. Is er wel een verden-
king en komt men voor de huisart-

senspoedpost, dan wordt de pa-
tiënt naar de coronapost verwezen.
Eenmaal binnen gelden nog steeds
dezelfde maatregelen, desinfecte-
ren van handen, looprichtingen en
zitplaatsen op anderhalve meter
afstand. Per patiënt mag maximaal
één begeleider mee.
De afgelopen jaren was er een
trend zichtbaar dat patiënten de
huisartsenspoedposten meer gin-
gen zien als huisarts-buiten-
kantooruren. Steeds vaker werd
DDG gebeld en met klachten die
niet spoedeisend waren en best
hadden kunnen wachten tot de ei-
gen huisarts bereikbaar was.
Noordhof: ,,Tijdens de coronacrisis
hebben we gemerkt dat patiënten
met milde klachten wegbleven.
We werden veel minder gebeld
voor ‘kleinigheden’ en kwamen
daarmee meer terug bij waar we
als doktersdienst voor zijn: spoed-
eisende huisartsenzorg, dus zorg
die niet kan wachten tot de dag-
praktijk weer open is. We hopen
dat te kunnen vasthouden, ook na
corona.”
DDG is er voor spoed. Is er sprake
van spoed, en dat wordt samen
met de beller vastgesteld, dan
komt men op afspraak naar de
post. Als er geen sprake is van
spoed en een bezoek niet direct no-
dig is, wordt men verwezen naar
de eigen huisarts.
,,Corona of niet, weest u zich be-
wust dat u bij onze huisartsen-
spoedposten komt op een plek
waar mensen klachten hebben,
ziek- en kwetsbaar zijn. Neem geen
onnodig risico met hun gezondheid
of die van uzelf en maak alleen een
afspraak als het echt niet kan
wachten. En nog belangrijker,
komt nooit zomaar langs, bel altijd
eerst met het centrale nummer:
0900-9229”, aldus Noordhoff.
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Lopster basisscholen
klaar voor de toekomst

� Kindcentrum Loppersum. Foto: Jan Pitt. 

LOPPERSUM - Alle basisscholen in de gemeente Lop-
persum zijn sinds kort versterkt, verduurzaamd en klaar
voor de toekomst. Als laatste is op 25 juni de nieuwbouw
van obs De Zandplaat in ’t Zandt opgeleverd en overge-
dragen aan Stichting Openbaar Onderwijs Marenland.
Vorige week is er verhuisd van het oude gebouw naar de
nieuwbouw. ,,We hebben een uniek punt bereikt, zelfs
nationaal gezien”, aldus wethouder Bé Schollema. ,,Het
is on-Gronings maar ik ben apetrots.”
De kinderen uit ‘t Zandt starten
het schooljaar dan ook in hun nieu-
we schoolgebouw. Bé Schollema:
,,Met deze oplevering komt een
eind aan een langdurig, maar mooi
traject in onze scholentransitie. Al-
le negen scholen in onze gemeente
zitten straks in een nieuw of ver-
sterkt gebouw.”
Om de hele transitie mogelijk te
maken, zijn de afgelopen jaren in
de dorpen Loppersum, Middel-
stum, Westeremden en Zeerijp tij-
delijke scholen gebouwd. Hier
werden de kinderen en hun lera-
ren gehuisvest tijdens de verster-
kingswerkzaamheden of tijdens de
nieuwbouw.
Eind 2017 is de eerste school opge-
leverd: gbs Klim-op verhuisde in
Middelstum naar een gebouw dat
deels versterkt is en deels nieuw-
gebouwd. Medio vorig jaar wer-
den, vlak na elkaar, drie volledig
nieuwe kindcentra opgeleverd: het
Kindcentrum Loppersum, Kind-
centrum WIJland in Middelstum
en Kindcentrum De Klaver in Ste-
dum.
In 2019 is odbs Abt Emo in Wester -

emden als eerste volledig ver-
sterkt. In de voorjaarsvakantie van
dit jaar is obs De Wilgenstee in
Zeerijp geopend. Samen met de
nieuwbouwschool in ’t Zandt ma-
ken de scholen in Westeremden en
Zeerijp deel uit van de Netwerk-
school Loppersum Oost. Bé Schol-
lema: ,,Deze samenwerking is op-
gezet om de positie van kleine plat-
telandsscholen te versterken en is
mede tot stand gekomen op initia-
tief van ouders.”
Alle scholen, zowel de nieuwbouw
als de versterkte gebouwen, heb-
ben een extra impuls gekregen om
ze klaar te maken voor de toe-
komst. Dit betekent dat er extra is
geïnvesteerd in duurzaamheid, in
de flexibiliteit van het gebouw,
ook gericht op het geven van ande-
re (digitale) vormen van onder-
wijs.
,,Ik vind het geweldig dat wij er als
gemeente in zijn geslaagd om bin-
nen vijf jaar, zeven schoolgebou-
wen te vernieuwen of te verster-
ken. Het heeft veel gevraagd van
leerlingen, ouders, onderwijsteams
en omwonenden van die scholen.

Ik wil dan ook van de gelegenheid
gebruik maken iedereen heel har-
telijk te bedanken voor hun mede-
werking, denkkracht én hun ge-
duld”, aldus de wethouder.
De hele operatie heeft 18 miljoen
euro gekost. De gemeente heeft
een derde deel betaald, net als het
Rijk en de NAM. Over die laatste
partij is Schollema bijzonder te
spreken. ,,Er is een boel kritiek op
de NAM, maar wij hebben weinig
te klagen gehad. Dat is de partij
die van A tot en met Z betrouw-
baar is geweest. De NAM heeft
haar rol gepakt en is alle afspra-
ken nagekomen.”

Dat de klus geslaagd is, heeft vol-
gens de wethouder een duidelijke
oorzaak. ,,Wij hebben er vanaf dag
één hard aan getrokken. Er is met
alle partijen steeds helder naar het
doel toegewerkt om het gebied be-
ter achter te laten dan het werd
aangetroffen. We kunnen nu veer-
tig jaar vooruit. Het bouwen van
een school duurt landelijk gezien
gemiddeld zeven tot tien jaar. Wij
hebben dat binnen vijf jaar kun-
nen realiseren. We kunnen het on-
derwijs nu weer loslaten. Er is veel
geëist van alle partijen en we zijn
er weken achtereen 24/7 mee bezig
geweest.”

� Kindcentrum De Klaver in Stedum. Foto: Jan Pitt.

� Kindcentrum WIJland in Middelstum. Foto: Jan Pitt. 

� Odbs Abt Emo in Westeremden. Foto: Jan Pitt. 

� Obs De Zandplaat in ’t Zandt. Foto: Jan Pitt. 

Streep door 4 Mijl
GRONINGEN - De 4 Mijl van
Groningen is afgelast vanwege
de coronaproblematiek. De 34e
editie van het evenement wordt
nu op 10 oktober 2021 gehou-
den.

