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NOORD-GRONINGEN - Als Sinterklaas eind dit jaar
weer naar Noord-Groningen komt, zal hij in veel dorpen
vergezeld worden door Zwarte Pieten. Een belrondje
langs verschillende comités leert dat Zwarte Piet op veel
plaatsen nog gewoon welkom is. ,,Zonder Zwarte Piet
stoppen onze vrijwilligers”, zegt bijvoorbeeld Janet Wes-
seldijk over de intocht in Bedum. 

Aanleiding voor het belrondje wa-
ren opmerkingen van de PvdA. Tij-
dens de vorige week gehouden
raadsvergadering van de gemeen-
te Het Hogeland riep fractievoor-
zitter Jan Willem Nanninga Hoge-
landster dorpen om op Zwarte Piet
uit te sluiten en ‘nieuwe verschij-
ningsvormen’ van Zwarte Piet te
omarmen. ,,Want 5 december moet
voor alle kinderen een feest zijn.” 
,,Bij ons wordt de Sinterklaasin-
tocht een feest voor iedereen”,
stelt Bertil Sietsema van de Stich-
ting Sint Uithuizen. ,,Wij willen
een weerspiegeling van de maat-
schappij zijn en maken geen on-
derscheid in kleur of rang. Aan on-
ze intocht werken bijvoorbeeld
ook mensen met een geestelijke
beperking mee, de hele maat-
schappij wordt er bij betrokken.”
Gevraagd naar de figuur van Zwar-
te Piet benadrukt Sietsema nog-
maals dat de intocht ‘een weerspie-
geling van de maatschappij’ zal
zijn. In de praktijk betekent dit
dat Zwarte Piet ook in Uithuizen
van de partij zal zijn, want donke-
re mensen kleuren ook het straat-
beeld van Uithuizen. ,,Maar ook
Roetveegpieten, witte Pieten die
door de schoorsteen zijn gekomen,
zijn van de partij.” Overigens
maakt men zich in Uithuizen op dit
moment meer zorgen over het co-
ronavirus. Door alle maatregelen is
het immers nog lang niet zeker of
de intocht wel kan plaatsvinden.    
Ondernemersvereniging Eems-
mond Noord organiseert de intoch-
ten in de Eemshaven, Roodeschool
en Uithuizermeeden. Voorzitter
Henri de Weert van de onderne-
mersvereniging laat weten dat er
voor dit jaar nog geen besluit geno-
ken is over de invulling. Ook dat
blijkt vooral met de coronamaatre-
gelen te maken te hebben. Over
Zwarte Piet moet de organisatie
het nog hebben. ,,Mijn persoonlij-
ke mening doet er nu dan niet zo-
veel toe”, merkt De Weert op. Hoe
de stemming onder de vrijwilligers
is, weet De Weert wel. ,,Het team
is voorstander van een Zwarte
Piet. Maar dan ook echt zwart. Zij
zien het liefst dat iedere Piet zwart
wordt geschminkt, welke huids-
kleur je ook hebt.” De Weert er-
kent dat er in het licht van het hui-
dige maatschappelijke debat mis-
schien nog eens naar de figuur van
Zwarte Piet gekeken moet worden.

,,Het is een interessante discussie.
En wat is wijsheid?” Die discussie
speelt natuurlijk al wat langer. Vo-
rig jaar nam Sinterklaas wel Zwar-
te Pieten mee naar de Eemshaven,
Roodeschool en Uithuizermeeden.
,,Hoe er gereageerd werd? We heb-
ben heel veel reacties gekregen.
‘Wat goed dat jullie zwart zijn,
daar zijn we blij mee’, kregen onze
Pieten te horen”, vertelt De Weert.
Janet Wesseldijk, betrokken bij de
intocht in Bedum, is stellig: ,,Zwar-
te Piet moet zwart blijven. Met ra-
cisme heeft het niets te maken.”
Volgens haar hebben bij de in-
tocht betrokken vrijwilligers al ge-
zegd niet mee te willen werken als
er geen Zwarte Pieten bij de in-
tocht zijn. In Bedum blijft Zwarte
Piet dus gewoon welkom. Als de in-
tocht tenminste doorgaat. Want
daar maakt Wesseldijk zich wel
grote zorgen over. ,,Normaal ma-
ken we er een groot spektakel van
en zijn wel al vanaf april bezig met
de voorbereidingen. Door de coro-
namaatregelen hebben we nu nog
niets kunnen doen.” Wesseldijk
hoopt dat de maatregelen na de zo-
mer worden versoepeld anders
wordt het volgens haar wel heel
lastig om een intocht te organise-
ren. 
Een intocht zonder Zwarte Piet is
in Ulrum ondenkbaar. ,,De discus-
sie over Zwarte Piet speelt al een
paar jaar, maar bij ons blijft Zwar-
te Piet zwart. Of donkerbruin”,
vertelt Angela Abbas namens de
organisatie. ,,Sterker nog, onderne-
mers en bedrijven die ons spon-
soren geven ook altijd aan dat ze
wel hopen dat Zwarte Piet zwart
is.” De vrijwilligers in Ulrum zit-
ten ook niet te wachten op een
aanpassing. Volgens Abbas stopt
er een grote groep mee als Zwarte
Piet verdwijnt. ,,Als wij geen Zwar-
te Piet meer hebben maar bijvoor-
beeld een witte, is het heel snel af-
gelopen met de intocht in Ulrum”,
voorspelt Abbas. In Baflo houdt
men eveneens vast aan Zwarte
Piet. Het plaatselijke Sintcomité
vindt dat de kritiek op Zwarte Piet
is doorgeschoten. Van racisme is
volgens hen geen sprake. Zwarte
Piet is dan ook nog gewoon wel-
kom in Baflo. Sterk nog: zonder
een echte Zwarte Piet haken ook
in Baflo vermoedelijk veel vrijwil-
ligers af. 
Ook in Pieterburen zal Zwarte Piet

waarschijnlijk wel met Sinterklaas
meekomen. ,,Een grote groep in-
woners hecht veel waarde aan
Zwarte Piet”, zegt Annelies Bor-
chert, voorzitter van het dorpshuis-
bestuur dat het Sinterklaasfeest in

het zeehondendorp organiseert.
Zelf staat ze anders in de Pieten-
discussie: zij heeft liever nog van-
daag dan morgen dat Zwarte Piet
verdwijnt. 
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Bedumse gewond
BEDUM - Een inwoonster van
Bedum is donderdagmiddag ge-
wond geraaakt toen ze in een
woning aan de Smidshorn bezig
was met een papierversnippe-
raar. Ze is per ambulance naar
het Martini Ziekenhuis ge-
bracht. De brandweer rukte uit
omdat  er in het pand een explo-
sie zou hebben plaatsgevonden.
De versnipperaar is meegeno-
men voor onderzoek. Aanvanke-
lijk werd ook de bemanning van
de traumahelikopter opgeroe-
pen om hulp te verlenen. Dat
bleek later niet meer nodig.

Zwarte Piet zal ook dit jaar in veel Noord-Groninger dorpen te
zien zijn. 

Sloop school Baflo begonnen

BAFLO - De sloop van de voormalige basisschool
Ichthus aan de Gebroeders Gootjesstraat in Baflo
is begonnen. Het pand staat al geruime tijd leeg
omdat de school zijn intrek heeft genomen in een
nieuw onderkomen elders in het dorp. Als de
sloopwerkzaamheden klaar zijn, wordt er op de

plek van de school een nieuwe brandweerkazerne
annex ambulancepost gebouwd. Die plannen
zijn echter door de Veiligheidsregio Groningen re-
cent op een laag pitje gezet. Wanneer de bouw
gaat starten, is nog niet bekend. Foto: Ronnie Af-
man.

Sportakkoord voor Blok
WARFFUM - Wethouder Har-
mannus Blok van de gemeente
Het Hogeland heeft donderdag-
middag het lokale Sportak-
koord in ontvangst genomen.
De overhandiging vond plaats
op het voetbalveld in Warffum.

Het lokale akkoord vloeit voort uit
het landelijke Sportakkoord. In
dat laatste akkoord zijn zes speer-
punten benoemd die sporten aan-
trekkelijker en toegankelijker

moeten maken voor alle Nederlan-
ders in alle leeftijdsgroepen.
Na een overlegronde met tiental-
len organisaties uit en inwoners
van Het Hogeland is besloten het
lokale akkoord te richten op drie
van de zes landelijk benoemde
speerpunten. De aandacht gaat de
komende jaren uit naar het toe-
komstbestendig maken van sport-
en beweegaanbieders, het betrek-
ken van de jeugd bij sport en het
realiseren van een positieve sport-
cultuur in Het Hogeland. Op de

Bake Dijk van het Instituut voor Sportstudies overhandigt het Sportakkoord symbolisch aan wet-
houder Harmannus Blok (vierde van links) van de gemeente Het Hogeland. Verder staan op de foto
Erwin Bloeming van team Sport van Het Hogeland, Magda Boven van de Hanzehogeschool, Harrie
Koops van team Sport van Het Hogeland en Siebren van der Molen van het Huis voor de Sport.

voortgang van het akkoord wordt
toegezien door een regiegroep
waarin onder meer vertegenwoor-
digers van het onderwijs, de kin-
deropvang en de sportaanbieders
zitting hebben. 

Voor de uitvoering van het ak-
koord is de komende jaren structu-
reel 30.000 euro beschikbaar. Het
akkoord is in opdracht van de ge-
meente opgesteld door Bake Dijk
en Magda Boven van de Hanzeho-
geschool. 

Van Mastrigt
naar Stadskanaal
WINSUM - Yvonne van Mastrigt
(1965) is benoemd tot waarne-
mend burgemeester van Stadska-
naal. Commissaris van de Koning
René Paas heeft, na overleg met
de fractievoorzitters en een verte-
genwoordiging van het college van
B en W van de gemeente Stadska-
naal,  de Winsumse met ingang
van 1 juli benoemd. 
De PvdA-er was in het verleden
burgemeester van de voormalige
gemeenten Winsum en Hooge-
zand-Sappemeer. Van 2012 tot en
met 2015 was ze gedeputeerde in
Groningen. Daarna was ze onder
meer waarnemend burgemeester
van  de gemeenten Hoorn en
Stichtse Vecht. Paas is verheugd
dat Van Mastrigt met haar ruime
bestuurlijke ervaring de burge-
meesterspost in Stadskanaal wil in-
vullen totdat er een kroonbenoem-
de burgemeester is. 

Yvonne van Mastrigt.

NAM stopt met eigen
regeling waardedaling
NOORD-GRONINGEN -  De
NAM stopt per 1 juli met de ei-
gen regeling voor waardedaling
van panden in het Noord-Gro-
ninger aardbevingsgebied.

Het Instituut Mijnbouwschade
Groningen (IMG) heeft vanaf die
datum onder meer de taak alle vor-
men van bevingsschade af te han-
delen. De NAM neemt geen nieu-
we aanvragen meer in behande-
ling. Wel zal men lopende dossiers
afhandelen.
Het staat aanvragers van lopende
dossiers ook vrij om hun dossier
bij de NAM in te trekken en ge-
bruik te maken van de publieke re-

geling. Het is van belang om te we-
ten dat na 1 juli de mogelijkheid
om een driedeskundigen-procedu-
re aan te vragen ook stopt. Als aan-
vragers het namelijk niet eens zijn
met hen aanbod van de NAM kan
men naar de publieke regeling
overstappen.
Afgelopen maand bestond de
waarderegeling zes jaar. Geduren-
de deze periode heeft de NAM
ruim 6400 aanvragen in behande-
ling genomen. Gedurende deze pe-
riode lag de acceptatiegraad van
het eerstelijns aanbod dat de NAM
heeft gedaan op ruim 96 procent.
Na beroepsprocedures ligt dit zelfs
op ruim 99 procent. 

Bolding wil boa’s
niet bewapenen
NOORD-GRONINGEN - Burge-
meester Henk Jan Bolding van de
gemeente Het Hogeland is geen
voorstander van het bewapenen
van de buitengewoon opsporings-
ambtenaren (boa’s) in de gemeen-
te. Dat antwoordde de burgerva-
der tijdens de vorige week gehou-
den raadsvergadering op vragen
van GemeenteBelangen. Roelf Tor-
ringa wilde namens de lokale par-
tij weten of Hogelandster boa’s uit-
gerust worden met bijvoorbeeld
een wapenstok en een stroomstoot-
wapen. Buitengewone opsporings-
ambtenaren roepen al langer om
een wapenstok en pepperspray.

Zij zetten hun wens vorige maand
kracht bij met diverse demonstra-
ties, nadat enkele collega’s waren
mishandeld. Op social media
steunde Marijke van Beek, oud-
burgemeester van Eemsmond en
nu waarnemer in Wijchen, de op-
roep: ,,Je zult maar boa  zijn en je
niet kunnen verdedigen.... De be-
hoefte aan beperkte noodzakelijke
verdedigingsmiddelen is naar mijn
mening allang aangetoond.” Haar
Hogelandster college Henk Jan
Bolding denkt daar anders over.
Hij liet weten een tegenstander te
zijn van het bewapenen van de ge-
meentelijke handhavers. ,,Dat
leidt tot escalatie”, denkt Bolding.
,,Het machtigste wapen van een
boa is het gezag en het woord, di-
plomatie en tact.” Verder bena-
drukte Bolding dat als boa’s inge-
zet worden bij activiteiten waar
een bepaalde dreiging van uit
gaat, er altijd politie ‘zeer nabij’
aanwezig is.  

Hogeland in beeld komt met
anderhalf meter-portretten
NOORD-GRONINGEN - Stich-
ting Hogeland in Beeld maakt
een nieuwe serie portretten on-
der de titel Groningen op An-
derhalf. De filmpjes gaan over
de impact van het coronavirus
op het leven van Noord-Gronin-
gers.

Filmmaker Sarah Stiles uit Hou-
werzijl vroeg inwoners hoe zij hier-
mee omgaan en hoe zij de toe-
komst zien. De serie begint met
Sytze en Famke Greidanus, eige-
naren van restaurant De Oude
Sluis in Zoutkamp. De impact is
groot als ze op 15 maart tijdens
een persconferentie van het kabi-
net horen dat alle restaurants van-
af 18.00 uur hun deuren moeten
sluiten. De dag voordat ze einde-
lijk weer open mogen, vertellen zij
over de uitdagingen die ze hebben
gehad en hoe ze met de anderhal-
vemeter-regels leren omgaan. 
Stijn van Genuchten, directeur
van Openluchtmuseum Het
Hoogeland in Warffum, vertelt
over de consequenties van de lan-
ge lockdown voor zowel het muse-
um als de vrijwilligers. De maatre-
gelen vanwege de aanhoudende
coronacrisis zijn net zoals bij ande-

re musea een uitdaging, ook voor
bezoekers. De film begint bij
een zogenaamd TBC-huisje. Dat is
een soort mini-sanatorium voor in
de tuin waar mensen vroeger in
quarantaine konden gaan. Hon-
derd jaar later zijn de parallellen
en de kwetsbaarheid van onze sa-
menleving duidelijk te voelen. 
Ook Cobi van de Nouweland uit
Houwerzijl komt aan het woord.
Zij moet zich als 85-jarige aanpas-

sen in coronatijd. Haar iPad is
haar ‘lifeline’ met de buitenwe-
reld, boodschappen doen gaat to-
taal anders, en hoewel ze zich geen
zorgen over zichzelf maakt, is ze
wel bezorgd over de gevolgen van
zowel het coronavirus als
de gevolgen van de maatregelen
voor anderen om haar heen. Hoe
ziet zij de toekomst?
De portretten zijn te zien op hoge-
landinbeeld.nl.

Hogeland betaalt leges terug
aan evenementenorganisaties
NOORD-GRONINGEN - Het
college van burgemeester en
wethouders van Het Hogeland
heeft besloten de leges voor
vergunningen voor evenemen-
ten die door de coronacrisis
niet door konden gaan terug te
betalen. 

Het gaat om betaalde leges voor
vergunningen voor evenementen
die tussen 12 maart en 1 septem-
ber zouden worden gehouden. Ook
betaalde leges voor aanvragen die
voor 21 april zijn gedaan, worden
teruggestort. Dat laatste geldt niet
voor evenementen waarvoor de
aanvraag na 21 april is gedaan en
die na 1 september worden gehou-
den.

Ook heeft het college besloten de
mogelijkheid van uitstel van be -
taling van marktgelden en bouwle-

ges niet te verlengen. Uitstel van
betaling daarvan kon tot 1 juni
worden aangevraagd. In de prak-
tijk is gebleken dat er amper ge-
bruik van werd gemaakt.

Het college heeft ook een besluit
genomen over incidentele subsi-
dies die verstrekt zijn voor evene-
menten die door de coronacrisis
niet door kunnen gaan. Als een
evenement in dezelfde vorm op
een later tijdstip wordt gehouden,
kunnen de organisatoren de subsi-
die houden. Subsidie voor een eve-
nement dat later in een andere
vorm plaatsvindt, moet worden te-
rugbetaald. Een subsidie kan dan
eventueel opnieuw worden aange-
vraagd. Als een activiteit is gean-
nuleerd zonder dat er kosten zijn
gemaakt, moet de subsidie worden
terugbetaald. In het geval er wel
kosten zijn gemaakt, streeft de ge-
meente naar maatwerk.
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Wethouder Jelle Boerema onting de flyer uit handen van de initiatiefnemers Doetie van der Zee en
Rika Sipma (foto: Marieke Andringa).

Pareltjesroute langs
Lauwersmeer geopend 
ZOUTKAMP - Wethouder Jelle
Boerema van de gemeente
 Noard east-Fryslân heeft woens-
dag de eerste flyer in ontvangst
genomen van de nieuwe Ezon-
Pareltjes Route. Deze route aan
de zuidwest kant van het Lau-
wersmeer voert langs winkel-
tjes, musea, ateliers en natuur-
punten tussen Moddergat en
Zoutkamp.

In dit gebied is voornamelijk spra-
ke van kleinschalig toerisme dat
wordt gedragen door bewoners en
ondernemers. Boerema: ,,Deze
vorm van toerisme maakt onlosma-
kelijk deel uit van deze streek en
is zeer waardevol. Deze route is

een mooi voorbeeld van de kansen
die er liggen in deze regio.” 

Dankzij steun van de gemeente
Noardeast-Fryslân kon de route
onder de aandacht worden ge-
bracht middels het ontwikkelen
van de flyer en social mediakana-
len. De overhandiging van de flyer
vond plaats bij een van de deelne-
mers aan de route, in de boerderij-
winkel van Frisian Angus in An-
jum. De wethouder ontving de fly-
er uit handen van initiatiefnemers
Doetie van der Zee van Frisian An-
gus en Rika Sipma van biologisch
akkerbouwbedrijf en streekwinkel
Timpelsteed in Engwierum. De
route kan per auto, per fiets en te
voet afgelegd worden. Flyers zijn
verkrijgbaar bij alle deelnemers.

RUG-hoogleraren
krijgen premie
GRONINGEN - Twee hooglera-
ren van de Rijksuniversiteit
Groningen hebben de Spinoza-
premie en Stevinpremie gekre-
gen. De hoogste wetenschappe-
lijke onderscheidingen in Ne-
derland gaan naar Pauline
Kleingeld en Linda Steg.

Rector Magnificus van de RUG
prof. dr. Cisca Wijmenga is ontzet-
tend trots: ,,In het Gronings zouden
we zeggen ‘het kon minder’, maar
voor deze keer zeg ik, dit is gewoon
fantastisch! Het is een zeer terech-
te verdienste voor beide laureaten,
en wat een eer voor onze universi-
teit om deze talentvolle vrouwelij-
ke hoogleraren in huis te hebben.
Ik hoop dat ze onze studenten nog
lang veel inspiratie mogen en kun-
nen bieden.”
Naast de twee RUG-hoogleraren
ontvangen hun collega’s Nynke
Dekker, Jan van Hest en Sjaak
Neefjes de Spinozapremie, en
hoogleraar Ton Schumacher de
Stevinpremie. De beide premies
zijn de hoogste Nederlandse we-
tenschappelijke onderscheidingen.
De zes topwetenschappers ontvan-
gen de premie ter waarde van 2,5
miljoen euro voor hun uitmunten-
de, baanbrekende en inspirerende
werk. Bij beide premies staat de
kwaliteit van de onderzoeker voor-
op. Bij de Spinozapremie ligt de
nadruk op het wetenschappelijke
werk en fundamentele vraagstuk-
ken, en de Stevinpremie honoreert
in de eerste plaats de maatschap-
pelijke impact.

Kleingeld en Steg mogen de totale
premie besteden aan wetenschap-
pelijk onderzoek en activiteiten
met betrekking tot kennisbenut-
ting. Ze krijgen de volledige vrij-
heid om hun onderwerp te kiezen

en daar andere onderzoekers bij te
betrekken.
Pauline Kleingeld (1962), hoogle-
raar Ethiek en haar Geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen (Faculteit Wijsbegeerte), is
een scherpzinnig en eminent we-
tenschapper. Haar baanbrekende
interpretatie van Kants ethiek en
politieke filosofie biedt nieuwe
perspectieven op moreel universa-
lisme, autonomie, de vrije wil en
kosmopolitisme. Ook legt Klein-
geld de meetlat langs Kants racisti-
sche en seksistische vooroordelen.
Haar originele aanpak en ideeën
maken haar tot een internationaal
toonaangevende Kant-expert, die
tevens belangrijke bruggen slaat
naar hedendaagse filosofische dis-
cussies en gedragswetenschappe-
lijk onderzoek.
Linda Steg (1965) geldt als hoogle-
raar Omgevingspsychologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen (Fa-
culteit Gedrags- en Maatschappij-
wetenschappen) binnen haar be-
trekkelijk jonge vakgebied als een
van de meest innovatieve en in-
vloedrijke pioniers. Haar onder-
zoek richt zich op de vraag welke
factoren milieuvriendelijk gedrag
stimuleren. Een belangrijke uit-
komst is dat mensen niet alleen
handelen op basis van ‘rationele’
feiten en argumenten of kosten-ba-
tenanalyses, maar dat ook morele
en milieuoverwegingen een rol
spelen. Deze gedragsfactor heeft
vooral dankzij Steg een hoge
vlucht genomen in het internatio-
nale klimaatbeleid. Zo heeft ze
met grensverleggend onderzoek
naar milieugedrag van mensen,
talrijke beleidsbepalende publica-
ties en deelname aan gezagheb-
bende internationale commissies,
persoonlijk een grote bijdrage ge-
leverd aan de snelle ontwikkeling
van haar vakgebied.

PvdA en VVD in Het Hogeland
botsen over inclusiebeleid
UITHUIZEN - Dat de VVD en
de PvdA ideologisch ver uit el-
kaar staan, is tijdens de vorige
week gehouden raadsvergade-
ring van Het Hogeland maar
weer eens duidelijk geworden.
Waar PvdA-er Jan Willem Nan-
ninga een gloedvol betoog hield
over het inclusiebeleid, vindt
de VVD zo’n beleidstuk com-
pleet overbodig. En daar snapte
de PvdA weer helemaal niets
van. 

Het zoveel mogelijk wegnemen
van fysieke drempels, sociale
drempels en drempels in dienst-
verlening, zodat alle inwoners zo-
veel mogelijk gelijkwaardig mee
kunnen doen aan de Hogelandster
samenleving, wat hun achtergrond
ook is. Dat is de kern van de Hoge-
landster inclusiebeleid. ,,Dit beleid
heeft als doel dat iedereen zich
thuis voelt en meedoet in Het Ho-
geland, en zegt: dit is Mien Hooge-
land”, zegt het college in het voor-
stel aan de raad. De gemeenteraad

boog zich vorige week over dit be-
leid. PvdA-er Jan Willem Nannin-
ga hield een gloedvol betoog, met
verschillende voorbeelden uit de
praktijk. ,,Je mag hopen en ver-
wachten dat onze ambtenaren zich
niet verschuilen achter het sys-
teem, regels en beleidsstukken,
hun verantwoordelijkheid nemen
en mensen niet in de kou laten
staan”, gaf Nanninga het college
mee. ,,Het uitgangspunt moet zijn:
neem mensen met een beperking
serieus.” En om dat te bereiken, is
een inclusiebeleid noodzakelijk
vindt Nanninga. VVD-er Attje
Waal denkt daar echter heel an-
ders over.  ,,Inclusie is heel libe-
raal. We plakken geen stickertje
op iemand, iedereen doet al mee.
Voor ons hoeft deze nota dus niet.”
PvdA-er Jan Willem Nanninga viel
bijna van zijn stoel van verbazing:
,,Geen nota? Dat begrijp ik niet!”
,,Inclusie hoort gewoon zo te zijn,
daar hoef je geen beleid op te ma-
ken. We zijn allemaal gelijk en ie-
dereen doet gewoon mee”, gaf
VVD-er Attje Waal de in haar ogen
overbodigheid van het beleidstuk

aan. ,,Ik zou graag willen dat het zo
was, maar de ervaring is dat dit
niet het geval is. Veel mensen er-
varen drempels. Dan kunnen we
toch niet zeggen dat deze nota niet
hoeft? Drempels liggen er, die kun-
nen we toch niet laten bestaan?”
De VVD liet zich niet overtuigen,
ook niet toen de PvdA met een
voorbeeld uit de praktijk kwam:
de wens om een aangepaste trap in
het zwembad van Winsum zodat
mensen makkelijker het water uit
kunnen. ,,Dat kan toch gewoon ge-
regeld worden, daar heb je geen
beleid voor nodig”, counterde
Waal. ,,Dit voorbeeld was mis-
schien ongelukkig gekozen, maar
er zijn tig voorbeelden te noemen’,
probeerde Nanninga, maar de
VVD hield voet bij stuk. De libera-
len staan daarmee echter wel al-
leen in de Hogelandster raad.
Naast de PvdA zijn ook de andere
fracties overtuigd van nut en nood-
zaak van het inclusiebeleid. ,,Als
we dit beleid niet van de grond
krijgen, hebben we keihard ge-
faald”, stelde Linda Visser van
Fractie Visser. 

