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Werk aan weg bij
Sauwerd bijna klaar
SAUWERD - De werkzaamheden aan de provincialeweg
N361 in en rond Sauwerd liggen op schema. Deze week
is de weg nog gestremd. Volgende week, als de zomervakantie in deze regio ten einde is, gaat de weg weer open.

Door de werkzaamheden aan de N361 is het zo rustig op de weg,
dat een boer van de gelegenheid gebruik maakte en zijn koeien de
weg liet oversteken om ze aan de andere kant van de N361 te weiden. Foto: Maatschap Stoel.

Boot Beleef Lauwersoog
redt zwemmer in nood
LAUWERSOOG - Een in de
problemen geraakte zwemmer
is zaterdag door een reddingsboot van Beleef Lauwersoog uit
de Waddenzee gered.
Beleef Lauwersoog laat met rescueboten mensen op een bijzondere manier genieten van het Wad.
Dankzij de kleine omvang van de
boot kunnen belangstellenden bijvoorbeeld van heel dichtbij zeehonden spotten. Zaterdag vond er
tijdens een van deze rescueboottochten een bizarre gebeurtenis
plaats, waarbij de boot haar naam
alle eer aandeed.

Tijdens de tocht spotte de schipper
een zwaaiende zwemmer, middenin de vaargeul. De man verkeerde in grote problemen. ,,Onze
schipper heeft met hulp van de
passagiers meneer aan boord genomen en naar de wal gebracht", laat
Beleef Lauwersoog, het bedrijf van
Jelle Bos, op haar Facebookpagina
weten. ,,De man was gaan zwemmen vanaf de spuisluizen, werd
door de stroom meegenomen en
dreef steeds verder af."
Uiteindelijk liep het dus goed af.
,,Meneer was blij en dankbaar en
wij opgelucht en blij dat we in de
buurt waren.’’

De hele zomer lang werd er gewerkt aan de weg in en rond
Sauwerd. De weg was vanaf de
start van de vakantie gestremd.
Een van de omleidingsroutes ging
over Onderdendam en dat zorgde,
zoals deze zomer uitvoerig belicht,
voor een verkeerschaos in dat
dorp. Inwoners van Onderdendam
kunnen echter opgelucht adem halen: het werk aan de N361 ligt op
schema en dus is dit de laatste
week waarin het verkeer via Onderdendam wordt omgeleid.

‘Prima verlopen’
,,De werkzaamheden in en rond
Sauwerd zijn prima verlopen”, laat
Rixt de Jong van BAM Infra, de
uitvoerder van de werkzaamheden, weten. ,,Afgelopen weekend
vonden er asfalteringswerkzaamheden plaats. Eigenlijk was het fijner geweest als het iets minder
warm was, want dan droogt het beter. Deze week vindt de afwerking
plaats.”
De afwerking bestaat onder andere uit het aanbrengen van belijning. Het asfalt dat afgelopen
weekend op de weg is aangebracht, is overigens geluidsreducerend.

Zorgen over bezuinigingen
op jeugdzorg Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - De in
financieel zwaar weer verkerende gemeente Het Hogeland
zou er goed aan doen om grote
projecten uit of bij te stellen, in
plaats van bezuinigingen door
te voeren op het gebied van de
Wmo en jeugdzorg.
Dat laat de Adviesraad Het Hogeland weten in een ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Vorige maand kwam het college
van burgemeester en wethouders
met drie scenario’s naar buiten om

de komende jaren tot een sluitende begroting te komen. Dat is een
flinke klus, want de tekorten dreigen op te lopen naar ongeveer zes
miljoen euro. In alle drie de scenario’s wordt een besparing op de
jeugdzorg, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en verschillende sociale regelingen voorgesteld. De Adviesraad Het Hogeland is hier niet gelukkig mee.
,,We maken ons ernstig zorgen
over de bezuinigingen op het terrein van wmo, participatiewet en
jeugdzorg. Kortom, veelal de
‘zwakkeren’ in onze samenleving”,
zegt Egbert Kruidhof, voorzitter

Repair Café weer open
WINSUM - Het Repair Café
Winsum zal zaterdag 29 augustus de deuren weer openen.
Dat is voor het eerst sinds vier
maanden.
Dat het café zo lang gesloten was,
heeft te maken met de coronacrisis
en de zomervakantie. Eind deze
maand pakt men de draad dus
weer op. Niet op de vertrouwde locati bij zorginstelling Cosis, maar
in De Poort aan de Borgweg in
Winsum. In verband met de coronacrisis is het voorlopig niet mogelijk het Repair Café bij Cosis te organiseren. Dit jaar staan er daar-

om vier openstellingen gepland in
De Poort.

van de Adviesraad. ,,De kwaliteit
van de zorg op deze terreinen staat
al onder grote druk. De niet gewenste effecten in deze zijn dat er
door bezuinigingen nieuwe en wellicht grotere problemen ontstaan.
Uiteraard kan op deze terreinen
gezocht worden naar een verbetering en controleerbare inzet van
hulpverlening.” Daartoe heeft de
Adviesraad het college overigens
al eens eerder een ongevraagd advies gegeven.
De Adviesraad vindt dat de gemeente op andere terreinen moet
bezuinigen. ,,Bijvoorbeekd bij de
plannen voor het realiseren van
grote projecten door de gemeente
of binnen de eigen organisatiestructuur. Soms moet je in tijden
van krapte ambitieniveaus bijstellen”, stelt Kruidhof. ,,Er moeten
keuzes worden gemaakt. Dat is een
duidelijke zaak.”

De werkzaamheden in en rond
Sauwerd volgen op het wegwerk in
Adorp, dat vorig jaar werd verricht. De volgende stap moet de

Geen rotonde
Doel van de aanpak van de N361 is
om de leefbaarheid in de dorpen te
bevorderen, de verkeersveiligheid
op de weg te laten toenemen en de
doorstroming te bevorderen. Een
van de maatregelen om dat te bereiken, is de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Stationsstraat
in Sauwerd. Daarbij zou de kruising met de Plantsoenweg vervallen. Het was een van de meest in
het oog springende maatregelen.
Die rotonde is echter niet aangelegd. ,,De provincie heeft de gronden hiervoor nog niet in eigendom”, laat Rixt de Jong weten.
Volgens haar is de rotonde niet uit
de plannen geschrapt. ,,Die zal later aangelegd worden, maar wanneer weet ik niet.”

T-kruising
Van de betreffende kruising heeft
men nu een T-splitsing gemaakt,
terwijl de aantaking van de
Burchtweg op de N361 alleen nog
te gebruiken is voor fietsers en
voetgangers. De herinrichting van
de weg is verder aangegrepen om
het dorp te verfraaien middels onder andere nieuwe verlichting en
groen langs de weg. Verder zijn
ook de fiets- en voetpaden in het
dorp aangepakt.

Tinalligervesper
TINALLINGE - In de Onze Lieve Vrouwenkerk in Tinallinge
wordt zondag de eerste Tinallingervesper gehouden (aanvang
19.00 uur). Dit najaar wil men
een keer per maand een oecumenische vesperviering organiseren. In verband met de coronamaatregelen is samen zingen
niet mogelijk. Muziek is er uiteraard wel. De vieringen starten
een dag na Maria’s Tenhemelopneming, een katholieke feestdag
waarop de opneming
van Maria in de hemel wordt
herdacht. Voorganger is Marleen Stokroos. In verband met
de coronamaatregelingen is het
nodig om bij de ingang naam en
telefoonnummer te noteren en
te vragen naar mogelijke gezondheidsklachten. Reserveren
is niet nodig.
De volgende vesperviering is op
zondag 20 september om 19.00
uur.

De brandweer had de handen vol aan de uitslaande woningbrand in Eenrum. Foto: Ingmar Vos.

Woningbrand Eenrum
na uren onder controle
EENRUM - Aan de Hoofdstraat
in Eenrum heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed. Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse
om de woningbrand te bestrijden. Pas na vijf uur blussen
had men de brand onder controle.
De brand ontstond in de keuken
van de woning. Binnen de kortste
keren sloegen de vlammen uit het
pand. De bewoners hadden zich,
samen met hun katten, op tijd in
veiligheid kunnen brengen. De
brandweer schaalde snel op en
meerdere korpsen uit de omgeving
werden ingezet om de brand te bestrijden. Het duurde lang voordat
de brandweer de steeds weer oplaaiende brand onder controle
kreeg. De spuitgasten konden ook

Groningers verbruiken gemiddeld
circa 115 liter water per dag per
persoon. Gemiddeld wordt er zo’n
vijf keer per week acht minuten
gedoucht. Tijdens een douchebeurt wordt 70 liter schoon drinkwater verbruikt. Een kwartier
tuinsproeien kost 100 liter water
en dagelijks wordt per persoon 20
liter water verbruikt om het toilet
door te spoelen.
De ondervraagde Groningers zijn
graag bereid om actief mee te wer-

NL-alert
Bij de brand kwam erg veel rook
vrij. Doordat er amper wind stond,
bleef de dikke rook boven het dorp
hangen. Mensen werden daarom
opgeroepen om deuren en ramen
te sluiten en ventilatiesystemen
uit te schakelen. Om deze boodschap te benadrukken, werd er
een NL-alert verstuurd.
Zoals vaak het geval is met grote
branden, trok ook de woningbrand

NOORD-GRONINGEN - Het
moet in een wet worden vastgesteld dat de gaswinning in
2022 daadwerkelijk wordt gestopt. Dat vindt de Groninger
Bodem Beweging (GBB), die
mede daarom een zienswijze
heeft ingediend tegen het
nieuwe gaswinningsbesluit
van de minister.

ken aan waterbesparing. Zo zegt
71 procent dat ze alleen volle wasmachines laten draaien en 76 procent sluit de kraan tijdens het tandenpoetsen. Ook het gebruik van
de kleine (bespaar)knop van de wc
helpt en dit doet 65 procent van de
Groningers.
Maar Groningers zijn bereid om
meer te doen. Zo wil 34 procent
best korter douchen, 35 procent de
planten sproeien met regenwater
en 27 procent van de Groningers
geeft aan een waterbesparende
douchekop te willen gebruiken.
Dit zijn handige tips om het waterverbruik terug te dringen en uit
het onderzoek blijkt dat één op de
vijf Groningers behoefte heeft dergelijke concrete bespaartips.

niet voorkomen dat de brand oversloeg op naastgelegen panden.
Vier woningen in de directe nabijheid werden door de brandweer
ontruimd. In totaal liepen drie gebouwen vuur-, rook- en waterschade op. Ook de locatie van Buurtzorg Eenrum heeft schade.

in Eenrum veel bekijks. De hulpdiensten waren daar niet blij mee.
,,Geef hulpverleners de ruimte,
blijf uit de rook en houd afstand
van elkaar”, liet de brandweer weten. Even later riep men op om
niet naar de brand te komen, zodat
de hulpverleners ongestoord hun
werk konden doen.
Pas na vijf uur blussen had men de
brand onder controle. Een mobiele kraan sloopte vervolgens delen
van het pand zodat de laatste
brandhaarden nog bestreden konden worden. De schade aan de woning was groot.
De eigenaren hebben het pand vorig jaar gekocht en zouden binnenkort hun net verbouwde Bed &
Breakfast openen.

GBB dient zienswijze in
tegen gaswinningsbesluit

Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM gaan vrijwilligers weer volop repareren en herstellen. Techniektafels en het
naaiatelier zijn geopend. Ondertussen moet wel anderhalve meter
afstamd gehouden worden. Na vier
maanden gesloten te zijn geweest
verwacht de organisatie de nodige
aanloop. Ook kost het repareren
meer tijd in verband met het reinigen van de spullen en tafels.
Het Repair Café start om 10.00 uur
en duurt tot 12.30 uur.

Groningers bereid om
meer water te besparen
NOORD-GRONINGEN - In totaal 86 procent van de Groningers is bereid meer water te besparen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Waterbedrijf Groningen.

herinrichting van de weg door
Winsum zijn. Die klus staat vooralsnog op de planning voor de zomer van 2022.

Meijster Vakantieweek van start
UITHUIZERMEEDEN - De Vakantieweek in Uithuizermeeden is zaterdag van start gegaan. De
week verloopt door de coronamaatregelen anders
dan anders. Zo kon het gezamenlijke dorpsontbijt zaterdag niet doorgaan. In plaats daarvan
konden Meijsters zich aanmelden voor een ont-

bijtbox. Het heerlijk vers ontbijtje werd vervolgens door vrijwilligers van de Vakantieweek bij
de mensen thuis bezorgd. Op bijgaande foto leveren Sander Spijk en Sofie Dijkstra een ontbijtbox af bij Alma Werkman. De Vakantieweek
duurt nog tot en met woensdag.