Maar er is ook een beetje goed
nieuws. Iedereen die dat wil kan
zich binnenkort namelijk inschrij-
ven voor de eerste virtuele versie
van het grootste loopevenement
van Noord-Nederland. 
En het contract met hoofdsponsor
Menzis is verlengd. Menzis-direc-
teur Gijs Rotteveel is blij met de
samenwerking.  ,,Als er één ding is
dat de corona-uitbraak duidelijk
heeft gemaakt, is het wel dat wer-
ken aan je eigen gezondheid be-
langrijker dan ooit is. De Menzis 4
Mijl van Groningen onderstreept
onze inzet op preventie én onze
sterke verbondenheid met het
Noorden. Daar verandert deze af-
gelasting niets aan.’’
Menzis staat, evenals de gemeente
Groningen en andere geraadpleeg-
de betrokkenen, volledig achter de
beslissing om de editie van dit jaar
te annuleren. Met het oog op alle
protocollen in verband met corona
is het volgens alle betrokken par-
tijen niet realistisch om het evene-
ment op zondag 11 oktober op  een
veilige én feestelijke manier te la-
ten verlopen.
Ondanks een aantal versoepelin-
gen van de beperkende overheids-
richtlijnen blijft de anderhalve
meter-regel namelijk vooralsnog
onverminderd van kracht. Daar-
naast heeft de organisatie van de
Menzis 4 Mijl van Groningen een
eigen verantwoordelijkheid om de

gezondheid van deelnemers, vrij-
willigers, toeschouwers en alle an-
dere betrokkenen te waarborgen. 
De Menzis 4 Mijl van Groningen
bestaat sinds 1987 en trekt jaar-
lijks 21.000 lopers en een veelvoud
daarvan aan toeschouwers. Het
parcours voert de deelnemers van
Haren naar de Vismarkt in Gronin-
gen. 
,,De afgelasting is bijzonder jam-
mer en teleurstellend voor ieder-
een die zich op het evenement
heeft verheugd, maar veiligheid en
gezondheid staan altijd voorop’’,
aldus Johan Meijer namens de or-
ganisatie. ,,Het is vanzelfsprekend
dat wij in deze zorgelijke tijd onze
bijdrage willen leveren aan het te-
rugdringen van het coronavirus. Ie-
dereen begrijpt dat. Volgend jaar
organiseren we, traditioneel op de
tweede zondag van oktober, graag
weer een volwaardige Menzis 4
Mijl van Groningen, een veilig en
sfeervol volksfeest.’’
Meijer komt binnenkort met infor-
matie over de virtuele editie van
de 4 Mijl.

Oud-raadslid boos op
gemeente Het Hogeland
HOUWERZIJL - Attie F. Bos, in
het verleden raadslid namens
GroenLinks in De Marne en lid
van Provinciale Staten, is boos
op de gemeente Het Hogeland.
Ze heeft na ruim anderhalf jaar
wachten nog geen reactie op
een brief en een belofte.

Bos stuurde half november 2018
een brief naar de gemeente waarin
ze het college van burgemeester
en wethouders en de gemeente-
raad van De Marne verzocht om
60-kilometerborden te plaatsen op
de toegangswegen naar Houwer-
zijl. ,,Dat deed ik vanwege overlast
door onder meer zwaar landbouw-
verkeer, veel te snel rijdende au-
to’s, lawaai en trillingen van ons
huis. In het weekend komen daar
de rijen motorrijders nog bij. Het
college van de toenmalige gemeen-
te De Marne heeft een maand later
per brief toegezegd om de bebor-
ding voor ons huis te plaatsen. We
zijn nu ruim anderhalf jaar en een
gemeentelijke herindeling verder
en er is nog helemaal niets ge-
beurd. Evenmin heeft de gemeen-

te iets van zich laten horen’’,
schrijft Bos in een nieuwe brief
aan de gemeente.

Verkeersproblemen
Bos heeft in april telefonisch met
een ambtenaar van de gemeente
Het Hogeland gesproken. ,,Ze ver-
telde dat ze niet op de hoogte was
van de verkeersproblemen en het
daaruit voortvloeiende project in
Houwerzijl. Dat is vreemd, want
een paar maanden eerder had ook
de Vereniging Dorpsbelangen
Houwerzijl met haar over deze
zaak gesproken. 

Sinds het telefoongesprek is het
weer stil. Ik heb al anderhalf jaar
een toezegging, zwart op wit, van
het college ontvangen. Dat die toe-
zegging niet is nagekomen en ik
daar nooit weer iets over heb ge-
hoord, getuigt van onbehoorlijk
bestuur. Ik verwacht nu snel een
reactie.’’

De gemeente Het Hogeland onder-
zoekt wat er mis is gegaan en komt
daarna terug op het verzoek van
Bos.

Verbod op
demonstreren
NOORD-GRONINGEN - In de hele
provincie Groningen geldt tot
maandag een verbod op het de-
monstreren met landbouwvoertui-
gen. Vorige week en begin deze
week hebben demonstraties van
groepen boeren met trekkers en
andere zware (land-
bouw)voertuigen op verschillende
plekken in de provincie geleid tot
opstoppingen en gevaarlijke situ-
aties. Deze demonstraties waren
vooraf niet gemeld. Hierdoor was
het voor instanties als gemeenten
en de politie niet mogelijk om af-
spraken te maken over hoe op een
veilige manier gedemonstreerd
kon worden.
Om herhaling te voorkomen, geldt
tot en met maandagmorgen zeven
uur een verbod op het demonstre-
ren met landbouwvoertuigen. Dit
verbod geldt binnen de grenzen
van de Veiligheidsregio Gronin-
gen, wat concreet inhoudt alle ge-
meenten binnen de provincie Gro-
ningen. Doel hiervan is de gezond-
heid te beschermen, de verkeers-
veiligheid te waarborgen en wan-
ordelijkheden te voorkomen. Het
staat iedereen vrij om op andere
manieren te demonstreren, bena-
drukt de Veiligheidsregio.

Ook IMG ziet berg met
schademeldingen groeien
NOORD-GRONINGEN - Het In-
stituut Mijnbouwschade Gro-
ningen, de opvolger van de Tij-
delijke Commissie Mijnbouw-
schade Groningen, heeft vorige
week 959 nieuwe meldingen
van aardbevingsschade ontvan-
gen. Omdat er slechts 265 mel-
dingen zijn afgehandeld, is de
berg werk dus flink gegroeid.

Met 959 nieuwe schademeldingen

is de instroom nog altijd hoger dan
waar voor de coronacrisis nog van-
uit werd gegaan. De verwachte
doorlooptijd voor nieuwe schade-
meldingen steeg daardoor naar
266 dagen.

Het percentage schademeldingen
dat bij de laatste 2.500 besluiten
niet meer dan een half jaar oud
was, is afgelopen week verder ge-
daald naar 59 procent. De door-
looptijd van de laatste 2.500 dos-
siers waarover een besluit is geno-

men was 150 dagen.

Er werden vorige week 237 beslui-
ten genomen waarmee 265 schade-
meldingen werden afgehandeld.
Het aantal besluiten en daarmee
afgehandelde schademeldingen
lag lager doordat de systemen
moesten worden omgeschakeld
naar het IMG. Bij 5 besluiten werd
de aanvraag volledig afgewezen.
Het IMG kent bij 94,5 procent van
de schademeldingen voor fysieke
schade een schadevergoeding toe.

GroenLinks Eemsdelta
gaat voor een kopvrouw
LOPPERSUM - De kandidaten-
lijst van GroenLinks Eemsdelta
voor de herindelingsverkiezin-
gen in november zal aange-
voerd gaan worden door drie
vrouwelijke lijsttrekkers, zo
blijkt uit de voordracht van de
kandidatencommissie aan de
algemene ledenvergadering
van de afdeling. Een van hen is
het Lopster raadslid Anneke
Knip. 

,,De keuze voor drie lijsttrekkers is
opmerkelijk maar een logische
keuze om vanuit elke van de oude
gemeenten een lijsttrekker te heb-
ben om zo te vertegenwoordigen

en te verbinden”, aldus Leo van
Esch, zelf raadslid in Loppersum,
namens de kandidatencommissie.
In Loppersum, waar GroenLinks
het sterkst vertegenwoordigd is ge-
weest en in Bé Schollema een met
de PvdA gedeelde wethouder
heeft, draagt de kandidatencom-
missie Anneke Knip voor. ,,Zij is
inhoudelijk sterk, reeds ervaren in
het politieke werk, zowel op de
voorgrond als op de achtergrond,
en is intrinsiek gemotiveerd om
het GroenLinks-geluid stevig te la-
ten horen in de nieuwe gemeente”,
aldus de commissie. 

De commissie ziet haar capacitei-
ten graag aangevuld met die van
de lijsttrekker voor Delfzijl: Anika
van Leeuwen. Hoewel zij nog maar
kort in de gemeente woont en nog
weinig politieke ervaring heeft, be-
schikt zij over een enorme levens-
ervaring die zij heeft opgedaan in
het binnen- en buitenland.