Proef rond monumentale 
panden in aardbevingsgebied
NOORD-GRONINGEN - Eigena-
ren van monumentale, beeldbe-
palende en karakteristieke
Groninger panden worden, met
een op handen zijnde proef in
onder andere Loppersum en
Het Hogeland, voor hun gevoel
verlost van knellende kleding
en krijgen nu een comfortabel
pak aangemeten. Schade, ver-
sterking en mogelijke verduur-
zaming van Rijksmonumenten
worden in de proef in één keer
aangepakt.

De eigenaar van monumentaal erf-
goed moet straks centraal staan in
de aanpak van gaswinningsschade.
Er is brede bijval voor dit plan van

de Vereniging Groninger Monu-
ment Eigenaren (VGME), die een
onderzoek heeft laten doen naar
de problemen rond de schade-aan-
pak. Hieruit blijkt dat alle betrok-
ken partijen voor een pilot voelen
waarin de eigenaar, met behulp
van een toegewezen architect, be-
paalt wat er gebeurt. 

Er is onder alle partijen die zich
met versterking en bevingsschade
bezighouden, een onbeperkt
draagvlak voor het proces dat de
VGME bepleit. Die aanpak behelst
vooral dat de regie weer bij de ei-
genaar komt te liggen. Hij of zij
krijgt hulptroepen om straks in
één keer herstel, versterking, res-
taurantie/onderhoud en duurzaam-
heidsmaatregelen geregeld te krij-
gen. Die integrale aanpak bepleit
VGME al langer, want zo’n werk-
wijze staat volgens de vereniging
borg voor de efficiëntie van het
proces. Wanneer de proef in onder
andere Loppersum en Het Hoge-
land een succes is, wordt de aan-
pak uitgerold naar andere erfgoed-
panden.
Het onderzoek, uitgevoerd door de
oud-directeur van het Nationaal
Restauratiefonds mr. Pieter Sie-
binga, heeft tot een serie belang-
wekkende conclusies geleid. Zo
zijn alle partijen ervan overtuigd
dat er géén nieuwe instanties bij
moeten komen als het om de inte-
grale aanpak gaat, want er is al
meer dan voldoende expertise aan-
wezig in het gebied.
De eigenaren van monumentale,
beeldbepalende en karakteristie-
ke Groninger panden worden voor
hun gevoel verlost van knellende
kleding en krijgen nu een comfor-
tabel pak aangemeten. Ze worden
als het ware dirigent in plaats van
muzikant. Het is een complete ge-
daanteverwisseling, die hard nodig
is om én het vertrouwen te herstel-
len én de aanpak van herstel, ver-
sterking, onderhoud en duurzaam-
heid doelmatiger te krijgen.  ,,We
zijn heel blij met de uitkomsten’’,
zegt Derk Kremer, voorzitter van
de Vereniging Groninger Monu-
ment Eigenaren. ,,Vooral vanwege
het brede draagvlak voor onze
zienswijze.’’ Die visie behelst be-
halve dat de eigenaar de regie
krijgt, ook het streven om de waar-
devolle Groninger cultuur in stand
te houden in de vorm van monu-
menten, karakteristieke én beeld-
bepalende panden.
Hoe blij Kremer ook is, hij juicht
niet. ,,De race is nog niet gelopen’’,
zo blijft hij voorzichtig. ,,Het ziet
er allemaal goed uit, er is ook ver-

trouwen, maar draagvlak is slechts
een intentie. Het moet allemaal
nog wel verzilverd worden. We
hebben nog een traject af te leg-
gen. Ik heb er nu wel vertrouwen
in dat het goed komt.’’
De pilot, waarin vermoedelijk een
groep van vijftien Rijksmonumen-
ten wordt ondergebracht, moet het
vertrouwen bij de eigenaren her-
winnen en tegelijk moeten de ver-
wachte effecten waargemaakt wor-
den. VGME hoopt dat de pilot nog
dit jaar van start gaat. 
Het onderzoek door mr. Pieter Sie-
benga legt, volgens de VGME, een
aantal gevoelige kwesties bloot. Zo
wordt er bij eigenaren zowel on-
vrede als onmacht gevoeld door
‘willekeurige, onzorgvuldige, on-
toereikende en stroperige afhan-
deling’. Er ontstaat een beeld van
elkaar voor de voeten lopende par-
tijen, die ieder voor zich onafhan-
kelijk is, ieder een eigen besluit-
vorming kent en over eigen des-
kundigen beschikt, terwijl de bud-
getten sporadisch goed in tijd en
proces worden geplaatst. 
De aanpak tot nu toe wordt in het
onderzoek ‘na acht jaar nog steeds
als gebrekkig ervaren’. Er is te
veel bureaucratie, al begint door
de komst van TCMG ‘de omgekeer-
de bewijslast  te werken’. Er is een
beeld van veel gepraat en weinig
meters, waardoor de eerste belang-
hebbende -de eigenaar- murw en
passief is geworden. ,,En dat is
slecht voor de instandhouding van
ons erfgoed”, zo wordt geconsta-
teerd.  In de pilot, waarin de door
VGME gewenste situatie wordt ge-
hanteerd, zal de eigenaar worden
ondersteund door een eigen res-
tauratie-architect en moet er een
structuur ontstaan waarin vertrou-
wen en respect de boventoon voe-
ren. In die structuur worden alle
mogelijke koppelkansen benut: ex-
pertise, uitvoerders en financie-
ring worden steeds in één entiteit
ondergebracht.

Weinig incidenten rond 
cybercrime in deze regio
NOORD-GRONINGEN - De co-
ronapandemie is gepaard ge-
gaan met een ongekende toena-
me in het aantal geregistreerde
cybercrime-incidenten. Lande-
lijk dan. Want in deze fregio
nam het aantal incidenten juist
af.

Waar in maart nog 696 incidenten
werden geregistreerd bij de poli-
tie, waren dat er 870 in april en
maar liefst 1869 in mei. Het is voor
het eerst dat het aantal cybercri-
me-delicten het aantal woningin-
braken overstijgt (1869 cybercri-
me-delicten versus 1344 woningin-
braken). Dit en meer blijkt uit een
analyse van de nieuwste landelijke
cybercrime-statistieken door VPN-
gids.nl.
Sinds 2017 is het aantal cybercri-
me-delicten geleidelijk aan het
toenemen, maar de huidige coro-
napandemie brengt alles in een
stroomversnelling. Het VPNgids-
team besloot om te onderzoeken
hoe deze tak van de misdaad zich
de afgelopen jaren ontwikkeld
heeft en welke trends en verande-
ringen men ziet door de coronacri-
sis. Men heeft gebruikgemaakt van
data van de politie, het Centraal
Bureau voor de Statistiek en in-
zichten van verscheidene cyberse-
curity-experts. Uit deze data komt

een reeks trends naar voren die in-
zicht geven in hoe cybercrime zich
de afgelopen jaren ontwikkeld
heeft in Nederland, en welke rol
de coronacrisis daar momenteel in
speelt.
De politie verstaat onder cybercri-
me ‘strafbare feiten die gepleegd
worden met ICT-middelen, gericht
tegen andere ICT-middelen.’
(bron: Deze definitie van cybercri-
me is breed en omvat onder ande-
re het zonder toestemming hacken
van iemands computer, tablet of
telefoon of accounts, ransomware-
aanvallen, online identiteitsfrau-
de, het onrechtmatig wijzigen of
toeëigenen van persoonlijke infor-
matie en het stelen van wacht-
woorden, gebruikersnamen of fi-
nanciële informatie. De laatste ja-
ren is er een duidelijke stijging te
zien in het aantal cybercrime-inci-
denten, met de hoogste stijging in
2019: er werden zo’n 68 procent
meer incidenten geregistreerd bij
de politie dan in 2018.
Cybercrime was dus reeds hard in
opmars, ook vóór corona zich aan-
diende, maar er zijn meerdere sig-
nalen die erop wijzen dat de groei
in het aantal cybercrime-inciden-
ten de laatste maanden exceptio-
neel hoog is - en wel degelijk wordt
versterkt door corona. Zo nam het
aantal cyberdelicten in maart met
maar liefst 119 procent toe ten op-
zichte van een jaar eerder. April

stijgt daar nog ver bovenuit met
een stijging van 174 procent ten
opzichte van een jaar eerder. In
mei ging het met een stijging van
383 procent helemaal dol. Dit zijn
ongekende verschillen, waarmee
het aantal geregistreerde cyber-
misdrijven in de eerste vijf maan-
den van dit jaar nu al op hetzelfde
niveau ligt als heel vorig jaar. In
mei werden er voor het eerst meer
cybercrime-delicten geregistreerd
bij de politie dan woninginbraken.
Het feit dat mensen meer thuis
zijn én meer online zijn, lijkt deze
trend in de hand te werken.  In  de
provincie Groningen vonden in
mei bijvoorbeeld 41 woninginbra-
ken plaats, terwijl cybercriminelen
68 keer hun slag sloegen. Gronin-
gen wordt verhoudingsgewijs
zwaar getroffen. In deze provincie
gaat het om 3,3 misdrijven per
10.000 inwoners. Alleen in Zuid-
Holland en Drenthe ligt dit cijfer
hoger. 

In deze regio valt het aantal cybe-
rincidenten mee. In Loppersum,
gaat het om 1,1 incidenten per
10.000 inwoners en in Het Hoge-
land om 0,6. Het aantal incidenten
nam in deze twee gemeenten zelfs
af ten opzichte van vorig jaar. In
Het Hogeland vond vorig jaar 1 in-
cident per 10.000 inwoners plaats,
terwijl Loppersum toen uitkwam
op maar liefst 5,3 incidenten. 

LAUWERSOOG - Garnalenvissers
zijn boos omdat een van hun visge-
bieden boven Schiermonnikoog in
de toekomst tot verboden gebied
wordt verklaard. Sluiting van dit
gebied, waar de Noord-Groningers
al decennia lang hun werk doen,
staat in het concept-Noordzee-
akkoord, dat onder regie van het
Overlegorgaan voor de Fysieke
Leefomgeving tot stand is geko-
men.  Het wordt steeds drukker op
de Noordzee. Er worden grote

windparken gebouwd, natuurorga-
nisaties willen dat er geen schade
wordt aangericht en de vissers wil-
len er hun werk doen. Omdat niet
iedereen maar kan doen wat hij of
zij wil, is het Noordzee-akkoord op-
gesteld. Volgens de delegatie van
de visserijsector is er in het voor-
traject met geen woord over slui-
ting van het visgebied boven
Schiermonnikoog gesproken. De
vissers hebben aankondigd be-
zwaar te gaan maken.

Garnalenvissers boos
over sluiting visgebied



Maandag 22 juni 2020 - 3

Uitgave en druk:

Stationsplein 2
Postbus 17
9980 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-437777*
De redactie is in het weekend 
ook bereikbaar op 06 -57168505

E-mail advertenties: 
ommelander@noordpers.nl
E-mail redactie:
ocredactie@noordpers.nl
E-mail bezorgklachten:
ommelander@noordpers.nl

Bankrekening:
NL37INGB 0000 88 38 97

Kantoor geopend:
08.30 - 17.00 uur

Redactie: 
J.B. Koning, Uithuizen
Tel. privé: 0595-432323
P.H. Fokker, Uithuizen
Tel. privé: 0595-434292
E. Post, Warffum
Tel. privé: 0595-424207
H. Merkus, Warffum
Tel. privé: 0595-852985

Verkoop:
J.J. Bakker, Uithuizen
Tel. privé: 06 - 41461317
A.B. van Warners,
Uithuizermeeden
Tel. privé: 0595-415216

----------------------------------------------------
De Ommelander Courant ver-
schijnt op maandag en donderdag.
Abonnementsprijs in 2020 e 45,00
per halfjaar incl. BTW. Postabon -
nementsprijs e87,00 per halfjaar
incl. BTW. 
Opzeggingen uitsluitend schriftelijk
één maand voor het verstrijken van
de abonnementsperiode.
Informeer naar de voordelige 
advertentietarieven.

Deze krant is gedrukt op 
kringlooppapier 80/100

N361 tussen Adorp en
Winsum zes weken dicht
SAUWERD - Aan de Provincia-
leweg N361 wordt deze zomer
groot onderhoud verricht. On-
der meer het weggedeelte in
Sauwerd gaat op de schop.  De
N361 is daardoor vanaf Adorp
tot aan de komgrens van Win-
sum zes weken lang volledig ge-
stremd. 

De afsluiting begint maandag 6 ju-
li (6.00 uur) en duurt tot en met
zondag 16 augustus (17.00 uur). Be-
stemmingsverkeer en fietsers kun-
nen in principe wel langs de werk-
zaamheden. 
Het groot onderhoud tussen de
Munnikeweg in Sauwerd tot aan
de komgrens van Winsum vindt in
twee fases plaats. De weg en de
fietspaden krijgen een nieuwe as-
faltlaag en er worden enkele kruis-
ingen aangepast. De dorpskern
van Sauwerd wordt zo ingericht
dat het weggebruikers ontmoedigt
om hard te rijden.
Fase 1, de zogenaamde zuidfase,
vindt tussen 6 en 19 juli plaats. Er
staan dan werkzaamheden ge-
pland tot de dorpswinkel van
Sauwerd. De stremming voor lo-
kaal verkeer is van de Munnike-
weg tot aan de N361 ter hoogte
van de Kerkstraat. De inwoners
van Sauwerd kunnen in deze fase
via het noorden het dorp uit. In fa-
se 2 is het noordelijke weggedeelte
in Sauwerd tot de komgrens van
Winsum aan de beurt. De strem-
ming voor lokaal verkeer is van de
Kerkstraat tot de zuidelijke kom-
grens Winsum.
Tijdens de stremming kunnen aan-
wonenden gewoon met hun auto
bij de woning komen. Verkeer
wordt omgeleid via borden met
aangegeven routes. Vanuit de rich-
ting Winsum leidt men het verkeer
bijvoorbeeld om via Onderdendam
en de Eemshavenweg. De route
door het dorp Bedum wordt niet
aangeraden. Vorig jaar, toen de
N361 in Adorp onder handen werd
genomen, zorgde de omleiding
voor een chaotische verkeerssitu-
atie in Onderdendam. Er werden
daarom verkeersregelaars ingezet

om alles in goede banen te leiden.
Ook de Wolddijk tussen Bedum en
Groningen had zwaar te lijden on-
der sluipverkeer. 

Fietsers 
In beide fases worden de fietspa-
den komende zomer als eerste aan-
gepakt. De fietspaden worden om
en om gefreesd en geasfalteerd.
Fietsers van het gestremde fiets-
pad kunnen over de afgezette
hoofdrijbaan fietsen en ter hoogte
van Klein en Groot Wetsinge een
omleiding volgen. Zo wordt voor-
komen dat fietsers uit beide rich-
tingen tegelijk gebruik moeten
maken van het fietspad.
Deze stremming van de N361 geldt
ook voor de bussen. De lijnen 65
en 163 stoppen gedurende de
werkzaamheden niet in Sauwerd
en Adorp.  Vanaf 1 juli kunnen om-
wonenden met vragen of opmer-
kingen over de werkzaamheden ie-
dere woensdagmiddag langsko-
men tijdens een inloopspreekuur
in de dorpswinkel van Sauwerd.

Het uitzicht vanachter een heg op het voortdurend langzaam rij-
dend en stilstaand verkeer. ,,Het wordt hier een lange, vervelende
zomer”, stelt Annemiek Wassenaar. 

ONDERDENDAM - Door de op handen zijnde werkzaam-
heden aan de N361 in en rond Sauwerd, zal Onderden-
dam komende zomer  zes weken lang gebukt gaan onder
flink wat vracht- en autoverkeer. De afgelopen periode
kreeg het dorp een voorproefje voor de kiezen: door de
werkzaamheden bij Baflo was het behoorlijk druk in On-
derdendam. ,,De provincie heeft niets geleerd van vorig
jaar”, zegt Annemiek Wassenaar, inwoonster van Onder-
dendam. 

Annemiek Wassenaar is de vrouw
achter het dorpsaccount van On-
derdendam op Twitter: @Onder-
dendamGR. Waar ze normaliter
mooie plaatjes de wereld inslin-
gert van Onderdendam en omge-
veving, zoals van het spiegelende
Boterdiep of van het nieuwe hoog-
holtje aan de Warffumerweg,
stond het account eind vorige
week vol met foto’s van vrachtver-

keer door het dorp. ,,Het dendert
alweer door ons historische cen-
trum”, twitterde ze. ,,De chaos is
nu al compleet en het woongenot
beneden nul voor mensen die de
hele dag ronkend zwaar verkeer
voor hun deur hebben.” Want het
dorp heeft flink te lijden onder de
werkzaamheden aan de N363 bij
Baflo. De omleidingsroute stuurt
velen door Onderdendam. Vorig

jaar, toen er bij Adorp aan de weg
werd gewekt, maakte Onderden-
dam de hele zomer lang ook al deel
uit van de alternatieve route en ko-
mende zomer -als er gewerkt wordt
bij Sauwerd- is Onderdendam op-
nieuw het kind van de rekening.
,,Het dorp is nu eenmaal een
knooppunt, daar is niets aan te
doen. Toch vragen wij ons af of het
niet anders kan. Het is nu net alsof
we aan de ringweg wonen”, laat
Annemiek Wassenaar desge-
vraagd weten. Wat haar vooral
steekt, is dat de provincie niet
heeft geleerd van vorig jaar. Toen
liep het zo uit de hand (er werd on-
der andere een dakgoot van een
woning gereden) dat er uiteinde-
lijk verkeersregelaars aan te pas
moesten komen. Vreemd genoeg
koos de provincie er bij de inge-
stelde omleiding als gevolg van de
werkzaamheden bij Baflo niet voor
om verkeersregelaars in te zetten.
Die verschenen pas vrijdag voor
het eerst ten tonele. ,,Tot dat mo-
ment stond een dorpsgenoot het
verkeer te regelen. Dat is eigenlijk
te gek voor woorden”, zegt Wasse-
nar. ,, Het is frustrerend dat de pro-
vincie geen lessen heeft getrokken
uit vorig jaar. Bij een omleiding
heeft Onderdendam meteen ver-
keersregelaars nodig”, zegt ze dan
ook. De provincie heeft inmiddels
beloofd dat er bij de start van de
zomerse wegwerkzaamheden wel
meteen verkeersregelaars worden
ingezet (zie ook elders deze editie).
,,Wat ook nog zou helpen tegen de
overlast aan het begin van de Be-
dumerweg, vanaf Bedum gere-
kend, is de reparatie van de ‘til’.
Daar is het asfalt kapot en de be-
woners hebben daardoor meer last
van trillingen”, geeft Wassenaar
daarnaast aan. 
Ze vindt bovendien dat de provin-
cie op het gebied van communica-
tie steken heeft laten vallen. Pas
toen de werkzaamheden in Baflo al
van start waren gegaan, werden de
inwoners van Onderdendam op de
hoogte gebracht van het feit dat ze
geconfronteerd zouden worden
met extra verkeer. ,,Een blamage”,
noemt Wassenaar het. 
De meest ideale oplossing voor On-
derdendam is de aanleg van een
rondweg. Daar is in het voorbije
verleden echter nooit serieus over
gesproken. Tien jaar geleden is het
dorp wel op de schop gegaan om
het veiliger te maken. Bij de herin-

richting werd gekozen voor shared
space, een concept waarbij wegge-
bruikers dezelfde ruimte delen.
Een succes werd het niet. Enkele
jaren later stelden dorpsbewoners
vast dat het er in het dorp alleen
maar onveiliger is geworden. Zuur
voor de inwoners is wel dat er rond
de herinrichting is afgesproken dat
daarmee afgezien zou worden van
een rondweg. 
In vroegere tijden groeide Onder-
dendam door haar centrale ligging,
op het snijpunt van waterwegen,
uit tot een belangrijke plaats. An-
no 2020 ondervindt het dorp voor-
al de nadelen van de locatie: er
hoeft immers maar ergens in de
omgeving gewerkt te worden, of de
omleidingsroute gaat door Onder-
dendam. ,,Komende zomer gaat
het dus weer heel druk worden. En
veel dorpsbewoners zullen in ver-
band met corona niet op vakantie
gaan. We hebben wat dat betreft
dubbel pech.” 

Onderdendam
krijgt opnieuw
verkeersregelaars
ONDERDENDAM - Een deel
van het doorgaande verkeer
wordt tijdens de werkzaamhe-
den aan de N361 in en rond
Sauwerd omgeleid via Onder-
dendam. Vorig jaar, toen de
N361 in en rond Adorp op de
schop ging, ging Onderdendam
zwaar gebukt onder de toegeno-
men verkeersstroom door het
dorp. Om orde in de chaos te
scheppen, werden uiteindelijk
verkeersregelaars ingezet. Die
komen er nu weer, zo laat de
provincie desgevraagd weten.
,,Een omleiding via Onderden-
dam is helaas onvermijdelijk.
Daarom staan er dit keer vanaf
het begin van de stremming
voor tenminste twaalf uur per
dag op drie locaties in het dorp
verkeersregelaars. En in goed
overleg met de verkeerscommis-
sie in het dorp hebben we ook
nog aanvullende maatregelen
getroffen, zoals borden met 30
kilometer per uur.” 

Subsidie voor Boetn Toen
PIETERBUREN - Camping Boetn Toen in Pieterburen (foto) kan een subsidie van het Waddenfonds
tegemoet zien. Het fonds is blij met de transformatie van Boetn Toen tot duurzame waddencamping,
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Hierdoor wor-
den de samenhang en vitaliteit in de regio vergroot, vindt men. De totale kosten van het project zijn
ruim 50.000 euro. Het Waddenfonds draagt 10.000 euro bij.

Zwarte Piet
Vervolg van voorpagina

,,Als mensen er aanstoot aan ne-
men, kunnen we er beter mee stop-
pen”, vindt ze, al geeft ze wel aan
dat voorstanders van een Zwarte
Piet in haar ogen geen racsisten
zijn. Borchert vindt het jammer
dat die discussie wel op die manier
wordt gevoerd.

Omdat ze merkt dat veel van haar
dorpsgenoten wel willen vasthou-
den aan Zwarte Piet, waren die vo-
rig jaar wel present in Pieterbu-
ren. ,,Op een gegeven moment zal
die figuur wel verdwijnen, dat
hoop ik wel”, zegt ze. Zelf een punt
achter deze traditie zetten, wil ze
niet. Ze wil naar eigen zeggen niet
de ‘boze Piet’ toegeschoven krij-
gen. ,,Als er landelijk iets opgelegd
wordt over de afschaffing, gaan wij
dat wel volgen.” Overigens neemt
Sinterklaas al enige jaren andere
Pieten mee naar Pieterburen,
waaronder een Roze Piet. ,,Dat le-
verde geen enkele wanklank op”,
stelt  Borchert tevreden vast. 

Onderdendam wacht
chaotische zomer

De N361 gaat komende zomer weer op de schop. Op deze manier denkt de provincie het verkeer in
goede banen te leiden. 