De GBB vindt dat het ontwerpgaswinningsbesluit is gebaseerd
op onzekerheden. Zo is het nog
steeds niet in een wet of vaststellingsbesluit geregeld dat de gaswinning uit het Groninger gasveld vanaf 2022 stopt. De GBB
had dat graag anders gezien.
Ook het winningsniveau voor het
gasjaar 2020/21 is volgens de
GBB hoogst onzeker. Weliswaar
wordt een niveau van 9,3 miljard
kuub vastgesteld, maar dat geldt
voor een qua temperatuur gemiddeld jaar. Bovendien heeft
de minister aangegeven dat
eventuele gevolgen van een mogelijke tweede uitbraak van het
coronavirus bij het winningsniveau worden betrokken. De minister geeft zichzelf daarmee dus
de vrijheid om toe te staan dat
er meer gas in Groningen wordt
gewonnen. De GBB is daar niet
blij mee. ,,Of het winningsniveau
in gasjaar 2020/21 daadwerkelijk

9,3 miljard kuub zal zijn, is allerminst zeker. Er staan in het vaststellingsbesluit nog te veel reëel
denkbare situaties beschreven
die kunnen leiden tot een hoger
winningsniveau. U dient in het
definitieve vaststellingsbesluit
meer zekerheid te geven”,
schrijft de GBB dan ook in haar
zienswijze.
Verder vraagt de GBB aandacht
voor de versterkingsoperatie.
Het tempo moet ook wat de GBB
betreft omhoog. Dat had wat de
belangenvereniging betreft gekund door de verschillende stappen sneller uit te voeren of door
de opname-, beoordelings- en uitvoeringscapaciteit uit te breiden.
Dat doet de minister echter niet.
De GBB vindt daarom dat het
gasbesluit onvoldoende zekerheid biedt als het gaat om het
versnellen van de uitvoering van
het versterkingstraject. Daarnaast wordt er volgens de GBB
te weinig rekening gehouden
met de gezondheid van Groningers. ,,Er wordt niet voldoende
stilgestaan bij de oorzaak van
gezondheidsklachten van Groningers. Deze wordt namelijk
ook veroorzaakt door het gevoel
van onveiligheid. Dat gevoel ontstaat door de dreiging van aardbevingen gecombineerd met onzekerheid over de veiligheid van
het huis”, aldus de GBB.
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Volop heiligen
in het nuchtere
Noord-Groningen
NOORD-GRONINGEN - De nuchtere Noord-Groninger
wordt omringd door beschermheiligen. In nagenoeg elk
dorp werd de bescherming van bijvoorbeeld vissers, wevers, bakkers en molenaars en het welslagen van de
oogst afgesmeekt. Ook voor de bescherming tegen de
pest werden patroonheiligen aangeroepen. De Sebastiaankerken van Bierum, Eenrum en Warffum herinnerinen hieraan. maar deze kerken zijn zelfs in de huidige
coronapandemie niet verworden tot een pelgrimsoord.
De Ommelander Courant maakte wel een rondje langs
verschillende van deze kerken en de heiligen op de
Noord-Groninger klei.
door Hielko Merkus
De reis start in Warffum en dat is
in deze tijden van de coronacrisis
een uitstekende plek om te beginnen. Want zoals gezegd is de plaatselijke kerk aan Sebastiaan gewijd. Sint Sebastiaan is een van de
zes zogenaamde pestheiligen. Kinderen kregen zijn naam om pest,
lepra en andere ziektes af te weren. Hoewel we toch meer vertrouwen hebben in de plaatselijke
huisarts Bob Meijer, is een beetje
hulp ‘van boven’ nooit weg. Sebastiaan is trouwens een handige heilige om een kerk aan te wijden.
Want hij is ook nog eens de beschermheilige van (boog)schutters,

Sebastiaan, doorboord met
pijlen.
soldaten, jagers,
steenhouwers,
tuiniers, kleermakers en brandweerlieden. Maar wie was hij? Sebastiaan, geboren in de derde
eeuw na Christus, zou een officier
geweest zijn in de keizerlijke garde. Hij was christelijk. In het geheim, want christenen werden
toen nog door de Romeinen vervolgd. Ook zou hij wonderen hebben verricht. Uiteindelijk kwam
zijn geheim uit. Soldaten arresteerden hem en doorzeefden hem
met pijlen. Wonder boven wonder
overleefde hij dit en enkele dagen
later wees hij de keizer al op het
onrechtvaardig optreden tegen de
christenen. Men was niet onder de
indruk. Sebastiaan werd gearresteerd en in het Circus van Rome
doodgeknuppeld. De pijlen waarmee hij in eerste instantie om het
leven gebracht had moeten wor-

den, hebben wel bijgedragen aan
zijn verering. Pijlen worden namelijk als symboool gezien voor de
pest. Hij overleefde zoals gezegd
de aanslag met pijlen en geldt zodoende als pestheilige.

Verloren voorwerpen
We besluiten vervolgens een andere pestheilige met een bezoek te
vereren: Antonius. Better safe than
sorry, nietwaar? Op dus naar Kantens, waar de kerk op de wierde
bekend staat als de Antoniuskerk.
Aan welke Antonius de kerk gewijd is, is onduidelijk. Er is namelijk een Antonius van Egypte en
een Antonius van Padua. Onze
vriend uit Egypte is niet alleen een
pestheilige, maar ook beschermer
van wevers, slagers, mandenmakers, begrafenisondernemers, varkens en huisdieren. Onze voorkeur
gaat echter uit naar de Italiaan.
Ook hij is een pestheilige en daarnaast ook nog eens patroonheilige
van vrouwen en kinderen, armen,
bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en verloren voorwerpen. Dat laatste
komt uw verslaggever bijzonder
goed uit. Eerder deze vakantie
raakte namelijk de iPhone zoek.
Dus: Heilige Antonius, beste vrind,
maak dat ik m'n telefoon vind.
Waarom Antonius wordt aangeroepen bij verloren zaken, is omdat
hij op een dag een schrift met aantekeningen verloor. Hij bad vurig
om het terug te krijgen en enkele
dagen later stond er een jongeman
met het boek voor de deur van het
klooster. De jongen had niet alleen spijt dat hij het boek had weggenomen, maar ook dat hij was
weggelopen uit het klooster. Eind
goed, al goed. Een minder aansprekende versie (en dus waarschijnlijk wel waar) is dat Antonius mensen de ‘verloren zeden’ bijbracht en dat dit later verkeerd
vertaald is als ‘verloren zaken’...
Hoe dan ook, het tripje naar Kantens bleek nutteloos. Want het als
Antoniuskerk bekend staande
Godshuis blijkt helemaal niet aan
Antonius gewijd te zijn, maar aan
Vitus. Deze Italiaan leefde in de
derde eeuw en was slachtoffer van
de christenvervolging. Hij is nu
een van de Heilige Helpers, die
helpen bij allerlei ziektes en aandoeningen. In het geval van Vitus
is dat epilepsie. Ook is hij de beschermheilige van dansers en zangers.

Koppig
De situatie in Kantens staat niet op
zichzelf. Er zijn meer plaatsen
waar men niet zeker is over de oorspronkelijke patroonheilige van de
plaatselijke kerk. Zo gaat de kerk
tegenover het gemeentehuis in
Uithuizen door het leven als de Jacobikerk, terwijl Dionysius de echte patroon was. De namen Jacobikerk en Dionysiuskerk worden nu
allebei gebruikt. Dionysius van Parijs stierf ergens in de derde eeuw
de marteldood. De beste man was
het volgens de legende echter niet
eens met de plek waarop hij kwam
te overlijden, pakte zijn afgehakte
hoofd op en wandelde kilometers
verder naar het huidige Saint-Denis bij Parijs. Een nogal koppige
man dus, die Dionysius... Dat mensen zich bij onder meer hoofdpijn

tot hem kunnen wenden, wekt
geen verbazing.

Helwerd
Maar we waren in Kantens. Op
weg van Warffum naar Kantens
kom je langs Helwerd. Dat plaatsje speelt een belangrijke rol in de
verspreiding van het christelijke
geloof in deze regio. Missionaris
Liudger zou daar in de achtste
eeuw de zanger Bernlef van zijn
blindheid hebben genezen. Als
dank daarvoor zou Bernlef zijn heidense repertoire hebben ingeruild
voor meer stichtelijk werk. Dit
wonder hielp enorm mee bij de
kerstening van Noord-Nederland,
iets dat Bonifatius en Willibrord
niet voor elkaar kregen. Deze beide mannen hebben wel kerken in
Wehe-den Hoorn en Kloosterburen
naar zich vernoemd gekregen. In
Bedum koestert men de eigen verspreider van de ‘blijde boodschap’;
Walfridus. En Liudger dan? Alleen in Garnwerd is de plaatselijke
kerk gewijd aan de ‘Apostel van
Groningen’. Dat was misschien ook
wel wat geweest voor Usquert, dat
immers op een steenworp afstand
van Helwerd ligt. Die kerk is echter, weinig fantasievol, gewijd aan
Petrus en Paulus.

De imposante Bartholomeüskerk van Stedum.

Grapjes
Petrus en Paulus zijn bekende namen. Ook Nicolaas (inderdaad, van
Sinterklaas), Maria en Jacobus waren in de Middeleeuwen favoriete
heiligen om een kerk aan te wijden. Liever gaan we op zoek naar
de onbekendere heilgen. Zoals
Laurentius, waar de kerk van Baflo haar naam aan te danken heeft.
Hij leefde in de derde eeuw in Rome tijdens de christenvervolgingen en was er diaken, belast met
de zorg voor heilige boeken. Logisch dus dat hij de berschermheilige van bibliothecarissen en boekhouders is. Hij is ook de beschermheilige van de armen en de patroon van allen die met vuur werken zoals koks, banketbakkers,
bierbrouwers en brandweerlieden.
Dat dankt hij aan twee grapjes.
Nadat Laurentius gevangen werd
genomen, eise de keizer geld. Heel
veel geld. Laurentius werd vrijgelaten om de schatten van de kerk
te verzamelen. In plaats daarvan
verdeelde hij alles onder de armen, die hij vervolgens meenam
naar de keizer en introduceerde
als ‘de schatten van de kerk’. De
keizer vond dat niet zo grappig en
liet hem onthoofden. Volgens een
ander verhaal werd hij eerst gefolterd, op een rooster boven het
vuur. Laurentius zou toen na een
tijdje hebben gezegd dat hij gaar
was en opgegeten kon worden. De
grappenmaker...

Hippolytus
Laurentius maakte hoe dan ook indruk. In ieder geval op de soldaat
Hippolytus, die volgens de legende
gevangenbewaarder was op het
moment dat Laurentius er werd
vastgehouden. Hippolytus werd
spontaan Christen en besloot Laurentius eerbiedig te begraven. Hij
tekende daarmee wel zijn doodvonnis. En niet alleen zijn eigen
doodvonnis, want Hippolytus liet
zich met alle negentien personeelsleden van zijn huishouden dopen.
Waaronder ook de voedster Concordia. Ze werden allemaal omgebracht. Hippolytus werd met touwen achter een paar wilde paarden vastgebonden en net zolang
door distels en dorens gesleept tot
hij bezweek. Hippolytus en Laurentius leven nu voort in Middelstum en Baflo. En de Hippolytuskerk in Middelstum staat dan weer
aan het Concordiaplein. Een stukje Romeinse geschiedenis in
Noord-Groningen.

Joris en de draak
De speurtocht naar de ‘Noord-Gro-

Hippolytus siert het wapen
van de voormalige gemeente
Middelstum.
ninger’ heiligen levert veel boeiende verhalen op. Ook een bezoekje
aan de kerk van Stitswerd is wat
dat betreft de moeite waard, want
die kerk is gewijd aan Georgius,
ook wel bekend als Sint Joris. Inderdaad: van Sint Joris en de
draak. het verhaal wil dat een stad
door een draak werd getiranniseerd. Om te voorkomen dat de inwoners zijn giftige adem zouden
inademen, werden er elke dag
twee schapen geofferd. Dat zou de
draak koest houden. Toen men
door de schapen heen was, werden
mensen geofferd. Het lot viel uiteindelijk ook op de dochter van de
koning. Juist op het moment dat
zij haar dood tegemoet liep, schoot
Joris te hulp. Hij overmeesterde
de draak en pas toen iedereen in
het stadje zich liet dopen, doodde
hij het dier. Mooi verhaal. Jammer
alleen dat de beschermheilige van
Engeland en Catalonië waarschijnlijk niet bestaan heeft. Hij komt alleen voor in legenden. Ook over
zijn dood doet een mooi verhaal de
ronde. Als christen wachtte hem
de dood, maar dat ging niet zonder
slag of stoot. Op tal van manieren
werd hij gemareld, maar dankzij
zijn vertrouwen op God doorstond
Joris alles glansrijk. Zo werd hij in
een ketel met kokend lood gegooid, maar Joris zat er in alsof hij
een bad nam. Vervolgns vroeg hij
God wel om de heidense tempel
van zijn beulen te vernielen. Dat
gebeurde prompt. Het was ook
meteen het einde van Joris, want
na de verwoesting van de tempel
werd hij ouderwets onthoofd. Samen met de keizerin van Rome
overigens, die zwaar onder de indruk was van wat Joris had doorstaan en ter plekke christen werd.

was gevallen- weer heel zijn geworden. Ook zou hij een belastinginner geholpen hebben met het terugvinden van zijn geld. De man
liet bij zijn vertrek voor een lange
reis een grote som geld achter bij
zijn vrouw. Zij verstopte het geld,
maar kwam te overlijden. Bij zijn
terugkeer kon haar man het geld
nergens meer vinden. Maar op het
gebed van de bisschop gaf de
vrouw vanuit haar graf de verborgen plek aan. Tijdens de christenvervolgingen kwam Donatus aan
zijn einde. Hij werd onthoofd. Donatus werd in het verleden aangeroepen tegen onweer, hagel, bliksem, brand en wateroverlast. Beetje knullig wel dat juist de kerk van
Leermens in 1957 zwaar beschadigd raakte door brand. Aanvankelijk was de kerk overigens ook gewijd aan Sint Sebastiaan en Sint
Fabianus. Sebastiaan kennen we
inmiddels, Fabianus is een voormalige Paus. Hij werd volgens de
legende in 236 door de Heilige
Geest als onverwachte opvolger
van Anterus aangewezen toen een
duif neerstreek op zijn hoofd. Ondanks de speciale uitverkiezing
was ook hij niet bestand tegen de
christenvervolging in die dagen.