,,Ze is een enthousiast persoon met
een open en wereldse blik. Ze kan
doorpakken en doorbijten maar
ook loslaten als iets geen haalbare
kaart is. Ze is een verbinder en
kan complexe materie vlot tot zich
nemen. Ze is op de eerste plaats
een echte generalist en heeft een
brede interesse hierdoor is zij in
staat zich snel in verschillende on-
derwerpen in te lezen”, omschrijft
de commissie haar.

Bedrijfsleven
De derde lijsttrekker komt uit Ap-
pingedam en is Cindy Looyé-Sin-
nema. ,,Zij is een activistisch en ge-
dreven persoon en heeft ervarin-
gen opgedaan in het bedrijfsleven
die van waarde kunnen zijn om de
fractie effectiever te maken. Ze is
de afgelopen maanden bekend ge-
worden, zowel binnen als buiten
Appingedam, door zich te presen-
teren als woordvoerder voor een
groep bewoners van de wijk Op-
wierde die zich door de overheid
achtergesteld voelt in de verster-
kingsoperatie”, aldus de commis-
sie. 

De algemene ledenvergadering
stelt vrijdag de definitieve volgor-
de van de kandidatenlijst vast
waarmee GroenLinks Eemsdelta
zal deelnemen aan de herinde-
lingsverkiezingen. 

Zes garnalenkotters
krijgen sorteermachine
als experiment
LAUWERSOOG - Zes garnalenkot-
ters worden uitgerust met een
nieuwe optische sorteermachine.
Het eerste exemplaar komt aan
boord van een kotter die garnalen
vangt voor Heiploeg in Zoutkamp.
Dit bedrijf ondersteunt het project
ook.

De sorteermachine is voorzien van
een detectiebaan met camera’s om
(ondermaatse) garnalen en visjes
te scheiden. De sorteermachines
worden door de Friese producent
De Boer in eerste instantie gratis
aan de vissers ter beschikking ge-
steld. Het gaat op de zes kotters
om een proef. De Boer wil op deze
manier in de praktijk data vastleg-
gen over grootte, dikte, gewicht,
aantal en  vangstlocatie van de gar-
nalen. De info zou gebruikt kun-
nen worden voor wetenschappelijk
doeleinden. Ook kan in het kader
van de aanlandplicht info over bij-
vangsten ge automatiseerd worden,
aldus De Boer.

Voor dit project, Shrimp4life,
heeft het Waddenfonds onlangs de
subsidieaanvraag van De Boer
goedgekeurd. Op een projectinves-
tering van bijna 1,4 miljoen euro
draagt het Waddenfonds 500.000
euro bij. Voor de ontwikkeling van
de machine ontving De Boer in de
periode 2012-2014 onder de noe-
mer Slimmer verwerken, bijvangst
beperken Europese subsidie. Ook
noteerde het bedrijf een hoge no-
tering in de MKB Innovatie Top
100.
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veel geleerd. Niet alleen van het
smeden zelf, maar ook van andere
zaken. De aanschaf van een  smeed -
oven, via Marktplaats, was weer

jaarlijkse expositie van amateur-
kunst op het landgoed Verhilder-
sum in Leens. Toen dacht ik in-
eens: zal ik zelf ook eens iets pro-
beren te maken? Het werd een gi-
gantisch sneeuwklokje van metaal
en lood. Ondanks het feit dat het
beeld een hoogte van tweeënhalve
meter had, werd het meteen ver-
kocht. En ook een tweede exem-
plaar raakte ik snel kwijt. De na-
tuurgetrouwheid spreekt de men-
sen aan. Dat komt, vermoed ik, om-
dat ik denk als een bioloog. Neem
bijvoorbeeld een vos. Het is han-
dig als je daar een beeld van wilt
gaan maken dat je weet hoe zo’n
dier staat en doet als hij een prooi
bespringt. Het is de kunst om dat
te pakken in je beeld. Waarom het

DOODSTIL - Oscar de Jong
(1963) uit Doodstil is sinds hij
kind was gefascineerd door de
natuur. Het feit dat hij opgroei-
de met dierentuin Artis in de
achtertuin en even verderop de
Hortus Botanicus en het Wert-
heimpark zou hier best eens
iets mee te maken kunnen heb-
ben. De doorzetter, de Noord-
Groninger rondde na de mavo,
de havo en het vwo de studie
biologie (plant- en dier ecologie)
af aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, werd uiteindelijk biolo-
giedocent aan het Rudolph Pa-
bus Cleveringa Lyceum in Ap-
pingedam. Sinds een paar jaar

metaal en staal is geworden en
geen hout ofzo? Ik heb op de een of
andere manier altijd al een me-
taaltic gehad. Dat is begonnen met
een liefde voor zaken als muuran-
kers en hekjes. Ik ben aanvanke-
lijk zelf gaan experimenteren met
een geleend lasapparaat. Ook zette
ik mijn decoupeerzaag in... Dat
heeft dus heel wat zaagjes gekost.
Later ben ik een cursus lassen en
plasmasnijden gaan volgen bij de
Werkplaats in Groningen. De vol-
gende stap was het aanschaffen
van betere apparatuur. De decou-
peerzaag wordt sindsdien alleen
nog maar dingen gebruikt waar hij
voor bedoeld is. Ook heb ik een
jaar lang lessen gevolgd bij een
smid in Oosterwolde. Daar heb ik

een volgende stap. Dat is handig
om het materiaal waarmee ik werk
kneedbaarder te maken. Ik werk
nog steeds het liefst met corten-
staal. Dat materiaal verkleurt
prachtig als het in weer en wind
staat en past mooi in een groene
omgeving. Ondanks de roest heeft
het eeuwigheidswaarde. Het staal
zal nooit helemaal door gaan roes-
ten. Dat heeft met de samenstel-
ling te maken. De beelden veran-
deren door weersinvloeden steeds
van kleur. Dat is fascinerend. En
dat laatste geldt ook voor het feit
dat er op de een of andere manier
altijd vogels op mijn beelden gaan
zitten.’’

De Jong is blij dat hij de stap heeft
genomen om minder te gaan wer-
ken om zo meer tijd te hebben
voor het maken van beelden en an-
dere leuke dingen. ,,Dat heeft voor
mij heel verfrissend gewerkt. Iets
heel anders er naast doen, is heer-
lijk. Wat mij er zo in aanspreekt?
Het vechten met het metaal dat
aanvankelijk toch een heel andere

BEDUM - Auto’s staan driedub-
bel geparkeerd in de Professor
Mekelstraat in Bedum, vracht-
wagens met kiepers en zelfs
tractoren komen voorbij. De in-
boedel van het Trefcentrum
wordt vandaag door mensen uit

het hele land opgehaald, nadat
deze een week eerder via een
online veiling werd verkocht.
Na drieëndertig jaar komt aan
een begrip voor Bedum een
eind. Eigenaren Janet Bos (55)
en Pieter Wesseldijk (60) stop-
pen ermee. ,,De coronacrisis
heeft ons wel aan het denken
gezet: wat willen we nog?”

door Saffira Rijkee

Corona is niet de reden dat Janet
Bos en Pieter Wesseldijk stoppen
met het Trefcentrum in Bedum, al
heeft de coronacrisis de beslissing
wel naar voren getrokken, vertelt
Janet. ,,Als we langer door wilden
gaan hadden we diep moeten in-
vesteren. Als je dertig bent doe je
dat, maar als je zestig bent is dat

anders.”
In de grote zaal, waarin altijd zo’n
tweehonderdvijftig man pasten,
mogen nog vijftig mensen tegelijk
naar binnen. In andere zalen is
met anderhalve meter afstand
plek voor tien tot vijftien man. Ja-
net Bos: ,,En ik zie die anderhalve

metermaatregel niet snel verdwij-
nen. Tel daar onze leeftijd bij op
en het feit dat de huizen aan de
Professor Mekelstraat volgend
jaar worden afgebroken en we
hier tot 2025 in een bouwput zul-
len zitten, dan is dit de conclusie.”