Aanrijtijden politie in
Het Hogeland blijft
’spannend punt’
NOORD-GRONINGEN - In de uit-
gestrekte gemeente Het Hogeland
lukt het de politie niet om tijdig te
reageren op spoedmeldingen, de
zogenaamde prio 1-meldingen. Dat
gaf burgemeester Henk Jan Bol-
ding aan tijdens de vorige week
gehouden raadsvergadering. ,,De
bereikbaarheid blijft een span-
nend punt. In onze uitgestrekte ge-
meente wordt de norm om bij een
prio 1-melding binnen 15 minuten
ter plaatse te zijn helaas niet ge-
haald. De landelijke norm hier-
voor is 85 procent. Feit is dat dit in
Het Hogeland niet mogelijk is.”

Wel stelde Bolding dat de brand-
weer en ambulance in levensbedr-
eigende situaties wel op tijd aan-
wezig zijn. ,,Maar er is niet altijd
binnen vijftien minuten een poli-
tie-auto aanwezig”, zei Bolding.  

’Gedoe’ binnen SP dringt
niet door tot raadzaal
UITHUIZEN - De eerste echte
politieke rel in de gemeente
Het Hogeland heeft, opvallend
genoeg, de raadszaal amper be-
reikt. In de Hogelandster poli-
tieke arena bleef het woensdag
bij een ultrakort statement van
Linda Visser, die de SP heeft
verlaten en nu als Fractie Vis-
ser verder gaat. 

De eerste echte politieke rel in Het
Hogeland komt op het conto van
de SP. Het gedoe binnen de socia-
listische partij werd ingeleid door
het plotselinge vertrek van Sandra
Herkströter. Het afscheid van de
oud-wethouder van Eemsmond is
breed uitgemeten in de media,
maar tijdens de raadsvergadering
werd slechts gemeld dat ze ‘met
kennisgeving afwezig’ was. Haar
vertrek werkte binnen de SP als
een katalysator en spanningen bin-
nen de partij, waar bepaalde leden
een meer activistisch optreden
wensten, kwamen tot een kook-
punt. Het bestuur en ook raadslid
Linda Visser zagen zich, zoals ge-
meld, vervolgens genoodzaakt te

stoppen. Visser blijft wel politiek
actief, maar dan op persoonlijke ti-
tel als Fractie Visser. De gemeen-
teraad telt daardoor ineens acht
partijen, al moet de zetel van de
vertrokken SP-er Herkströter nog
wel worden ingevuld. Dat gaat
voor de zomer niet meer gebeuren. 

Tijdens de vorige week gehouden
raadsvergadering kreeg Visser de
kans om een verklaring af te leg-
gen over het gedoe binnen de SP,
maar de inwoonster van Kantens
verwees haar collega-politici naar
haar onder andere in deze krant
gegeven uitleg. En daarmee was
de kous af en ging een ieder over
tot de orde van de dag. Dat de rel
binnen de SP ook het aanzien van
de Hogelandster politiek in zijn ge-
heel schaadt, had voldoende aan-
leiding kunnen zijn voor andere
raadsleden om zich uit te spreken.
Daarnaast verweet Sandra Her-
kströter haar voormalige collega’s
nogal wat. Ze is het namelijk niet
eens met de manier waarop in Het
Hogeland politiek wordt bedreven.
Volgens haar was er geen ruimte
voor een debat. Eind vorig jaar
veegde ze in een column al de
vloer aan met de coalitiepartijen
in Het Hogeland: ,,In de raadzaal
van Het Hogeland wordt in het
openbaar nauwelijks gedebat-
teerd. Regelmatig vindt er een
 coalitieoverleg plaats en worden
standpunten in die gezamenlijk-
heid gedeeld en bepaald. Dat mag,
maar de coalitiepartijen doen daar
de democratie, de rol van de oppo-
sitie en vooral de rol van volksver-
tegenwoordiger te kort. Eigenlijk
komt het er op neer dat de meer-
derheid van de raad, de coalitie
het college in al zijn voorstellen zal
steunen en wat de inwoner van
een deel van de lokale politiek
ziet, is dus theater.” Bij haar aftre-
den herhaalde ze die boodschap in
de pers, maar geen van de Hoge-
landster raadsleden vond het
woensdag nodig om daar afstand
van te nemen. 

Muziek in Den Andel
DEN ANDEL - De Holm in Den
Andel organiseert zondag een mu-
zikaal optreden waarbij jiddische
hapjes worden geserveerd (aan-
vang 14.00 uur).  De toegang is gra-
tis, maar een bijdrage wordt op
prijs gesteld. De formatie Klezmer
& Co brengt jiddische muziek met
een verhaal. De muziek is uitbun-
dig, dan weer verstild en ingeto-
gen. Het Jiddische lied weerspie-
gelt de vele aspecten van het dage-
lijkse leven en kent vaak poëtische
teksten. Reserveren is verplicht en
kan via deholmdenandel@g mail.
com of 06-30779420.

’Herindeling moet niet
leiden tot lastenstijging’
LOPPERSUM - Uitgangspunt is
dat de herindeling van de hui-
dige gemeenten Loppersum,
Appingedam en Delfzijl niet
moet leiden tot een lastenstij-
ging. Dat vindt Gerard Beuke-
ma, burgemeester van Delfzijl.

De drie gemeenten hanteren nu
verschillende tarieven voor de ge-
meentelijke belastingen. Die tarie-
ven worden op dit moment voor de
nieuwe gemeente Eemsdelta op el-
kaar afgestemd. Beukema: ,,Voor
enkele belastingen staan we voor
de keuze: blijven ze ook in de nieu-
we gemeente of schaffen we ze
af?”.
De stuurgroep die hier mee bezig
is, stelt voor de hondenbelasting
en de forensenbelasting af te
schaffen. Onder meer bij de afval-
stoffenheffing stelt men voor dit
over te laten aan de nieuwe ge-
meente. ,,We moeten weloverwo-
gen de keuze maken om diftar wel
of niet in te voeren”, aldus Beuke-
ma. Bij de rioolheffing stelt de
stuurgroep voor de belastingplicht
bij de gebruiker van een pand
neer te leggen. Bij dit laatste zul-
len de woonlasten van een groep
inwoners van de gemeente Lopper-

sum gaan stijgen. Om dit te voor-
komen stelt de stuurgroep voor in
overleg te treden met de desbe-
treffende woningcorporaties met
als doel een evenredige huurverla-
ging te bewerkstelligen. Alterna-
tief volgens de stuurgroep is een
compensatieregeling. 

Grafrechten
De grafrechten voor de gemeente-
lijke begraafplaatsen verschillen
per gemeente en daarbinnen ook
nog per begraafplaats. Dat blijft
voorlopig zo.
De woonlasten voor inwoners zijn
mede afhankelijk van de OZB-ta-
rieven waarvoor het nieuwe colle-
ge de raad van Eemsdelta een
voorstel gaat doen. Of dit volgend
jaar gaat resulteren in een lasten-
stijging voor woningen is nu nog
niet te zeggen. 

Wel zal er waarschijnlijk een wijzi-
ging ontstaan bij niet-woningen in
het grondgebied van Loppersum.
Deze OZB-tarieven voor niet-wo-
ningen zijn momenteel in verhou-
ding tot de tarieven voor niet-wo-
ningen van Appingedam en Delf-
zijl zeer laag. Daarin is een forse
stijging te verwachten. Daarom
geeft de stuurgroep de nieuwe ge-
meente in overweging hiervoor
een compensatieregeling in te stel-
len.

Pluktuin in 
Eenum open
EENUM - De pluktuin in Eenum
gaat zaterdag voor het eerst dit
seizoen open. Van 13.00 tot
16.00 uur kunnen liefhebbers de
bloeiende borders bekijken of
een boeket samenstellen bij het
dorpshuis aan de Schansweg. 

Sportclubs Hogeland
vrijgesteld van huur
NOORD-GRONINGEN - Het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Het Hogeland heeft besloten
de huur van sportaccommoda-
ties over de maanden maart,
april en mei kwijt te schelden. 

De maatregel geldt voor alle ver-
enigingen in Het Hogeland die bin-
nen of buitensportaccommodaties
van de gemeente huren. Sportver-
enigingen hebben sinds het begin
van de coronacrisis te maken met
een aanzienlijke terugval van hun
inkomsten. Dat maakt het betalen

van huren problematisch.
Om dit te compenseren, heeft het
ministerie van VWS geld beschik-
baar gesteld aan gemeenten. In
Het Hogeland gaat het om een to-
taalbedrag van rond de 240.000 eu-
ro dat wordt kwijtgescholden. Ver-
enigingen die zelf een accommoda-
tie hebben, kunnen in beginsel ook
financiële compensatie krijgen.
Voorwaarde is dat de inkomsten
sinds de uitbraak van het virus
met
meer dan twintig procent zijn ge-
daald. Landelijk is er 20 miljoen
euro beschikbaar voor ongeveer
7500 verenigingen.



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

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 M
20.00 Journaal
20.35 Max vakantieman; consumen-

tenprogramma
21.30 Het mooiste meisje van de

klas; realityprogramma

22.20 Op 1
23.35 Journaal
00.00 Op 1
01.15 Journaal

NPO 2

17.45 De slimste mens
18.35 Binnenstebuiten
19.05 Typisch Veluwe; realitypro-

gramma
19.35 Gorts wijnkelder
20.00 2doc: Missie NS
21.30 Nieuwsuur
22.20 White house farm murders;

misdaadserie

23.15 Sign of the times mensch; doc
23.55 Andries

NPO 3

17.20 Willem Wever
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Dertigers; dramaserie
20.55 Het verlangen; Nederlandse

filmkomedie uit 2017
22.25 Sluipschutters
22.55 Klikbeet
23.30 Dertigers
00.00 Penoza

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws 
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz

wasrin zes kandidaten olv Ru-
ben Nicolai vier dagen tegen
elkaar strijden

20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma

21.25 Beau; talkshow
23.05 Nieuws en weer
23.25 Beau
00.55 Boulevard

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK : betalen of

leeghalen
19.25 Ambulance down under
20.30 Hotter than my daughter;

dochters die zvinden dat hun
moeder te sexy gekleed is wil-
len dit graag anders zien

21.30 All you need is Jani
22.25 24 uur in de ER
23.20 Ambulance down under

RTL 7

17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team
19.25 Hardcore pawn
20.30 De linker- en rechterhand van

de duivel; actiekomedie uit
1970

23.00 Sharknado; Amerikaanse hor-
rorfilm uit 2013

01.10 Nachtttv

Net 5

17.05 Wat eten we?

17.35 Het blok Australie
18.35 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 Pan; familiefilm uit 2015
22.40 Jack the Giant Slayer; fanta-

syfilm uit 2013
00.50 Wat eten we?

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
17.55 VT wonen weer verliefd op je

huis
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde
20.30 Cash or trash?; amusement
21.30 Urk!; maak kennis met de bij-

zondere kapper Teun Fohn
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.15 Hart van Nederland

SBS 9

16.55 Achter gesloten deuren
18.45 Ghost whisperer
19.35 Ghost whisperer
20.30 Lethal weapon; actieserie
21.25 Lethal weapon
22.25 Magnum P.I.
23.15 MacGyver
00.10 Mistresses

Veronica

18.00 Veronica’s funniest
18.05 The big bang theory
18.30 The big bang theory
19.00 Two and a half men
19.25 The big bang theory
19.55 The big bang theory
20.30 Veronica inside; talkshow
21.30 Patriots day; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2016
00.10 Man with a plan; comedyserie
00.40 Hart van Nederland

Fox

16.35 Storage wars
18.05 According to Jim
19.00 Qmusic foute uur; muziek
20.05 The X-files essential collec-

tion
21.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
22.05 The handmaid’s tale
23.10 The young pope
01.20 Nachttv

RTL 8

17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics

17.35 The bold and the beautiful
18.05 The bold and the beautiful
18.35 Grey’s anaytomy; dramaserie
19.30 ER; dramaserie
20.30 The good doctor; dramaserie 
21.30 The good doctor
22.30 House; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy

EEN

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Dagelijkse kost; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.45 Iedereen be-
roemd 20.10 Weer 20.15 Switch
20.45 Spoed 24/7 21.45 First dates
22.35 Journaal 22.55 Versailles
23.49 Loterijen 23.50 Dagelijkse kost

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
Junior 19.05 Rituals 20.00 Terzake
20.35 De afspraak 21.20 Belga sport
22.10 De campus op; quiz 23.00 Le
bureau des legendes

Duitsland 1

17.15 Brisant; 18.00 Gefragt-gejagt;
quiz 19.50 Heiter bis todlicht morden
im norden 19.45 Wissen vor 8 20.00
Tagesschau 20.15 Wo unser wetter
entsteht- die Alpen 21.00 Hart aber
fair 22.15 Tagesthemen 22.45 Die
story im ersten 23.30 Regieren am li-
mit reportage 00.15 Nachtmagazin

Duitsland 2

18.15 Sehensuchtsort Kloster; doc.
19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15 Die
muse des mordens; thriller 21.45
Heute-journal 22.15 Mirage-
gefahrliche lugen 23.55 Heute
Zpress 00.00 Die tochter; filmdrama
uit 2017

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Servi-
cezeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30
Lokalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15
Markt 21.00 Die ernahrungs-docs
21.45 NDR info; 22.00 45 min 22.45
The brokenwood mysteries

Eurosport

17.30 Wielrennen 19.00 Tennis
22.00 Formule E 01.30 Snooker

TV Noord

18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 M; talkshow
20.00 Journaal
20.30 Opsporing verzocht; opspo-

ringsprogramma
21.25 Evenblij maakt vrienden
22.15 Op 1; talkshow
23.25 Journaal
23.55 Op1

NPO 2

17.15 Per seconde wijzer; quiz
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Opium op Oerol
19.40 Gorts wijnkelder
20.00 Toms Engeland; reportagese-

rie

20.45 Jezus van Nazareth verovert
de wereld; reportage

21.30 Nieuwsuur
22.10 De hofbar; show, met Rutger

van Castricum
22.40 White house farm murders;

misdaadserie
23.35 America to me; doc.
00.30 De nachtzoen

NPO 3

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Dertigers; dramaserie
20.55 Down to the road; realitypro-

gramma
21.50 Jouw schuld dat ik dik ben;

realityprogramma
22.40 Dertigers
23.15 Penoza
00.05 Tessa; dramaserie

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainment-

programma
19.30 RTL nieuws&weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Beter laat dan nooit
21.25 Beau; talkshow
23.05 RTL nieuws
23.25 Beau
00.55 Boulevard

RTL 5 

17.40 Dr. Phil
18.30 Deurwaarders UK
19.25 Ambulance down under
20.30 Team Parade Eenheid
21.30 Beruchte sloppenwijken

Ewout in de ghetto
22.25 24 uur in de ER
23.20  Ambulance down under; re-

alityserie
00.25 Tyrant; dramaserie

RTL 7

16.30 Married with children
17.30 Flodder; Nederlandse come-

dyserie
18.00 Flodder
18.30 The A-team; comedyserie
19.25 Hardcore pawn
20.30 De vier vuisten van de duivel;

actiekomedie
23.00 Sharknado 2: the second one;

Amerikaanse horrorfilm uit
2014

01.10 Nachttv

Net 5

17.10 Wat eten we?
17.30 Het blok
18.30 Het blok Australie
19.35 Masterchef USA
20.30 Station 19; dramaserie
21.25 Nurses; dramaserie
22.25 Code black
23.10 The Bachelor Australie
00.10 Law & order 

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 VT wonen weer verliefd op je

huis
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde; datingpro-

gramma
20.30 Down met Johnny; realitypro-

gramma
21.25 Niets liever dan een kind; re-

alityprogramma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.10 Hart van Nederland

SBS 9

17.05 Huizenjacht
18.45 Ghost whisperer
19.35 Ghost whisperer
20.30 The best exotic marigold ho-

tel; filmkomedie uit 2011
23.00 Only you; Amerikaanse

filmkomedie uit 1994
01.10 Teleshopping

Veronica    

18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory; come-

dyserie
20.00 The big bang theory
20.30 Die hard with a vengeance;

Amerikaanse actiefilm uit
1995, met Bruce Willis

23.05 The siege; Amerikaanse ac-
tiefilm uit 1998, met Denzel
Washington

01.25 Nachttv

FOX

16.35 Storage wars
18.05 According to Jim
19.00 Qmusic foute uur; muziek
20.10 Stumptown; misdaadfilm
22.00 The resident
22.55 Paranormal caught on camera;

reportage
00.50 The young Pope

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful;
soapserie

18.10 The bold and the beautiful;
soapserie

18.35 Grey’s anatomy
19.30 ER; dramaserie
20.30 Inconcelvable; Amerikaanse

thriller uit 2017
22.35 House
23.30 Grey’s anatomy
00.25 Nachttv

ÉÉN 

18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 Dagelijkse kost 18.30
Blokken 19.00 Journaal/ weer ;
19.45 iedereen beroemd; 20.15
Switch 20.45 Tussen Eupen en Oos-
tende 21.35 Unit 42; 22.25 Journaal;
22.45 A million little things 23.27 Lo-
terijen 23.30 Dagelijkse kost

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.05 De campus cup; 20.00
Terzake 20.35 De afspraak 21.20
Hospitsal special: fighting Covid-19;
special 22.20 De campus cup; 23.10
Le bureau des legendes

Duitsland 1

18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50
WaPo Bodensee; misdaadserie
19.45 Sportschau 20.00 Tagesschau
20.15  Um himmels willen 21.00 In
aller freundschaft 21.45 Report
Munchen 22.15 Tagesthemen 22.45
Das programm 00.15 Nachtmagazin

Duits land 2

17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Soko
Koln 19.00 Heute; 19.25 Die Rosen-
heim cops 20.15 ZDF zeit: Deutsch-
land grosse clans; doc. 21.00 Frontal
21 21.45 Heute journal 22.15 Jetzt
bstimme ich! 22.45 Mann, sieber!
Cabaret 23.15 Markus Lanz 00.30
Heute Xpress 00.35 Mirage gefahrli-
che lugen

Duitsland 3

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.15 Panorama 3 21.45 NDR info
22.00 Polizeiruf 110 23.30 Tatort

Europort

17.30 Wielrennen 19.00 Tennis;
20.30 Tennis 22.00 Formule E:FIA
Championship

TV Noord

18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1 

17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 M; talkshow
20.00 Journaal
20.35 Detective van der Valk
22.10 Op 1
23.20 Journaal
23.50 Op 1

NPO 2

17.20 Per seconde wijzer
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Typisch Veluwe; realitypro-

gramma
19.45 Toms Engeland; reportage
20.30 Na de bevrijding; doc.
21.30 Nieuwsuur
22.20 White house farm murders;

misdaadserie
23.10 2doc: wit is ook een kleur
00.10 Children of the inquistion;

doc.
01.12 De nachtzoen

NPO 3

17.20 Hip voor nop
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.25 Spangas
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Dertigers; dramaserie
20.55 Het beste van… Zomerhits;

muziekprogramma
21.45 The great British skinny dip;

doc.
22.35 Dertigers; dramaserie
23.10 Penoza

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Obese; relityserie
21.25 Beau; talkshow
23.05 Nieuws
23.25 Beau
00.55 Boulevard

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK; realityserie 
19.25 Ambulance down under
20.30 Ranking the stars; amusement
21.30 Britain’s got talent; talenten-

jacht
22.40 24 uur in de ER
23.35 Ambulance down under
00.40 Tyrant

RTL 7

17.30 Flodder; Nederlandse comedy-
serie 

18.00 Flodder
18.30 The A-team; actieserie
19.25 Hardcore pawn
20.30 Vier vuisten de lucht in; actie-

komedie uit 1972
23.05 Sharknado 3: oh hell no!;

Amerikaanse horrorfilm uit
2015, met Ian Ziering

01.15 Nachttv

Net 5

17.40 Wat eten we?
18.00 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 The prince & Me; filmkomedie

uit 2004

22.40 Chasing liberty; filmkomedie
uit 2004

00.50 Wat eten we?

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
17.55 VT wonen weer verliefd op je

huis
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.30 Steenrijk, straatarm; reality-

programma over arme en rijke
mensen

21.30 100 jaar jong; reportage
22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.30 Weer
23.35 Lang leve de liefde
00.05 Hart van Nederland

SBS 9

16.50 Achter gesloten deuren
18.40 Ghost whisperer
19.30 Ghost whisperer
20.30 Chicago fire
21.25 Chicago P.D.; misdaadserie
22.20 Chicago fire; misdaadserie 
23.05 Chicago fire; dramaserie
00.00 Zoo; fantasyserie
00.55 Nachttv

Veronica

18.00 Veronica’s funniest
18.10 The big bang theory
18.35 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Die hard 4; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2007, met Bruce
Willis

23.10 Speed 2; Cruise control;
Amerikaanse actiefilm uit
1997, met Sandra Bullock

Fox

18.05 According to Jim
19.00 Qmusic foute uur
20.35 9-1-1
21.30 The murders; misdaadserie
22.25 Chicago P.D.
23.15 The resident
00.10 Stumptown

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful;
soap 

18.10 The bold and the beautiful;
soap

18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.30 ER
20.30 Looking glass; thriller uit

2018, met Nicolas Cage
22.40 House
23.35 Grey’s anatomy
00.25 Nachttv

ÉÉN

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Dagelijkse kost; 18.30
Blokken 19.00 Journaal 19.45 Ieder-
een beroemd; 20.12 Joker + lotto;
20.15 Switch 20.45 Sprakeloos
22.25 Journaal/ Weer; 22.45 A mil-
lion little things 23.26 Loterijen
23.30 Herhalingen

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 De campus cup 20.00
Terzake; 20.35 De afspraak 21.20
Seven worlds, one planet; natuur-
programm 22.20 De campus cup
23.10 Handmaid’s tale 23.55 Herha-
lingen

Duitsland 1

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
18.00 Gefragt- gejagt 18.50 Rentner-
cops 19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Now or ne-
ver; filmkomedie uit 2020; 21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen 22.45
Dokumentarfilm im ersten: kinder
des kalifats 00.20 Nachtmagazin

Duitsland 2

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wis-
mar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
Heute 19.25 Heldt 20.15 Da kommst
du nie drauf!; quiz 21.45 Heute jour-
nal 22.15 Auslandsjournal 22.45 Am
puls Deutschlands 23.15 Markus
Lanz 00.30 Heute Xpress

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Aus-
gerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde;
19.30 Landermagazine; 20.00 Tages-
schau; 20.15 Wildes Griechenland
21.00 Als der Bulli in den Norden
kam; 22.00 Grosstadtrevier; 22.50
Buttenwarder op platt 23.15 ZappLi-
ve 23.45 Das institut 01.45 Visite

Euros port

14.00 Wielrennen 15.00 Ronde van
Vlaanderen 16.10 Wielrennen 17.25
Motorsport 17.55 Motorsport

TV Noord

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

Denzel Washington is dinsdagavond om vijf over elf bij
Veronica te bewonderen als FBI-baas Anthony ‘Hub’
Hubbard in de politieke actiefilm The Siege van regis-
seur Edward Zwick. Naast Washington worden de hoofd -
rollen in deze film voor kijkers van zestien jaar en ouder
gespeeld door Bruce Willis, Annette Benning en Tony
Shalhoub. 
Het verhaal van de film gaat als volgt: Als New York wordt ge-
troffen door een aantal terroristische bomaanslagen, is het in
eerste instantie aan Anthony Hubbard (Denzel Washington),
hoofd van de gezamenlijke antiterreurafdeling van de FBI en
de NYPD, om dit probleem op te lossen. Hij wordt gesteund
door Elise Kraft (Annette Benning), een undercover CIA-agen-
te. Wanneer de terroristische aanvallen niet stoppen, is de pre-
sident van Amerika genoodzaakt om het leger erbij te roepen
om de stad te behoeden voor deze aanslagen. William Dever-
eaux (Bruce Willis), het hoofd van deze legerunit, twijfelt in
eerste instantie aan de maatregel om het leger de straten van
New York in te sturen. Wanneer hij echter de opdracht krijgt,
voert hij deze met militaire trouw uit. De jacht op de terroris-
ten wordt steeds moeizamer en drie hoofdrolspelers komen
steeds dichterbij een dilemma: de democratie wordt bedreigd
en het einde van de rechtsstaat lijkt nabij. Geen van drieën
willen ze dat, maar door de terroristische acties worden ze wel
die kant op gedwongen....

SBS9 heeft  dinsdagavond om half negen de romantische
comedy Shall we dance? op het programma staan, waarin
de hoofdrollen worden gespeeld door Richard Gere, Jen-
nifer Lopez, Susan Sarandon en Stanley Tucci. Voor J-Lo
was het destijds (2004) haar eerste film sinds enige tijd.
Het was na haar scheiding van Ben Affleck wel weer eens
tijd voor wat vrolijks voor deze zangeres-actrice. 