IJsheilige
Iets verderop, in Godlinze, staat de
Pancratiuskerk. Ook zijn verhaal
gaat terug naar de christenvervolging door de Romeinse keizers.
Pas 14 jaar, weigerde hij zijn geloof af te zweren en te offeren voor
de Romeinse goden en dat werd
hem fataal: hij werd onthoofd. Op
de website Deverhalenvangroningen valt te lezen dat Pancratius
door zijn standvastigheid vooral de
heilige werd van ‘wat gezworen is’
en wreker van de meineed. Wanneer iemand een gelofte op Pancratius aflegde, zou hij nog voor
hij het daadwerkelijk had verbroken, gegrepen worden door de duivel. Het afleggen van een eed op
Pancratius gold dan ook als heilig.
Pancratius werd in het verlengde
hiervan de patroon van ridders
vanwege de eed van trouw die ze
af hadden gelegd. Daarnaast is
Pancratius een van de ijsheiligen
aangezien zijn naamdag op 12 mei
valt. De ‘ijsheiligen’ markeren de
periode van 11 tot 14 mei, de laatste dagen waarop nachtvorst mogelijk is en jonge plantjes dus best
nog niet buiten overnachten.
Als afsluiting gaan we nog even
naar het dorp van de Afscheiding:

Ulrum dus. Na de reformatie ging
de katholieke kerk van Ulrum
over naar de hervormden. Dominee De Cock zorgde daar in 1834
voor een nieuwe, grote kerkscheuring in Nederland: de Afscheiding
en daarmee de start van de gereformeerde kerk. In de tijd dat de
kerk gebouwd werd, in de dertiende eeuw, was het nog een katholiek Godshuis en gewijd aan Catharina, een van de populairste heiligen van de Middeleeuwen. Catharina, volgens de overleveringen
een bijzonder mooie vrouw, was altijd op zoek naar waarheid, wijsheid en inzicht en bestudeerde
met het oog daarop vragen omtrent filosofie en godsdienst. Is het
dan toevallig dat ruim 1500 jaar later juist in een naar haar vernoemde kerk een compleet nieuwe
kerkleer is ontstaan? Ze vroegen
er in Ulrum om... Volgens de legende was Catharina overigens zo
scherp, dat ze debatten met de beste filosofen glansrijk won. Ze was
ook niet bang uitgevallen. Toen ze
merkte dat christenen zo bang waren voor vervolging dat ze toch
maar aan de afgoden gingen offeren, stapte ze op de keizer af met
de vraag of hij de afgoden niet weg
wilde doen en ‘de ene ware God te
aanbidden’. Een discussie volgde,
waarna de keizer zo onder de indruk was dat hij haar spaarde. Het
kan natuurlijk ook zo zijn dat hij
Catharina een aantrekkelijke
vrouw vond. In ieder geval organiseerde hij een debat met ‘vijftig
gediplomeerde redenaars’ tegen
Catharina. De redenaars waren
volkomen overdonderd door alle
argumenten die Catharina aanvoerde, dat ze niet anders konden
dan concluderen dat haar God wel
de ware moest zijn. De keizer was
woedend en liet ze levend verbranden. Van Catharina wilde hij ondertussen zijn keizerin maken. ,,Ik
heb Christus als bruidegom uitgekozen”, reageerde zij. Een afranseling volgde, maar in gevangenschap werden haar wonden door
engelen verzorgd en minstens
tweehonderd manschappen bekeerden zich. Met Catharina liep
het uiteindelijk niet goed af. De
keizer wilde haar laten ombrengen
met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd.
Catharina werd eerst nog gered:
het rad werd getroffen door de
bliksem en brak. Tegen de onthoofding die volgde was geen wonder bestand. Catharina wordt door
deze legende wel vaak afgebeeld

Boekbindatelier

De aan Laurentius gewijde kerk van Baflo.

Een van de mooiste kerken van de
regio staat in Stedum: de Bartholomeüskerk. Bartholomeüs was een
van de twaalf apostelen van Jezus.
Wim Gremmen zal blij zijn dat hij
zijn Boekbindatelier in Stedum
heeft gevestigd, want Barholomeüs
is de beschermheilige van onder
andere bergbewoners, landbouwers, herders, kleer- en schoenmakers, bakkers, metselaars en boekbinders. Hij wordt ook aangeroepen tegen huidziekten en dat slaat
waarschijnlijk op de manier waarop deze apostel om het leven
kwam: hij werd levend gevild.
We zijn ook om Leerms kommen.
De kerk daar is gewijd aan bisschop Donatus van Arezzo. Op dat
besluit, eeuwen geleden, is wel het
een en ander af te dingen. Want
heel veel is er over de beste Donatus niet bekend. Twee legenden
doen de ronde. Zo zou door zijn gebed een glazen altaarkelk -die door
toedoen van heidenen in stukken

Een van de vele afbeeldingen van Joris en de draak.

‘Kerkheiligen’
overleefden
Reformatie
NOORD-GRONINGEN - Dat vele Noord-Groninger kerken de
naam dragen van hun katholieke patroonheilige is wel opmerkelijk. Na de reformatie in de
zestiende eeuw werd Groningen
protestants. Katholieke kerken
werden gebruikt voor de eredienst van de hervormden en de
gebruiken van de afgezworen
leer werden in de ban gedaan,
Die scheuring van de katholieke
kerk werd ingeluid door de beroemde stellingen van Maarten
Luther tegen onder andere de
zelfverrijking van de kerk. Ook
in Nederland kreeg het protestantisme voet aan de grond,
maar de Spaanse koning wilde
er niets van weten. Nederland
bleef onder zijn heerschappij
streng katholiek. Oplopende
spanningen mondden uit in de
beeldenstorm en de Tachtigjarige Oorlog tussen de katholieke
Spaanse koning Philips II en
Willem van Oranje, die de protestantse kant koos. Na de verovering van de stad Groningen op
de Spanjaarden werd Groningen gereformeerd. Tal van zaken die naar het oude geloof
verwezen, werden uitgebannen.
Anno 2020 dragen vele kerken
in de regio weer de naam van
hun oude katholieke beschermheiligen.
met een rad. Ze is de daardoor de
beschermheilige van niet alleen
jonge (ongehuwde) meisjes, filosofen en leraren, maar ook van alle
ambachtslieden waar draaibewegingen aan te pas komen zoals molenaars, pottenbakkers, spinners
en spinsters en van daaruit van wevers, naaisters en modeontwerpers.
De tocht langs de heiligen in deze
streek leverde bijzondere verhalen
op, met bloedige details. Stuk voor
stuk waren het standvastige personen, die zich niet conformeerden
aan wat gangbaar was maar moedig stonden voor dat waar ze in geloofden. En dat in een tijd waarin
voor anders denken een dure prijs
werd betaald. Stuk voor stuk moesten ze het met de dood bekopen.
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Oproep VVN: ‘Oefen de
route van huis naar school’

Brood en
Spelen treedt op
in Domies Toen
PIETERBUREN - In botanische
tuin Domies Toen in Pieterburen
wordt zondag opgetreden door het
duo Brood en Spelen.
Brood en Spelen bestaat uit Harry
en Hilda Olinga. In hun werkzame
leven hebben Harry en Hilda in
Bierum de bekende Bakkerij Olinga gerund, waar een zoon van hen
mee is doorgegaan en waar zij nog
vaak even bijspringen. In hun vrije
tijd spelen ze samen op de trekharmonica Europese folk. Daarnaast
speelt Harry Olinga ook nog gitaar.
Het zangrepertoire is een mix van
Groningse, Engelse en Nederlandstalige liedjes.
Het optreden begint om 14.00 uur
en is om ongeveer 15.00 uur afgelopen. Het publiek kan op de paden
in de tuin zitten. Mocht er om
16.00 uur nog publiek zijn, dan wil
het duo graag nog een keer optreden. Het optreden is wel afhankelijk van het weer: het kan alleen
doorgaan met mooi weer.

NOORD-GRONINGEN - Het
nieuwe schooljaar gaat volgende week van start. Dat betekent dat het op de weg weer
een stuk drukker wordt. Veilig
Verkeer Nederland (VVN)
roept alle kinderen en hun ouders daarom op om de laatste
vakantieweek te gebruiken
voor het oefenen van de schoolthuisroute.

Veilige Verkeer Nederland adviseert nieuwe schoolroutes op proef te rijden (foto VVN).

De oproep vormt onderdeel van de
campagne De scholen zijn weer begonnen en komt voort uit het feit
dat jaarlijks vlak na de zomervakantie onder fietsende scholieren
opvallend veel ongevallen plaatsvinden.
De route naar het voortgezet onderwijs brengt met name voor de
brugklassers de nodige uitdagingen met zich mee. Ze zijn lang niet
altijd bekend met die route en de

verkeerssituaties die ze onderweg
tegenkomen. Daar komt het fietsen in groepen bij en de spanning
hoe het allemaal zal zijn en of ze
wel in een leuke klas terecht komen. Al met al genoeg uitdaging
en afleiding die kunnen bijdragen
aan een verhoogde kans op verkeersongevallen.
,,Door als ouder in de laatste vakantieweek meerdere keren samen met je kind die nieuwe route
te oefenen en de moeilijke punten
door te spreken, wordt alvast de
broodnodige ervaring opgebouwd.
Die komt goed van pas wanneer
kinderen vanaf de schoolstart zelfstandig naar school fietsen”, zegt
VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.
Veilig Verkeer Nederland komt
met tips om kinderen veilig op weg
te helpen. Een veilige fiets is een
eerste vereiste. Een schooltas achterop de fiets of op je rug geeft
meer balans en volgens VVN is

Boek over teloorgang
Gronings boerengeslacht
BEDUM - Journalist Gerrit Wolters heeft, na een bijna
tien jaar durende speurtocht, een boek geschreven over
zijn Groningse wortels. Hij kwam voor het eerst in zijn leven in plaatsen als Garmerwolde, Bedum, Ellerhuizen,
Woltersum en Ten Boer, op zoek naar de voor hem onbekende tak van zijn familie: de Groenevelds.

Gerrit Wolters met zijn boek.

Wel geld voor festivals
Garnwerd en Eemsdelta
NOORD-GRONINGEN - Het
Fonds Podiumkunsten heeft
met zijn verdeling van het subsidiegeld voor de komende jaren voor flink wat beroering in
de culturele sector gezorgd.
Een groot aantal instellingen
moet het zonder een financiële
bijdrage doen. Voor de Zomer-
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JazzFietsTour vanuit Garnwerd
en het festival Terug naar het
Begin in de Eemsdelta was er
wel goed nieuws.
De ZomerJazzFietsTour en Terug
naar het Begin krijgen de komende jaren elk 25.000 euro per editie.
De ZomerJazzFietsTour is een
jaarlijks, eendaags muziekfestival
met Garnwerd als centraal punt.
Het festival presenteert actuele
jazz en geïmproviseerde muziek
uit binnen- en buitenland op verschillende locaties in het Reitdiepdal. Tussen de verschillende locaties zijn vijf fietsroutes uitgezet.
Het Fonds Podiumkunsten vindt
dat de ZomerJazzFietsTour met
het landschap en bijzondere locaties en het samenbrengen van internationale en nationale muzikanten tot een bijzondere bundeling
van activiteiten komt.
Het driedaagse festival Terug naar
het Begin vindt plaats in kerkjes
de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het festival
presenteert zichzelf als een ontdekkingstocht in het Groninger
landschap. Het Fonds Podiumkunsten is daarover te spreken. Het
fonds is ook positief over de programmeringsaanpak, waarbij het
festival niet alleen het presenteren
van aanbod op een bijzondere locatie belangrijk vindt, maar ook de
wisselwerking tussen dat aanbod
en de specifieke locatie. Zo worden makers gevraagd om zich voor
nieuwe werken te laten inspireren
door de oude kerkgebouwen.

Wat waren de Groenevelds voor
mensen? Het bleken stijfkoppen
te zijn. Snel op de tenen getrapt,
niet willen buigen, de ander moest
de eerste stap zetten. Geen wonder
dat die familie vergeven bleek van
de ruzies en vetes. Want: Een Echte Groeneveld is onbuigzaam!
Dat is dan ook de titel van het
boek dat journalist Gerrit Wolters
schreef. Tijdens zijn speurtocht
kwam hij terecht in een boeiende
familiegeschiedenis vol welstand.
De Groenevelds bleken te behoren
tot de rijkere graanbaronnen en
veeboeren van Groningen. Grondlegger van dit alles was herenboer
Leendert Jans Groenveld (zonder
e), die rond 1640 werd geboren in
Garmerwolde: de bakermat van de
Groenevelds. Het geld klotste ooit
tegen de hooizolder op. Dat stelde
hen in staat imposante boerderijen
te bouwen en veel personeel in
dienst te hebben.
De Groenevelds deden alles om
hun bezittingen veilig te stellen.
Vaak werd in zeer beperkte kring
getrouwd om de eigendommen te
waarborgen. Er waren zeer nauwe
relaties met andere welgestelde
boerengeslachten zoals Woldring
en Wijk. Met name de Wijken
stonden bekend om hun werklust
en zuinigheid. Ook waren er familiebanden met het in Groninger
bekende artsengeslacht Schleurholts. Zelfs bloedverwantschap
was in het Groningen van de 19e
eeuw geen enkele belemmering
voor een succesvol en vruchtbaar
huwelijk. Een neef-nichthuwelijk
was geen probleem want: neef en
nicht vrijt licht. Het huwelijk tussen Wolters’ betovergrootvader
Willem Jans Groeneveld en diens
volle nicht Martje Klaassens Wijk
resulteerde in maar liefst twaalf
kinderen. Het paar woonde in een
fraaie kop-hals-rompboerderij met
46 hectare grond in Ter Laan en
profiteerde daar in 1880 van de
grondverkoop voor de aanleg van
de spoorlijn Groningen-Delfzijl via
Bedum en Ter Laan. Met de komst
van die spoorverbinding kwam de
ontwikkeling van Bedum - tot die
tijd een ‘houl stief dorp’ met voornamelijk rentenierende boeren rond 1900 flink op gang. Diezelfde
boerderij speelde meer dan anderhalve eeuw later de hoofdrol in De
Stille Beving, de documentaire van
Piet Hein van der Hoek over het
door aardbevingen getroffen gebied rond Bedum. Twee jaar lang
werden Annemarie Heite en Albert Ubels, de huidige bewoners
van de voormalige ‘Groeneveldboerderij’, gevolgd door 24 camera's. Sloop volgde en nu staat er
aardbevingsbestendige
nieuwbouw. Ook de naastgelegen boerderij bezweek onder het aardbevingsgeweld. ,,Het is hier allemaal
kapot gemaakt”, zeiden bewoners
Tiemen Meulema en zijn vrouw
Alie Bergs. ,,Het lijkt hier wel oorlogsgebied. Ter Laan is Ter Laan
niet meer.” Dat niet alleen cultureel erfgoed werd gesloopt, maar
ook de bewoners zelf, blijkt uit de
verhalen die Wolters optekende.
Op die naastgelegen boerderij ver-