Drie weken
Overal lopen mensen met stoelen
en banken op de schouders, kasten
worden weggesleept en spullen
worden uit elkaar geschroefd. Je
verzamelt nogal wat, in drieënder-
tig jaar. Bos: ,,Pieter dacht dat hij
alles wat weg kon in een dag wel
in de grote zaal zou hebben: hij is
drie weken bezig geweest. In de
vakken onder het podium in de
grote zaal zaten spullen, net als on-
der het toneel, in de kleedkamers
en in de kelders. Eigenlijk heb je
hier veel verborgen ruimtes, daar
werden we zelf ook door verrast.”

Het is vast heel gek, deze dag. Bos:
,,We zijn heel nuchter, het is maar
materiaal dat weggaat. De schilde-
rijen van mijn schoonvader blijven
hangen en wat we zelf willen hou-
den, hebben we uitgezocht voordat
alles op internet werd gezet. Maar
het is wel heel apart, dat mensen
zo met boormachines en trapjes
naar binnen lopen om alles te de-
monteren.”

Tractor
Aan de achterkant van het Tref-
centrum rijdt ineens een tractor.
Janet lacht er hartelijk om. Haar
dochter vraagt of het klopt dat ie-
mand iets uit het washok haalt.
Bos gaat snel kijken. Rustiger is

het nog niet, vertelt ze even later.
Dat zijn zij en Pieter ook niet ge-
wend. ,,We zijn altijd van acht uur
’s ochtends tot ’s avonds laat in de
weer geweest. En hoe laat het som-
mige avonden ook werd, om half
zeven ging altijd de wekker.” Dat
was de grootste schok tijdens de
lockdown: ’s avonds niet hoeven
werken. Bos: ,,Lag je daar met tril-
lende benen van de energie op bed
’s avonds. Je lijf is dat gewoon niet
gewend!” 
Die avonden gaat ze niet missen,
vermoedt ze. ,, Het was toch wel
prettig, ’s avonds niet meer aan de
gang hoeven.” 

Het gebouw waar het Trefcentrum

in huist ging op 29 maart 1960
open als Concordia, in handen van
de gereformeerde kerk in Bedum.
Zevenentwintig jaar later, in 1987,
begon Janet Bos met haar vader
Kees en broer John het Trefcen-
trum en vijf jaar later zetten Janet
en Pieter het bedrijf samen voort.
Het is één groot avontuur geweest,
zegt Bos. Niets was ooit te gek.
Tweeëntwintig was ze toen ze hier
begon. Ze herinnert zich de auto in
de grote zaal, die daar stond voor
een echtpaar dat een autobedrijf
had en vijfentwintig jaar getrouwd
was. De vele huwelijken in de ja-
ren negentig en de jaren nul en de
begrafenissen: alles tussen wieg en
graf werd hier georganiseerd.

Toen de gereformeerde kerk ver-
bouwd werd, gingen de mensen
hier naar de kerk en vonden de be-
grafenissen hier plaats. De Hindoe-
staanse bruiloften maakten veel
indruk. ,,Heel speciaal om mee te
maken hoe zoiets in een andere
cultuur gaat.” 

Biljartclub
Afgelopen donderdag sloten Bos
en Wesseldijk een tijdperk af met
de biljartclub Middelkoop en de fi-
nalepartij die de club nog moest
spelen. De biljartspelers waren er
toen het Trefcentrum openging,
dus nu moesten ze er ook bij zijn.
Door corona krijgen Janet en Pie-
ter niet het afscheid dat ze hadden

gewild. ,,Het liefst sluit je natuur-
lijk af met een laatste knal. Maar
het is wat het is. We hebben het
lang volgehouden en nemen zelf
de beslissing om te stoppen. Dat
scheelt een hoop denk ik. Als je ge-
dwongen wordt te stoppen dan is
dat verdrietig. Wij stoppen zelf,
stap voor stap, zonder tijdsdruk.”
Wat er nu gaat gebeuren, ligt nog
helemaal open. De catering en be-
drijfscatering die het stel verzor-
gen, blijven gewoon doorgaan.
,,Maar verder? Eerst deze ophaal-
dagen maar eens achter de rug. Ik
ben heel benieuwd wat er daarna
gaat gebeuren.”

� Janet Bos en
Pieter Wessel-
dijk, de gezich-
ten van het
Trefcentrum.

staat hij nog maar vier dagen
per week voor de klas om meer
tijd te hebben voor een andere
passie: het vervaardigen van
beelden van ijzer en corten-
staal. Maar ook hierbij kruipt
het bloed waar het niet gaan
kan. De Doodstilster maakt na-
melijk voornamelijk dieren en
planten.

door Erik Post

De Jong, die al dertig jaar de kost
verdient als docent, kwam heel
toevallig met het zelf kunst maken
in aanraking. ,,Ik bracht mijn
vrouw en haar keramiek naar de

Natuur inspiratiebron voor 

OSCAR DE JONG

TREFCENTRUM: een

begrip
verdwijnt
uit Bedum

allemaal nog een redelijk hand-
zaam formaat. Maar de Doodstil-
ster sluit niet uit dat daar in de
toekomst wel eens verandering in
zou kunnen komen. ,,Ik zou graag
nog eens een heel paard willen
maken. En dan zeker anderhalf tot
twee keer zo groot als het dier in
werkelijkheid is. Dat lijkt mij een
mooie uitdaging. Cortenstaal no-
digt ook echt uit om groot te wer-
ken. Ik ben eerst nog bezig met
een biddende torenvalk, maar
werk over het algemeen aan meer-
dere projecten tegelijk. Dus wie
weet, start ik binnenkort met de
voorbereidingen voor het paard.
Dat zou een mooi object zijn in een
weiland of bij een manege, paar-
denhouder of -fokker’’, denkt hij
hardop.
Mensen die het werk van De Jong
willen zien, kunnen niet alleen te-
recht op de website die hij samen
met zijn vrouw Hilde van Heuveln
heeft (oscarenhilde.com). Het stel
is in de zomermaanden ook een
vaste deelnemer aan de Noord-
Groninger atelierroute Hoge Noor-
den die elke eerste zondag van de
maand georganiseerd wordt. ,,We
kwamen toevallig eens in gesprek
met initiatiefneemster Gerda On-
nes uit Kantens. Ze vroeg mij mee
te doen omdat de route voorname-
lijk bestond uit schilders. Dat leek
mij wel wat en zo is het gekomen’’,
lacht De Jong.
De prachtige tuin van De Jong en
Van Heuveln is, ook zonder de
fraaie beelden, een lust voor het
oog. ,,Dat zingt zich blijkbaar rond,
want met Hemelvaart en Pinkste-
ren hebben we ontzettend veel be-
zoekers gehad. Alles met inachtne-
ning van alle coronaregels overi-
gens. En het is dan altijd leuk om
complimenten te krijgen over
mijn werk.’’

De beelden van De Jong zijn tot en
met 23 augustus ook te zien in
beeldentuin Eenumermaar aan de
Tolweg in Zeerijp. 13 beeldend
kunstenaars tonen hier 100 objec-
ten en schilderijen. De tuin is in de
weekenden van 13.00 tot 17.00 uur
geopend.