Shall we dance? is de Hollywood-remake van degelijknamige
Japanse film uit 1996 waarin een succesvolle Japanse zaken-
man de zin van het leven herontdekt als hij met ball -
roomdansen begint. Wordt een dergelijke bezigheid in het
land van de rijzende zon al als moreel dubieus beschouwt, in
de Verenigde Staten betekent het dat je automatisch bij de ho-
mo’s wordt ingedeeld, zoals in Shall we dance? al snel duide-
lijk wordt. 
De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Richard Gere. Hij
is in de Amerikaanse remake niet echt een zakenman, maar
een erfenisadvocaat. Deze John Clarke heeft op zich een prima
huwelijk met zijn eega (Susan Sarandon) maar bij het naderen
van de middelbare leeftijd krijgt hij toch zin in iets wat afwijkt
van de dagelijkse routine. Als hij tijdens zijn rit naar het werk
vanuit de boemeltrein in het raam van de plaatselijke dans-
school het silhouet van danslerares Jennifer Lopez ontwaart, is
hij verkocht. In een vlaag van verstandsverbijstering besluit
de houterige John danslessen te nemen. Het onverwachte ge-
beurt: John raakt betoverd door het ballroomdansen. Zijn
vrouw en twee kinderen mogen echter van niets weten omdat
hij zich schaamt voor zijn hartstocht voor stijldansen. 

Shall we dance?

Miljuschka Witzenhausen deelt haar favoriete recepten
sinds vorige week op RTL4 met de kijker in ‘Miljuschka
kookt’. Dit zijn diners en toetjes die foolproof zijn en ont-
zorgen. Van pastasauzen met verborgen groente -zodat
het gevecht met de kids van tafel is- tot cheesecakes en
taarten die kunnen dienen als dessert en ontbijt. Alle-
maal vanuit haar eigen keuken en rechtstreeks van het
boerenland De kijker wordt thuis aan de hand meegeno-
men door Miljuschka om zo het beste resultaat te krij-
gen. ‘Miljuschka kookt’ is elke werkdag om 17.30 uur te
zien.

The Siege bij Veronica
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Aanleg waterleiding in volle gang
EEMSHAVEN - Waterbedrijf Groningen is afgelopen winter begonnen met de aanleg van nieuwe gro-
te transportleidingen tussen Groningen, Garmerwolde en de Eemshaven. Het gaat om twee leidingen
die grotendeels naast elkaar in de grond worden gelegd. De één, van bijna 50 kilometer, is bedoeld om
de drinkwatervoorziening in deze regio veilig te stellen. Deze loopt van de stad via Garmerwolde en
Appingedam naar de Eemshaven. De ander, met een lengte van 28 kilometer, loopt van Garmerwolde
naar de Eemshaven en is bedoeld voor industriewater, dat gewonnen wordt uit het Eemskanaal ter
hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Waterbedrijf Groningen bouwt daar
een fabriek om het water uit het kanaal te zuiveren tot industriewater, want ter hoogte van Garmer-
wolde is het water van het Eemskanaal zoeter dan verder in de richting van Delfzijl. In de toekomst
wordt ook gezuiverd rioolwater als industriewater via deze persleiding naar de Eemshaven gepompt.
Het is de bedoeling dat het eerste water eind januari door de nieuwe leidingen tussen Garmerwolde en
de Eemshaven stroomt. Op bijgaande foto is te zien dat waterleidingen de Eemshaven al nadert (oran-
je pijl). Op de voorgrond de bouwput van Google. Foto Groningen Seaports. 

Reitdiepveer gaat weer varen
ADUARDERZIJL - Het Reitdiepveer tussen Schaphalsterzijl en Aduarderzijl gaat vanaf 1 juli weer va-
ren. De start van de veerdienst, bedoeld voor fietsers, wandelaars en scootmobielen, liep vertraging op
vanwege de coronamaatregelen. Inmiddels is er ruimte geboden weer met grotere aantallen bij elkaar
te komen. Dit gaf het bestuur en de vrijwilligers van de stichting Reitdiepveer de mogelijkheid om een
protocol te ontwikkelen. Met name de afstandsbeperking tot anderhalve meter aan boord moest wor-
den geregeld. Het protocol geeft aanwijzingen hoe passagiers, met of zonder fiets, aan boord of juist
van boord kunnen, met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Ook is het aantal maximaal
te vervoeren passagiers teruggebracht. Er mogen nu maximaal vijf passagiers tegelijk worden overge-
zet. De dienstregeling is  aangepast en de betaling van de overzet is gewijzigd. Men betaalt met gepast
geld of anders digitaal. Bestuur en vrijwilligers hebben aan zoveel mogelijk gedacht. Zij verwachten
met medewerking van passagiers een overtocht van Aduarderzijl naar Schaphalsterzijl te realiseren
die aan het plezier ervan niets tekort doet. Voor alle informatie kan men terecht op www.reit diep -
veer.nl.  

Verhalen uit Middelstum
geschreven in coronatijd
MIDDELSTUM - Het boek ‘t
Zel mie nooit weer vergeten’
dieverdoatsie ien coronatied is
klaar. Het betreft verhalen uit
Middelstum, die in coronatijd
zijn geschreven.

Afgelopen winter organiseerde de
Historische Vereniging Middel-
stum een cursus op Ewsum: Ge-
schiedenis van Groningen en haar
taal. Docenten waren Fré Schrei-
ber en Kees Reinders. Op de laat-
ste cursusavond stelde Schreiber
voor om samen een boekwerkje in
het Gronings te maken. Ze hadden
nu zoveel geleerd, dat moest toch
mogelijk zijn? Een boekje met kor-
te verhalen en die mochten overal
over gaan, het liefst over Middel-
stum. Iedereen was enthousiast en
het inleveren verliep goed, maar
toen kwam corona. Er kwam een

nieuw plan: mensen hebben nu
iets meer vrije tijd en daarom
mocht iedereen meedoen, ook al
was hij of zij geen cursist. Vanaf
dat moment stroomden de verhaal-
tjes binnen. Het werden zo’n 100
korte verhaaltjes, zoals van een
tweeling van 88 jaar, die herinne-
ringen aan hun jeugd op papier
heeft gezet. Dat daar veel katten-
kwaad in zit, maakt het boek bij-
zonder. Ook enkele verhaaltjes uit
deze tijd zijn ingezonden door kin-
deren van 5 en 7 jaar. Het is een
boekje vol humor geworden van
112 bladzijden inclusief illustraties
van Hilda Groeneveld. Het boek
waar 500 van zijn gedrukt, is in ga-
ren gebonden en kost zes euro.

Het boek is verkrijgbaar bij Dro-
gisterij Marja in Middelstum en
bij Kees Geut, Oude schoolsterweg
13 Middelstum.

De voorkant van het boekje.

GemeenteBelangen 
in de bres voor vissers
LAUWERSOOG - De fractie van GemeenteBelangen Het
Hogeland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders over het concept
Noordzee-akkoord. In deze publicatie wordt, zoals elders
in deze editie ook wordt gemeld, duidelijk dat historische
visgronden ten noorden van Schiermonnikoog mogelijk
gesloten zullen worden. Onder garnalenvissers van Zout-
kamp en Lauwersoog is door dit voornemen grote onrust
ontstaan.
Op een gepubliceerde kaart uit het
Noordzee-akkoord staat aangege-
ven welke gebieden gesloten zou-
den moeten worden voor de visse-
rij. Daarop staat een gebied ten
noorden van Schiermonnikoog in
rood gearceerd, Met andere woor-
den: daar zou niet meer gevist mo-
gen worden.
Deze visgronden zijn belangrijk
voor niet alleen Het Hogeland om-
dat de vissers uit Lauwersoog,
Zoutkamp en Usquert, maar ook
Dongeradeel er vissen. De haven
van Lauwersoog heeft er groot be-
lang bij dat de werkgelegenheid
van de garnalenvissers en de daar-

mee verbonden bedrijfstak en acti-
viteiten in de haven blijven ge-
waarborgd.
De vissers voelen zich gepasseerd
en overvallen door de publicatie
en hebben bij de politiek aan de
bel getrokken. GemeenteBelangen
Het Hogeland wil van het college
weten of men op de hoogte was
van de sluiting van deze histori-
sche visgronden. ,,Ik kan me voor-
stellen dat de vissers de noodklok
luiden”, zegt fractievoorzitter
Roelf Torringa.  ,,Wij willen ook
van het college horen of ze weten
waarom juist dit gebied gesloten
zou moeten worden en hoe dit tot

stand is gekomen. Als de plannen
doorgezet worden, willen we we-
ten of en hoe het college de getrof-
fen garnalenvissers zal ondersteu-
nen. Ten slotte vinden wij het
vreemd dat er onlangs een bedrag
van 500.000 euro vanuit het Wad-

denfonds is toegekend voor de ver-
duurzaming van de garnalenvisse-
rij. Dat valt in onze ogen niet te rij-
men met sluiting van de visgron-
den. Ook hier willen we graag een
reactie op van het college”, aldus
Torringa.

Moarstee klaar voor de toekomst
STEDUM - Verenigingsgebouw Moarstee in Stedum (foto) is klaar voor de toekomst. Het pand, dat
midden in het aardbevingsgebied staat, is onlangs helemaal versterkt. Mocht zich in de toekomst weer
een flinke aardbeving in de gemeente Loppersum voordoen, zal dat voor Moarstee geen vervelende ge-
volgen hebben. De bouwkundige versterking is uitgevoerd door bouwbedrijf Hofman uit Stedum.

Ernst ziektebeloop corona
is deels erfelijk bepaald
NOORD-GRONINGEN - Gene-
tisch onderzoek wijst uit dat er
plekken in het DNA zijn die
mede bepalen hoe ziek iemand
wordt van een coronavirusin-
fectie. Dat blijkt uit een groot
internationaal onderzoek, waar-
aan ook het onderzoeksproject
van het UMCG, de Rijksuniver-
siteit Groningen en biobank Li-
felines aan heeft bijgedragen. 

,,Deze bevindingen kunnen bijdra-
gen aan het ontwikkelen van een
medicijn voor COVID-19”, vertelt
Lude Franke, hoogleraar Genetica
in het UMCG. ,,Dit onderzoek laat
zien dat er genetische factoren zijn
die een effect hebben op de mate
waarin iemand ziek wordt van een
corona-infectie. Doordat nu de eer-
ste plekken in het DNA zijn gevon-
den, kunnen we nu gaan achterha-
len wat de invloed van die plekken
is en welke biologische processen
verstoord raken. Deze kennis
draagt hopelijk bij aan het ontwik-
kelen van nieuwe antivirale medi-
cijnen of het vinden van bestaande

medicijnen waarvan bekend is dat
ze invloed hebben op diezelfde
plekken in het DNA.” 
Franke is een van de initiatiefne-
mers van een grootschalig noorde-
lijk onderzoeksproject waarmee
gezocht wordt naar zowel geneti-
sche als omgevingsfactoren voor
het ontwikkelen van een corona-in-
fectie: het Lifelines Corona-onder-
zoek. Tienduizenden noordelingen
doen mee aan het onderzoek via
hun deelname aan Lifelines. Van
hen was al genetische data be-
schikbaar. Sinds de start van de co-
ronacrisis vullen zij tweewekelijks
een vragenlijst over hun gezond-
heid in. Door deze data met elkaar
te combineren konden verschillen
in het DNA opgemerkt worden. 
Een internationale onderzoeks-
groep heeft het DNA en het ziekte-
beloop van grote aantallen Ita -
liaanse en Spaanse coronapatiën-
ten onderzocht. Franke: ,,Onze bij-
drage was om de resultaten te re-
pliceren, en inderdaad: ook wij
vonden een verband tussen de
ernst van het ziektebeloop en be-
paalde plekken in het DNA.” 

Aardgasvrije
proeftuin 
LOPPERSUM - De gemeente
Loppersum is zoals bekend een
van de 27 proeftuinen voor
aardgasvrije wijken. Onderdeel
van deze proeftuin is de Rege-
ling Aardgasvrij Wonen. Inmid-
dels is de uitvoering hiervan in
volle gang en hebben 130 inwo-
ners een aanvraag voor de rege-
ling ingediend. Daarnaast wordt
in Loppersum-Noord een warm-
tenet uitgerold waarop zestig
woningen en vier gebouwen
worden aangesloten. 

Noorden krijgt centrum
voor complexe jeugdhulp 
NOORD-GRONINGEN - Ver-
spreid over het land komen
acht expertisecentra voor com-
plexe jeugdhulp.  Ook Noord-
Nederland krijgt zo’n centrum. 

Dat maakte minister Hugo de Jon-
ge (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) vorige week bekend. De ex-
pertisecentra hebben als doel om
te ondersteunen bij het organise-
ren van passende hulp voor een
kleine groep jongeren met meer-
voudige en complexe problema-
tiek, zoals anorexia. 
Gemeenten zorgen dat passende
jeugdhulp beschikbaar is voor kin-
deren en jongeren. Soms is boven-
regionale samenwerking nodig om
passende hulp te kunnen bieden.
Daarom worden expertisecentra
ingericht, die drie functies krijgen.

Ten eerste kunnen professionals
die verbonden zijn aan de experti-
secentra advies bieden aan betrok-
kenen als hulp niet het gewenste
effect lijkt te hebben. Daarnaast
kunnen de centra helpen bij het
organiseren van hulp. Zo kan bij-
voorbeeld een professional met
specifieke expertise worden inge-
zet, zodat de jongere niet hoeft te
verhuizen als die een complexe
hulpvraag heeft. Tenslotte organi-
seren de expertisecentra het bun-
delen van kennis van professionals
uit verschillende domeinen, waar-
door de professional beter zijn
werk kan doen omdat er meer aan-
dacht is voor de ontwikkeling van
kennis en vakmanschap.

De coördinatie van het centrum in
Noord-Nederland komt in handen
van de gemeente Groningen. 

Onderzoek inzet gasnet 
voor transport waterstof
NOORD-GRONINGEN - Het minis-
terie van Economische Zaken en
Klimaat gaat samen met Gasunie
en TenneT onderzoeken onder
welke voorwaarden een deel van
het bestaande gasnet kan worden
ingezet voor het transport van wa-
terstof. Dit onderzoek, genaamd
HyWay 27, moet de benodigde in-
formatie opleveren zodat tijdig

kan worden besloten over de reali-
satie van infrastructuur voor trans-
port en opslag van waterstof. Het
eindrapport is naar verwachting
eind dit jaar gereed. Het kabinet
ziet een belangrijke rol weggelegd
voor CO2-vrije waterstof bij de
transitie naar een duurzaam ener-
giesysteem. De opschaling van wa-
terstof draagt namelijk niet alleen
bij aan het behalen van de kli-
maatdoelstellingen, maar biedt
volgens de betrokken organisaties
ook kansen om het Nederlands
verdienvermogen structureel te
versterken. Nederland kan dankzij
zijn gunstige ligging, de internatio-
nale havens en de aanwezige gas-
netten en opslagcapaciteit ook in
de toekomst een hubfunctie ver-
vullen voor energie. Met de recent
gepubliceerde kabinetsvisie over
waterstof heeft het kabinet een
ambitieuze beleidsagenda gepre-
senteerd om de ontwikkeling van
een duurzame waterstofketen tot
stand te brengen. Vanuit het oog-
punt van kosteneffectiviteit is een
belangrijk uitgangspunt dat de be-
staande aardgasinfrastructuur
waar mogelijk wordt hergebruikt
voor het transport van waterstof.
Met het onderzoek HyWay 27
brengen netbeheerders Gasunie
en TenneT samen met het ministe-
rie van Economische Zaken en Kli-
maat in kaart hoe en onder welke
voorwaarden het bestaande gasnet
in de toekomst kan worden benut
voor het transport van waterstof.
De waterstofmarkt is bij uitstek in-
ternationaal. Het is daarom be-
langrijk om een duidelijk beeld te
hebben van de vraag en het aan-
bod op de Noordwest-Europese wa-
terstofmarkt. Havenbedrijf Rotter-
dam zal het potentiële importaan-
bod (uit overzeese gebieden) in
kaart brengen, waarbij ook de mo-
gelijkheid van aansluiting van de
waterstof hoofdinfrastructuur op
grensoverschrijdende pijpleidin-
gen in buurlanden als Duitsland en
België wordt onderzocht.

Wagenborg doet
iets aan chaos
rond reserveren
LAUWERSOOG - Wagenborg Pas-
sagiersdiensten is eind vorige
week de websitebezoekers gaan
reguleren om zo een eind te maken
aan de chaos rond het maken van
reserveringen voor de overtocht
van Lauwersoog naar Schiermon-
nikoog. Sinds er, vanwege de coro-
namaatregelen, gereserveerd moet
worden voor de overtocht van en
naar Schiermonnikoog, is er een
overweldigende belangstelling ont-
staan voor het online-reserveren
van de veerdienst. Dat leidde tot
chaotische toestanden bij Wagen-
borg. Het reguleren van de digitale
bezoekersstrom moet hier een
eind aan maken. ,,We merkten dat
reizigers zich massaal van een
plaats aan boord willen verzeke-
ren, simpelweg omdat er minder
plek is. Vanwege de coronamaatre-
gelen mogen wij de komende tijd
maximaal 40 procent van het nor-
male aantal reizigers vervoeren.
Duizenden mensen willen nu alle-
maal tegelijk reserveren. Wij ver-
wachten dat het nog wel even druk
zal blijven op de website. Daarom
adviseren wij reizigers die de ko-
mende weken nog niet hoeven te
reizen op een later moment de
overtocht online te reserveren”, al-
dus Wagenborg-directeur Ger van
Langen. Hij hoopt dat alle ict-pro-
blemen binnenkort definitief tot
het verleden zullen behoren. Daar
wordt, volgens Van Langen, achter
de schermen met man en macht
aan gewerkt.

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - Postduivenvereni-
ging Noordpoolvliegers heeft za-
terdag een vlucht vanaf Arlon in
België gehouden. De uitslag luidt
als volgt: H.H. Heslinga 1-7; G. Bos
2-5; L.T. Baar 3-14; J. Veenstra 4-6;
P. Rop 9-11; P. Stevens 19-29; C.
Roelofsen 22-66; E. Kamphuis 25-
50; A. Slagter/J. Klei 36-39; J. Rop
en zn. 40-62; E.R. Bolt 42-76; C.J.
van der Molen 70. 

Een week eerder vlogen de duiven
vanaf het Duitse Blankenheim. De
uitslag luidt als volgt: H.H. Heslin-
ga 1-2; C. Roelofsen 3-60; J. Veen -
stra 4-6; G. Bos 5-13; P. Rop 12-28;
P. Stevens 18-20; Combinatie Ste-
renberg 19-75; E. Kamphuis 22;
L.T. Baar 23-25; J. Rop en zn. 29-39;
E.R. Bolt 32; T. Drent 62; A. Slag-
ter/J. Klei 65-67; J.A. Huizinga 80.
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Veel mensen lezen erover, maar hoe zit het nu echt in
Groningen? Speciaal voor dagjesmensen en andere toe-
risten brengt de GBB een routekaart uit. Als ze er toch
al zijn, kunnen ze net zo goed wat leren.
Wat moet daar volgens jou op komen staan? Wat is in
jouw dorp bijvoorbeeld iets dat men gezien moet heb-
ben? Mail je suggesties voor 26 juni naar: 
communicatie@groninger-bodem-beweging.nl

Route door Groningen:
wat mag niet ontbreken?

Op 2 juni jl. vond er een zitting van de Raad van State
plaats. De GBB is weer in beroep gegaan tegen het vast-
stellingsbesluit voor de gaswinning in het gasjaar 2019-
2020. Wij willen onder andere dat het wettelijk wordt
vastgelegd dat de gaswinning per 2022 definitief stopt.
Eind juli doet de Raad van State uitspraak. Ondertus-
sen is op 19 juni jl. het vaststellingsbesluit voor de gas-
winning in het gasjaar 2020-2021 bekendgemaakt. Je
kan een zienswijze indienen tegen dit besluit. Zie ook
de laatste nieuwsbrief op onze website. 

Zitting Raad van State
over gaswinningsbesluit 

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen
voert ieder jaar een literatuurstudie uit naar de maat-
schappelijke gevolgen van de aardbevingen door gas-
winning. De laatste stand van zaken is hier te vinden:
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/stand-van-
kennis 

Literatuurstudie: “Gaswin-
ning, aardbevingen en de 
maatschappelijke gevolgen
voor de provincie Groningen
en haar bewoners: De stand
van zaken anno juni 2020.”

Van landelijk wonen naar een huurhuis in Appingedam; het over-
kwam Ageeth Mollema. Samen met haar inmiddels ex-man wilden ze
hun 1,5 ha grond inclusief
hun woon- en bedrijfspand verkopen, maar potentiële kopers durfden
het niet aan om te investeren in het aardbevingsgebied. Na jaren van
het kastje naar de muur gestuurd te zijn, is afgelopen januari de koek
op: Ageeth besluit een punt te zetten achter alle ellende en gaat door
met haar leven. Al die tijd durfde ze niets te zeggen, o.a. bang voor het
effect op de verkoop van het vastgoed. Nu doet ze haar verhaal:

“In 1993 voegden mijn ex-man en ik onze bedrijven samen. Hij had
een hoveniersbedrijf en ik een bloembinderij. We verhuisden naar de
Hoofdweg in Slochteren. In 1997 bouwden we daar twee schuren. En

na vijf jaar sparen werd ons droomhuis gerealiseerd. Ons tuincentrum
was echt een begrip. Maar hovenierswerk is zwaar en mijn ex kreeg
last van lichamelijke klachten. We besloten om ons vastgoed te verko-
pen en het over een andere boeg te gooien: het beheren van een cam-
ping in Gelderland.”

Ongunstig ondernemersklimaat
De verkoop van de prachtige panden op een fantastische locatie bleek
zo goed als onmogelijk:

(...)
Lees dit artikel verder in de komende GBB-krant op pagina 21, verschij-
ningsdatum 24 juni. 

Alles kwijt door onverkoopbaar vastgoed

Ruim anderhalf jaar geleden verzocht de Groninger Bodem Beweging
(GBB) het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) docu-
menten openbaar te maken met informatie over de aanpak van de
versterkingsoperatie (verzoek in het kader van de WOB). Vorig jaar al
sleepte de belangenbehartiger van Groningse gasgedupeerden minis-
ter Wiebes voor de rechter. Pas na uitspraak van de Rechtbank
Noord-Nederland, maakte EZK een deel van de stukken openbaar.
Omdat de stukken niet volledig waren, heeft de GBB bezwaar aange-
tekend. Nu gaat de vereniging voor de tweede keer in beroep bij de
rechter, aangezien EZK opnieuw geen uitsluitsel geeft.

Wiebes mist urgentie 
“Het is te bizar voor woorden dat wij opnieuw naar de rechter moeten
stappen voor het openbaar maken van stukken waar wij al in novem-
ber 2018 om hebben gevraagd”, aldus Jelle van der Knoop, voorzitter
GBB. “De wettelijke beslistermijn is vier weken. In de praktijk be-
slaat de procedure evenwel vaak drie maanden. Maar onze procedure
duurt dus al zeker zes keer zo lang! Ik ben benieuwd wat de rechter
hierover te zeggen heeft. De vorige keer deed hij stevige uitspraken,
onder andere dat Wiebes de urgentie niet lijkt te zien van dit gevoeli-
ge dossier. Hoe dan ook, ons wordt geen recht gedaan.”

Mosterd na de maaltijd 
“Blijkbaar doet EZK er alles aan om de stukken niet op tafel te leg-

gen. Je kunt je afvragen wat ze te verbergen hebben. Voor ons zal de
informatie deels mosterd na de maaltijd zijn. De stukken over het
HRA-model van de NAM zouden relevant zijn geweest voor de Raad
van State, bij de behandeling van het beroep tegen het gaswinnings-
besluit over 2018-2019 en dat over 2019-2020. Bovendien werd de
HRA-methodiek als uitgangspunt genomen door de Mijnraad. Nu zijn
we twee jaar verder, zijn de tekortkomingen van het HRA model
gaandeweg ruimschoots gebleken en is het advies van de Mijnraad
achterhaald.”
Al in september 2019 ging de GBB in bezwaar tegen de onvolledigheid
van de openbaar gemaakte stukken. Afgelopen februari stelde ze het
Rijk in gebreke. Op 8 juni jl. ging de GBB weer bij de rechter in be-
roep.