bood de orthodoxe Derk van Maar
ooit de omgang van zijn zoon Heine met buurmeisje Jacomina Groeneveld, de dochter van Willem
Jans. De Groenevelds - vrijzinnig
hervormd - werden te licht in de
leer bevonden. Maar noch de banvloek van Derk van Maar, noch de
lap grond en de sloten tussen beide boerderijen, konden de verliefde buurkinderen ‘Romeo’ van
Maar en ‘Julia’ Groeneveld ervan
weerhouden elkaar te blijven opzoeken en beminnen.
Waar zijn al die bezittingen van de
Groenevelds gebleven? Niet bij de
schrijver in elk geval. Typerend
voor de teloorgang: de Groenevelds kwamen rond 1900 in Rheine
terecht om daar als gastarbeiders
in de Duitse textielindustrie te
gaan werken. En welke Groeneveld had zijn kapitale boerderij
‘verzopen’? Was het Willems Jans’
zoon Martinus Groeneveld die in
1888 van Bedum naar een boerderij in Woltersum verkaste toen het
dorp nog beroepen kende als boderijder, beurtschipper, kuiper,
melkrijder, touwslager en petroleumventer?
Nog een raadsel dat moest worden
opgelost: welke merkwaardige
ziekte teistert de Groeneveldfamilie al decennia? Drie zussen Groeneveld waren jarenlang aan bed
en stoel gekluisterd. En wie was de
onbekende vader van ‘oplopertje’
Martinus Groeneveld? De familie
wist het niet of zweeg, terwijl
‘heel’ Woltersum wel wist wie hij
was.
Gerrit Wolters (1945) heeft zijn
wortels in Deventer en Zwolle. Hij
werkte jarenlang in de dagbladjournalistiek. In 2009 werd hij gegrepen door dat speciale nieuwsgierigheidsvirus dat genealogie
heet: hij wilde alles van zijn voorouders weten. Na veel gesprekken
met vaak verre familieleden, kenners van de streek rond de stad
Groningen, informatie van historici en oudheidkundige verenigin-

gen en het naspeuren van boeken
en archieven, kon hij na bijna tien
jaar een veel uitgebreider beeld
van zijn onbekende familie schet-

sen dan hij ooit had gedacht.
Een Echte Groeneveld is onbuigzaam is te bestellen via Uitgeverij
Van Warven.

fietsen zonder afleiding een must.
En vooraf oefenen wordt sterk
aangeraden. Dat neemt een deel
van van de onzekerheid bij kinderem weg, waardoor hij of zij straks
met een veiliger gevoel naar
school fietst.

Doedag
Loppersum
aangepast
wegens
corona
LOPPERSUM - Op het Marktplein en Zigtermanplein in
Loppersum wordt donderdag,
zoals gemeld, de LopperZummerDoeDag gehouden. Vanwege een dreigende tweede golf
van coronabesmettingen is het
programma aangepast.
De activiteiten overdag, waaronder voetbalclinics, workshops, tafeltennis, schminken, waterspelen,
VR-brillen, muziek en nog veel
meer, gaan gewoon door. De spellen en workshops starten vanaf
11.00 uur, duren tot 15.00 uur en in
sommige gevallen tot 16.00 uur.
Het namiddag- en avondprogramma komt te vervallen. De geplande
picknick op het plein gaat niet
door, net zomin als de modeshow,
het open podium en de zomeravondfilm. De organisatie vindt
het erg jammer, maar in overleg
met de gemeente is besloten om
het zekere voor het onzekere te nemen. ,,Loppersum is nog altijd een
coronavrije gemeente en dat willen we graag zo houden”, aldus de
organisatie.

Gerbrich Meijer uit Winsum.

Jonge topmuzikanten
spelen in de regio
WINSUM - Het Cottage Ensemble zal later deze maand diverse concerten in de regio verzorgen. Het gezelschap bestaat
uit zes jonge Nederlandse topmusici, die elkaar leerden kennen in het European Union
Youth Orchestra. Eén van hen
is de uit Winsum afkomstige
Gerbrich Meijer.
Hanna Guirten, Gerbrich Meijer,
Emma van Schoonhoven, Iedje
van Wees en Michiel Wittink wonnen de afgelopen jaren een plek in
het European Union Youth Orchestra en leerden elkaar hier goed
kennen. Ook Frans van Schoonhoven heeft zich als internationale
musicus aangesloten bij het in
quarantaine opgerichte Cottage
Ensemble. Allen vinden zij het belangrijk om verbinding te leggen

met hun publiek en hebben dit
zeer gemist de afgelopen tijd. Nu
er gelegenheid is om ‘muzikaal
contact te maken’, verheugen zij
zich hier enorm op.
De zes jonge Nederlandse topmuzikanten studeerden of speelden in
orkesten in het buitenland, zoals
in Londen, Los Angeles en Berlijn.
Mede door het coronavirus bevinden zij zich nu allemaal in Nederland. Als Cottage Ensemble brengen zij klassieke muziek in de regio. Het ensemble bestaat uit een
strijkkwartet, een hoorn en een
klarinet, een perfecte bezetting om
het hoornkwintet van Mozart en
het klarinetkwintet van Von Weber ten gehore te brengen. De muzikanten zeggen het een voorrecht
te vinden om op eigen bodem op
het podium te mogen staan.
De concerten in deze regio vinden
plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22

Zwemmende koe gered

WARFFUM - Passanten zijn donderdag rond het
middaguur een ‘vreemde eend’ tegen gekomen in
het Warffumermaar tussen Warffum en Onderdendam. Er zwom een koe in het water en dat
was opmerkelijk, want in de directe nabijheid
was geen weiland met koeien te zien. Het bleek
dat het dier bijna een kilometer had gezwommen. De brandweer van Baflo rukte uit om het
dier op het droge te helpen en ook de boer was
snel ter plaatse om te helpen bij de reddingsac-

tie. Twee brandweermannen zijn te water gegaan en hebben de koe naar een ondiepe sloot geleid. Daar kon het beest met behulp van een
trekker op de kant worden gehesen. Het dier weigerde vervolgens om achterin een veewagen te
stappen, maar koos uiteindelijk toch eieren voor
haar geld. Het dier raakte tijdens de reddingsoperatie lichtgewond aan het been. Foto: Ingmar
Vos.

augustus. Op die vrijdag treden de
muzikanten om 16.00 uur op in de
kerk van Breede en om 20.00 uur
in de voormalige synagoge van
Winsum. Een dag later vinden er
optredens plaats in De Buitenhof
in Bedum (aanvang 15.30 uur) en
de kerk van Feerwerd (aanvang
19.30 uur). De concerten duren
één uur. In verband met de richtlijnen van het RIVM is reserveren
verplicht en dat kan via cottageensemble@gmail.com.

Buurtbussen
rijden nog niet
NOORD-GRONINGEN - De
buurtbussen in Groningen en
Drenthe rijden voorlopig niet.
Al eerder is aangegeven dat de
periode van stilstand in verband
met de coronacrisis werd verlengd tot half augustus. De bussen blijven nu tot minimaal 1
september stil staan.
De landelijke werkgroep buurtbussen is druk met het opstellen
van een apart buurtbusprotocol
om veilig en verantwoord reizen
met de buurtbus weer mogelijk
te maken. En dat is geen eenvoudige opgave. Een buurtbus
wordt namelijk vaak bestuurd
door oudere vrijwilligers, die
vallen in de risicogroep van corona. Bovendien is afstand houden tussen chauffeur en passagier door de grootte van de busjes niet op dezelfde wijze te regelen als in het reguliere openbaar vervoer. Daarom wordt er
voor de buurtbussen een apart
buurtbusprotocol opgesteld. In
dit protocol staat aangegeven
aan welke eisen de buurtbussen
moeten voldoen om te mogen
rijden. Zodra het protocol bekend is, worden de buurtbussen
zo snel als mogelijk conform het
protocol ingericht.
Tot het moment dat de buurtbussen weer de weg op mogen,
is er geen vervangend vervoer
beschikbaar. Dat betekent dat
scholieren, studenten en andere
reizigers die gebruik maken van
de buurtbussen zelf moeten uitkijken naar een alternatieve
manier van reizen. Ook bij een
goedgekeurd buurtbusprotocol
is het overigens de vraag of de
gehele dienstregeling gereden
kan worden. Onder de enthousiaste vrijwilligers bestaan namelijk de nodige zorgen rond
het coronavirus. Voor verschillende vrijwilligers kan het rijden op de buurtbus in coronatijd onverantwoord zijn.
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NPO1

Net 5

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.40 MAX vakantieman; consumentenprogramma
21.35 Denkend aan Holland; Janny
van der Heijden en Andre van
Duin maken een tocht over de
rivier de Vecht en de Loosdrechtse Plassen
22.20 Op 1
23.20 Journaal
23.55 Op1
00.35 Journaal
00.50 Eenvandaag

17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
20.30 The lord of the rings: the two
towers; fantasyfilm uit 2002
00.10 Major crimes; Am. misdaadserie

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit kwis; quiz, drie kandidaten duo’s laten zich testen
op hun muziekkennis
20.00 Journaal
20.25 Bevrijdingsjournaal augustus
1945
20.40 Hello goodbye; verhalen van
reizigers op Schiphol
21.35 De S.P.E.L. show; spel
22.30 Op 1; talkshow
23.50 Bevrijdingsjournaal augustus
1945
01.00 Op1

NPO 2
17.00 Journaal
17.10 Twee voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde; realityprogramma
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo; doc.
19.00 50/50; spel
19.30 Lang leve de liefde
20.30 Wij emigreren; reportage
21.30 Het zal mij een zorg zijn; doc.
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde
00.40 50/50

SBS 9
17.45 Trauma centrum
18.35 Achter gesloten deuren
20.30 Lethal weapon; actieserie
21.25 Lethal weapon
22.20 S.W.A.T.
23.10 S.W.A.T.
00.05 Mistresses

Veronica
18.00 Veronica’s funniest
18.15 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 Heat; misdaadfilm uit 1995
00.05 Carlito’s way: rise to power;
misdaadfilm uit 2005
01.45 Nachttv
21.30 Nieuwsuur
22.05 2doc: klanken van oorsprong;
doc.
00.00 Andries
00.30 Adieu God?
00.55 De nachtzoen

NPO 3
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.20 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.45 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.20 Aanmodderfakker; tragikomedie uit 2014
21.55 Sluipschutters; korte sketches
22.30 Promenade
23.00 Penoza
23.50 Smeris; politieserie

Fox
17.30 Laugh out loud
18.20 According to Jim
20.05 The X-files essential collection
21.00 The handmaid’s tale; dramaserie
23.00 CSI
00.50 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
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie
21.30 The good doctor
22.30 Grey’s anatomy; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy

RTL 4

EEN

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
wasrin zes kandidaten olv Ruben Nicolai vier dagen tegen
elkaar strijden
20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma
21.230 Bureau Burgwallen; reportageserie
22.30 De zwakste schakel; quiz olv
Bridget Maasland gaan negen
kandidaten de strijd met elkaar aan

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00
Journaal; 19.40 De stoel 19.50 FC de
Kampioenen 20.35 Switch 21.05 op
weg met Jan 22.45 First dates 22.45
Journaal 23.05 Salamander 23.54
Loterij/weer 23.55 De playlist

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
Junior 19.05 Ancient superstructures; doc.; doc. 20.00 Terzake 20.25
Terzake docu: made in Asia; reportage 21.15 Gorbachev-Reagan:
duel at the top 22.10 Extra time
23.10 The ordered case

Duitsland 1
17.15 Brisant; 18.00 Gefragt-gejagt;
quiz 18.50 Heiter bis todlicht morden
im norden 19.45 Wissen vor 8 20.00
Tagesschau 20.15 Wie gut ist deine
beziehung? 22.15 Tagesthemen
22.30 Tagesthemen 23.00 Trumps
Amerika 23.45 Geschichte im ersten:
Hotel-legenden: das Adlon in Berlin
00.30 Nachtmagazin

Duitsland 2
23.30 Nieuws en weer
23.45 Boulevard

RTL 5
17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 Eerste hulp bij festivals; realityprogramma
21.30 De ambassade; realityserie
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 Suits

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Hulk; Amerikaanse actiefilm
uit 2003
23.25 UEFA Europa League samenvattingen

18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Nicht tot zu
kriegen; misdaadserie 21.50 Heutejournal 22.20 I.T.; thriller uit 2016
23.50 Heute Xpress 23.55 Lena
Love; filmdrama

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Servicezeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30
Lokalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15
Markt 21.00 Die tricks mit unserem
wasser 21.45 NDR info; 22.00 45
min 22.45 Kulturjournal 23.15 Alan
Gilbert und Igor Levit

Eurosport
10.00 Snooker 00.00 Wielrennen
01.30 Snooker 03.00 Wielrennen

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

18.45 Achter gesloten deuren
20.30 Red eye; Amerikaanse thriller
uit 2005
22.10 The debt; thriller uit 2010
00.20 Mistresses

Veronica
18.00 Veronica’s funniest
18.15 The king of queens
18.45 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory; comedyserie
20.00 The big bang theory
20.30 The negotiator; thriller uit
1998
23.15 U.S. Marshals; Amerikaanse
thriller uit 1998