Janet Bos en 
Pieter Wesseldijk
stoppen ermee

� Oscar de Jong:
‘Het vechten
met metaal
spreekt mij
aan’.

kant op wil buigen dan dat ik wil.
Als het dan uiteindelijk toch lukt,
geeft mij dat veel voldoening.’’
De werken van De Jong hebben nu

Een ram van Oscar de Jong.
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R.K. Kerk
Bedum: Zondag 09.30 Communieviering door pastor Ha-

mersma-Sluis
Kloosterburen: Zondag geen viering; zie Wehe-den Hoorn
Uithuizen: Zondag 11.00 uur Communieviering door pastor

Hamersma-Sluis
Wehe-den Hoorn: Zondag 10.00 uur Communieviering door Werk-

groep Liturgie

Hervormde Kerk:
Bedum: Zondag 09.30 uur ds Hoek
Eenum: Zondag geen dienst
Godlinze: Zondag geen dienst
Leermens: Zondag geen dienst
Loppersum: Zondag geen opgave
Noordwolde: Voorlopig tot en met augustus geen diensten of

vespers
Onderdendam: Zondag zie Bedum
Oosterwijtwerd: Zondag geen dienst 
Stedum: Zondag geen opgave
Westeremden: Zondag geen dienst
‘t Zandt: Zondag geen dienst
Zeerijp: Zondag geen dienst
Zuidwolde: Voorlopig tot en met augustus geen diensten of

vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo: Zondag 11.15 uur ds Weessies (dienst in Imma-

nuëlkerk) 
Bedum: Zondag 09.30 uur mv Lanting-Polkerman (uitge-

zonden dienst via kerktv/radio)
Huizinge: Zondag 09.30 uur mvr Lemmens (dienst in Jo-

hannes de Doperkerk, opgave bezoekers ver-
plicht via pghuizinge@gmail.com)

Kantens: Zondag 09.30 uur pastor Groenbroek
Leens: Zondag geen opgave
Mensingeweer: Zondag geen opgave
Middelstum: Zondag 09.30 uur drs Postema (dienst in Hoek-

steenkerk)
Niekerk: Zie Ulrum
Roodeschool: Zondag 09.30 uur kand Van der Wal
Stitswerd: Zie Kantens
Uithuizen: Zondag 09.30 uur ds Tiesinga (dienst in Zions-

kerk)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur dienst. De dienst is te  volgen

via kerkdienstgemist.nl
Ulrum: Zondag geen opgave
Vierhuizen: Zie Ulrum
Warffum: Zondag 09.30 uur da Boezewinkel (dienst in Se-

bas tiaankerk)
Winsum: Zondag geen opgave
Zandeweer: Tot nader bericht geen dienst

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo: Zondag geen opgave
Bedum: Zondag geen opgave. 
Kantens: Zondag geen opgave
Leens: Zondag geen opgave
Loppersum: Zondag geen opgave
Middelstum: Voorlopig geen diensten
Roodeschool: Zondag 09.30 uur ds Wijnalda en 14.30 uur ds

Van Noort
Uithuizen: Zondag 11.00 uur ds Kanis (online dienst)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur Eredienst (te volgen op

www.kerk dienst gemist); voorlopig geen mid-
dagdiensten

Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum: Zondag geen opgave

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum: Zondag  09.30 uur en 14.00 uur leesdienst; 16.30

uur ds Heres 

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens: Zondag geen opgave
Ulrum: Zondag geen opgave

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 dienst (live-stream via ht-

tp://waardevolleven.nl/pre ken/live stream.html;

Huisartsen
Doktersdienst Groningen: 0900-
9229
Alle spoedeisende diensten van
de huisartsen in de regio zijn
vervangen door een centrale
doktersdienst. Deze dokters-
dienst is bereikbaar op avonden,
in de nacht, in het weekend en
tijdens feestdagen.  Bellers
wordt gevraagd naar naam,
adres, geboortedatum, verzeke-
ringsgegevens en telefoonnum-
mer. 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 Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 0900-0608
(kosten 0,25 cent per minuut)
voor informatie over de dienst-
doende tandarts/tandartsprak -
tijk raadplegen. Op de site
www.vtng.nl is een overzicht
van de aangesloten praktijken
te zien. 
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn per 1 januari
van dit jaar vervallen!! Raad-
pleeg het nummer 0900-0608
nummer voor meer informatie.

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

Lauwersoog Uithuizen Delfzijl
hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Vrijdag 10 juli 02.35 14.50 03.10 15.25 04.10 16.26
Zaterdag 11 juli 03.26 15.31 04.01 16.06 04.44 17.06
Zondag 12 juli 04.02 16.11 04.37 16.46 05.32 17.44
Maandag 13 juli 04.34 16.55 05.09 17.30 06.11 18.20
Dinsdag 14 juli 05.25 17.39 06.00 18.14 06.55 19.15
Woensdag 15 juli 06.29 18.44 07.04 19.19 07.56 20.11
Donderdag 16 juli 07.35 19.52 08.10 20.27 08.55 21.15

foongids onder uw woonplaats
de Thuiszorg vermelding. De lo-
caties Groningen en Veendam
van het Hulpmiddelen Centrum
Groningen hebben een bestel-
dienst voor hulpmiddelen die
bezorgd of gehaald moeten wor-
den. Locatie Groningen, tele-
foon 050-4098200. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur. Zaterdag, zon-
dag 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. onge-
wenste zwangerschap. Tel. 0900-
2021088, dag en  nacht bereik-
baar.
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, in-
fo@dvn.nl, voor alle vragen over
diabetes (24 uur per dag, ‘s
nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging-
Nederland. 
 Platform gehandicaptenbeleid
Eemsmond:
Voor meldingen en/of klachten

in de gemeente Het Hogeland,
telefoon 0877845466 of
www.gehan -
dicapteneemsmond.nl
Borstvoedingorganisatie La
 Leche League:
Telefonische hulpdienst en in-
formatie: Martien van den Berg-
Nijdam  0594-621506 (ook in het
weekend).
Humanitas steun bij rouwver-
werking:
‘t Hoogeland: Contactpersoon
José van Drie, telefoon 050-
3010189.  
Actief in de gemeenten De Mar-
ne, Winsum en Bedum. 

KRUISWOORDPUZZEL P0246

HORIZONTAAL: 1 werelddeel; 6 insect; 12 lekkernij; 14 in-
gang; 16 oosterlengte; 18 voegwoord; 19 stier; 21 zangnoot;
22 tegenover; 23 beroep; 26 linie; 29 schors; 30 test; 32
denkbeeld; 33 boerenwerktuig; 34 persoonlijk vnw.; 36 plaats
op Ameland; 37 neon; 38 Frans lidwoord; 39 sneeuwhut; 41
plaats in Italië; 43 de onbekende; 44 respect; 45 welaan; 47
verscheidenheid; 49 klinknageltje; 52 soort verwarming; 54
nummer; 55 ondergang; 57 gram; 58 persoonlijk vnw.; 59
verheven; 61 entstof; 63 aasvogel; 65 niet helder; 67 diep ge-
voelde; 69 maanstand; 70 zangnoot; 71 brandstof; 73 onder-
nemingsraad; 74 bijvoorbeeld; 75 plaats in Noorwegen; 77
opstap; 79 onwaarheid vertellen; 80 weefsel.

VERTICAAL: 2 dreumes; 3 aangetast; 4 plaats in Gelderland; 5
paardenkracht; 7 in de kantlijn; 8 geheimschrift; 9 ongetekend;
10 de dato; 11 bedrukt; 13 thans; 15 ethisch; 17 gemeen; 19
oorsprong; 20 Europese taal; 22 oude munt; 24 vaartuig; 25
grondtoon; 27 Verenigde Staten; 28 ten bedrage van; 31 te
eten; 35 tint; 37 vereist; 39 visgerei; 40 grondsoort; 41 loop;
42 Europeaan; 46 evenwel; 48 Europese vrouw; 50 irriteren;
51 ongestoord kalm; 53 bestek; 55 deel van een wiel; 56 in-
sect; 58 insect; 60 militair; 61 selenium; 62 met name; 64
voorzetsel; 66 luchtzak; 68 gerafelde naad; 72 slee; 75 onzes
inziens; 76 uitroep; 77 titanium; 78 water in Friesland.

OPLOSSING P0246

HORIZONTAAL:1Europa; 6ci-
cade; 12koek; 14mond; 16
O.L.; 18en; 19bul; 21do; 22
t.o.; 23masseur; 26evenaar; 29
bast; 30toets; 32idee; 33eg;
34ik; 36Nes; 37Ne; 38le; 39
iglo; 41Rome; 43N.N.; 44eer-
bied; 45sa; 47keur; 49niet; 52
cv; 54nr.; 55val; 57 gr; 58we;
59hoog; 61serum; 63gier; 65
troebel; 67intense; 69e.k.; 70
la; 71gas; 73OR; 74p.e.; 75
Oslo; 77tree; 79liegen; 80lin-
nen. 