Gebrek aan transparantie geeft verkeerd signaal af
“Na opnieuw veel te lang gewacht te hebben, is de maat vol. We zijn
weer naar de rechter gestapt. EZK vertikt het gewoon om transparant
te zijn. Hierdoor is het beleid van de minister niet controleerbaar. Het
niet willen meewerken aan het openbaar maken van informatie geeft
een volstrekt fout signaal af. Terwijl juist in dit dossier, waar het ver-
trouwen van de bewoners al zo laag is, helderheid en openheid zo cru-
ciaal is. Het is werkelijk schandalig.”

EZK niet transparant over versterkingsoperatie

Op aanstaande woensdag 24 juni wordt alweer de 14e
editie van de GBB-krant huis-aan-huis verspreid bij
125.000 huishoudens. Deze krant bevat onder andere:

- Twee pagina’s over versterking (zie artikel hieron-
der);

- Visies van vier woordvoerders van politieke partijen;
- Een inkijkje in de problemen van het MKB (zie inter-

view elders op deze pagina); 
- Stand van zaken oude schades;
- Verhalen van gedupeerden; 
- En veel meer. 

De krant is digitaal beschikbaar via: https://www.gro-
ninger-bodem-beweging.nl/download/gbb-kranten/  

Ook is de krant af te halen bij bibliotheek, gemeente-
huis, gezondheidscentrum, plaatselijke supermarkt, en-
kele tankstations en hotel/restaurants in de regio. 

Heb je een NEE/NEE sticker op de brievenbus? Dan
gaat de bezorger de brievenbus voorbij.

De aanpak van de versterking en het schadeherstel laat nog steeds
veel te wensen over, constateert de Nationale Ombudsman - en hij
niet alleen. Sinds 2019 zijn de zeven aardbevingsgemeenten opdracht-
gever voor de versterking en voert de Nationaal Coördinator Gronin-
gen (NCG) de versterking uit. Maar nog steeds staan inwoners
niet centraal. Nog steeds gaat de versterking en het schadeherstel
veel te langzaam. 
De cijfers van de NCG spreken boekdelen. In de afgelopen jaren is
nog geen 4% (!) versterkt. De jongste wapenfeiten van het eerste
kwartaal 2020: 3 woningen versterkt - 1 in Appingedam en 2 in Lop-
persum.

Plannen van valse hoop?
In totaal komen er volgens het HRA-model 26.000 panden in aanmer-
king voor een opname en beoordeling. Voor elke woning wordt be-
paald welke prioriteit een woning krijgt en of deze versterkt moet
worden. Dat gebeurt met behulp van twee van bovenaf opgelegde
richtlijnen: de HRA (prioritering) en de NPR (wel/niet versterken). 

Voor dit jaar gaat het om 4000 woningen voor opname en beoordeling.
Daarnaast heeft de NCG ruimte voor 500 opnames op eigen verzoek.
Ook de versterking van voorzieningen als onderwijs, agro en zorg is in
de plannen opgenomen, naast allerlei aanpakken die in voorgaande
jaren zijn opgestart. Er zijn veel instanties bij betrokken, waardoor
verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. Het geheel is erg complex en
ondoorzichtig. De NCG heeft laten weten, dat zij de opdracht voor
2020 kan uitvoeren. Diezelfde belofte hoorden we in 2019 - maar die is
toen bij lange na niet waargemaakt. 
Inwoners blijven ondertussen in onzekerheid of worden vergeten.
Vooraf betrokken bij het opstellen van de plannen zijn ze niet of nau-

welijks.
Goede raad is duur
In de aanloop naar de raadsvergaderingen stuurde de GBB een brief
aan alle raadsleden. Inwoners lieten zich zien en horen: per brief, met
videoboodschappen. #EnWijDan doet een dringend beroep op het be-
stuur om hen niet langer te vergeten. De gemeenteraad van Gronin-
gen nodigt zelf de bewoners van Ten Boer, Ten Post en Woltersum uit
om zich te laten horen. 

De behandeling van de plannen gaat in alle gemeenteraden ongeveer
volgens hetzelfde patroon. Er wordt aandacht gevraagd voor vergeten
inwoners als “EnWijDan” - zonder concreet resultaat. Er zijn grote
zorgen over de haalbaarheid van de planning, over de betrouwbaar-
heid van de NCG en over de aanpassing van de NPR. Maar er is wei-
nig durf om echt dwars te liggen, want dan komt er nog meer vertra-
ging. Uiteindelijk stemmen alle raden in met de versterkingsplannen,
in een enkel geval met een stemverklaring (Loppersum) of met een
motie die het niet haalt (Oldambt, Delfzijl) of met de stemmen van de
oppositie tegen (Midden-Groningen).

In Loppersum blijft Chris Bultje (PvdA) in verbijstering achter: “Hoe
moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen om hier ja tegen te zeg-
gen terwijl wij én onze inwoners met vragen zitten en ook graag ant-
woorden willen - wij krijgen niet eens een antwoord - zelfs niet ver-
trouwelijk - hoe moet een inwoner dan weten waar ze mee verder
moet.”
(...)

Lees dit artikel verder in de komende GBB-krant op pagina 6 en 7, ver-
schijningsdatum 24 juni. 

Of een huis versterkt moet worden, wordt bepaald met een bepaalde
rekenmethode, de NPR (Nationale Praktijkrichtlijn 9998). Hier zijn
bouwkundige inzichten in verwerkt en ook de (nog) te verwachten
aardbevingsdreiging. Van tijd tot tijd komt er een nieuwe NPR. We
zien hierin zowel de inzichten als de dreiging stap voor stap verande-
ren: volgens de NPR hoeven huizen steeds minder te worden ver-
sterkt. De redenering is: doordat de gaswinning daalt, neemt de be-
vingsdreiging af.

Binnenkort komt er weer een nieuwe NPR. Het zou kunnen beteke-
nen dat er nu nog maar zeer weinig huizen echt onveilig zijn, althans,
als de deskundigen gelijk hebben. Zij zeggen dat de (zwaardere) be-
vingen binnen een vijftal jaren ophouden en dat de grote klap nooit
komt. We brengen in herinnering dat het KNMI, de NAM en het SodM
alle drie in het verleden terug moesten komen op hun verwachtingen
ten aanzien van de bevingen. Het KNMI maar liefst 5 keer vanaf 1991.
Bovendien gaat het niet alleen om het gevaar voor de huizen. Het gaat
ook om de mensen die in de huizen wonen. Duizenden woningen zijn
in het verleden onveilig verklaard maar hier is nog maar een fractie
van versterkt. Regio en Rijk zijn het er over eens: deze huizen moeten
gewoon worden versterkt, ook al zouden ze nu veilig kunnen worden
verklaard. Hiermee komen ze tegemoet aan de bewoners vanwege ge-

wekte verwachtingen.
Doordat de versterkingsoperatie verschrikkelijk is vertraagd, zijn
veel huizen nog niet beoordeeld op sterkte. Gebeurt dit in de komen-
de jaren, dat wordt de nieuwe NPR toegepast, waardoor waarschijn-
lijk zeer weinig huizen versterkt hoeven te worden. We krijgen dan de
volgende situatie: veel dorpen en wijken bevatten huizen die wel zul-
len worden versterkt (maar eigenlijk niet meer hoeven) en huizen die
niet meer hoeven te worden versterkt (maar wat op basis van alge-
meen gewekte verwachtingen wel zou moeten). Het betreft bovendien
vaak dezelfde soort woningen en het is niet uit te leggen waarom het
ene huis onveilig zou zijn en het andere niet.

Het komt erop neer dat doordat de overheid faalde te versterken, de
ene familie een versterkt en meestal verbetert huis krijgt – soms
nieuwbouw - met bovendien een bonus voor extra’s en de andere fa-
milie, soms buren, te horen krijgt: ‘bedankt voor het wachten, maar
het hoeft niet meer.’
Hoe traag handelden NAM en Rijk toen er – volgens de deskundigen
– dringend versterkt moest worden en hoe snel slikken Rijk en NAM
nu de versterkingsplannen weer in, nu het – volgens diezelfde deskun-
digen – niet meer nodig is. Er is één constante in dit dwalend beleid:
de bewoner doet er niet toe; toen niet en nu niet.

Falend beleid, vermalen bewoners

Nait soezʼn moar doun

Nieuwe GBB-krant 
woensdag 24 juni 
op de mat
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Mijlpaal voor Landwehr
ROODESCHOOL - Henk Landwehr, de eigenaar van Goudgewas in Roode-
school, is vrijdag 65 jaar geworden. Hij werd onder meer verrast met een grote
opblaasbare ereboog. Voor veel mensen is het bereiken van deze mijlpaal het
moment om het allemaal wat rustiger aan te gaan doen, maar Landwehr be-
schouwt de handel in onder meer groente en fruit meer als hobby dan werk. Hij
is nog lang niet van plan om te stoppen. ,,Ik hoop nog minstens 20 jaar door te
mogen gaan’’, is zijn commentaar.

Coop Baflo levert 
boodschappen af per boot
BAFLO - Met een ludieke actie heeft Coop Verstraete in Baflo vrij-
dag weer heel veel ‘goodwill-punten’ gescoord. Door de wegwerk-
zaamheden aan de N363 kon een goede klant niet met haar auto
bij de winkel komen. Ze belde daarom naar de winkel met de vraag
of men haar boodschappen zou willen bezorgen. Maar dan moest er
wel flink omgereden worden: via Mensingeweer en Eenrum. ,,Wij
komen wel met de boot langs”, reageerde bedrijfsleider Marco Date-
ma spontaan. ,,Het was gewoon een ingeving. Ik heb een bootje in
de haven van Baflo liggen en dacht dat het wel leuk was om zo de
boodschappen te bezorgen. De klant, een hele lieve mevrouw, dacht
waarschijnlijk dat ik een grapje maakte”, vertelt Datema. Maar
het was zeker geen grap. Hij sprong op zijn boot, voorzag het vaar-
tuig van een Coop-vlag en zette koers naar de Eenrumerweg, waar
de boodschappen dankbaar in ontvangst werden genomen. 

UMCG onderzoekt alternatief
voor elektroshocks bij depressie
GRONINGEN - Het UMCG
start samen met verschillende
ziekenhuizen en GGZ-instellin-
gen een onderzoek dat een al-
ternatief kan bieden voor elek-
troshocktherapie (ECT) als
laatste redmiddel bij de behan-
deling van mensen die aan een
ernstige depressie lijden. De
komende jaren wordt onder-
zocht of orale inname van het
narcosemiddel esketamine
even effectief of zelfs effectie-
ver is. 

De studie kan tot een enorme ver-
betering leiden van de zorg voor
mensen met een zeer ernstige de-
pressie voor wie ECT de enige
overgebleven behandeloptie is om-
dat zij niet of onvoldoende reage-
ren op psychotherapie en antide-
pressiva. Dit onderzoek wordt mo-
gelijk gemaakt met een subsidie
van 3,2 miljoen euro van onder
meer Zorginstituut Nederland.
,,Enorm belangrijk”, noemt prof.
dr. Robert Schoevers, onderzoeks-
leider en afdelingshoofd Psychia-
trie van het UMCG, de subsidietoe-
kenning. ,,Wanneer we kunnen
aantonen dat het oraal innemen
van esketamine even goed werkt
bij een ernstige depressie, dan be-
schikken we over een patiëntvrien-
delijker maar ook goedkoper alter-
natief voor ECT dat in de toekomst
via de basisverzekering zal worden
vergoed.”
In Nederland kampen jaarlijks on-
geveer 850.000 mensen met de-
pressie, van mild tot heel ernstig.
Bij een klein deel van hen, onge-
veer 110 mensen per jaar met een

niet-psychotische, ernstige depres-
sie, is de depressie niet anders te
behandelen dan met ECT. Dit is
een zware behandeling met een
lange ziekenhuisopname, herhaal-
de anesthesie en bijwerkingen die
soms tot blijvende schade kunnen
leiden, waaronder aantasting van
het autobiografisch geheugen. Pa-
tiënten krijgen gemiddeld twaalf
tot zestien keer een behandeling
over een periode van acht weken. 
Tijdens het gerandomiseerde on-
derzoek dat nu onder leiding van
het UMCG kan gaan starten, is het
de bedoeling dat 146 patiënten
gaan meedoen. Eén groep wordt
behandeld met ECT, terwijl de an-
dere groep acht weken lang twee
keer per week een dosis esketami-
ne krijgt. Patiënten die een gevoe-

ligheid hebben voor psychose wor-
den van deelname uitgesloten om-
dat esketamine die kan opwekken.
,,De eerste fase van acht weken
moet ons al belangrijk bewijs ople-
veren of esketamine in vergelij-
king met ECT goed werkt of niet”,
aldus Schoevers. Beide groepen
worden daarna gedurende een
jaar gemonitord waarbij de groep
die orale esketamine krijgt, de be-
handeling langzaam afbouwt. 
,,Het aantal patiënten dat in het
eerste jaar na de behandeling met
ECT een terugval krijgt is vrij
hoog, rond de 60 procent”, aldus
Schoevers. ,,Op basis van data van
een pilot met een beperkte groep
patiënten, is onze verwachting dat
de groep die esketamine krijgt, be-
tere resultaten zal hebben.” 

Subsidieregeling voor
jonge vissers sluit
LAUWERSOOG - De subsidieregeling voor jonge vissers sluit eerder
dan gepland. Aanvragen voor dit jaar moeten voor 30 juni binnen zijn.
Om onder andere de stilligregeling, waar op dit moment volop gebruik
van wordt gemaakt, te kunnen financieren, is geschoven binnen de be-
schikbaar subsidies van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij. Dat betekent dat lopende subsidietrajecten eerder dan ge-
pland sluiten. De subsidieregeling voor jonge vissers  is hier een voor-
beeld van.

Binnen deze subsidieregeling kunnen vissers die jonger zijn dan 40
jaar een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van een kotter.
Jonge vissers kunnen subsidie krijgen voor maximaal  25 procent van
de subsidiabele kosten tot een maximum van 75.000 euro. In de rege-
ling is dit jaar in totaal 350.000 euro beschikbaar. De aanvragen wor-
den behandeld op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Zorgen over financiële
toekomst van Eemsdelta
LOPPERSUM - Het financieel
perspectief dat de Stuurgroep
Herindeling schetst voor de
nieuwe gemeente Eemsdelta,
een samenvoeging per 1 ja nuari
van de huidige gemeenten Lop-
persum, Appingedam en Delf-
zijl, laat een nog zorgelijker
beeld zien dan eerder ver-
wacht. De nieuwe gemeente
stevent meteen af op een mil-
joenenverlies.

Het in april verwachte tekort van
5,7 miljoen euro voor 2021 loop nu
voor dat jaar op tot 6,1 miljoen eu-
ro. In de jaren daarna loopt dit te-
kort verder op tot maar mar liefst
9,5 miljoen euro in 2025.
Deze tekorten staan voor het over-
grote deel los van de herindeling.
Ze worden vooral veroorzaakt door
de oplopende nadelen in het so ci-
aal domein en in de doorrekening
naar 2025 door een voorgenomen
herziening van het verdeelmodel
van het Gemeentefonds.

De tekorten in het sociaal domein
worden veroorzaakt door de opge-
legde kortingen vanuit het Rijk en
een steeds verder toenemende en
steeds complexere hulpvraag in
het kader van de jeugdzorg. Rijks-
besluiten, zoals het abonnements-

tarief voor de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning, zorgen er bo-
vendien voor dat de inkomsten af-
nemen en het zorggebruik toe-
neemt. 
Gerard Beukema, burgemeester
van Delfzijl, licht dit toe: ,,We zien
dit ook bij de ons omringende ge-
meenten. De gemeentelijke auto-
nomie staat daarbij onder druk.
Voor een adequate uitvoering van
onze taken in het sociaal domein is
extra structureel geld nodig van
het Rijk. Wij kunnen namelijk niet
toveren.”

Het is mogelijk dat er ook nog een
fors nadeel ontstaat door de herzie-
ning van het verdeelmodel van het
Gemeentefonds. Het gemeente-
fonds is de belangrijkste inkom-
stenbron voor gemeenten. Door de
nu voorziene herverdeling van de-
ze middelen zullen met name klei-
nere gemeenten een lagere bijdra-
ge van het Rijk ontvangen. Dit
treft ook de nieuwe gemeente
Eemsdelta.  Voor een gemeente
van deze omvang is het nadeel 30
euro per inwoner, hetgeen neer-
komt op zo’n 1,3 miljoen euro per
jaar. De grootste gemeenten levert
het een voordeel op van 200 euro
per inwoner. ,,Er moet een ver-
deelmodel komen dat recht doet
aan de financiële positie van klei-
nere gemeenten zoals Eemsdelta,
maar dat tegelijkertijd ook reke-
ning houdt met de sociale opgaven
die sterk verschillen tussen ge-
meenten”, vindt Beukema.

Coronacrisis
Ook de coronacrisis heeft grote im-
pact op de financiële positie van
de gemeenten. Door de ontstane
crisis zal bijvoorbeeld het aantal
mensen met een uitkering toene-
men. De aanspraak op het minima-
beleid, begeleide participatie en
daarmee gepaard gaande uitvoe-
ringskosten zullen oplopen. Hier-
bij is het nog onzeker in welke ma-
te het Rijk gemeenten zal compen-
seren voor de tekorten die dit met

zich meebrengt. Beukema hier-
over: ,,We gaan ervan uit dat het
Rijk alle gemaakte kosten en ge-
miste inkomsten als gevolg van de
coronacrisis vergoedt.” 
De portefeuillehouders financiën
van de drie huidige gemeenten
vragen bij het Rijk aandacht voor
meer middelen voor het so ciaal do-
mein, een volledige vergoeding
van de gemaakte en nog te maken
kosten als gevolg van de coronacri-
sis en een rechtvaardig verdeelmo-
del van het gemeentefonds. Zij
sluiten zich daarmee aan bij de op-
roep van veel andere gemeenten.
Ondanks de zorgelijke financiële
situatie zet de toekomstige ge-
meente Eemsdelta zich in om de
dienstverlening aan de inwoners
op niveau te houden. ,,We zien een
toenemende samenwerking op ver-
schillende gebieden’’, geeft Gerard
Beukema aan. ,,We merken dat we
samen veel aan kunnen.’’

Met inachtneming van het zorgelij-
ke financiële perspectief staat de
nieuwe gemeente ook voor enkele
urgente maatschappelijke opga-
ven die moeten worden gereali-
seerd, zoals aardbevingen de baas
worden, meer mensen aan de slag
helpen, energietransitie en door-
ontwikkeling van recreatie en toe-
risme. Ge rard Beukema: ,,Met het
huidige financiële perspectief zal
het niet eenvoudig zijn om onze
belangrijkste opgaven te realise-
ren. Met onder meer het geld dat
van het Nationaal Programma Gro-
ningen komt, verwacht ik echter
dat we Eemsdelta nieuwe impul-
sen kunnen geven. Maar deze gel-
den bieden geen soelaas voor de
tekorten.’’
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Hogelandster raad wil geen
projectleider ’van buiten’
UITHUIZEN - Om het inclusie-
beleid vorm te geven en te zor-
gen voor bewustwording onder
ambtenaren en inwoners, wil
de gemeente Het Hogeland een
speciale projectleider aantrek-
ken. Het leverde tijdens de vo-
rige week gehouden raadsver-
gadering kritiek op van de Ho-
gelandster gemeenteraad. 

In deze financiële zorgelijke tijden
voor de gemeente Het Hogeland
kwam het college met voorstellen
om twee cultuurcoaches en een
projectleider voor het inclusiebe-
leid aan te trekken. De aanstelling
van de cultuurcoaches, waar
50.000 euro mee gemoeid was, viel
zoals gemeld niet in goede aarde.
Het college haalde de angel uit het
debat door in een daags voor de
vergadering opgestelde memo zelf
al de conclusie te trekken dat er
momenteel geen geld voor een cul-
tuurcoach is. De aanstelling van
een projectleider voor het inclusie-
beleid blijft wel staan. ,,De project-
leider zal het lokale inclusiebeleid
verder uitvoeren en begeleiden.
Deze projectleider is het aan-
spreekpunt, de coördinator en de
aanjager van inclusie”, aldus het
college. Men stelt verder dat als
een projectleider niet gevonden
wordt, veel inclusie-activiteiten
geen doorgang kunnen vinden. De
voorkeur van het college gaat uit
naar een interne kandidaat, maar
men sluit ook niet uit dat er een

nieuwe projectleider van buiten
wordt aangetrokken. Dat laatste
leidde tijdens de vorige week ge-
houden raadsvergadering tot ver-
bazing. ,,Het moet vanzelfspre-
kend zijn deze functie intern te
vullen. Het kan toch niet zo zijn
dat er binnen een organisatie van
meer dan 500 fte er niemand te
vinden is voor zo’n prachtige
taak?”, sprak CDA-er Jan van de
Wal. De ChristenUnie is dezelfde
mening toegedaan: de projectlei-
der moet intern geworven worden. 
Marjan Stel van GemeenteBelan-
gen kon de aanstelling van de pro-
jectleider niet los zien van de fi-
nanciële positie van de gemeente.
,,Waar halen we het geld vandaan?
Is dit wel nodig en financieel ver-
antwoord?” Zij ziet liever dat er
gebruik gemaakt wordt van inwo-
ners en ervaringsdeskundigen.
Ook GroenLinks vindt dat inwo-
ners betrokken moeten worden bij
het beleid. ,,Daar is veel kennis te
halen”, stelde Mariska Markhorst.
Over de projectleider vroeg zij zich
af wanneer diens opdracht als ge-
slaagd mag worden beschouwd. 
De gemeente heeft geen geld en
dus moet er geen projectleider van
buiten worden aangetrokken,
vindt Attje Waal (VVD). ,,Er is
vast wel een ambtenaar die op dit
gebied kan helpen.” ,,De project-
leider moet vanuit de samenleving
komen. Er zijn in de gemeente Het
Hogeland echt wel mensen te vin-
den die dit prima vorm zouden
kunnen geven”, meent Linda Vis-
ser van Fractie Visser. 
Dat GemeenteBelangen vraagte-
kens plaatste bij nut en noodzaak
van de projectleider, snapte PvdA-
er Jan Willem Nanninga niet. Zo-
lang mensen nog drempels erva-
ren, heeft de gemeente volgens
hem iemand nodig die de organisa-
tie daarop attendeert en aanjaagt.
Maar die persoon moet ook wat de
PvdA betreft niet van buiten ko-
men. ,,Een projectleider van intern
heeft onze voorkeur. Niet alleen
om de centen, maar vooral om het
belang van een cultuurverande-
ring aan te geven”, aldus Nannin-
ga. 

Uitbreiding stal Tinallinge
Verbaasd en teleurgesteld was ik
na het lezen van dit artikel in de
Ommelander Courant van donder-
dag 18 juni. Verbaasd omdat ik
niet begrijp dat deze boer (de der-
de alweer in deze gemeente) wil
uitbreiden, terwijl elders in het
land waarschijnlijk boeren moeten
worden uitgekocht met ons belas-
tinggeld omdat er te veel CO2-uit-
stoot is. Hoe is het mogelijk dat
boeren maar niet willen begrijpen
dat uitbreiden leidt tot te veel
CO2-uitstooten daardoor gezond-
heidsproblemen voor de omge-
ving? Zo ga je de CO2-uitstoot niet
oplossen maar verplaatsen. Dit
lijkt mij niet wenselijk. Waar ben
je dan in vredesnaam mee bezig?
Ook begrijp ik niet dat gemeenten
ondanks alle problemen die er zijn
met grote stallen hun bestem-
mingsplannen niet aanpassen om
het vestigen van zulke grote stal-
len tegen te kunnen gaan. Wan-
neer gaan we eens begrijpen in dit
kleine land dat er al genoeg vee is
hier? De politiek is hier aan zet
met name de gemeente Het Hoge-
land en ook de provincie. Die zou
ik willen verwijzen naar het jaar
1997 toen lokale organisaties on-
der de naam De Beer is Los, met
juridische steun van de Natuur en
Milieufederatie Groningen en de
Vereniging Groningen tegen Bio-
industrie zich succesvol hebben
verzet tegen de invasie van var-
kensbedrijven vanwege de milieu-
gevolgen (overbemesting met stik-
stof door ammoniak en stankhin-
der), lelijke grote stallen in het
landschap en zorgen over dieren-
welzijn. Schijnbaar weet men dit
niet meer daar er nu allemaal an-
dere mensen in de gemeenteraad
zitten. Gelukkig komen mensen in
de omgeving nu ook in opstand en
dat zullen meer mensen moeten

doen. En niet zoals onze wethou-
der de heer Dijkhuis aangeeft dat
hij het bijzonder vindt dat de dis-
cussie nu al wordt gevoerd. De po-
litiek zelf zou zo snel mogelijk
stappen moeten ondernemen om
het vestigen van zulke grote stal-
len tegen te gaan. Het gaat hier na-
melijk al om de zoveelste aanvraag
van uitbreiding van een stal bin-
nen de gemeente Het Hogeland.
Hopelijk wordt het hier niet zoals
in Brabant, waar de lucht al is ver-
pest door de vele grote stalen en
corona daar helaas de meeste
slachtovers eiste, wellicht veroor-
zaakt door de slechte lucht. Wan-
neer worden we eens wakker in dit
land? Genoeg is genoeg, lijkt mij.
Al eerder is er destijds (zie boven)
in Uithuizen geprotesteerd tegen
het vestigen van grote varkensstal-
len. Heeft men hier dan helemaal
niets van geleerd? Hopelijk wordt
de gemeente Het Hogeland nu ein-
delijk eens wakker en past men de
bestemmingsplannen overal zo
spoedig mogelijk aan om dit soort
grote uitbreidingen tegen te gaan.
Ellende met de gaswinning is al ge-
noeg. Gemeente Het Hogeland,
zorg er voor dat er niet nog eens de
ellende van grote stallen bij komt.
Het samenvoegen van gemeenten
tot 1 grote gemeente is niet altijd
een succes. Het levert veel werk
op om de regelgeving allemaal
overal gelijk te krijgen. En waar ik
persoonlijk al bang voor was, kost
het de inwoners ook nog eens veel
geld in plaats van dat het goedko-
per zou worden, zoals men ons
heeft voorgehouden. Daarom is
mijn standpunt in deze: hoe groter
hoe onbeheersbaarder. Dit blijkt
nu alweer.   