TV-WOENSDAG
NPO 1
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.05 SAIL; sportprogramma
20.00 Journaal
20.25 Bevrijdingsjournaal augustus
1945
20.35 Het beste van heel Holland
Bakt; bakwedstrijd

21.40 Foodtruck gezocht; realityprogramma
22.25 Op 1
23.25 Journaal
23.45 Bevrijdingsjournaal
00.00 Journaal

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

NPO 3
16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Papadag; dramaserie
21.15 Down to the road; realityprogramma
22.05 Ik durf het bijna niet te vragen
22.40 Zusjes
23.15 Penoza
00.05 Smeris

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainmentprogramma
19.30 RTL nieuws&weer
19.50 Burgers’ zoo natuurlijk; realityserie
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Uitstel van executie; realityprogramma
21.30 Beau five days inside; doc.
22.30 De zwakste schakel; quiz
23.30 RTL nieuws
23.45 Boulevard

NPO 2

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

RTL 8
17.35 The bold and the beautiful;
soapserie
18.10 The bold and the beautiful;
soapserie
18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Ja, ik wil!; filmkomedie uit
2015
22.30 Oesters van Nam Kee; filmdrama uit 2002

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

RTL 7
15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Hardcore pawn
20.25 UEFA Europa League
voorbeschouwing
20.55 UEFA Europa League; rechtstreeks verslag
23.00 UEFA Europa League
nabeschouwing
23.20 Samenvattingen

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

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

SBS 9
17.50 Traumacentrum

17.10 2 voor 12
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Typisch Bellingwolde; realityprogramma
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 De kennis van nu; wetenschapsprogamma
23.05 2doc: the road to Fame; doc.
00.10 Menachem begin: vrede en
oorlog
01.05 De nachtzoen

ÉÉN
18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 The dog house 19.00
Journaal/ weer ; 19.40 De stoel;
19.45 Weer 19.50 F.C. de Kampioenen 20.25 Switch 21.00 Die huis
21.55 First dates 22.40 Journaal;
23.00 Salamander 23.42 Loterijen
23.45 De playlist

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.00 Gorbachev-Reagan; duel at the top; doc. 20.00 Terzake
20.25 Terzake docu 21.15 Weduwen
na de val 22.05 Big little lies; misdaadserie; 23.45 Herhalingen

Duitsland 1
18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50
WaPo Bodensee; misdaadserie
19.45 Sportschau 20.00 Tagesschau
20.15 Die kanziel 21.05 In aller
freundschaft 21.45 Fakt 22.15 Tagesthemen 22.45 Der trafikant; filmdrama 00.30 Nachtmagazin

Duitsland 2
17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.00 Soko
Koln 19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim cops 20.15 ZDF-zeit: Armes
Deutschland, reiches Deutschland
der vermogenscheck 21.00 Frontal
21 21.45 Heute journal 22.15 Mein
Wille geschehe 22.45 Unvergesslich- under chor fur menschen mit
demenz 23.30 Markus Lanz

Duitsland 3
19.30 Lander- magazine 20.00 Tagesschau; 20.15 Visite; 21.15 Panorama 3 21.45 NDR info 22.00 Tatort

Europort
10.00 Snooker 00.00 Sporza; 00.45
Wielrennen 01.30 Snooker

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

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

Veronica

Fox
17.55 Laugh out loud
18.50 According to Jim
20.35 9-1-1
21.30 The royals
22.25 The royals
23.15 The X-files essential
00.10 Stumptown

17.35 The bold and the beautiful;
soap
18.10 The bold and the beautiful;
soap
18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.00 Married at first site Australie
20.30 Rokjesdag; Nederlandse
filmkomedie

Veronica zendt dinsdag om 20.30 uur de spannende film The
Negotiator uit. De hoofdrollen zijn voor Samuel L. Jackson en
Kevin Spacey. Danny Roman is een gewaardeerd politieagent
bij de Chicago Internal Affairs Bureau en een expert in het onderhandelen met gijzelnemers. Maar dan wordt hij vals beschuldigd van moord en andere misdaden. Zijn leven is plots
compleet verwoest, want hij kan niet bewijzen dat hij onschuldig is. Hij besluit de rollen om te draaien en gijzelt zijn chef en
collega's. Hij geeft aan alleen te onderhandelen met Chris Sabian die op tijd aankomt, maar de scherpschutters staan al
klaar...

16.55 SpangaS
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Jouw schuld dat ik dik ben;
realityprogramma
20.15 Het beste van ….50 jaar Toppop; muziekprogramma
21.05 Duran Duran: there’s something you should know
22.15 Lauren!
23.00 Typhoon in Amerika
23.35 Penoza
00.30 Nachtprogramma

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Briljant!; amusement
21.30 Britain’s got talent; talentenjacht
23.05 De zwakste schakel; quiz
00.05 Nieuws
00.20 Boulevard

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

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Automata; actiefilm uit 2014
22.40 Horns; thriller uit 2013
01.20 Nachttv

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 Masterchef Australie
20.30 The blind side; Amerikaans
filmdrama uit 2009
23.05 Save the last dance; Amerikaans filmdrama
01.20 Nachttv

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the Zoo
19.00 50/50
19.30 Lang leve de liefde
20.30 Journet tot he center of the
earth; Avonturenfilm uit 2008
22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Samenvattingen UEFA Champions League; samenvatting
23.50 Lang leve de liefde

Op Net 5 is vanavond (maandag) om half negen de fantasyfilm The Lord of the Ring: The Two Towers uit 2002
te zien. Frodo en Sam trekken verder in de richting van
Mordor om hun taak te volbrengen. Hierbij krijgen ze
hulp uit onverwachte hoek. Ondertussen proberen Merry
en Pippin te ontsnappen uit de handen van de Orcs, en
helpen Legolas, Aragorn en Gimli koning Theoden van
Rohan in zijn strijd tegen de legers van Saruman. De
hoofdrollen zijn voor Kate Blanchett, Orlando Bloom,
Christopher Lee, Sean Astin, Brad Dourif, Bruce Allpress,
en Sam Comery. Peter Jackson was de regisseur.

RTL 8

NPO 3

RTL 4

RTL 5

SBS 9

18.00 Veronica’s funniest
18.10 The king of queens
18.35 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Air force one; thriller uit 1997,
met Harrison Ford
23.05 Cliffhanger; actiefilm uit 1993
01.15 Hart van Nederland

NPO 2

ERUIT GELICHT

Paleis voor een Prikkie
22.55 App; Nederlandse thriller uit
2013
00.35 Nachttv

ÉÉN
18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Weer 19.50 F.. de Kampioenen 20.27
Joker + lotto; 20.30 Switch 21.00
Mon plat prefere 22.15 Journaal/
Weer; 22.35 Salamander 23.26 Loterijen 23.30 De playlist

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 Weduwen na de val
20.00 Terzake; 20.25 Sporza: Europa
League; 21.30 Equator from the air
22.30 Escape at Dannemora

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

Paleis voor een Prikkie is vanaf 26 augustus terug op SBS 6
met twee nieuwe topdesigners: het Brabantse duo Brian en
Peer. De interieurontwerpers gaan op pad om de woonkamers
van gezinnen zonder budget om te toveren tot stijlvolle paleisjes. Brian en Peer hebben veel ervaring met interieurs uit het
luxe segment, horeca en retail zoals een penthouse, een huis
aan zee of een gezellige wijnbar. Daarbij is de mannen niks te
gek of vreemd zolang ze kunnen zorgen voor een warm interieur met comfort. Maar hoe gaan zij dat doen met een budget
van slechts 250 euro. Lukt het de mannen dan ook om creatief
genoeg te zijn? En is iedereen uiteindelijk blij met het resultaat?
Interieurontwerpen en styling zit in het DNA van Brian en
Peer. De inspiratieradar van de twee Brabantse designers staat
altijd aan. Peer is de man van het indelen, het maatwerk en
het gebruik van kleur en grafische elementen. Brian heeft een
passie voor stoffen en behang en hij zorgt met zijn oog voor detail voor een flinke dosis glamour en unieke accessoires. De
mannen laten zich inspireren door mode, kunst, muziek, architectuur, reizen maar vooral ook door het dagelijks leven. Deze
inspiratie gebruiken ze vervolgens om persoonlijke, comfortabele en elegante interieurs te creëren.
Als ze niet op reis zijn, brengen de twee Bourgondiërs hun tijd
het liefst door in hun landelijk gelegen huis met hun honden
Ginger & Lotus, familie en vrienden. Dan zijn ze ver weg van
alle glamour en luxe en richten ze zich op de natuur en alles
wat met koken en eten te maken heeft. Daarnaast hebben beide mannen een grote liefde voor Azië, iets wat regelmatig terug te zien is in hun ontwerpen en vooral ook in de kookkunst
van Brian.
Brian voegt toe: ,,Normaal gesproken ontwerpen we interieurs
voor mensen die niet gek opkijken van een dubbeltje meer of
minder. We vinden het mooi om voor dit programma mensen
te mogen helpen met een klein budget. Peer en ik hopen veel
Brabantse warmte en gezelligheid in het interieur van deze
mensen aan te brengen. We zijn al druk bezig met de opnames
en vinden het onwijs leuk om te doen!”

Duitsland 2
16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wismar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
Heute 19.25 Heldt 20.15 Mein altweibersommer; filmdrama 21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen 22.45
Maischberger, die woche 00.00
Nachttv

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Ausgerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde;
19.30 Landermagazine; 20.00 Tagesschau; 20.15 Expeditionen ins tiereich 21.45 NDR info 22.00 Grossstadtrevier 22.50 Extra 3 23.20 Zapp
live 23.50 7 tage 00.20 The legacy

Eurosport
16.30 Wielrennen 16.50 Wielrennen
18.30 Formule E 20.00 Snooker
23.00 Formule E

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

Woensdag: Rokjesdag
RTL8 heeft woensdagavond om half negen de Nederlandse
speelfilm Rokjesdag uit 2016 op het programma staan. Rokjesdag. Die mooie eerste dag in het vroege voorjaar waarop vrouwen spontaan en massaal besluiten dat het kan, met blote benen naar buiten. Ineens fladderen overal rokjes en jurkjes. En
iedereen weet: de lente hangt in de lucht. Voor de naar liefde
hunkerende personages in Rokjesdag is dit de perfecte dag
voor een cursus Koken voor Singles . Veertien personages
beproeven hun geluk in de liefde. Het eerste deel van de
avond volgt de regels van het spel: er wordt gepraat, een beetje gekookt maar vooral schaamteloos geflirt.
Johan Nijenhuiswas de regisseur. Manuel Broekman, Jim Bakkum, Loek Peters, Lieke van Lexmond, Birgit Schuurman,
Niels Gomperts, Carly Wijs, Martijn Fischer, Hassan Slaby,
Barbara Sloesen, Ferdi Stofmeel, Werner Kolf, Roosmarijn
van der Hoek, David Lucieer, Steef Cuijpers, Anne-Marie
Jung, Ilse Warringa en Melissa Dros zijn de acteurs.
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Adverteren doet verkopen
Voetbalkamp
in Uithuizen
UITHUIZEN - Op de velden van
Noordpool UFC in Uithuizen
wordt deze week het voetbalkamp Wad Aans gehouden. De
organisatie is in handen van
oud-prof Henk de Haan en voormalig SV Bedum-trainer René
Wollerich van Voetbalcenter
Meerstad. Wad Aans staat voor
een voetbalkamp waarbij veel
gevoetbald wordt, veel aandacht
is voor de techniek en veel partijspelen worden gehouden. Het
kamp staat bol van de activiteiten waardoor de kinderen echt
het gevoel hebben dat ze op een
kamp zijn, waarbij plezier voorop staat. In de zomer van 2014
en 2015 was dit kamp een groot
succes, waaraan gemiddeld
meer dan 70 kinderen deelnamen. Kinderen (voetballers en
keepers) van 5 tot en met 14
jaar kunnen zich inschrijven.
Meisjes zijn vanzelfsprekend
welkom. Deelname is niet gratis.
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Usquerder promoot
stad Groningen
middels Cityrun
USQUERT - Langeafstandsloper Richard van der Werff is
twee jaar geleden in het Schotse Edinburg voor de eerste
keer in aanraking gekomen met een Cityrun. Nu heeft de
48-jarige inwoner van Usquert er al ruim dertig, in allerlei
vormen, zelf georganiseerd. Een Cityrun is geen wedstrijd, maar een bijzondere manier om kennis te maken
met een stad.
door Johan Staal
,,Voor 2018 had ik weleens van een
Cityrun gehoord, maar ik was er
nog nooit echt mee in aanraking
gekomen. Twee jaar geleden was
ik echter samen met mijn gezin in
Edinburgh om daar een marathon
te gaan lopen. Daar werd toen ook
een Cityrun georganiseerd. Daar
heb ik, samen met mijn zoon en
dochter, aan meegedaan. Dat was
een hele leuke ervaring en meteen
dacht ik dat zoiets in de stad Groningen ook mogelijk moest zijn.
Door mijn interesse in de geschiedenis van de stad Groningen, en
wat zich daar in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld, en
door mijn passie voor het hardlopen zag ik voldoende mogelijkheden om ook in Groningen een Cityrun te organiseren. Een Cityrun
kan op verschillende manieren,
want naast hardlopend kan het
ook in een wandeltempo gebeuren.
Mijn voorkeur gaat echter uit naar

hardlopen”, aldus een enthousiaste Richard van der Werff, die aangeeft dat hij op die manier meer
van de stad kan laten zien. Voor
dit interview heeft de Noord-Groninger er als gids echter voor gekozen om te gaan wandelen waarbij
wel duidelijk wordt dat er doorgelopen moet worden. ,,Dat vertel ik
de wandelaars ook altijd. Met slenteren schieten we niet op. Dan kan
ik te weinig laten zien en vertellen”, aldus Van der Werff, die vanaf het vertrekpunt, het stadsstrand
aan de Oosterhamrikkade, direct
koers zet richting de Prinsentuin.
,,Daar is het vaak heerlijk rustig
en dat is een mooi contrast met de
drukke weg die er voorlangs
loopt”, zo laat Van der Werff weten, terwijl hij even later naar een
huis wijst waar de oprichter van
aardappelmeelfabriek
AVEBE,
Willem Albert Scholten, heeft gewoond. ,,Ook daar heb ik diverse
verhalen over te vertellen zoals het
Brinta-verhaal dat zijn oorsprong
in Foxhol kent en waar de vader
van de bekende cabaretier Bert