VERTICAAL:2uk; 3roestig; 4
Oene; 5pk; 7i.m.; 8code; 9
anoniem; 10d.d.; 11somber;
13nu; 15moreel; 17laag; 19
bron; 20Lets; 22taël; 24ss; 25
ut; 27VS; 28ad; 31eetbaar; 35
kleur; 37nodig; 39ink; 40oer;
41ren; 42Est;46echter; 48En-
gelse; 50ergeren; 51sereen; 53
vork; 55velg; 56luis; 58wesp;
60o.o.; 61Se; 62m.n.; 64in;
66balg; 68torn; 72ar; 75o.i.;
76oe; 77Ti; 78Ee.

Winwoord:ESDOORNVRUCHT

woensdag 19.00 uur live-stream bemoedigings-
dienst

De Cederborg
Middelstum: Zondag  10.00 uur dienst en woensdag 20.00 uur

dienst. Internationale diensten. Vertaling an-
derstaligen 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 deelna-
me 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) 

het hoort. Maar wie zou hem dat vertel-
len? Ze kijken elkaar aan en weten ge-
noeg. Afspraak is afspraak. Ook zonder
woorden. Bij de eerste vergadering in
Hengelo heeft Chris toch zelf gezegd dat
dit een zaak lijkt te worden van vertrou-
wen? Voor het gemak vergeten ze maar
even dat hij vervolgde met: ‘En van wan-
trouwen...’
Chris weet dat hij hier aan het kortste
eind trekt en laat belastingambtenaar
Hidde Grietman gaan. Ze begrijpen nu
pas waarom zo’n dure advocaat werd in-
geschakeld voor zo’n lullige inbraak en
die rare dingen eromheen. 
Nu richten zich alle pijlen op Alex van
Bentinck die hen dus niets anders dan
sprookjes vertelt en enge spoken heeft
gezien op Terschelling. Dit komt hem
duur te staan. Zo’n schavuit.

Het voorarrest van Alex van Bentinck is
door de rechtbank verlengd met zestig
dagen vanaf zijn inhechtenisneming. Dus
tot half februari van het volgend jaar.
Prettige feestdagen, Alex! Een behoorlij-
ke tijd maar als hij de dader is, maakt het
niet uit. Tel er dan nog maar tien jaar bij
op. 
In feite zit het team nog met twee vra-
gen. De eerste: hoe komen ze aan het be-
wijs dat Alex Susanne heeft vermoord?
De tweede: hoe is hij aan zoveel geld ge-
komen?
Ze zagen hem er eindeloos over door. En
waar ging die ruzie over? Maar dan grijpt
zijn advocaat weer in. Hij wil niets horen
over ruzie. Nou ja, iets ingewikkelds dan?
Ook niet. 
Alex wordt tegen twaalf uur terugge-

bracht naar zijn cel. Zijn advocaat loopt
even mee om nog wat te bespreken. Tot
stomme verbazing van Alex komen ze in
een gang Gerda tegen. In uniform. Het
bloed stijgt hem naar zijn hoofd alsof ie
in de pubertijd zit. Ze is in gesprek met
een collega. Alex en Pieter horen wat ze
zeggen.
“Zeg, Simone, heb jij volgende week vrij-
dagavond dienst of kun je dan bij ons op-
passen?”
“Ik heb in principe geen dienst, Frans, het
hele weekeinde ook niet, dus dat moet
lukken… Hallo, heren.” 
De groet is achteloos en ze loopt een
paar passen gewoon door. Dan blijft ze
staan, kijkt om, net als Alex. Mr. Pieter
Knall botst bijna tegen hem op.
“Nee, maar. Gerda?”
“Hoi, Alex. Hoe is het?” zegt ze onzeker
met een hoogrode kleur op haar wan-
gen.
“Kon beter. Maar heet jij hier Simone? Ik
heb dat toch duidelijk gehoord. Of vergis
ik mij? Ik dacht dat je bij de bank werkte,”
zegt Alex nog steeds verbaasd.
“Ja, zo is het. Ik werk sinds vorige week
bij de politie en Simone vond ik een
mooiere naam dan Gerda. Maar ehm, ik
moet verder. Het ga je goed, hè.”
“Prima. Zie ik je nog weer?”
Maar Simone loopt de hoek om, hij hoort
een deur dichtslaan.
“Wat was dat allemaal?” vraagt Pieter
beroepsmatig nieuwsgierig, “ken je die
mevrouw?”

den verstuurd door Su-
sanne zelf. Ongeloof-
lijk. Een heel bijdehan-
te tante. En met die
boekhouding zitten we
op rozen. De totale un-
dercoveroperatie is ge-
sanctioneerd door de
minister van Justitie. Ik
kwam er net vandaan
toen jullie me arres-
teerden, ehm, om het
juridisch correct te zeg-
gen: staande hielden.”
De rechercheurs moe-
ten even diep ademha-
len. Nu zijn zij het die
in de zorgen zitten. Wat
een rotstreek! Waarom
was er geen samen-

werking mogelijk? Al dat werk voor niks.
Hoeveel dagen en nachten zijn ze niet
achter die Nikko aangehold?
“Waarom heb jij dan bekend dat jij het
was in Harlingen en Dalen?”
“Ach, wat maakte het uit. Anders moes-
ten mijn jongens opdraven en dat gedoe
in de cel en zo. De papieren gingen toch
rechtstreeks het ronde archief in.”
Oei, die kwam hard aan. Een linkse. Ver
onder de gordel.
“Voor de volledigheid: wie betaalde jouw
huur feitelijk?”
“Justitie.”
“Nu we toch aan het opbiechten zijn: jij
deed helemaal geen spelletje op de com-
puter van Alex, hè? Bij die inbraak toen,
bedoel ik.”
“Haha, nee, joh. Geloofden jullie dat
echt? Nee, ik zocht een relatie tussen de

De jaarstukken zijn telkens goedgekeurd
door een gerenommeerd accountantsbu-
reau en gedeponeerd bij de KvK., dus…”
“Voor welke dienst werk jij dan?” vraagt
Simone ongeduldig aan Hidde.
“De belastingdienst,” antwoordt deze tot
ieders verrassing, “ik ben hoofdinspec-
teur-teamleider bij de FIOD, afdeling
E.D.P. Het was mijn taak goede maatjes
te worden met Maarten van Hooren.
Daar hoorde enige pesterij bij, ja. Of-
schoon een van mijn mensen wel iets
overdreef met die lekke banden. Maar
Susanne werd vermoord voordat ik er
een speld tussen kon krijgen. Gaat die
Alex ook nog met vakantie naar Spanje.
Zijn rol werd me steeds duidelijker. Maar
geen sluitend bewijs, hè, net als jullie.
Totdat de giroafschriften postuum wer- Wordt vervolgd

zaak van Maarten en bepaalde data die
Susanne gemaild zou kunnen hebben
naar Alex. Je weet nooit hoe een haas
een koe vangt.”
“Grapjurk! Ik dacht niet met een wortel.
Afijn. Dan nu een ander vraagje, Hidde.
Je advocaat zegt dat het geld terecht is
voor 90%.”
In feite stelt Chris geen vraag, het is puur
een constatering.
“Ja?”
“Hoe weten jullie dat? Dat hebben wij
niet doorgebeld aan de FIOD en ook niet
gemaild.”
“Nee, je hebt gelijk.”
“Wat? Ik heb gelijk? Da’s een makkelijk
antwoord. Ik wil weten hoe jij aan die we-
tenschap komt!” schiet Chris uit zijn slof.
“Dan hou je vast. Allereerst berust dit op
een afspraak op kabinetsniveau twee tus-
sen de belastingdienst en Justitie. En ten
tweede, ofschoon ik het antwoord wel
weet: zijn er toevallig nog mensen op de
ladder boven jou die meelezen? Waaraan
jij van tijd tot tijd moet berichten? Heb ik
genoeg gezegd…?”
“Godverdomme. Sorry. Die gluiperd.
Waarom zegt hij me dat niet?” stamelt
Chris, “je moet elkaar toch kunnen ver-
trouwen? Ik ben toch geen ezel? Oh, ik
haat die vent.”
Hij vergeet totaal tegen wie en over wie
hij het heeft. Nog nooit voelde hij zich zo
vernederd. Voor het eerst wordt hij als in-
specteur gekleineerd waar de honden
geen brood van lusten. 
De rechercheurs verschieten van kleur.
Gluiperd. Ezel. Haten. Dat is krasse taal!
Dit kost hem zijn kop. Oh, god, ja. Dit ac-
cepteert de hoofdinspecteur nooit als hij

deel 40

DDee  ttwweeeeddee
mmoooorrdd  iinn
BBaaaaiidduuiinneenn

door Antoon Engelbertink

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
Kaakstraat in Uithuizen die op de foto ten onrechte als Oosterstationstraat wordt opgevoerd. Het gro-
te pand rechts is nu Hotel Eckhardt en de rijwielfabriek rechts doet nu dienst als Chinees restaurant. 



Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden Gevraagd personeel

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur na-
tuurproduct, dus milieu-
vriendelijk. Project- en Wo-
ninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Lop-
persum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur  wor-
den opgegeven.

MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voer-
tuigen. Tel. 050-3113718.

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

Voor al uw wand- en pla-
fondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerk-
zaamheden. 
Tel. 06-54917352, Lageweg
12, 9981 HE Uithuizen. 

Aanbieding personeel

Te koop gevraagd

Gevraagd: flinke tuinhulp
voor allerlei werkzaamhe-
den in onze grote tuin in

Oosterwijtwerd. 
06-11624311

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per telefoon opgeven. Het
nummer  is (0595) - 437777.

DE HOFENIER
Ontwerp/aanleg en onder-

houd van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! 

Uw hovenier. 
tel. 0596-572736.

www.dehofenier.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

Kappen van bomen, het
versnipperen van snoei-
hout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden. 

Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl

Landbouw

Tuinieren

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

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 aanleg-
gen van uw oprit en terras

- Bomen zagen
- Gras zaaien

Tel. 06-21990614

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

Diversen

DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM

industrie- en garagedeuren.
Levering, reparatie en on-
derhoud. Tel. 0595-497024.

PASFOTO’S 
GEGARANDEERD GOED 

VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

Nwe. aardappelen Doré
en Frieslander; uien.

Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

HORLOGEBATTERIJEN
Inclusief montage 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400. www.vasz-

lovszky-winsum.nl

Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

Winterpreiplanten,
nieuwe aardappelen
Doré en Frieslanders,
div. groente planten,
kruiden, potgrond,

kunstmest, tuinzaden,
scharreleieren  enz., 
verse sla en andijvie.

Fam. Ten Hove, 
Trekweg 38, 

Doodstil (Zandeweer), 
0595-432927.

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

Bloembollen 75% korting; 
3 geraniums €5.00; 30 perk-
plantjes €5.50; vaste plan-
ten v.a. €1.25, vruchtbo-
men 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

Donderdag 9 juli 2020 - 13

Tuinieren

UIT 
IS

GOED 
VOOR 
U!!!
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FAMILIEBERICHTEN FAMILIE-
BERICHTEN

DeOmmelanderCourant /
De Ommelander ver-
schijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donder-
dag in geheel Noord-Gro-
ningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een ge-
boorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl

- Telefonisch opgeven:
0595-437777

- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980AAUithuizen

- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen

Ommelander Courant
telefoon: 0595-437777
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Vandaag in de abonneekrant

Burgers Hogeland
wacht OZB-verhoging
van 10 procent
NOORD-GRONINGEN - Als het aan het
college van burgemeester en wethouders
van Het Hogeland ligt, wordt het tarief
van de onroerendezaakbelasting (OZB)
volgend jaar met tien procent verhoogd. Dat is een van de maatrege-
len die de gemeente uit de dieprode cijfers moeten halen. Daarnaast
zal op diverse terreinen fiks moeten worden bezuinigd. Als er niets
gebeurt, dreigt er een jaarlijks tekort van minstens 6 miljoen euro.
Dat alles staat in de bouwstenennotitie Bouwen aan een nieuw ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Bouwbedrijf Sietsema
redt nest jonge uilen
MIDDELSTUM - Bouwbedrijf Sietsema in Uithuizen is vrijdag in de

rol van dierenambulance en
brandweer gekropen. Er werd
met de verreiker uitgerukt om
in Middelstum een nest jonge ui-
len in nood te redden. De red-
dingoperatie werd uitgevoerd
bij de familie Gast in Middel-
stum, waar in 1995 - na een
brand - een nieuwe boeren-
schuur was gebouwd. Daarbij ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Trefcentrum: een begrip 
verdwijnt uit Bedum
BEDUM - Auto’s staan driedubbel geparkeerd in de Professor Mekel-

straat in Bedum, vrachtwagens
met kiepers en zelfs tractoren
komen voorbij. De inboedel van
het Trefcentrum wordt vandaag
door mensen uit het hele land
opgehaald, nadat deze een week
eerder via een online veiling
werd verkocht. Na drieëndertig
jaar komt aan een begrip voor
Bedum een eind. Eigenaren ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Winkelhuis Ulrum geopend
ULRUM - Het winkelhuis in Ulrum heeft zaterdag officieel de deu-
ren geopend. De belangstelling voor de aanwinst voor het dorp was
meteen groot. Op 1 juni 2015 sloot de voormalige Spar-supermarkt
haar deuren. Het pand heeft ruim vijf jaar leeg gestaan. Stefan Val-
kema en zijn vriendin Petra Woddema besloten vorig jaar het pand,
zoals gemeld, te kopen. Ze wilden er een winkelhuis van maken en
vonden al snel huurders. Het stel woont inmiddels boven het winkel-
huis dat nu ruimte biedt aan zeven ondernemers. Het gaat om ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Natuur inspiratiebron 
voor Oscar de Jong
DOODSTIL - Oscar de Jong
(1963) uit Doodstil is sinds hij
kind was gefascineerd door de
natuur. Het feit dat hij opgroei-
de met dierentuin Artis in de
achtertuin en even verderop de
Hortus Botanicus en het Wert-
heimpark zou hier best eens iets
mee te maken kunnen hebben.
De doorzetter, de Noord-Gronin-
ger rondde na de mavo, de havo en het vwo de studie biologie ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ja ik wil naast de advertenties ook het uitgebreide
nieuws lezen uit mijn woonstreek en geef mij dus
op als abonnee van de Ommelander Courant

-------------------------------------------------------------
Een abonnement kost in 2020 e 45,00 per half
jaar. Postabonnementsprijs e 87,00 per half jaar.

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . .

Ik betaal:  � automatisch, mijn banknummer is    �per acceptgiro

���� ���� ����������
Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon
in enveloppe
zenden aan:
Antwoordnummer 1 - 9980 XA Uithuizen

Een postzegel is niet nodig !

Abonnee worden? Stuur een e-mail met uw gegevens
naar ommelander@noordpers.nl of stuur de bon in.

e45,00

per
half jaar

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Lop-
persum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime ver-
spreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
Kantoor: Stationsplein 2, Uithuizen
Postadres: Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
E-mail advertenties: ommelander@noordpers.nl 
E-mail redactie: ocredactie@noordpers.nl
Website: www.noordpers.nl
Telefoon: 0595-437777. De redactie is in het

weekend ook bereikbaar op 06 - 57168505
Verschijning: Iedere maandag/dinsdag en donderdag
Adv.tarief: Informeer naar de voordelige advertentietarieven

Na kantoortijd (privénummers, alleen voor spoedgevallen):
Verkoop: J.J. Bakker 06 - 41461317

A.B. van Warners 0595-415216
Redactie: P.H. Fokker 0595-434292 E. Post 0595-424207

H. Merkus 0595-852985
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100

Pier Prins voert 
CDA Eemsdelta aan

SPIJK - Aan de Spijkster Oude-
dijk in Spijk is zaterdag gestart
met een technisch hoogstandje.
Het gaat om een bijzondere
grondboring door aannemer A.
Hak, waarbij meerdere water-
leidingen over een lengte van
1.250 meter op een diepte van
25 meter in de bodem worden
gebracht. 