Gerrie Berendsen
Uithuizen

INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redactie bekend zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor
inzendingen te weigeren of te bekorten.

Fotografie-reizen wint EBG Pitch
DELFZIJL - Fotografie-reizen.nl uit Delfzijl heeft de online-pitch van Economic Board Groningen
(EBG), Van crisis naar kansen, gewonnen. Dat levert eigenaar Yolanda Wals een cheque van 5.000 eu-
ro op. Met haar bedrijf Fotografie-reizen.nl wil ze een fotografie-driedaagse in Noord-Groningen orga-
niseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de lokale horeca en en de deelnemers delen hun foto’s op
sociale media. Deze samenwerking met ondernemers uit de regio spreekt de jury erg aan. De overige
twee finalisten waren GymXtraFit uit Steendam, dat een programma maakte dat gericht is op bewe-
ging en gezond eten. Paydis uit Loppersum ontwikkelt een applicatie waarmee men op afstand de re-
kening van een horacebedrijf kan betalen. Voor de sportschool was er een bedrag van 2.000 euro en de
Lopster appmakers kregen 1.000 euro van de jury. Paydis won ook de publieksprijs van 2.000 euro. Op
de foto wordt de cheque uitgereikt aan Yolanda en Henk Wals van het fotografiebedrijf door Abel Nie-
veen namens EBG.

’Minister niet transparant
over versterkingsoperatie’
NOORD-GRONINGEN - Minister Eric Wiebes van Econo-
mische Zaken en Klimaat (EZK) is niet transparant over
de versterkingsoperatie in Noord-Groningen. Dat stelt de
Groninger Bodem Beweging (GBB).

Ruim anderhalf jaar geleden ver-
zocht de GBB het ministerie van
EZK documenten openbaar te ma-
ken met informatie over de aan-
pak van de versterkingsoperatie.
Dat gebeurde met een zogenaam-
de Wet Openbaarheid van Be-
stuur-procedure.
Vorig jaar sleepte de belangenbe-
hartiger van Groningse gasgedu-
peerden Wiebes voor de rechter
omdat het ministerie de gegevens
niet openbaar wilde maken. Pas na
een uitspraak van de rechter
maakte EZK een deel van de stuk-
ken openbaar. Omdat de stukken
niet volledig waren, heeft de GBB
bezwaar aangetekend. Nu gaat de
vereniging voor de tweede keer in
beroep bij de rechter, aangezien
EZK opnieuw geen uitsluitsel
geeft.

’Wiebes mist urgentie’
,,Het is te bizar voor woorden dat
wij opnieuw naar de rechter moe-
ten stappen voor het openbaar ma-
ken van stukken waar wij al in no-
vember 2018 om hebben ge-
vraagd”, aldus Jelle van der
Knoop, voorzitter van de GBB. ,,De
wettelijke beslistermijn is vier we-

ken. In de praktijk beslaat de pro-
cedure evenwel vaak drie maan-
den. Maar onze procedure duurt
dus al zeker zes keer zo lang! Ik
ben benieuwd wat de rechter hier-
over te zeggen heeft. De vorige
keer deed hij stevige uitspraken,
onder andere dat Wiebes de urgen-
tie niet lijkt te zien van dit gevoeli-
ge dossier. Hoe dan ook, ons wordt
geen recht gedaan.”
Volgens de GBB doet EZK er alles
aan om de stukken niet op tafel te
moeten leggen. ,,Je kunt je afvra-
gen wat ze te verbergen hebben.
Voor ons zal de informatie deels
mosterd na de maaltijd zijn. De
stukken over het HRA-model van
de NAM zouden relevant zijn ge-
weest voor de Raad van State, bij
de behandeling van het beroep te-
gen het gaswinningsbesluit over
2018-2019 en dat over 2019-2020.
Bovendien werd de HRA-metho-
diek als uitgangspunt genomen
door de Mijnraad. Nu zijn we twee
jaar verder, zijn de tekortkomin-
gen van het HRA-model gaande-
weg ruimschoots gebleken en is
het advies van de Mijnraad achter-
haald”, aldus Van der Knoop. Met
het HRA-model kan de seismische

dreiging en het risico als gevolg
van de gaswinning in Groningen
worden berekend. HRA staat voor
Hazard and Risk Assessment.   
De GBB is er nu helemaal klaar
mee. Van der Knoop: ,,Na opnieuw
veel te lang gewacht te hebben, is
de maat vol. We zijn weer naar de
rechter gestapt. EZK vertikt het
gewoon om transparant te zijn.

Hierdoor is het beleid van de mi-
nister niet controleerbaar. Het niet
willen meewerken aan het open-
baar maken van informatie geeft
een volstrekt fout signaal af. Ter-
wijl juist in dit dossier, waar het
vertrouwen van de bewoners al zo
laag is, helderheid en openheid zo
cruciaal zijn. Het is werkelijk
schandalig.”  

Bé Schollema beoogd
lijsttrekker PvdA Eemsdelta
MIDDELSTUM - Bé Schollema
(41) uit Middelstum is de be-
oogd lijsttrekker van de PvdA
bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van de nieuwe gemeente
Eemsdelta. Hij is momenteel
wethouder namens zijn partij
en GroenLinks in de gemeente
Loppersum.

Schollema zal ook de wethouders -
kandidaat van de partij zijn. Janny
Volmer uit Delfzijl staat als twee-
de op de lijst. Daarna volgt Joop
van der Lei uit Appingedam.
De kandidaatstellingscommissie,
bestaande uit Rika Pot (voormalig
burgemeester van onder andere
Appingedam), Thea van der Veen
(oud-wethouder in Delfzijl) en Jel-
le Veenstra vanuit het gewestelijk
bestuur van de PvdA, ziet in Schol-
lema een lijstrekker die zijn spo-
ren verdiend heeft in de gemeente
Loppersum, zowel in het sociale
domein als in het aardbevingsdos-
sier. Als voorzitter van het scholen-
programma is de basis gelegd voor
een succesvolle aanpak. Hij is suc-
cesvol in het bouwen van netwer-
ken en toegankelijk en bespreek-
baar voor alle inwoners. 
Janny Volmer (71) is een bevlogen
fractievoorzitter van de PvdA in de
raad van Delfzijl. Zij biedt een lui-
s terend oor en kan initiatieven van
inwoners vertalen naar acties en
beleid. Ze kent de wijken van bin-
nen als oud-wijkverpleegkundige.
Joop van der Lei (63) beschikt
over een ruime kennis en ervaring
als raadslid en fractievoorzitter in
Appingedam. Hij wordt enthou-
siast bij het bouwen van een ver-
nieuwende en sociaal gedreven ge-
meente Eemsdelta, heeft politiek
strategisch inzicht en beschikt
over een helikopterview. 
Op nummer vier staat Jan Chris
Wagenaar (33) uit Garrelsweer.
Hij is nu raadslid in Loppersum.
Werkzaam in het VMBO kent hij
de problematiek van jongeren en
het belang van opleiding en scho-
ling. Wagenaar is voorzitter van
Dorpsbelangen Garrelsweer. De
nummer vijf, Liesbeth Wassenaar
(59) uit Delfzijl, is steeds actiever
geworden binnen de PvdA-afde-
ling Delfzijl en nu is voor haar het
moment gekomen om actief te
gaan deelnemen aan de discussies
in de gemeenteraad. Nummer zes
op de conceptlijs is Dennis Vijver
(47) uit ’t Zandt, nu raadslid in
Loppersum. Nummer zeven is
Henk ten Brinke (61) uit Uitwier-
de. Hij heeft de afgelopen vier jaar
met verve de oppositierol opge-
pakt in de raad van Delfzijl. De
plaatsen acht tot en met dertien
worden bezet door Tet Luursema
uit Delfzijl, Ton Keuning uit Ap-
pingedam, Bennie Grave uit Delf-

zijl, Peter de Jong uit Bierum,
Leen Meijerhof uit Termunten en
Ton Dijkstra uit Loppersum. Daar-
na volgen Geert Bijleveld uit Ap-
pingedam, Leo Sparreboom uit
Delfzijl, Grietje Uildriks uit Appin-
gedam, Piet Manning uit Appinge-

dam, Lies Oldenhof uit Stedum,
Chris Bultje uit Loppersum, Anna
Meijerhof uit Termunten en Bert
Dieters uit Appingedam. Op 1 juli
neemt de ledenvergadering van de
PvdA Eemsdelta een definitief be-
sluit over de lijst.

Bé Schollema.

Een van de werken van Hendrik Nicolaas Werkm

Subsidies voor Berlagehuis
en Hogeland in Beeld
NOORD-GRONINGEN - De pro-
vincie draagt 60.000 euro bij
aan drie cultuurprojecten waar-
bij Groninger erfgoed een po -
dium krijgt.  Het geld gaat naar
projecten van Stichting Berla-
gehuis Usquert, Stichting Hoge-

land in Beeld en GRID Gra-
fisch Museum.

Stichting Berlagehuis Usquert
krijgt 25.000 euro voor het project
Erfgoed in lagen. Men gaat een film
maken over het architectuur-histo-
rische erfgoed in de binnenstad

van Groningen. De film laat onder
meer bijzondere voorbeelden van
stadsvernieuwing van de jaren ze-
ventig en tachtig zien.

Bijzondere plekken
Het project 52 dorpen, 52 verhalen
van Hogeland in Beeld krijgt
18.000 euro. Het project brengt di-
gitaal in beeld wat er allemaal te
beleven is in de nieuwe gemeente
Het Hogeland. Hoe zien de dorpen
eruit en wat is hun geschiedenis?
Waar vind je de bijzondere plek-
ken? Inwoners kunnen bijdragen
door hun kennis en ervaring te de-
len.

GRID Grafisch Museum ontvangt
15.000 euro voor het project Werk-
mans Bovenkamer. Het museum
gaat verbouwen om een speciale
Werkmanzaal in te richten, met
meubels, attributen en werk van
kunstenaar Hendrik Nicolaas
Werkman uit Leens. Ook is er
ruimte voor audiovisuele presenta-
ties over Werkman.

Westerkwartier ziet kansen
voor recreatie en toerisme
EZINGE - De gemeente Wes-
terkwartier ziet kansen voor
duurzame recreatie en toeris-
me in de 1,5 meter-samenle-
ving.

Door de coronacrisis zijn er in de
samenleving diverse uitdagingen.
Een daarvan ligt binnen recreatie

en toerisme in het Westerkwartier.
Het voorseizoen is in het water ge-
vallen. De vraag is hoe men het zo-
merseizoen op een goede manier
zou kunnen invullen? De gedachte
is om een bestaande, wellicht nieu-
we stroom gasten uit te nodigen,
namelijk de inwoners van de ge-
meente Westerkwartier en men-
sen uit de directe omgeving. Om
hier ideeën over op te halen is een
vragenlijst  over recreatie en toe-
risme in het Westerkwartier ver-
spreid onder inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organi-
saties. 

Tegen de mogelijkheden voor de
1,5 meter-samenleving als het gaat
om recreatie en toerisme wordt
door de 186 ondervraagden ver-
schillend aankeken. Veel mensen
gaven aan dat er genoeg mogelijk-
heden zijn. Vooral door de grote
hoeveelheid ruimte in het Wester-
kwartier. In kleinere groepen en
veelal buiten zijn er mogelijkhe-
den, aldus de ondervraagden.
Maar er zijn ook Westerkwartier-
ders die geen of nauwelijks moge-
lijkheden zien.
Op de vraag ‘Heeft  u nog ideeën
die in uw omgeving passen en te
realiseren zijn?’ hebben circa 50
mensen ideeën aangedragen. De
antwoorden zijn divers. Veel
ideeën hadden betrekking op het
organiseren en uitbreiden van rou-
tes en arrangementen en verdere
samenwerking tussen onderne-
mers en instellingen. Ook ideeën
voor het organiseren van een
kleinschalige bijeenkomsten en
ideeën voor het vergroten van de
gastvrijheid zijn binnengekomen.
Veel deelnemers aan het onder-
zoek gaven aan mee te willen den-
ken over de verdere uitvoering
van de ideeën. Dit zal de komende
tijd verder worden uitgewerkt.

Baggeren zorgt voor flinke
plus voor haven Lauwersoog
LAUWERSOOG - Een grote baggerklus in het zeegat tussen Ameland
en Schiermonnikoog, het zogenaamde Westgat, heeft er in 2018 voor
gezorgd dat bedrijven die betrokken zijn bij de haven in Lauwersoog
een omzetgroei van 30 miljoen euro hebben kunnen noteren. Dat stelt
havendirecteur Harm Post. Het beter begaanbaar maken met de vaar-
verbinding met de Noordzee heeft er onder meer voor gezorgd dat de
grotere viskotters de haven weer weten te vinden. Duurzaamheid
wordt de komende jaren het speerpunt van de Noord-Groninger ha-
ven. Bedrijven op het haventerrein gaan zonnepanelen plaatsen en er
wordt ingezet op waterstof als scheepsbrandstof. Een zonnepark moet
de energie gaan leveren die nodig is voor de productie van waterstof.

Nieuwe expositie in 
Zeehondencentrum Pieterburen
PIETERBUREN - In Zeehondencentrum Pieterburen wordt donderdag
een nieuwe expositie ge opend: Are you talking to me? Bezoekers kun-
nen tijdens een virtual reality-belevenis zelf ervaren hoe zeehonden
commmuniceren. De expositie is vormgegeven als een waddensimula-
tor waarin het publiek wordt meegenomen op de Waddenzee en tus-
sen de zeehonden belandt. Doel van de expositie is het voorkomen dat
zeehondenpups en moeders van elkaar gescheiden worden door ver-
storing. Het Zeehondencentrum heeft voor de aanschaf van de beno-
digde apparatuur een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds
ontvangen.
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Geert en Mina
Dijkhuizen al 40
jaar langs de lijn
Al veertig jaar zijn Geert en Mina Dijkhuizen in een
voetbalseizoen wel ergens op een sportcomplex te vin-
den. Dat zorgt er voor  dat de twee voetballiefhebbers uit
Leens ondertussen al bijna 2500 amateurduels hebben
bezocht. 

door Johan Staal

Wanneer dit aantal wedstrijden
ter sprake komt, moeten beiden
wel lachen. ,, We hebben het nooit
echt bijgehouden maar dat het
richting de 2500 duels gaat ver-
baast mij eerlijk gezegd niet’’, ver-
telt Mina die man Geert leerde
kennen toen hij op zondag in Lop-
persum voetbalde. ,,Ik kwam daar
kijken bij mijn broer, Piet van Dij-
ken, en in dat team voetbalde
Geert toen ook. Wat opvallend was
dat hij een hele grote voetbal-
broek droeg. Dat was onze eerste
kennismaking. In 1981 kregen we
een serieuze relatie. Dat was in de
periode dat Geert al was overge-
tapt naar de zaterdagafdeling van
Appingedam.’’
Dat Geert Dijkhuizen overstapte
kwam, zo vertelt Dijkhuizen, door
zijn werkzaamheden. ,,Ik werkte in
de kazerne in Appingedam. Daar
was ik werkzaam in de kantine van
de manschappen. Daarnaast was ik
barkeeper in discotheek The Cor-
ner in Delfzijl. Dat was op een ge-

geven moment niet meer te combi-
neren met het voetballen op zon-
dag zodat ik voor de zaterdag koos.
In die periode, van 1982 tot 1984,
speelde het eerste zondagteam van
Appingedam in de hoofdklasse en
ging ik samen met Mina naar ieder
thuisduel van Appingedam’’, ver-
telt Geert Dijkhuizen, die in Ap-
pingedam nog met oud-burger-
meesters Hans van der Laan en
Hayo Apotheker heeft gevoetbald.
,,Dat waren prima spelers’’, gaat
de Leenster verder. Dijkhuizen be-
titelt zichzelf als een echte links-
buiten. ,,Ik speelde altijd als links-
buiten of linkshalf en was de man
voor de vrije trappen maar ook
voor de penalty’s.” 
Maar na het seizoen ’84- ‘85 kwam
er uiteindelijk helemaal een einde
aan zijn loopbaan als voetballer en
werden de bezoeken aan een voet-
balwedstrijd meer uitgebreid ver-
telt Mina. ,,Toen Geert eenmaal
gestopt was, gingen we niet alleen
meer naar Appingedam, maar ook
wel naar Loppersum, De Fivel of
Holwierde. Maar op een gegeven
moment werd het gebied waar we

wedstrijden gingen bezoeken nog
meer uitgebreid.” 
Bleef het in de eerste tien jaar nog
voornamelijk in de regio rond Ap-
pingedam, na de verhuizing naar
Leens werd dat anders. ,, Het was
in 1989 dat ik in de kazerne bij
Zoutkamp de functie van huis-
meester kreeg. Dat betekende dat
we eigenlijk ook moesten verhui-
zen. Er was een optie om naar
Zoutkamp te gaan, maar opeens
kwam er ook in Leens een woning
beschikbaar waar we nu eenender-
tig jaar later nog steeds wonen.
Ondertussen was in 1986 dochter
Sandra geboren, maar dat was
voor Geert en Mina Dijkhuizen
geen belemmering om naar een
voetbalwedstrijd te gaan. ,, Sandra
ging zeker in de beginjaren vaak
gewoon mee. Later werd dat wat
anders en bleef ze vaak bij haar
opa en oma die ook in Leens woon-
den”, vertelt Mina Dijkhuizen, die
naast een  duel in het amateurvoet-
bal ook graag een wedstrijd in het
betaald voetbal mag zien. ,,De laat-
ste jaren, wanneer Feyenoord een
belangrijke wedstrijd moet spelen,
wil ik nog wel een keer thuisblij-
ven. Ik ben al jarenlang een Feye-
noord-fan, wat ook geldt voor
Geert. Zo was ik altijd wel liefheb-
ber van Mario Been toen hij nog
voetbalde. En verder heb ik in het
buitenland wat met Bayern Mün-
chen. Daar was vroeger, in tegen-
stelling tot velen, Lothar Matthäus
mijn favoriet.’’

Waar zijn vrouw haar liefde voor
het ook nu weer kampioen gewor-
den Bayern München niet onder
stoelen of banken steekt, is Geert
Dijkhuizen meer een fan van Bo-
russia Dortmund. ,,We volgen het
voetballen in Duitsland met heel
veel interesse en iedere keer ver-
baas ik mij weer over de sfeer in
Dortmund. Die Gelbe Wand, zoals
een van de tribunes daar wordt ge-
noemd, is gewoon prachtig om te
zien”, aldus Geert Dijkhuizen, die
vervolgens vertelt over hoe ze Am-
sterdammer John Panhuizen heb-
ben leren kennen. ,,We waren in
2007 bij een wedstrijd van De Fi-
vel. Daar komen we met regelmaat
waardoor we daar ook iedereen
wel een beetje van gezicht kennen.
Maar die zaterdag zagen we er ie-
mand lopen die we niet thuis kon-
den brengen, maar waar we wel
mee in gesprek raakten. Het bleek
dat het een voetballiefhebber uit
Amsterdam is die van alle voetbal-
clubs in Nederland een uit- en een
thuisduel wil bezoeken. Daar was
hij in 1984 mee begonnen en nu
zesendertig jaar later heeft hij van
de 2292 amateurclubs in Neder-
land er 1604 bezocht. Van die 1604
zijn er ook al een redelijk aantal
die wij samen met John hebben
bezocht. Na die eerste ontmoeting
in Zeerijp is het contact er name-
lijk altijd gebleven en is dit eigen-
lijk alleen maar versterkt. Onder-
tussen, zijn ouders zijn overleden,
woont hij alleen in Amsterdam
waardoor hij best behoefte aan
contact heeft. Daarom bellen we
ook alle weekenden even met
John. Zijn bezoeken aan clubs ge-
beurt altijd met het openbaar ver-
voer en wordt het dan wat lastig
voor hem om een club te bereiken,
dan halen wij hem met regelmaat
ergens van het station op en gaan
dan met hem mee.’’

Enige toeschouwers
Wanneer Geert Dijkhuizen dat

laatste vertelt, merk je aan de
voetballiefhebber dat hij dat als de
gewoonste zaak van de wereld ziet.
,,Wanneer wij hem dat beloven
dan komen we dat ook na. Als ik
iets beloof dan doe ik dat ook’’,
vertelt hij lachend waar vrouw Mi-
na direct van begrijp wat hij be-
doelt. ,, Toen Geert op de kazerne
in Lauwersoog kwam te werken,
had hij een collega, Hans Vlieger,
die trainer van Zeester was. Hij
moest met Zeester een keer op een
avond een oefenduel spelen tegen
Ezinge. Maar die dag stormde en
regende het zodat Geert dacht dat
de wedstrijd afgelast zou worden.
Maar op een gegeven moment bel-

de Hans dat er in Feerwerd wel ge-
voetbald werd. Wij besloten te
gaan en waren echt de enige twee
toeschouwers. Zo raar verkopen
we het nu niet meer. Want als het
nu echt heel slecht weer is dan wil-
len we nog weleens besluiten om
eerder huiswaarts te keren’’, ver-
telt Mina die samen met haar man
op de vrijdag besluit waar ze het
weekend heen zullen gaan. 

Winkelen
,,Geert geeft dan aan de hand van
de stand in de diverse competities
een aantal opties aan en dan kan
het gebeuren dat het een dagje uit
wordt. Ik noem bijvoorbeeld Be

Quick Dokkum als een mooi voor-
beeld. Dat is een stadje waar je
ook fijn kunt winkelen. Dan ma-
ken we er een combinatie van.
Maar zo gaan we ook met regel-
maat richting Appingedam waar
een neefje van ons, Jayden Even-
huis, in de C-junioren van Appin-
gedam speelt. Dan maken we er
echt een dagje uit van. Dan koppe-
len we een bezoek aan Appinge-
dam aan het winkelen en bezoe-
ken we ook nog een wedstrijd van
De Fivel of Loppersum. Maar ook
gebeurt het wel dat we dichtbij
huis blijven, want naast Appinge-
dam en Loppersum is FC LEO on-
ze club geworden. Daar zijn we ook

met regelmaat te vinden maar wat
ook geldt voor Kloosterburen. Ook
dat is een fijne club waar we graag
komen”, aldus het echtpaar dat
hoopt nog veel wedstrijden te be-
ozken. ,,Door de uitbraak van het
coronavirus werd onze invulling
van het weekend ook opeens an-
ders. Maar we hopen toch echt dat
we in september de draad van het
weer ergens langs de lijn staan
weer kunnen oppakken. Want zo-
lang onze gezondheid het toelaat,
zullen we dat samen blijven doen.
Want alleen naar een wedstrijd is
voor ons beiden iets wat na zoveel
jaar samen absoluut niet goed
voelt.”