Visscher een belangrijke rol in
heeft gespeeld.” Ondertussen gaat
de wandeling verder en vertelt de
in het dagelijks leven als projectleider bij Prevent-IVG in Scheemda werkzame langeafstandsloper
dat zijn idee van een Runningtour
door de stad Groningen niet helemaal nieuw was. ,,Toen ik er mij
wat meer in ging verdiepen, kwam
ik nog iemand tegen die iets dergelijks organiseerde maar die deed
dat meer via fietsexcursies. Mijn
passie ligt echter bij het hardlopen
en daarom sprak mij het zoals wij
het in Edinburgh hebben ervaren
meer aan. Voordat ik begon met
het organiseren van mijn eerste Cityrun heb ik eerst het nodige aan
informatie verzameld. Dat was niet
alleen over de geschiedenis van
de stad Groningen in de tijd van
Bommen Berend maar ook veel
over de periode in de Tweede Wereldoorlog. Het mooie van het organiseren van een Cityrun is dat je
niet alleen zelf steeds nieuwe dingen over de geschiedenis van een
toch wel bijzondere stad ontdekt,
maar dat je ook sportief bezig
bent. Dat laatste vind ik ook het
leuke.” Het sportieve gedeelte kan
overigens op verschillende manieren worden ingevuld. ,, Zo is er
voor de wat meer geoefende lopers
een tour van zestien kilometer en
kan een wat minder geoefende
deelnemer voor zeven of dertien
kilometer kiezen. Verder bestaat

Nieuwe gezichten bij
eerste training De Heracliden

I
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Richard van der Werff laat hardlopend de mooiste plekjes van Groningen zien.

de mogelijkheid om een speciale
tour te maken. Zo kreeg ik van een
echte FC Groningen-fan uit Finsterwolde het verzoek of ik een
tour kon organiseren waarbij ook
de locatie van het vroegere Oosterpark Stadion werd bezocht. En verder wilde hij ook graag dat de
nieuwe woning van Arjen Robben
in de tour werd meegenomen. Dat
waren twee locaties die redelijk
ver uit elkaar lagen, waardoor het
uiteindelijk een route van 21 kilometer werd. Dat kwam omdat ik
deze op en top FC Groningen-fan
ook verder nog wat van de stad
Groningen wilde laten zien”, aldus
een enthousiaste gids, die in de
tuin van het Pepergasthuis duidelijk maakt dat hij het organiseren
van een Cityrun puur als een hobby ziet. ,,Na de start in december
2018 heb ik tot nu toe tussen de
dertig en vijfendertig Cityruns georganiseerd. Dat doe ik bij voorkeur op de vrijdag of op zondag-

ochtend en meer wil ik ook niet.
Het is echt hobbymatig en de vergoeding die ik vraag gebruik ik
puur en alleen voor de kosten die
ik maak. Of ik steun er een goed
doel mee. Want ik hoef er niet aan
te verdienen”, vertelt de Usquerder, die verder laat weten dat hij
het liefst op zondagochtend door
de stad loopt. ,,Dan is het heerlijk
rustig. Vaak is het enige dat je tegekomt, iemand dat van een feest
op weg naar huis is. Een dan nog
rustige stad geeft mij nog meer de
gelegenheid om het nodige over
Groningen te vertellen.”
Dat er voldoende over een eeuwenoude stad te vertellen valt,
blijkt wel wanneer we door het
hoofdstation wandelen. Ook dan
zijn de verhalen van de gids talrijk
en valt niet alleen zijn enorme
kennis over het Groningen van
eeuwen terug op maar geldt dat
ook voor Groningen ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog. ,,Voor

de Tweede Wereldoorlog had ik altijd al veel interesse en dat is alleen maar meer geworden. En dat
ik die kennis nu kan delen in combinatie met mijn passie voor het
hardlopen, maakt het nog leuker.
Wat het organiseren van een Cityrun verder nog meer bijzonder
maakt, is dat je via de deelnemers
soms informatie krijgt over een gebeurtenis of gebouw dat je zelf nog
niet wist. Zo heb ik in de periode
dat ik nu bezig ben al heel veel geleerd over een stad die voor veel
mensen echt vol geheimen zit. Er
zijn mensen die al ruim dertig jaar
in de stad wonen maar nu met dingen geconfronteerd worden waar
ze echt nog nooit eerder iets van
hadden gehoord. En ik moet zeggen, dat maakt het organiseren
van een Cityrun iedere keer weer
speciaal. Wat het verder ook bijzonder maakt, is dat ik de mogelijkheden sinds kort wat heb kunnen uitbreiden. Er was namelijk

vraag naar een culinaire tour en
daar is ‘happen en stappen’ uit ontstaan. Tijdens deze wandeltocht
door de binnenstad worden naast
het wandelen ook verschillende
sfeervolle eetgelegenheden aangedaan. Daarnaast kan er een bierproeverij en/of een boottocht aan
deze tour toegevoegd worden. Zo
zijn er dus voldoende mogelijkheden, maar voor mij blijft de hoofdmoot het hardlopen. Zo ben ik een
kleine twee jaar geleden begonnen en dat zal ook steeds de rode
draad blijven. En verder zorg ik er
voor dat het een leuke hobby
blijft. Ik ben wel iemand die van
afwisseling houdt en daarom ook
graag andere evementen, zoals
zeilweekenden of hardlooptochten, organiseert.”
Mensen die met Van der Werff
een tocht door de stad Groningen
willen maken, kunnen een mail
sturen naar richard@groningencityrunning.com.

Bert Volders fluit in de
geest van de wedstrijd
Bert Volders is in 2004 begonnen als KNVB-scheidsrechter. Nu, zestien jaar later, fluit de 54-jarige Bedumer zijn
wedstrijden hoofzakelijk in de tweede klasse. Volders,
een arbiter die fluit in de geest van de wedstrijd, heeft
daarnaast grote indruk gemaakt met zijn kennis van de
spelregels.
door Johan Staal

Trainer Jaap Danhof wordt geflankeerd door de nieuwelingen Roy Streppel (links) en Marwin Spriensma.
De eerste en tweede selectie
van vierdeklasser De Heracliden heeft zaterdag de eerste
trainingssessie in aanloop naar
het nieuwe seizoen afgewerkt..
Onder tropische weersomstandigheden vond men het fijn om weer
te kunnen voetballen en elkaar
weer op het sportveld te kunnen
treffen. Ook werden er verschillende nieuwe mensen verwelkmomd.
Waaronder de trainer. Jaap Danhof kwam over van Poolster, maar
was al eens eerder trainer in Uithuizermeeden. De huidige eerste
elftal-spelers speelden toen nog in
de jeugd. Verder kwam Marwin
Spriensma over van vv Winsum en
lijkt de eerste doelman bij De Her-

acliden te kunnen worden. Spriensma woont in Uithuizermeeden en speelde voor zijn overstap
naar Winsum in de jeugd van De
Heracliden. Terug op het oude
nest zogezegd. Dit geldt zeker ook
voor Roy Streppel. Streppel doorliep de gehele jeugdafdeling van
de Meisters, was jarenlang aan-

Chris Ruigendijk
voltooit zware
Trail des Fantômes
Loopgroep Bedum-lid Chris Ruigendijk heeft donderdag de 42 kilometer lange en loodzware Trail
des Fantômes in de Belgische Ardennen voltooid.
Het betreft een loop over onverharde paden met diverse pittige
klimmetje, deels gezekerd met
touwen, een rivieroversteek en
veel hoogtemeters. De start en finish waren in La Roche-en-Ardenne. Door corona was er gekozen
voor een start verspreid over 30
dagen, waarbij deelnemers zelf de
starttijd kunnen bepalen en om
18.00 uur gefinisht moeten zijn.
Chris Ruigendijk ging donderdag
van start op de langste afstand van
42 kilometer met 2130 hoogtemeters. Hij is een goed getraind en
snelle atleet, maar hij had met de
pittige stukken toch best wat moeite. Na 6 uur en 30 minuten wist hij
voldaan en vermoeid de finish te
passeren.

voerder van het eerste elftal en
speelde de afgelopen jaren in het
eerste elftal van vv Winsum. Deze
zomer keerde hij terug. Streppel
liep er zaterdagmiddag bij alsof hij
nooit is weggeweest. Zaterdag
speelt De Heracliden de eerste oefenwedstrijd, in Uithuizermeeden
tegen SC Loppersum.

,,De eerste klasse is het hoogste niveau waarop ik gefloten heb”, vertelt Volders. ,,Een paar jaar geleden was ik wel dichtbij een volgende promotie. Maar dat ik de
stap naar de hoofdklasse niet heb
gehaald, komt denk ik door mijn
manier van fluiten. Ik ben een
scheidsrechter die graag in de
geest van de wedstrijd fluit en ik
heb het idee dat de KNVB liever
ziet dat een arbiter zich niet teveel
buiten de aangegeven lijntjes be-

geeft. Ik heb als scheidsrechter bijvoorbeeld ook meer met Bas Nijhuis dan met Björn Kuipers. Ik
vind Kuipers een wat ‘saaie’
scheidsrechter die door het keurig
binnen het aangegeven kader te
fluiten overigens wel een mooie
carrière heeft gemaakt en ook nu
nog tot de top behoort”, aldus de
Bedumer.

België
Volders werd op vrij late leeftijd
scheidsrechter. ,,Ik ben geboren in
Stadkanaal, waar ik voor SJS ging
voetballen. Daar heb ik precies
één wedstrijd in het eerste elftal

gespeeld. Dat was tegen ZNC,
waar oud-prof Henk Oosterwold
toen mijn directe tegenstander
was en die mij alle hoeken van het
veld liet zien. Op drieëntwintigjarige leeftijd ben ik na mijn studie
naar België verhuisd, waar ik uiteindelijk vier jaar heb gewoond.
Daar wilde ik mijn voetballoopbaan graag voortzetten maar dat
lukte niet. In België heb je niet, zoals in Nederland, meerdere teams
binnen een club. Dat zorgde er
voor dat het voetballen daar beperkt bleef tot het voetballen met
vrienden. Wat ik toen ben gaan
doen, is hardlopen. Uiteindelijk
heb ik drie marathons gelopen: in
Kevelaar, Maastricht en Eindhoven. Mijn persoonlijk record staat
op 3 uur 30 minuten. In 1997 ben
ik naar Bedum verhuisd. Daar
werd ik lid van CVVB, waar mijn
voetbalactiviteiten beperkt bleven
tot het spelen voor het zesde elftal.
Dat heb ik een aantal jaren gedaan, tot ik in contact kwam met
Bé Bultena. Met hem kreeg ik het
er over dat ik er wel voor voelde
om scheidsrechter te worden.
Daarop volgde al snel mijn aanmelding voor de cursus en floot ik
in het seizoen 2004/05 mijn eerste
wedstrijd. Ik moet zeggen dat ik al
snel de nodige vorderingen maakte, waarbij ik in Simon Schuil Sr.
een prima begeleider had. Maar
uiteindelijk moet je het toch vooral zelf doen, waarbij ik het wel
prettig vind om als lid van de
COVS-afdeling Groningen de centrale training te volgen. Dat doe ik
een keer per week op dinsdag en
waar ik dan mijn ervaringen met
collega’s kan uitwisselen. Verder
train ik nog een keer per week
voor mijzelf en die training doe ik
in de vorm van een duurloop. Zo
ben ik drie keer per week met
mijn hobby bezig en daarnaast heb
ik een seizoenkaart van FC Groningen zodat ik zowel aan het actief als passief beleven van de
voetbalsport volledig aan mijn
trekken kom.”

Spelregelkennis

I

Scheidsrechter Bert Volders.