De opdracht voor het project is af-
komstig van North Water, een
dochteronderneming van Waterbe-

drijf Groningen. North Water legt
zoals gemeld nieuwe waterleidin-
gen aan van Garmerwolde naar de
Eemshaven. Op grote delen van dit
tracé gaat dit gepaard met opper-
vlakkige graafwerkzaamheden,
maar dat lukt niet overal. Bij Spijk
moeten de leidingen onder de
N363, een waterloop en een per-
ceel land worden doorgetrokken.
Er is voor gekozen om dit te doen
met een boring op grote diepte.  

Drie leidingen
Er zullen in één keer drie waterlei-

Een van de waterleidingen hangt in de takels. 

dingen worden gelegd. Het gaat
om een drinkwaterleiding en een
leiding voor industrieel water, bei-
de met een diameter van 50 centi-
mer, en een leiding voor afvalwa-
ter uit de Eemshaven met een dia-
meter van 25 centimeter. De stalen
pijpen worden ter plekke aan el-
kaar gelast terwijl ze de grond in
gaan. Voor de takelwerkzaamhe-
den is de firma Wagenborg aanwe-
zig met meerdere kranen. De ope-
ratie houdt ook verband met de ac-
tiviteiten van Google in de Eems-
haven, die voor de koeling van
haar datacenters veel water nodig
heeft. De huidige leidingen heb-
ben te weinig druk en capaciteit
om hierin te kunnen voorzien. 

De beide leidingen voor schoon
water worden nieuw gelegd van
Garmerwolde naar de Eemshaven.
De leiding voor afvalwater wordt
vanaf de Eemshaven naar Godlin-
ze gelegd, waar aangetakt wordt
op de bestaande persleiding. Op
dit moment wordt het afvalwater
nog met vrachtwagens naar de zui-
vering gebracht. Dat is straks dus
niet meer nodig. Naar verwachting
is de hele operatie eind dit jaar ge-
reed. 

Grondboring voor waterleidingen

Technisch hoogstandje
aan Spijkster Oudedijk

Hogeland evalueert
corona-hulpverlening
WINSUM - In de Blauwe Schuit in Winsum wordt maandag 20 juli een
bijeenkomst gehouden over de hulpverlening in coronatijd. De ge-
meente Het Hogeland, Mensenwerk Hogeland en Werk op Maat wil-
len in gesprek met inwoners om de hulpverlening te evalueren.
Door de lockdown kwamen veel mensen in Het Hogeland thuis te zit-
ten. Met name ouderen en zieken werden geraakt. Ze mochten geen
bezoek ontvangen en niet naar de winkel of apotheek. In veel dorpen
en  buurten zijn initiatieven ontstaan, waarin burgers elkaar bijston-
den. Bijvoorbeeld in de vorm van telefoonketens, maaltijdverzorging,
boodschappenhulp of doordat medicijnen gehaald werden. 
Met de bijeenkomst willen de organisatoren vaststellen wat qua hulp-
verlening goed gegaan is en wat nog beter kan. Op deze manier moet
Het Hogeland nog beter voorbereid zijn op een eventuele tweede golf
van het coronavirus. De bijeenkomst op 20 juli van duurt van 19.30
tot 21.30 uur. Aanmelding vooraf is verplicht. 
Dit kan  tot 15 juli via vrijwilligersgroningen@hethoge land.nl of tele-
foonnummer 0595 - 433 245. 

Expositie Heleen
van der Tuin in
De Weergang
GARNWERD - In galerie De Weer-
gang in Garnwerd opent donder-
dag een expositie met werk van
Heleen van der Tuin. De kunstena-
resse is vooral bekend door haar
grote kleurige en abstracte doe-
ken. Ook is een aantal zeefdruk-
ken te zien. Van der Tuin maakt
onder andere geabstraheerde land-
schappen en gebruikt ook teksten
in haar werk. Verder heeft ze een
boekje met illustraties en gedich-
ten op haar naam staan. De ten-
toonstelling is te zien tot en met 30
augustus. De galerie, gevestigd aan
de Burgemeester Brouwersstraat
28, is open op donderdag tot en
met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

LOPPERSUM - In een door 35
leden bezochte ledenvergade-
ring van het CDA Eemsdelta is
Pier Prins uit Middelstum una-
niem gekozen als lijsttrekker
voor de op 18 november te hou-
den verkiezingen voor de ge-
meente Eemsdelta. Momenteel
is hij wethouder in Loppersum.
De 60-jarige Pier Prins was vanaf
de verkiezingen in 2006 fractie-
voorzitter van het CDA in de ge-
meenteraad van Loppersum en is
sinds 2010 wethouder. Hij houdt
zich nu voornamelijk bezig met de
portefeuilles ruimtelijke ordening,
openbare werken, cultureel erf-
goed en volkshuisvesting. ,,Ik ben
erg verheugd dat de leden hun ver-
trouwen in mij hebben uitgespro-
ken”, aldus Prins na afloop van de
ledenvergadering.  ,,De afgelopen
jaren heeft het CDA in alle drie de
gemeenten, die de gemeente
Eemsdelta gaan vormen, met een
wethouder laten zien dat we willen
bouwen aan een goede toekomst
voor deze regio. Ik ga als lijsttrek-
ker voor het CDA met heel veel
energie en enthousiasme hiermee
door. Er liggen interessante uitda-
gingen voor ons, zoals het in stand
houden van voorzieningen, ade-
quate zorg, het verbeteren van de
leefbaarheid, de versterkingsopga-
ve en het versterken van deze eco-
nomische regio. Daar gaan we de
komende jaren aan werken.”
De tweede plek op de kandidaten-
lijst wordt ingenomen door Bert
Raangs, nu fractievoorzitter in de

raad van Appingedam, en Agtje
Elderman uit Garrelsweer, de hui-
dige CDA-fractievoorzitter in Lop-
persum staat op de derde plek.
Vierde is Allart Veentjer uit Delf-
zijl, die momenteel nog voorzitter
is van de CDA-afdeling Eemsdelta.
Marnick Joustra uit Appingedam
is vijfde en mevrouw Tonnie Post-
ma uit Appingedam zesde, op de
zevende plek gevolgd door Jaap
Jongerden, eveneens uit Appinge-
dam. Arend Laning, CDA-raadslid
in Loppersum, bezet de achtste
plek. Corrie Wouters, nu raadslid
in Appingedam, staat op de negen-
de plaats. De totale kandidatenlijst
van het CDA telt 22 namen, waar-
bij het opvallend is dat slechts vier
van hen uit de huidige gemeente
Delfzijl komen, toch verreweg de
grootste van de drie gemeenten
die samengaan.  Gert Brouwer,
voormalig fractievoorzitter in Delf-
zijl, is de lijstduwer.
De Lopster wethouders zijn in trek
want de PvdA schoof eerder al Bé
Schollema als lijsttrekker naar vo-
ren. De derde wethouder van Lop-
persum zal niet genomineerd wor-
den. Rudi Slager (ChristenUnie)
houdt het namelijk voor gezien als
politicus. 

De Ommelander
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

Uithuizer betrokken bij dodelijk ongeval

UITHUIZEN - Een 56-jarige vrachtwagen-
chauffeur uit Uithuizen is maandagmorgen be-
trokken geweest bij een dodelijk verkeersongeval
op de A30 bij Salzbergen in Duitsland. Een colle-
ga-vrachtwagenchauffeur is hierbij om het leven
gekomen. Deze man kreeg motorpech en zette
zijn vrachtwagencombinatie op de vluchtstrook.

Nadat hij was uitgestapt om poolshoogte te ne-
men, ging het gruwelijk mis. De vrachtwagen
van de Uithuizer (foto), die gedeeltelijk op de
vluchtstrook reed, botste tegen de chauffeur van
de vrachtwagen en de combinatie. De chauffeur
was op slag dood (foto Van Oost Media).