Voor de nu 61-jarige Jan Laning duurde zijn voetballoop-
baan bij de vv Noordwolde maar kort. Aan een carrière
die op 17-jarige leeftijd begon, kwam namelijk in 1990
op 31-jarige leeftijd al een vroegtijdig einde. Toch is La-
ning altijd bij de club betrokken gebleven. Hij vindt dat
men zuinig moet zijn op vv Noordwolde.

door Johan Staal

,,Dat ik pas op 17-jarige leeftijd lid
van de voetbalvereniging Noord-
wolde werd, had diverse oorzaken.
In mijn jeugdjaren kreeg ik op een
gegeven moment last van een zoge-
naamde springersknie. Dat was in
de periode dat ik van de basis-
school naar de Mavo ging. Daar
heb ik twee jaar mee gesukkeld en
toen ik daar van hersteld was, von-
den mijn ouders het beter dat ik
mij eerst op het behalen van mijn
diploma ging richtten. Daarnaast
hadden we ook thuis koeien en een
groentebedrijf. Dat zorgde dat
mijn hulp ook daar nodig was en er
dus nog geen ruimte was voor het
voetballen bij Noordwolde. Vanuit
de club was men wel een paar keer
wezen vragen of ik geen lid wilde
worden, maar voor mijn zeventien-
de was daar geen sprake van’’, ver-
telt Jan Laning. ,,In mijn vrije tijd
was ik wel altijd aan het voetbal-
len en vandaar dat mijn ouders het

op een gegeven moment toch pri-
ma vonden. Ik kwam in het A-elftal
en maakte direct indruk. In de eer-
ste zes duels die ik in dat team
speelde, scoorde ik namelijk der-
tien keer. Het waren ook direct
mijn laatste zes wedstrijden als A-
junior want een tekort aan spelers
bij de senioren zorgde er voor dat
het A-elftal ophield te bestaan en
de spelers over het eerste en twee-
de elftal werden verdeeld. 

Ik kwam direct bij de eerste selec-
tie waar Hepke Buma toen trainer
was. Ik maakte mijn debuut in een
duel tegen SV Onderdendam en in
die wedstrijd scoorde ik direct
mijn eerste goal voor het eerste
elftal. Was Buma een fanatieke
trainer, zijn opvolger, Ferry Pet-
terson, was nog een graadje erger.
Hij was, als oud-prof, een trainer
die de nadruk op het conditionele
legde. Ik moet zeggen dat dit mij
dat wel aansprak. Ik was een spe-
ler die zorgde dat zijn conditie
goed was door zelf extra te trainen.

Zo moesten we, wanneer het trai-
ningsveld weer eens slecht was,
een rondje van zes kilometer lopen
waar ik op een gegeven moment
maar 22 minuten meer voor nodig
had. Ik was een loper maar er wa-
ren er ook bij die hadden dat min-
der. Maar toch verzaakte niemand
en iedereen kwam ook gewoon
trainen. Dat is iets wat je tegen-
woordig wel anders ziet want ik
denk dat er wanneer er nu rondjes
buiten het sportcomplex gelopen
moeten worden de helft niet op
komt dagen”, aldus een lachende
Jan Laning die als speler van het
eerste elftal tal van mooie, maar
ook bijzondere momenten mee-
maakte.

,,Wanneer ik aan een bijzonder sei-
zoen denk, dan is dat  de jaargang
’78-’79. We werden toen kampioen
in het thuisduel tegen SIOS die we
met 3-0 wisten te winnen en pro-
moveerden daardoor naar de vier-
de klasse.” 

Kampioen
Daar bleef het voor Noordwolde
echter niet bij want ook werd de
club dat jaar afdelingskampioen
door met 2-0 van GRC Groningen
te winnen. ,,Dat was voor ons al
een extra prijs maar uiteindelijk
kwam daar nog een derde bij. In
die jaren had je nog de strijd om
de Noorderkrantbokaal. We wer-
den in dat jaar  in de halve finale
door vv Bedum uitgeschakeld
maar kwamen toch in de finale. De
Bedumers hadden in het weekend
van de finale namelijk een
teamuitje gepland zodat wij toch
in de finale mochten spelen. De fi-
nale was  tegen vierdeklasser Vi-
boa en die  we met 2-0 wisten te
winnen. Dat seizoen was het hoog-
tepunt van mijn loopbaan.’’

Brede grijns
Was dat een seizoen van hoogte-
punten, wanneer de oud-voetballer
vertelt over het eerste duel van
Noordwolde als vierdeklasser volgt
een brede grijns en zijn de pret -
oogjes zichtbaar. ,,Tussen Noord-
wolde en CVVB was het in die ja-
ren water en vuur. In Noordwolde
leefde toen heel sterk dat wanneer
je maar van CVVB won het seizoen
al bijna geslaagd was. Onze eerste
wedstrijd in de vierde klasse was
direct tegen CVVB. Dat werd een
duel die ik niet snel zal vergeten
omdat we CVVB met een 5-0 ne-
derlaag van het veld tikten. En dat
hebben we uitbundig gevierd’’,
vertelt Laning, die ondertussen in
de defensie van de geelhemden te-
recht was gekomen.

,,Ik ben absoluut geen opschepper
maar ik kon  aardig voetballen, pri-
ma koppen en daarnaast schuwde
ik de persoonlijke duels niet. Zo
heb ik menig duel met Cor Pol en
Dick Sennema, als spitsen van Vi-
boa, Middelstummer Jan Huitsing
en Riepster Jan Brik uitgevochten.
Dat waren mooie duels, waarbij je
het trof wanneer Roelf Folkersma
scheidsrechter was. Dat is voor mij

nog steeds de beste scheidsrechter
die ik mee heb gemaakt. Hij had
aan een opmerking genoeg om je
weer in het gareel te krijgen en
liet beide ploegen altijd voetbal-
len.” 

Is de arbiter uit Holwierde Jan La-
ning zijn favoriet als leidsman op
het gebied van de trainers zijn dat
er meer. ,,Met Hans Groothuis, hij
vertrok al snel naar de Koninklijke
HFC als jeugdtrainer en werd op-
gevolgd door Geert Noeken, Rinie
Jurna, Ferry Petterson, Hepke Bu-
ma en Theo Warnders heb ik pri-
ma trainers meegemaakt. Maar
mijn loopbaan was kort. In een du-
el met De Heracliden liep ik in het
seizoen ‘86-’87 een zware enkel-
blessure op. Ik was vier maanden
uit de running. Een seizoen later
keerde ik terug in het tweede elf-
tal waar ik op een gegeven mo-
ment aanvoerder/leider werd.
Maar op een gegeven moment liep
ik een vervelende ribblessure op
die er uiteindelijk voor zorgde dat
ik in 1990 definitief ben gestopt als
voetballer.” 

Voorkeur
Wel bleef hij tot 1994 langs de lijn
staan. ,,Toen werd onze zoon Peter
geboren en gaf  ik, samen met mijn
vrouw Jeanette, de voorkeur aan
een andere invulling van onze
vrije tijd. Toen Peter ging voetbal-
len, heb ik de draad weer opge-
pakt en ben ik nog een aantal ja-
ren trainer van eerst de F-junioren
en later de E-junioren geweest.
Ook na die tijd bleef ik bij Noord-
wolde betrokken. Ik heb geen wed-
strijd van mijn zoon gemist. Ook
bezocht ik weer met regelmaat de
wedstrijden van het eerste elftal.
Later werd ik benaderd voor een
functie binnen de voetbalclub.
Men zocht een opvolger voor de
toen overleden Piet Oudman die
de velden in gereedheid bracht.
Een klus die ik samen met Tjaart
Mulder heb opgepakt, maar die ik
de laatste drie jaar alleen doe. Ik
was tot aan eind 2018 werkzaam in
het UMCG waar ik toen door te
kiezen voor keuzepensioen ver-
vroegd kon stoppen met werken.
Daardoor heb ik voldoende tijd om
mij met ons sportcomplex bezig te
houden. Ik ben daar iedere dag te
vinden. Zo doe ik het snoeiwerk op
het complex, heb ik mijn hove-
niersdiploma’s vroeger niet voor
niets gehaald, en ben ik ookde bal-
lenverzamelaar. Want dat is iets
waar ik mij iedere keer weer over
verbaas. Ik heb een keer in een pe-
riode van tweeënhalve maand 15
ballen gevonden.  Dat is iets waar
ik met mijn verstand niet bij kan.
Als jeugdtrainer ging ik vroeger
met tien ballen naar het veld en
keerde ik met dat aantal ook weer
terug. Dat kwam omdat een bal in
de bosjes direct gehaald moest
worden. Maar wie weet is dat iets
dat door de frisse wind die er nu
door Noordwolde waait een keer
gaat veranderen want op het mate-
riaal, en onze mooie club in het al-
gemeen, moeten we zuinig zijn.’’� Jan Laning is bijna dagelijks op het complex van vv Noordwolde te vinden.

’We moeten samen zuinig
zijn op vv Noordwolde’

Thomas Poll is
Strijder van het Jaar
Thomas Poll uit Wehe-den Hoorn is benoemd tot Strijder van het
Jaar van de jeugdopleiding van FC Groningen. De 18-jarige Noord-
Groninger krijgt lovende woorden van de FC Groningen-jeugdtrai-
ners Melchior Schoenmakers en Peter Hoekstra: ,,Thomas werkt el-
ke dag keihard aan zijn ontwikkeling. Hij heeft een ijzeren zelfdis-
cipline om steeds tot het uiterste te gaan en weet zichzelf voortdu-
rend uit te dagen.’’ Poll maakte dit jaar zijn debuut in de hoofd-
macht van FC Groningen in een wedstrijd tegen Willem II. Een
week later was hij invaller in de thuiswedstrijd tegen PSV. Daarna
was het einde seizoen voor hem vanwege de corona-uitbraak. In
het verleden werd de titel Strijder van het Jaar onder meer in de
wacht gesleept door Ludovit Reis, die nu bij Barcelona speelt, en
Tom van de Looi, die afgelopen seizoen door Groningen was uitge-
leend aan NEC in Nijmegen. Foto: FC Groningen. 

� Geert en Mina Dijkhuizen, voetballiefhebbers in hart en nieren.

Meer ruimte voor koe
NOORD-GRONINGEN - Toe-
komstige stallen zullen naar
verwachting beter aansluiten
bij het natuurlijk gedrag van
koeien, klimaatbeheersing, be-
perken van emissies, herge-
bruik van afval, kwaliteit van
mest en kapitaalefficiëntie. Dat
zegt Paul Galama van Wagenin-
gen Livestock Research. Samen
met collega’s en een internatio-
naal team wetenschappers
bracht hij stallen van de toe-
komst in kaart.

Factoren als klimaatbeheersing,
het gedrag van koeien en herge-
bruik van afval beïnvloeden elkaar
onderling, stellen de onderzoekers.
Daarom is het volgens hen belang-
rijk een bewuste keuze te maken. 

Een eerste belangrijke afweging
is: hoeveel ruimte wil de boer zijn
koeien geven. In een vrijloopstal is
de ruimte om te liggen circa vier
keer zoveel als in een ligboxenstal.
Als de koeien hele dagen zouden
weiden, zou de boer deze ruimte
zelfs kunnen benutten voor tuin-
bouw, varkens of kippen. Een mul-
tifunctioneel gebouw derhalve.
Een andere afweging is welke
mestproducten op het bedrijf pas-
sen. ,,Vloeren die mest scheiden in
feces en gier en een koetoilet bie-
den kansen de emissies te beper-
ken en preciezer te bemesten op
grasland en bouwland. Vrijloop-
stallen met houtsnippers, zaagsel,
olifantsgras of zeegras als bodem-
materiaal bieden mogelijkheden
mest met veel organische stof te
produceren”, stellen de onderzoe-
kers. 
De belangrijkste uitdaging is, vol-
gens de onderzoekers, de stal meer
te gaan zien als onderdeel van een
bedrijfssysteem omdat het impact
heeft op de hele bedrijfsvoering en
mestketen van stal, opslag en aan-

wending. ,,Het moet passen in de
visie van natuurbeheer, sluiten
van kringlopen, precieze landbouw
en waardering door de maatschap-
pij.’’
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Jan Luit: ’Merna
was een hele
mooie periode’
De nu 83-jarige Jan Luit volleybalde bijna veertig jaar
voor de AVV Merna uit Wehe-den Hoorn. Maar ook
maakte hij tweeëndertig jaar deel uit van het hoofdbe-
stuur van de club, die de Eenrumer nog steeds als een
deel van zijn leven ziet.

door Johan Staal

Voor de in 1937 in Den Hoorn ge-
boren Jan Luit, de dorpen Wehe
en Den Hoorn werden pas in 1966
samengevoegd, begon zijn sportle-
ven net als veel kinderen direct na
de oorlog met gymnastiek. ,,De
gymnastiekvereniging was toen in
Leens gevestigd. Ik ben daar niet
lang lid van geweest. Dat kwam
omdat ik daar op een gegeven mo-
ment werd geweigerd om de lessen
te volgen. Dat zorgde er voor dat
mijn vader verhaal ging halen
maar ook hij kreeg geen duidelijk

antwoord wat precies de reden
was. En tot op de dag van vandaag
is dat nog steeds iets wat ik nooit
te weten ben gekomen’’, vertelt hij
lachend.

,,Vervolgens ben ik naar de gym-
nastiekvereniging in Eenrum ver-
trokken Maar al snel bleek dat  er
meer sporten waren die mijn inte-
resse hadden. Zo was er op een ge-
geven moment een demonstratie-
wedstrijd tussen twee volleybal-
teams teams van de politie. Deze
demonstratie had als doel om te
kijken of er in Den Hoorn voldoen-
de draagkracht was voor een vol-

leybalvereniging. Na afloop van
het duel liep het direct storm qua
aanmeldingen en ook ik werd door
mijn vader als lid opgegeven. Zo
ontstond de volleybalvereniging
AVV Merna die op 17 september
1952 officieel werd opgericht. Dat
AVV zorgde er trouwens  voor dat
er een tweede volleybalvereniging
kwam. Dit omdat het katholieke
gedeelte van het dorp graag een ei-
gen club wilde. Maar die vereni-
ging heeft uiteindelijk maar een
paar weken bestaan omdat ieder-
een wel in de gaten had dat twee
volleybalverenigingen in een dorp
geen haalbare kaart was”, vertelt
Jan Luit, die op een gegeven mo-
ment spelverdeler in het eerste
team van Merna werd. ,,Met dat
team, en dat gold ook voor de an-
dere teams die wilden trainen, wa-
ren we aangewezen op de hallen
van zaadhandel Goyarts. De heer
Goyarts was ook de eerste voorzit-
ter van Merna en vormde samen
met de heren Brandsma, Hummel
en Venema het bestuur. De laatste
drie waren allen werkzaam bij de
politie en ik weet niet of het daar-
door kwam maar er was direct al
een vorm van discipline binnen de
club. Ik moet eerlijk zeggen, dat
sprak mij wel aan. Ik heb daar op
latere leeftijd ook zeker mijn voor-
deel mee heb gedaan.” 

Naast het volleybal voetbalde Jan
Luit ook voor de voetbalvereniging
Eenrum. ,,Dat laatste heb ik tot ik
mijn 28e gedaan. In 1965 kwam ik
als compagnon in de firma Jan
Luit & zoon en vond ik het risico te
groot worden om te blijven voet-
ballen. Maar ik ben Eenrum altijd
blijven volgen en heb ik twee jaar
geleden nog deel uitgemaakt van
de jubileumcommissie toen de
voetbalclub het honderdjarig be-
staan vierde.” 

Wedstrijdsecretaris
Wanneer Luit dat laatste vertelt,
komt direct ter sprake dat hij ook
32 jaar in tal van bestuurlijke
functies binnen Merna actief is ge-
weest. , Ik heb alle bestuursfunc-
ties vervuld waarbij die van wed-
strijdsecretaris in mijn ogen wel
de belangrijkste was. Als wed-
strijdsecretaris zorgde je niet al-
leen voor de wedstrijdkaarten en
de juiste pasfoto’s maar was je ook
verantwoordelijk voor de kleding
van de teams en het ontvangen
van de tegenpartij en de scheids-
rechters. Maar ik moet zeggen dat
ik alle bestuurstaken met heel veel
plezier heb gedaan. Anders houd
je het ook geen 32 jaar vol”, aldus
Luit die bij zijn afscheid als speler
en bestuurslid tot erelid van Mer-
na werd benoemd. ,,Daar was en
ben ik nog steeds trots op. Ik werd
trouwens niet alleen voor mijn ver-
diensten als speler en bestuurslid
tot erelid benoemd maar ik ben
ook nog een aantal jaren als trai-
ner binnen Merna actief geweest.
Dat was in de periode dat we onze
wedstrijden in Leens gingen spe-
len waar toen net een gymzaal was
gebouwd. Een sportieve reden was
er vervolgens de oorzaak van dat
we maar kort in Leens hebben ge-
speeld. 

We werden in Leens met het eer-
ste team kampioen en moesten
door de eisen van de bond naar
een andere locatie uitwijken. Ge-
lukkig was er ondertussen in Wehe
ook een gymzaal gebouwd en die
voldeed wel aan de afmetingen

waar de volleybalbond om vroeg.
Maar een volgend kampioenschap
maakte het weer lastig want hoe
hoger je kwam te spelen, hoe
strenger de eisen voor de accom-
modatie werden. Zo werd Eenrum
onze volgende thuishaven. In Een-
rum hebben we een aantal mooie
jaren gehad en daar wisten we
zelfs de landelijke competitie te
bereiken. Dat was ook het moment
dat ik besloot om te stoppen als
trainer. Ik was een trainer zonder
papieren en vond dat er voor het
spelen op landelijk niveau een ge-
diplomeerde trainer naar Merna
moest komen. Dat werd toen Rein
Posthuma uit Bedum wat een pri-
ma keuze is geweest. Maar er

moest vervolgens weer naar een
andere locatie worden uitgewe-
ken’’, vertelt hij lachend. Toen we
landelijk gingen spelen, voldeed
ook de gymzaal in Eenrum niet
meer aan de eisen. Dat deed de
gymzaal in Warffum wel en daar
beleefden we een periode die ik
niet snel zal vergeten. Naast dat
het een hele mooie zaal was, trok
Merna ook veel publiek. Dat zorg-
de voor een prima sfeer waar de
kantine, daar zwaaide Melle Dek-
ker toen de scepter, zeker een be-
langrijke rol in heeft gespeeld.
Maar ook de prestaties waren goed
te noemen, want we zijn in Warf-
fum naar de tweede divisie gepro-
moveerd. Dat hebben we uiteinde-

lijk twee jaar volgehouden met
spelers als Jan Leegstra, Bert Buit-
jes, Fokko Dijksterhuis en Dick
Frieling. In die periode speelden
ook de dames op een prima niveau
want ook zij hebben nog in de der-
de divisie gespeeld’’, vertelt de
man, die ook nog als scheidsrech-
ter binnen de volleybalbond actief
is geweest. ,,Dat heb ik tot 1988 ge-
daan waarbij ik vooral in de pro-
motieklasse en eerste klasse mijn
wedstrijden floot.” 

’Stil vanuit de club’
Maar in 1988 vond Luit het welle-
tjes en nam hij afscheid van Mer-
na. ,,Ik kreeg toen een receptie
aangeboden en als cadeau een

drieluik pentekening, bestaande
uit ons huis, de Goyartshallen en
de drogerij van Goyarts. Alle drie
de locaties zijn belangrijk in de ge-
schiedenis van Merna geweest
waarbij ik durf te zeggen dat zon-
der de heer Goyarts Merna nooit
had bestaan’’, aldus het erelid, die
de laatste jaren maar weinig meer
uit de volleybalvereniging hoort.
,,Ik ben het nog enig levende ere-
lid van Merna, maar het is stil van-
uit de club. Dat vind ik jammer
want Merna is, nu ik er weer over
vertel,  een deel van mijn leven ge-
weest. En  graag was ik nog steeds
van het wel en wee van een prach-
tige vereniging op de hoogte geble-
ven.”  

In het seizoen 1989-1990 debuteerde Gert-Jan Mane-
schijn op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van SC
Loppersum. Dertig jaar later is de Lopster als voetballer
helemaal gestopt en is hij nu als bestuurslid verantwoor-
delijk voor de PR van de MAFC Loppersum waar hij
door het coronavirus nu een rustige sportzomer mee be-
leeft.

door Johan Staal

,,In het seizoen 1990-1991 werd ik
overgeheveld vanuit de A-junioren
naar het eerste elftal. Als ‘broekie’
van zeventien speelde ik opeens
samen met Martin Jurna, Jaap
Danhof en Henk Buikema. Dat wa-
ren voor mij spelers waar ik echt
tegenop keek. In dat seizoen, met
Hemmo Battjes als trainer, werden
we met Loppersum kampioen door
op 27 april met 3-1 van Godlinze te
winnen. Ik heb uiteindelijk maar
tien jaar in het eerste elftal ge-
speeld omdat ik een zware knie-
blessure opliep. Ik scheurde tij-
dens een training een van mijn
kruisbanden volledig af. Er volgde
toen echter geen operatie omdat
men mij niet kon garanderen dat
ik volledig zou herstellen. Tegen-
woordig is de medische weten-
schap verder en is een volledig
herstel na een operatie aan de
kruisbanden bijna altijd gegaran-

deerd.” 

Stofzuiger
Zo kwam er voor de geboren en ge-
togen Lopster een vroegtijdig ein-
de aan zijn loopbaan als voetballer
die hij als linksback begon maar
als middenvelder beëindigde. ,,Ik
was een voetballer die het van zijn
inzet moest hebben en werd op
een gegeven moment als ‘stofzui-
ger’ op het middenveld gepos-
teerd. In mijn jaren in het eerste
elftal heb ik onder Hemmo Bat-
tjes, Rinie Jurna, Jan van Dalen,
Jan Potma en Henk Buikema mo-
gen trainen en onder al deze trai-
ners had ik het prima naar mijn
zin. Ik denk ook eerlijk gezegd niet
dat ik echt een moeilijke jongen in
de groep was omdat dit niet in
mijn karakter zit. Ik ben namelijk
niet iemand die graag op de voor-
grond staat.” 

Wanneer Gert-Jan Maneschijn de-
ze laatste opmerking maakt komt

automatisch zijn huidige rol bin-
nen het bestuur van de MFAC
Loppersum ter sprake. ,,Naast dat
ik voetballiefhebber ben, ik heb
bijvoorbeeld al jarenlang een sei-
zoenkaart van FC Groningen, dat
gaat terug tot het Oosterpark, ben
ik ook liefhebber van de grasbaan-
sport. Met een groepje mannen
hier uit Loppersum bezocht ik al
jarenlang ook de grasbaanraces
buiten Loppersum. Op een gege-
ven moment werd er gevraagd of
ik vrijwilliger binnen de MFAC
Loppersum wilde worden. Omdat
ik van mening ben dat je het ver-
enigingsleven in de plaats waar je
woont moet steunen, reageerde ik
daar positief of. 

Communicatie
Nadat ik een aantal jaren als vrij-
williger bij het opbouwen van de
baan actief was, werd ik door voor-
zitter Peter Post gebeld of hij sa-
men met secretaris Geert Slagter
even langs mocht komen. De vraag
van beiden was of ik tot het be-
stuur toe wilde treden om de taak
pers en communicatie voor mijn
rekening wilde nemen. Helga de
Rooy, die dit een aantal jaren tot
volle tevredenheid had gedaan,
wilde graag stoppen zodat haar
functie vacant kwam. In eerste in-
stantie ambieerde ik geen be-
stuursfunctie omdat ik geen rol op
de voorgrond wilde. Uiteindelijk
kwamen we tot een compromis dat
ik een seizoen mee zou lopen met
Arlette Julsing, die het bestuur
had aangeboden om te helpen zo-
lang er geen vervanger voor Helga
was. En na dat jaar zou ik beslissen
of ik het wat zou vinden.” 