De spelregelkennis van Bert Volders is opzienbarend. De Bedumer
heeft nu zes keer de COVS-spelregelwedstrijd om de Johan Roedersbokaal gewonnen. ,,Als ik aan
een quiz of een spel meedoe, dan
probeer ik ook om te winnen. Dat
zit nu eenmaal in mij, al moet het
wel op een faire manier gebeuren”, vertelt de arbiter, die in het
dagelijks leven actief is als docent
Marketing op de Hanzehogeschool.
Dat faire wil Volders ook op en
rond het voetbalveld zien.
,,Scheidsrechters, spelers, stafle-

den en het publiek moeten met respect met elkaar omgaan. Ik weet
dat ik als scheidsrechter fouten
maak. Fouten die ik vaak niet
meer terug kan draaien. Daar
wordt dan vaak vol emotie op gereageerd en dan is het de zaak om
dat op een juiste manier op te lossen. Er wordt vaak gezegd dat het
trainer zijn een ervaringsvak is.
Maar wat denk je van het scheidsrechtersvak? Toen ik zestien jaar
geleden begon te fluiten, floot ik
totaal anders dan nu.” Volders was
toch al 38 jaar toen hij begon. ,,In
mijn groep ben ik met mijn 54 jaar
denk ik de oudste. Dan kan het gebeuren dat je door de jeugd wordt
ingehaald en wat ook niet erg is.
Maar toch ben ik van mening dat
het voor een jonge scheidsrechter
niet te snel moet gaan. Dat willen
ze vaak wel graag. Ergens snap ik
dat wel, want ook de jonge scheidsrechter heeft steeds minder het geduld om op zijn beurt te wachten.
En verder wil de KNVB zoveel mogelijk scheidsrechters binnenboord houden omdat het aantal
scheidsrechters toch wat terugloopt. Maar laat één ding duidelijk
zijn: ik beleef nog heel veel plezier
aan het fluiten en kan bijna niet
wachten tot het seizoen weer gaat
beginnen. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik niet had verwacht dat we dit
kalenderjaar nog weer los zouden
gaan wat het amateurvoetbal betreft. Daarom had ik mij ook weer
wat meer op het hardlopen gestort
en had ik zelfs het plan om toch
weer een keer een marathon te
gaan lopen. Helaas heb ik door het
wat frequenter lopen van langere
duurlopen een lichte knieblessure
opgelopen waardoor ik een aantal
oefenduels heb moeten laten
schieten. Maar wanneer het bekertoernooi van start gaat, verwacht
ik weer fit te zijn. En op wat voor
niveau ik dan wordt ingedeeld,
zien we dan wel weer. Zo heb ik vorig seizoen ook een keer in de vierde klasse gefloten en waar ik toen
oprecht van heb genoten. Want
ook in die klasse kun je een dusdanige entourage aantreffen wat je
met een goed gevoel huiswaarts
doet keren”, aldus Bert Volders,
de scheidsrechter met zijn sporttas
over de schouder.
,,Dat is inderdaad iets wat bij mij
past. Ik heb als ik na een wedstrijd
ga wel een jasje aan, maar kom bij
mij niet aan met een rolkoffer.
Daar ben ik het type niet voor.
Want om eerlijk te zijn word ik liever gezien als de scheidsrechter
die in de geest van de wedstrijd
fluit dan dat het gaat over je uiterlijk vertoon.”
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Manfred Munters:
van voetbal- naar
hardloopschoenen
Nog steeds is Manfred Munters lid van de voetbalvereniging De Fivel uit Zeerijp. Maar sinds het seizoen 2019/20
staat het zelf actief voetballen op een laag pitje omdat
de 50-jarige inwoner van de stad Groningen meer tijd
aan het lopen van lange afstanden is gaan besteden.

door Johan Staal
,,Een paar jaar geleden zaten we
bij De Fivel met een groepje in de
kantine en kregen we het over het
meedoen aan een Mud Run. Dat is
een prestatieloop waarbij je door
moddersloten en over de meest
vreemde obstakels gaat. Met een
groepje spelers -onder anderen
Bart Pijper, Geert van der Veen en
Alderik van der Ploeg- heb ik aan
een paar van die Mud Runs meegedaan”, vertelt Munters. En dat
smaakte naar meer. ,,Ik deed door
de Mud Runs al wat meer aan
hardlopen en dat zorgde er weer
voor dat ik ging kijken of ik bijvoorbeeld een halve marathon
leuk zou vinden. Daar ben ik toen
gericht voor gaan trainen. In Hamburg heb ik mijn eerste en in Berlijn mijn tweede halve marathon
gelopen. Over beide halve marathons was ik meer dan tevreden en
dat zorgde uiteraard weer voor een
nieuwe uitdaging. Die nieuwe uitdaging was het lopen van een hele
marathon. Toen het plan voor een
hele marathon lopen er eenmaal
was, wist ik ook direct dat ik die in
New York wilde gaan doen. Als ik
het in de laatste kilometers lastig
zou krijgen, zou de entourage in

New York mij er wel doorheen slepen, dacht ik. Deze plannen zorgden er wel voor dat ik het voetballen bij De Fivel op een laag pitje
moest zetten. Ik wilde namelijk
niet het risico lopen dat ik door
het voetballen een blessure op zou
lopen waardoor de marathon van
New York in gevaar zou komen.
Doordat ik minder ging voetballen
kon ik ook mijn zaterdagen anders
invullen. Mijn twee zoons, Leroy
en Davey, voetballen bij de vv
Winsum. Leroy is doelman bij de
Onder 19 en Davey spits bij de Onder 17. Ze spelen allebei in het eerste team van hun leeftijdsgroep en
dat betekent dat hun wedstrijden
ook steeds vaker in de middaguren
gepland staan. Maar ik heb nu
meer tijd om de jongens te volgen”, vertelt Manfred Munters.

FC Wageningen
Hoewel Munters en De Fivel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, begon hij op een heel andere
plaats met voetballen. ,,Ik ben in
Wageningen geboren en ging daar
voetballen bij WVV Wageningen
1911. Dat was ook de club waar FC
Wageningen uit is ontstaan. Dat
was in 1978 en ik weet nog goed
dat wij als jeugdleden van WVV
Wageningen de programmaboekjes van de profclub mochten verkopen. Helaas bestaat de proftak

Winsum traint weer

Winsum traint weer, met onder anderen de van FC LEO teruggekeerde Stan Buikem,a. Foto: VV Winsum.
Op het nieuwe Geert Reinders
Sportpark in Winsum is de
hoofdmacht van eersteklasser
vv Winsum zaterdag aan de
voorbereiding op het nieuwe
seizoen begonnen.

op het programma. De Winsumers
oefenen dan tegen Gorecht, de exclub van Bert Vos waar nu Hans
van der Ploeg (ex-Viboa en -CVVB)
aan het roer staat.

niet meer en is het stadion ‘De Wageningse Berg’ een soort van ontmoetingsplaats voor oud-voetballers geworden. Mijn moeder woont
nog in Wageningen en wanneer ik
bij haar op bezoek ben, rij ik ook
altijd nog even naar het stadion.
Voor WVV Wageningen heb ik tot
mijn 21e gevoetbald om daarna
voor de zondagclub WAVV te gaan
spelen. Toen ik 25 jaar was, kreeg
ik in het Noorden een relatie waardoor ik in Westeremden kwam te
wonen. Westeremden ligt bijna tegen Zeerijp aan en daarom was de
keuze om voor De Fivel te gaan
spelen ook logisch. Ik was toen nog
werkzaam bij de Marechaussee en
was gelegerd in Seedorf. Ik begon
daarom ook in het derde elftal,
maar al snel kwam ik in het tweede team terecht. Onder trainer
Gerrie Koster kwam ik vervolgens
in het eerste elftal, waar ik een
groot aantal jaren in heb gevoetbald. Nu ik er zo over nadenk, heb
ik in mijn periode als speler van
het eerste elftal alleen maar prima
trainers gehad zoals Gerrie Koster
die mij liet debuteren Hans Vos,
waarmee we in het seizoen 1999/00
kampioen in de vierde klasse zijn
geworden, Jeroen Korpershoek,
Ronald Vermeulen en zelfs toen
Simon Schuil trainer was heb ik als
veertigplusser nog een paar keer
met het eerste meegedaan. Met
Hans heb ik nog steeds contact,
want regelmaat tref ik hem bij
Noordwolde waar zijn zoon Marco
met mijn vriendin Lidia haar zoon,
Jesse Hylkema, in het eerste elftal
speelt. Maar ook daarbuiten treffen we elkaar nog regelmatig en
komen er verhalen van vroeger op
tafel. Verhalen over de derby’s,
wat toen nog echte derby’s waren.”

Inzet
Munters was geen speler die het
van zijn techniek moest hebben.
,,Maar wel van mijn inzet. Wanneer je dan tegen Noordwolde,
Middelstum of Stedum speelde,
dan wist je dat er strijd geleverd
moest worden. Maar het mooie
was dat je na afloop samen een
biertje kon drinken en er rustig
over de wedstrijd nagepraat
werd”, vertelt Manfred Munters,
die ook nog een aantal jaren deel
heeft uitgemaakt van het jeugdbestuur van De Fivel. ,,Doordat ook
mijn beide jongens in Zeerijp voetbalden, word je automatisch bij
het jeugdgebeuren betrokken. Het
hoort ook zo dat je als ouders wat
doet voor de vereniging waarvan
je kind lid is. Binnen het jeugdbestuur werd ik op een gegeven moment de opvolger van Gerard Kuilman, die jarenlang jeugdvoorzitter
was geweest. Nu ik vaak een grotere vereniging, vv Winsum, kom
kijken merk ik dat veel vrijwilligers bij een kleine vereniging
meerdere petten op moet hebben.
Als ik kijk wat je toen allemaal als
jeugdvoorzitter deed, was dat gewoon heel veel. Maar dat gold ook
voor de andere vrijwilligers en dat
is nu niet anders. Natuurlijk is het
prachtig dat er mensen zijn die er
met hun hele ziel en zaligheid voor
willen zorgen dat hun club zicht op
een gezonde toekomst houdt. Maar
je moet als kleine vereniging ook
realistisch zijn. Er kan namelijk
een moment komen dat je toch
eens wat verder moet kijken dan
alleen je eigen sportcomplex. Misschien is het op een gegeven moment wel beter om samen met een

Trainer Bert Vos kon op de eerste
training enkele nieuwe gezichten
verwelkomen. Uit de tweede selectie sloten Robin Faber, Gerbrand
de Boer en Nick Lukassen aan, terwijl er ook versterking van buiten
kwam waaronder Max Heijnen
van zondag-eersteklasser SVBO uit
Emmen en de van FC LEO teruggekeerde Stan Buikema.
Winsum raakte met oud-prof Rogier Krohne wel een geslepen spits
kwijt, terwijl ook Kay Bootsma
(PKC’83), Reinder Haaksema
(SIOS), Maikel Hoormann (SV Bedum) en Roy Streppel (De Heracliden) de club verlieten.
De eerste selectie traint deze week
nog twee keer in Winsum en vertrekt vrijdag voor een trainingskamp naar Ameland. Daar kruist
men de degens met derdeklasser
Geel Wit.
Een week later, op 22 augustus,
staat de allereerste wedstrijd van
Winsum 1 op het nieuwe sportpark

I Wim

Helder heeft naast voetbal een passie voor muziek.

I

Manfred Munters is nog lid van De Fivel, maar is gegrepen door het hardloopvirus.

club uit de buurt verder te gaan. Ik
weet dat er bij De Fivel en Loppersum weleens is gesproken over een
samenwerking, maar dat het niet
is gelukt”, weet Manfred Munters.

Zorg
Munters heeft als sporter de voetbalschoenen ingeruild voor hardloopschoenen. Ook op een ander
gebied gooide hij het roer om. ,,Na
mijn periode bij de Marechaussee
ben ik nog een tijd werkzaam geweest in een asielzoekerscentrum
en kreeg ik steeds meer affiniteit

met het verlenen van zorg. Dat
zorgde er voor dat ik op een gegeven moment bij ’s Heeren Loo
kwam te werken met mensen met
een verstandelijke beperking.
Maar dat wilde ik niet tot mijn
pensioen blijven doen. Ik wilde
echter wel zorg blijven verlenen,
maar dan anders. Ik ben nu zelfstandig mentor en help mensen
met allerhande zaken rondom het
aanvragen van een Mentorschap
en/of Bewindvoering en PGB. Door
mijn netwerk via ’s Heeren Loo
ben ik bekend met bijna alle on-

dersteunende instanties in onze
omgeving en weet daarom vaak de
juiste persoonlijke begeleiding te
vinden.” Die stap heeft hij zeven
jaar geleden gezet. Het was een
dappere keuze. ,,Johan Cruijff zei
ooit ‘als je niet schiet, kun je ook
niet scoren’. Zo zie ik het ook.” En
daarbij doelt Munters niet alleen
op zijn carrièreswitch, maar ook op
zijn keuze om marathons te gaan
lopen. ,,De eerste, in New York
dus, liep ik op 3 november 2019 in
een tijd van 4 uur en 22 minuten.
Daar was ik heel tevreden mee. De

tweede staat voor 6 december in
Valencia op het programma. Die
gaat voorlopig nog door. Ik hoop
dat dit ook zo blijft, maar door het
coronavirus is dat nog maar afwachten.” Of Munters ooit weer de
voetbalschoenen aantrekt, is ook
afwachten. ,,Als ik weer ga voetballen, zal dat in de 7:7-competitie
zijn. Want een hele competitie op
de zaterdagmiddag zie ik niet snel
meer gebeuren. Hoe mooi die tijd
ook was, ik heb er heel veel mooie
dingen voor teruggekregen en dat
is mij heel veel waard.”

Wim Helder:
muzikale rechtsback
Wim Helder heeft ruim twintig seizoenen in het eerste
elftal van vv Bedum gespeeld. Het voetballen combineerde de rechtsback met een andere passie: muziek.
Helder speelde in de band Simpel Zat. De Bedumer kijkt
met veel voldoening op zijn voetbalcarrière terug. Wel
betreurt hij het dat het zondagvoetbal in Bedum inmiddels ter ziele is gegaan.
door Johan Staal
,,Ik speelde op 17-jarige leeftijd
mijn eerste wedstrijden in het eerste elftal van vv Bedum. Dat was
nog niet direct als basisspeler. Dat
was een jaar later, toen ik wel een
vaste basisspeler werd. Dat was
overigens onder een trainer, Wiegman, die er niet heel veel van kon.
Vreemd was het dan ook dat er lovende geluiden over deze trainer
te horen waren, maar met ons had
hij absoluut geen klik. Hij bleef
ook maar één seizoen en werd opgevolgd door Jan Dob. Dat was
duidelijk een ander verhaal. Dob
was als trainer tactisch sterk, had
prima oefenstof en had voetbalkennis. En verder bezorgde hij mij
een positie, rechtsback, waar ik jaren met heel veel plezier heb gespeeld. Die positie was mij op het
lijf gesneden omdat Jan Dob met

opkomende backs wilde spelen en
die daar ook de snelheid voor
moesten hebben. En dat laatste
was echt een wapen van mij, want
ik was echt snel”, vertelt Wim Helder, die op jonge leeftijd in een
bijzonder team terecht kwam.
,,Naast dat het een team met prima
voetballers was, speelden er ook
vijf leraren in. Dan weet je dat het
ook direct een mondig team is. Dat
was ook zeker zo en verder zaten
er ook spelers in die hun slaapkamers wel met gele en rode kaarten
konden behangen. Dat waren spelers die het team wel nodig had.
We hadden bijvoorbeeld Rinie
Jurna in de spits lopen. Hij kon
wel een doelpuntje maken, maar
liep geen meter te veel. Maar Rinie stond altijd daar waar hij als
spits moest staan en dan las je
weer in de krant dat Rinie Jurna
de man van de wedstrijd was, terwijl jij hem drie niet te missen assists had gegeven”, lacht de Bedu-

mer.