Grasbaanraces
Zo liep Gert-Jan Maneschijn een
jaar lang mee binnen het bestuur
van de MFAC Loppersum waar hij
al snel een goed gevoel bij had. ,,Ik
kende een aantal van de bestuurs-
leden door het bezoeken van gras-
baanraces al en leerde ze nu ook
als bestuurslid kennen. Dat zorgde
er voor dat het gevoel eigenlijk di-
rect goed was en wat mij deed be-
sluiten om de taak van Helga de-
finitief over te nemen.’’
Zo kreeg de oud-voetballer het op-
eens druk want Maneschijn was
ook een aantal jaren als jeugdlei-
der van de voetbalclub actief. ,,Na-
dat ik noodgedwongen moest stop-
pen als speler werd er al snel ge-
vraagd of ik wat voelde voor de
functie van jeugdleider. Uiteinde-
lijk ben ik dat veertien seizoenen
geweest, waar twee seizoenen gele-
den een einde aan is gekomen. Ik
was samen met Peter Post, ook
voorzitter van de MFAC, leider
van het team waar onze zoons in
speelden. Peter was een jaar eer-
der al gestopt maar samen met
mijn zoon Tim heb ik het genoegen
gehad om in mijn laatste jaar als
jeugdleider nog kampioen te wor-
den. Dat vond ik uiteindelijk ook
wel een hele mooie afsluiting’’,
vertelt de Lopster die zich na het
stoppen als jeugdleider nog meer
kon richten op zijn taken als de

PR-man van de  vereniging, die
jaarlijks de grasbaanraces, de
Noorderrondrit op de fiets en de
Lopster Torenloop organiseert.
Het is een taak waar Maneschijn
uren zoet mee is.  ,,Voordat ik in
het bestuur gevraagd werd, had ik
ook geen idee wat die functie pre-
cies inhoudt.  Maar in dat jaar met
Arlette samen merkte ik dat je een
half jaar van te voren al met de
voorbereidingen voor je evene-
menten begint. Ik moet zeggen dat
ik in hoe en wanneer de persbe-
richten naar buiten moeten daar
steeds meer mijn weg in heb ge-
vonden. Dat komt mede doordat
we als bestuur een prima samen-
werking hebben. Daar zit vreemd
genoeg ook een gevaar in. Het
klikt onderling dusdanig goed dat
ik er niet aan moet denken dat een
van de overige vier bestuursleden
zou stoppen. Dan is het altijd maar
de vraag of een nieuw bestuurslid
dezelfde binding met de overige
bestuursleden gaat krijgen. Men
zegt weleens, als bestuursleden
moet je niet te vriendschappelijk
met elkaar omgaan. Daar ben ik
het totaal niet mee eens. Binnen
het bestuur heeft iedereen name-
lijk een eigen mening die wordt
gerespecteerd en nooit privé wordt
doorgetrokken. 

Iets wat ook geldt voor de overige
vrijwilligers. Ook zij komen soms
met suggesties die je als bestuur
nooit zomaar even aan de kant
kunt zetten. Iedereen moet het ge-
voel hebben dat hij of zij binnen
de club gewaardeerd wordt. Ik
moet zeggen dat ik dit ook de
kracht van het dorp Loppersum is.
Dat zie je ook bij de voetbalclub
waar zich op niet alleen bestuur-
lijk niveau, waar Rob Sleurink als
voorzitter wordt opgevolgd door
Sander Eisinga, een wisseling van
de wacht aandient. Na jarenlang
een trainer uit het eigen dorp ge-
had te hebben, komt er nu met Da-
vid van der Kam een trainer van
buitenaf als opvolger van Henk
Buikema. Persoonlijk denk ik dat
dit voor Loppersum als voetbal-
club een goede zaak is. Iemand van
buiten Loppersum heeft toch een
wat andere kijk op de club en op
een gegeven moment wordt het
misschien ook wel te eigen. 

Dat laatste  geldt ook voor mijn
zoon Tom.  Die kan aardig voetbal-
len en mag in de voorbereiding
met de eerste selectie meetrainen.
Voor hem is het daarom goed dat
zijn vader niet meer zijn leider is.
Natuurlijk sta ik straks wanneer
het voetballen weer begint langs
de lijn. Al is het nog even afwach-
ten wanneer dat weer begint. Maar
dat laatste geldt ook voor onze eve-
nementen. Wie zegt mij dat wij die
weer kunnen organiseren zoals wij
dat als MFAC Loppersum gewend
zijn. Wat dat betreft is er door het
coronavirus nog veel onzekerheid
richting de toekomst maar ik hoop
oprecht dat we in Loppersum nog
jarenlang drie mooie evenementen
kunnen organiseren.” 

� Jan Luit met de oorkonde die Merna kreeg ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging.

� Gert-Jan Maneschijn.

Rustige sportzomer
voor Gert-Jan Maneschijn

Minder bomen besmet
met processierups
NOORD-GRONINGEN - Het
percentage eiken dat besmet is
met processierupsen is met ge-
middeld 30 procent beduidend
lager dan de 55 procent vorig
jaar. Dat laat het Kenniscen-
trum Eikenprocessierups we-
ten. Toch komen nog steeds op
veel plaatsen grote hoeveelhe-
den rupsen voor. 

Het aantal eikenprocessievlinders
dat vorig jaar in speciale vallen
werd aangetroffen, lag met 40 vlin-
ders per val beduidend lager dan
in het recordjaar 2018. Er werden
toen 73 vlinders per val aangetrof-
fen, al was 40 vlinders per val nog
steeds het een-na-hoogste aantal
sinds de tellingen begonnen zijn.
Voor dit jaar werden ook substan-
tiële aantallen rupsen verwacht.
Dat komt ook uit. Uit een systema-
tische inventarisatie van bijna
tienduizend bomen uit verschillen-
de delen van Nederland die niet
preventief bespoten zijn, blijkt dat
in 30 procent van de bomen eiken-
processierupsen zitten. De besmet-
tingsgraad ligt daarmee bedui-
dend lager dan de 55 procenrt van
de bomen vorig jaar. Er zijn wel
grote verschillen. In sommige ge-
meenten is meer dan 50 procent
van de bomen aangetast, terwijl in
andere maar 10 procent is besmet.
Vanwege de overlast vorig jaar is
dit jaar op veel meer plekken pre-
ventief bestreden dan vorig jaar.
De besmettingsgraad van zo’n tien-
duizend bomen die preventief be-
spoten zijn, lag op 13 procent waar-
bij de nesten die er zaten bedui-
dend kleiner waren dan op onbe-
spoten bomen.
Gemiddeld ligt het aantal rupsen
bij bestrijding dus beduidend la-
ger, maar toch worden ook bij pre-
ventief bespoten bomen plaatse-
lijk nog veel eikenprocessierupsen
waargenomen. Dit tegenvallende
resultaat wordt waarschijnlijk ver-
oorzaakt door eikenprocessierup-
sen die vorig jaar de bodem in ge-
kropen zijn en in verlengde dia-
pauze zijn gegaan. Dit is een soort
rusttoestand waarbij de ontwikke-
ling stilstaat. Vorig jaar was het
warm en zeer droog waardoor veel
eiken te maken kregen met eiken-
meeldauw. Door de meeldauw wa-
ren de bladeren niet meer eetbaar
voor de eikenprocessierupsen en
in combinatie met de hitte heeft
dit ertoe geleid dat grote groepen
rupsen de bomen hebben verlaten
en in de grond zijn gekropen. Door
rond een aantal bomen netten te
plaatsen, konden aangetoond wor-
den dat eikenprocessierupsen ook
in de grond kunnen verpoppen.
Onder de netten van een aantal
bomen ziujn in 2019 duizenden ei-
kenprocessievlinders aangetrof-
fen. Op dezelfde proeflocaties met
grondnesten waren echter ook bo-
men waar geen vlinders achter het
net zijn gevangen. Wel zijn hier in
juni de eerste rupsen uit de grond
gekomen om hun cyclus te voltooi-
en. Deze rupsen verkeren in het
vierde larvestadium. Dit betekent
dat ze al brandharen hebben. Als
de rupsen uit de grond komen, zijn
ze bruinig van kleur en koersen ze
aan op vervelling naar het vijfde
larvestadium. Voor het derde jaar
op rij is vastgesteld dat deze rup-
sen pas begin juni uit de grond
kruipen. Dit is dus nadat de pre-
ventieve bestrijding heeft plaats-
gevonden. De mate waarin dit
fenomeen plaatsvindt en de in-
vloed die dit heeft op de inzet van
beheermaatregelen is nog onder-
werp van onderzoek.
Bomen met 'rupsen van vorig jaar'
zijn veel minder kaalgevreten dan
op basis van het aantal rupsen ver-
wacht mocht worden. De rupsen
met een ‘normale’ cyclus hebben
de gebruikelijke nesten in de kro-
nen en verzamelen zich massaal in
dichte spinselnesten in de kroon
van de boom. Kenmerk van de rup-
sen uit grondnesten is dat ze
meestal aan de stamvoet van de

boom zitten en rondom de boom
tot in een straal van één meter. Ze
vervellen vaak op de stam nadat ze
hun eerste maaltijd na de diapau-
ze hebben genomen en niet in een
nest. Bij het ontbreken van een
spinsel rondom de rupsen verwaai-
en de vervellinghuidjes met de
honderdduizenden brandharen
makkelijk in de omgeving, met al-
le negatieve gezondheidseffecten
tot gevolg. 

Aan de wandel
Het Kenniscentrum heeft diverse
meldingen ontvangen over eiken-
processierupsen die ver van een
eik ‘aan de wandel’ zijn en zelfs op
deuren, ramen, verkeersborden en
bankjes worden aangetroffen. Het
is nog onduidelijk waarom ze zo
ver van een eik verwijderd zijn.
Het heeft recent niet gestormd
waardoor ze uit de boom gevallen
zouden kunnen zijn. Het is moge-
lijk dat ze op zoek zijn naar een be-
schutte plek om in diapauze te
gaan. Vorig jaar werden processie-
rupsen bijvoorbeeld in een schuur
aangetroffen. Van de dennenpro-
cessierups in Spanje is bekend dat
ze in rotsspleten in verlengde dia-
pauze gaan.

Vorig jaar werd eind juni, begin
juli de meeste overlast ervaren.
Uit een nadere analyse bleek dat
in deze periode duizenden mensen
met huidklachten (jeuk, bultjes en
roodheid en in mindere mate pijn)
naar de huisarts gingen. De ko-
mende weken zal ook weer reke-
ning gehouden moeten worden
met overlast. In de buurt van eiken
moet men rekening houden met de
aanwezigheid van eikenprocessie-
rupsen. Wees ook alert op lagere
nesten en vervellingen bij de stam
bij het uitlaten van de hond. Houd
de honden bij de eikenbomen van-
daan. Er zijn al gevallen bekend
van honden die in oude nesten ge-
hapt hebben en honden die in con-
tact zijn geweest met brandharen
tijdens het snuffelen aan de voet
van een eik. Let ook op dat dieren
zoals paarden en koeien zoveel mo-
gelijk uit de buurt blijven van bo-
men die besmet zijn om te voorko-
men dat ze in contact komen met
brandharen.
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Vandaag in de abonneekrant

Zwarte Piet 
blijft welkom in
Noord-Groningen 
NOORD-GRONINGEN - Als Sinterklaas
eind dit jaar weer naar Noord-Groningen
komt, zal hij in veel dorpen vergezeld
worden door Zwarte Pieten. Een bel-
rondje langs verschillende comités leert dat Zwarte Piet op veel
plaatsen nog gewoon welkom is. ,,Zonder Zwarte Piet stoppen onze
vrijwilligers”, zegt bijvoorbeeld Janet Wesseldijk over de intocht in
Bedum. Aanleiding voor het belrondje waren opmerkingen van de
PvdA. Tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering van ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Sportakkoord voor Blok
WARFFUM - Wethouder Harmannus Blok van de gemeente Het Ho-
geland heeft donderdagmiddag het lokale Sportakkoord in ontvangst
genomen. De overhandiging vond plaats op het voetbalveld in Warf-

fum. Het lokale akkoord vloeit
voort uit het landelijke Sportak-
koord. In dat laatste akkoord
zijn zes speerpunten benoemd
die sporten aantrekkelijker en
toegankelijker moeten maken
voor alle Nederlanders in alle
leeftijdsgroepen. Na een overle-
gronde met tientallen organisa-
ties uit en inwoners van Het ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

’We moeten samen zuinig
zijn op vv Noordwolde’
Voor de nu 61-jarige Jan Laning duurde zijn voetballoopbaan bij de

vv Noordwolde maar kort. Aan
een carrière die op 17-jarige
leeftijd begon, kwam namelijk
in 1990 op 31-jarige leeftijd al
een vroegtijdig einde. Toch is
Laning altijd bij de club betrok-
ken gebleven. Hij vindt dat men
zuinig moet zijn op vv Noordwol-
de. ,,Dat ik pas op 17-jarige leef-
tijd lid van de ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Thomas Poll is
Strijder van het Jaar
Thomas Poll uit Wehe-den Hoorn is benoemd tot Strijder van het
Jaar van de jeugdopleiding van FC Groningen. De 18-jarige Noord-
Groninger krijgt lovende woorden van de FC Groningen-jeugdtrai-
ners Melchior Schoenmakers en Peter Hoekstra: ,,Thomas werkt el-
ke dag keihard aan zijn ontwikkeling. Hij heeft een ijzeren zelfdisci-
pline om steeds tot het uiterste te gaan en weet zichzelf ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Geert en Mina Dijkhuizen 
al 40 jaar langs de lijn
Al veertig jaar zijn Geert en Mi-
na Dijkhuizen in een voetbalsei-
zoen wel ergens op een sport-
complex te vinden. Dat zorgt er
voor  dat de twee voetballiefheb-
bers uit Leens ondertussen al
bijna 2500 amateurduels hebben
bezocht. Wanneer dit aantal
wedstrijden ter sprake komt,
moeten beiden wel lachen. ,, We
hebben het nooit echt bijgehouden maar dat het richting de 2500 ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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WARFFUM - Hoewel de NAM
de komende periode nog volop
gas blijft winnen in Warffum, is
daar straks niet veel meer van
te zien. Het gaswinningsbedrijf
wil een groot deel van de loca-
tie ontmantelen. 

De NAM heeft onlangs een milieu-
vergunning aangevraagd bij het
ministerie van Economische Zaken
en Klimaat om de gaswinningsloca-
tie Warffum te mogen ‘decom-

plexen’. Decomplexen is een activi-
teit waarbij een gaswinningsloca-
tie eenvoudiger wordt ingericht.
De locatie Warffum heeft nu nog
een aantal installaties, waaronder
een gasdrooginstallatie, een instal-
latie voor de opslag van aardgas-
condensaat en een fakkel. Door
het vereenvoudigen van de locatie
worden deze installaties overbodig
en kunnen weggehaald worden.
Het is de bedoeling om de locatie
in Warffum door middel van een
nieuwe korte pijpleiding aan te

sluiten op de bestaande Gasunie-
pijpleiding die recht streeks naar
de locatie in Grijpskerk gaat. Hier-
door wordt het natte (onbehandel-
de) gas dat uit de gasput komt niet
meer op de locatie gedroogd. De
gasdrooginstallatie, de aardgascon-
densaatopslagtanks en de fakkel
net buiten de locatie zijn daarom
niet meer nodig.
Deze onderdelen zullen na het ver-
lenen van de vergunning en het
uitvoeren van deze aanpassing
weggehaald worden. Hierdoor zal
er bovengronds niet veel meer van
de gasbehandelingsactiviteiten
zichtbaar zijn en zijn transporten
van aardgascondensaat en het ge-
bruik van de fakkel niet meer no-
dig. De werkzaamheden hebben al-
leen betrekking op de bovengrond-
se installaties en heeft geen gevol-
gen voor de hoeveelheden van het
te winnen gas. Daar gaat de NAM
onverminderd mee door. 

NAM wil ‘decomplexen’

Groot deel gaslocatie in
Warffum wordt ontmanteld

Toch concerten in
Petruskerk Leens
LEENS - Hoewel het vermaar-
de Hinszorgel voor een restau-
ratiebeurt bij de firma Reil in
Heerde verblijft, staan er deze
zomer toch concerten op het
programma in de Petruskerk in
Leens.

In het koor van de kerk staan ook
twee kleine orgels, een koororgel
van Mense Ruiter Orgelmakers uit
1983 en een groot kabinetorgel uit
circa 1773 waarvan de maker on-
bekend is. Laatstgenoemd orgel
staat sinds december 2016 als
bruikleen in de kerk. Beide orgels

lenen zich uitstekend voor samen-
spel met een solist. Bij het concert
op 1 augustus zal er ook een klave-
cimbel in de kerk worden opge-
steld.
Het eerste concert staat gepland
voor zaterdag 4 juli. De uitvoeren-
den zijn dan Stef Tuinstra (orgel)
en Ronald Moelker (fluiten). Een
week later is het de beurt aan San-
der van den Houten (orgel) en Ab
Weegenaar (fagot). Informatie
over de concerten is te vinden op
hinsz orgelleens.nl. Volgend jaar
kunnen de liefhebbers in de Pet-
ruskerk weer genieten van de
klanken van het Hinszorgel.

� De gaslocatie in Warffum.

Het echtpaar Nienhuis werd gefeliciteerd door wethouder Kristel
Rutgers van de gemeente Het Hogeland.

Eenrumers 60 
jaar getrouwd
EENRUM - Klaas en Jantje
Nienhuis uit Eenrum hebben
woensdag hun zestigjarig huwe-
lijksjubileum gevierd. Wethou-
der Kristel Rutgers kwam ‘s
morgens op koffievisite om de
felicitaties namens het gemeen-
tebestuur over te brengen.

Klaas-Jan Nienhuis werd op 7 april
1936 geboren in Eenrum. Hij is
enig kind en zijn ouders hadden
een melkveebedrijf. Zijn echtgeno-
te, Jantje Johanna Dijkstra, zag op
7 december 1935 het levenslicht in
de buurtschap Zuiderhorn bij
Warffum. Ook haar ouders hadden
een melkveebedrijf. Jantje Nien-
huis heeft een broer, Rienk, en een
zus, die is overleden.
Ze hebben elkaar ontmoet op een
dansavond en werden verliefd. Dat
zorgde ervoor dat Klaas Nienhuis
heel wat ritjes op zijn plof (brom-
mer) naar Warffum maakte. Later
moest het stel noodgedwongen
overstappen op liefdesbrieven om-
dat de aanstaande bruid in een ko-
loniehuis in Oostvoorne ging wer-
ken. Alle brieven zijn bewaard en
liggen in een kistje op zolder.
Het stel verloofde zich in 1957 en
trad drie jaar later in het huwelijk.
Men ging wonen op boerderij Meta
aan de Handerweg 10 in Eenrum,
waar ze samen een melkveehoude-
rij runden. De familie Nienhuis
kreeg twee kinderen: Kor (1962) en
Henke (1966). ,,Het melkveebe-
drijf hebben ze altijd samen ge-
daan’’, vertelt hun dochter. ,,Het
melken deden ze samen. Daarnaast
deed mijn vader het landwerk en
verzorgde mijn moeder de kalfjes.

Later maakte mijn moeder ook
kaas.’’
De familie Nienhuis heeft begin ja-
ren negentig een nieuwe woning
aan de Handerweg 3 laten bouwen.
Het huis staat naast de oude schuur
van de boerderij op een mooi plek-
je met  een fraai uitzicht. 
Kor Nienhuis heeft nog een jaartje
in een maatschap met zijn vader
het bedrijf gerund. Dat was echter
niet rendabel, waarna besloten
werd de koeien en het land te ver-
kopen. Kor Nienhuis woont samen
met zijn vrouw Maria in de ouder-
lijke boerderij. Ze hebben drie kin-
deren: Niels (1991), Marijn (1993)
en Rik (1994). Henke Nienhuis ver-
trok in 1984 voor haar opleiding
naar Putten en woont  met man
Hans en hun kinderen Marsja
(1997) en Krijn (2000) in Honse-
lersdijk
Klaas Nienhuis is nog steeds met
koeien, kippen, duiven, ganzen en
kanaries in de weer. ,,Je kan de
boer niet uit de man halen’’, is zijn
commentaar. Ook fungeert de fa-
milie Nienhuis als opvangadres
voor verdwaalde postduiven.
Zijn vrouw is heel bedreven achter
de naaimachine en heeft in het ver-
leden fraaie patchworkkleden ge-
maakt. Elk kleinkind heeft ze voor-
zien van een uniek kleed.  Jantje
Nienhuis heeft jaren in een koor
gezongen en is actief betrokken bij
de doopsgezinde gemeente. Ze is
betrokken en zorgzaam. Een kaart-
je sturen of een cake bakken voor
iemand die dat nodig heeft, maakt
haar gelukkig. Nienhuis maakt nog
steeds graag een tochtje op haar
elektrische fiets, ondanks twee
kunstknieën en twee  dito heupen.

Gemeente: 
‘Gymzaal in 
Warffum sleets’
WARFFUM - Het nieuwe Kind-
centrum in Warffum krijgt geen
gymzaal. Dat laat gemeente Het
Hogeland desgevraagd weten.
Wel erkent gemeentewoord-
voerder Paul Kremer dat een
nieuwe gymzaal voor Warffum,
waar met name de succesvolle
gymnastiekvereniging VIOS
veel gebruik van maakt, geen
overbodige luxe is. ,,De huidige
gymzaal is sleets en moet eigen-
lijk vervangen worden”, laat hij
weten. ,,De mogelijkheden daar-
voor worden onderzocht.” 

‘Lintjesregen’ op 3 juli
NOORD-GRONINGEN - De al-
ternatieve uitreiking van de
Koninklijke onderscheidingen
ter gelegenheid van de ‘lintjes-
regen’ vindt plaats op vrijdag 3
juli. Dan krijgen de 3056 gede-
coreerden alsnog hun onder-
scheiding overhandigd. 

Door de coronamaatregelen kon
de lintjesregen op 24 april geen
doorgang vinden in de gebruikelij-
ke vorm. Door de versoepelde lan-
delijke maatregelen is het nu wel
mogelijk de uitreikingen te organi-
seren.
Met de uitreiking op 3 juli wordt
ook gehoor gegeven aan de wens
van vele gedecoreerden om de ver-
sierselen snel te ontvangen. In
april namen burgemeesters, gezag-
hebbers en gouverneurs op af-
stand wel contact op met de gede-
coreerden om hen te vertellen dat
het de koning had behaagd hen te
benoemen in een ridderorde.
Bij de uitreikingen zullen de lande-

lijke maatregelen van kracht blij-
ven, zoals de anderhalve meter af-
stand tussen de mensen en het op
dat moment geldende maximum
aantal personen voor bijeenkom-
sten. 
De onderscheidingen zullen niet
worden opgespeld, maar de etuis
met daarin de onderscheiding zul-
len worden overhandigd. De uitrei-
king kan ook aan huis geschieden.
Bovendien kunnen gemeenten met
meer gedecoreerden waarbij een
uitreiking op één dag lastig te rea -
liseren valt, de uitreiking ook
deels op donderdag 2 juli laten
plaatsvinden.

Voor de lintjesregen 2020 heeft
het Kapittel voor de Civiele Orden
zich als adviesorgaan van de Ne-
derlandse regering gebogen over
3325 voorstellen voor Koninklijke
onderscheidingen die zijn inge-
diend door burgers en maatschap-
pelijke organisaties, vanuit de sa-
menleving dus. In totaal 11 perso-
nen zijn benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw
en 3049 personen zijn benoemd tot
een van de graden in de Orde van
Oranje-Nassau. In het Caribisch
deel van het Koninkrijk kregen 45
personen een Koninklijke onder-
scheiding. Over 265 voorstellen is
uiteindelijk een negatief advies
uitgebracht.

Rijrichting in
centrum Uithuizen
wordt aangepast
UITHUIZEN - De rijrichting in
het centrum van Uithuizen
wordt vanaf 6 juli aangepast.
Het eenrichtingsverkeer door de
Hoofdstraat Oost wordt omge-
draaid. Dat betekent dat in het
vervolg auto’s en vrachtverkeer
deze weg alleen via de Ooster-
straat en de Blink kunnen berei-
ken en dus niet meer via de
Hoofdstraat West en het Kerk-
plein. Volgens de gemeente
maakt deze aanpassing het cen-
trum en de parkeerterreinen be-
ter bereikbaar. Daarnaast is er
voor een aantal nieuwe parkeer-
plaatsen een blauwe zone inge-
steld om kort parkeren voor de
deur mogelijk te maken. ,,De
verandering sluit aan bij het
doel van het centrumplan om
het centrum levendiger, toegan-
kelijker en compacter te ma-
ken”, laat de gemeente weten. 

Sloop school Baflo begonnen
BAFLO - De sloop van de voormalige basisschool
Ichthus aan de Gebroeders Gootjesstraat in Baflo
is begonnen. Het pand staat al geruime tijd leeg
omdat de school zijn intrek heeft genomen in een
nieuw onderkomen elders in het dorp. Als de
sloopwerkzaamheden klaar zijn, wordt er op de

plek van de school een nieuwe brandweerkazerne
annex ambulancepost gebouwd. Die plannen
zijn echter door de Veiligheidsregio Groningen re-
cent op een laag pitje gezet. Wanneer de bouw
gaat starten, is nog niet bekend. Foto: Ronnie Af-
man.