Goede keepers
,,Nu ik terugkijk op die mooie periode, bedenk ik mij dat ik ook alleen maar met heel goede keepers
heb gevoetbald”, gaat Helder verder. ,,Wim Heemstra, Egbert Darwinkel, Jeroen Korpershoek en
Derk Bleeker waren namelijk prima keepers. Bij Wim Heemstra
moet ik direct aan een duel tegen
GOMOS denken. Die ploeg ging
voor het kampioenschap en had tegen ons nog een overwinning nodig. Voor ons stonden er al twee
vaatjes bier klaar als wij ze zouden
laten winnen. Ik heb Heemstra nog
nooit zo goed zien keepen als op
die middag in Norg, want hij was
werkelijk onpasseerbaar. Maar dat
zorgde er wel voor GOMOS geen
kampioen werd en wij onze traktatie konden vergeten.”

Muziek
Op 24-jarige leeftijd kreeg Helder
er naast het voetbal een andere
hobby bij. ,,Ik heb altijd al iets met
muziek gehad en samen met ploeggenoot René Veldman heb ik in
1986 de band Simpel Zat opgericht. In een band spelen en voetballen gaan niet samen, dacht velen. Ik probeerde er wel rekening
mee te houden dat ik in een eerste
elftal voetbalde. Maar, en zo eerlijk ben ik wel, er waren ook weleens zondagen dat ik blij was dat
ik pas om 14.00 uur moest spelen.
Want, en dat is nog steeds wel het
geval, er wordt je met regelmaat
een alcoholische versnapering aangeboden.”
Waar zijn muzikale avonturen het
voetballen niet echt in de weg
stonden, was er wel iets anders
waar de toenmalige rechtsback
van de blauwen uit Bedum hinder
van ondervond. ,,Toen ik een jaar
of achtentwintig was, kreeg ik
steeds meer last van mijn enkels.
Het bleek dat het kraakbeen in
beide enkels zo goed als verdwenen was. Als ik nog iets in de voetbalsport wilde doen, kreeg ik het
advies om mij maar als scheidsrechter aan moest melden. Meer
zou er niet meer inzitten. Ik heb er
toen toch maar voor gekozen om
met een brace om beide enkels te
gaan spelen. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik tot mijn
38e in het eerste zondagteam van
vv Bedum heb gespeeld. Vervolgens heb ik nog drie seizoenen in
het zaterdagteam van Bedum gespeeld, maar dat was een ander niveau dan ik gewend was. Met Bedum heb ik de gloriejaren, waarin
we in de tweede klasse speelden,
namelijk nog meegemaakt. Wat
dat betreft is het heel erg jammer
dat er in 2018 een einde aan het
zondagvoetbal in Bedum is gekomen”, vertelt Helder.
Het einde van het zondagvoetbal
maakte hij overigens van dichtbij
mee. Bedum was toen als samen
met CVVB opgegaan in SV Bdum.
,,Naast dat ik voor de vv Bedum
heb gevoetbald, ben ik verder

jeugdleider en jeugdtrainer geweest. Daarnaast heb ik ook het
dames- en meisjesteam, waar mij
dochter Djoeke in speelde, getraind. Verder was ik een aantal
jaren onderdeel van de redactie
van ons clubblad en ook ben ik bestuurslid geweest. Dat was in de
periode dat Edwin van Zanten ook
bestuurslid was. Dat maakte voor
ons de cirkel rond omdat onze vaders ook bestuurslid waren. En
verder was ik in het laatste jaar
van de zondagtak van SV Bedum
teamleider bij zondag 1. Dat was
met Abel Darwinkel als trainer.
Abel wilde als oud-speler toch een
poging doen om het zondagvoetbal
in Bedum te behouden. Maar op
een gegeven moment was het echt
niet meer haalbaar. Er bleven voor
het seizoen 2018/19 maar elf spelers over. In de jaren daarvoor had
trainer Dick Visser al met regelmaat alles in het werk moeten
stellen om een representatief team
in het veld te krijgen. Daar verdient Dick met terugwerkende
kracht nog steeds alle credits voor,
want zonder zijn inzet was het zondagvoetbal al veel eerder van het
toneel verdwenen”, aldus Wim
Helder.

Teambuilder
Nog even kijkt Helder terug op
zijn eigen loopbaan. ,,Nu we er zo
over praten, weet ik mij ook nog
goed te herinneren dat ik als
rechtsback nooit in de mandekking speelde. Ik was iemand die
liever in de zonedekking speelde,
zodat ik mijn snelheid kon gebruiken. Maar nog mooier vond ik het
dat een linksbuiten achter mij aan
moest rennen, zoals een keer in
een uitduel tegen Hunsingo gebeurde. Het was al in het eerste
kwartier van de wedstrijd dat ik
via een crosspass de diepte in werd
gestuurd en wist te scoren. Dat
zorgde er voor dat de trainer van
Hunsingo zijn linksbuiten helemaal stijf schold en hem ook direct
wisselde. Dat was een actie die ik
niet begreep. Als trainer moet je in
mijn ogen, en zeker op amateurniveau, een teambuilder zijn en wat
trainers als Jan Dob, Jan Bats en
ook de helaas veel te vroeg overleden Anton de Best absoluut waren. Aan Anton bewaar ik sowieso
hele fijne herinneringen. Naast dat
hij prima oefenstof had, lag hij ook
goed in de groep hoewel hij in de
partijtjes een behoorlijke ‘schopper’ was. Maar dat kon Egbert Darwinkel ook. Die twee gingen in de
partijvormen door muren, want
onder Anton hadden de trainingen
altijd het predicaat ‘scherp’. Maar
na de training was dat scherpe er
vlot af, want de derde helft was in
onze tijd zeer zeker een belangrijk
onderdeel. Ik moet zeggen dat ik
ook daar altijd met volle teugen
van heb van genoten zoals ik van
mij hele voetballoopbaan genoten
heb. Nogmaals, ik vind het jammer
dat het zondagvoetbal in Bedum is
verdwenen maar soms gaat iets zoals het gaat.”
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Bedumer Jan Bos overleden
BEDUM - De markante Bedumer
Jan Bos is woensdag op 83-jarige
leeftijd plotseling overleden.
Twee jaar geleden bracht hij het
goed ontvangen boek Tiggeljong
een indringend verhaal over sociale armoede, werk en huisvesting in de periode 1860-1890 uit.
Jan Bos was de grondlegger van Bos
Agra-Service, een agrarische dienstverlener in het transporteren en verspreiden van vloeibare meststoffen.
Het bedrijf leidde hij tot 1997. Nu is
de leiding in handen van zijn zoon
Hans Bos.
Jan Bos ontwikkelde zich daarna als
dichter van vooral Groninger gedich-

ten, die in diverse bladen en regionale kranten werden gepubliceerd. In
2015 verscheen de dichtbundel Genoat. In 2018 verscheen in eigen beheer Tiggeljong, gebaseerd op werkelijke verhalen. Dit boek vertelt het
indringende verhaal over sociale armoede, werk en huisvesting in de periode 1860-1890. Over de armsten,
degenen die werden uitgebuit, het
steenfabrieksvolk. ‘Tiggeljong’ Yp,
de Hogelandsters sprekende hoofdpersoon, wil zich hieraan ontworstelen. Deze historische roman is gebaseerd op werkelijk vertelde verhalen
van vele mensen, over hoe hun voorouders leefden en werkten in die
tijd. Alles wat deze periode kenmerkt komt in zijn verhaal tot leven:

de hongerwinters, de stakingen, de
crises, de armenhuizen en de mechanisatie. Maar ook de liefde voor de
turfschippersdochter, die door omstandigheden pas laat tot bloei komt
en zijn uiteindelijke terugkeer naar
Onderdendam. Naast de uitgave in
de verschillende dialecten is er onlangs een Nederlandse vertaling uitgekomen bij Noordproof in Bedum.
Velen zullen zich Jan Bos ook nog
wel herinneren als een soort luis in
de pels van de gemeente Bedum destijds. Bij de revitaliseringsplannen
van het oude centrum was hij soms
net iets slagvaardiger dan de gemeente met het aankopen van panden. Deze strijd kwam onder andere
voort omdat de gemeente alle win-

kelcentra in Bedum bij elkaar wilde
hebben, terwijl Bos juist had geïnventariseerd in het Aldi-complex
achter zijn woning. Ook was Bos een
groot pleitbezorger van een rondweg
voor de vrachtwagens van en naar de
Friesland
Campina-melkfabriek.
Het is alleen een ontsluitingsweg geworden, waarvan hij de voltooiing
niet meer mag meemaken.
Verder was Bos nauw betrokken bij
de oprichting van de politieke partij
GemeenteBelangen Bedum.
Een onderwerp waar hij liever niet
over sprak, maar wat hier zeker genoemd moet worden is dat hij al enkele jaren groenten kweekte voor
de Voedselbank in Winsum. Hieruit
blijkt nog eens zijn sociale kant.

10 - Maandag 10 augustus/Dinsdag 11 augustus 2020

FAMILIEBERICHTEN
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging, kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar: Ommelander Courant,
Stationsplein 2, (tegenover het station), Uithuizen

Huis-aan-huis nieuwsblad in geheel Noord-Groningen
34e JAARGANG, NUMMER 64

8 PAGINA’S

MAANDAG 10 AUGUSTUS/DINSDAG 11 AUGUSTUS 2020

Vandaag in de abonneekrant

Onderdeel campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’

Oproep VVN: ‘Oefen de
route van huis naar school’
Zorgen over
bezuinigingen op
jeugdzorg Hogeland

e 45,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - De in
financieel zwaar weer verkerende gemeente Het Hogeland zou er goed aan
doen om grote projecten uit of bij te stellen, in plaats van bezuinigingen door te voeren op het gebied van de
Wmo en jeugdzorg. Dat laat de Adviesraad Het Hogeland weten in
een ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Vorige maand kwam het college van burgemeester en wethouders met drie scenario’s naar buiten om de komende jaren tot ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Werk aan weg bij Sauwerd bijna klaar
SAUWERD - De werkzaamheden aan de provincialeweg N361 in en
rond Sauwerd liggen op schema. Deze week is de weg nog gestremd.
Volgende week, als de zomervakantie in deze regio ten einde is, gaat
de weg weer open. De hele zomer lang werd er gewerkt aan
de weg in en rond Sauwerd. De
weg was vanaf de start van de
vakantie gestremd. Een van de
omleidingsroutes ging over Onderdendam en dat zorgde, zoals
deze zomer uitvoerig belicht,
voor een verkeerschaos in dat
dorp. Inwoners van ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Boek over teloorgang
Gronings boerengeslacht
BEDUM - Journalist Gerrit Wolters heeft, na een bijna tien jaar
durende speurtocht, een boek
geschreven over zijn Groningse
wortels. Hij kwam voor het eerst
in zijn leven in plaatsen als Garmerwolde, Bedum, Ellerhuizen,
Woltersum en Ten Boer, op zoek
naar de voor hem onbekende
tak van zijn familie: de Groenevelds. Wat waren de Groenevelds voor mensen? Het bleken ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Boot Beleef Lauwersoog
redt zwemmer in nood
LAUWERSOOG - Een in de problemen geraakte zwemmer is zaterdag door een reddingsboot van Beleef Lauwersoog uit de Waddenzee
gered. Beleef Lauwersoog laat met rescueboten mensen op een bijzondere manier genieten van het Wad. Dankzij de kleine omvang
van de boot kunnen belangstellenden bijvoorbeeld van heel dichtbij
zeehonden spotten. Zaterdag vond er tijdens een van deze ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Woningbrand in Eenrum
na uren onder controle

NOORD-GRONINGEN - Het
nieuwe schooljaar gaat volgende week van start. Dat betekent dat het op de weg weer
een stuk drukker wordt. Veilig
Verkeer Nederland (VVN)
roept alle kinderen en hun ouders daarom op om de laatste
vakantieweek te gebruiken
voor het oefenen van de schoolthuisroute.
De oproep vormt onderdeel van de
campagne De scholen zijn weer begonnen en komt voort uit het feit
dat jaarlijks vlak na de zomervakantie onder fietsende scholieren
opvallend veel ongevallen plaatsvinden.
De route naar het voortgezet onderwijs brengt met name voor de
brugklassers de nodige uitdagingen met zich mee. Ze zijn lang niet
altijd bekend met die route en de

verkeerssituaties die ze onderweg
tegenkomen. Daar komt het fietsen in groepen bij en de spanning
hoe het allemaal zal zijn en of ze
wel in een leuke klas terecht komen. Al met al genoeg uitdaging
en afleiding die kunnen bijdragen
aan een verhoogde kans op verkeersongevallen.
,,Door als ouder in de laatste vakantieweek meerdere keren samen met je kind die nieuwe route
te oefenen en de moeilijke punten
door te spreken, wordt alvast de
broodnodige ervaring opgebouwd.
Die komt goed van pas wanneer
kinderen vanaf de schoolstart zelfstandig naar school fietsen”, zegt
VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.
Veilig Verkeer Nederland komt
met tips om kinderen veilig op weg
te helpen. Een veilige fiets is een
eerste vereiste. Een schooltas achterop de fiets of op je rug geeft
meer balans en volgens VVN is

fietsen zonder afleiding een must.
En vooraf oefenen wordt sterk
aangeraden. Dat neemt een deel
van van de onzekerheid bij kinderem weg, waardoor hij of zij straks
met een veiliger gevoel naar
school fietst.

Repair Café weer open
WINSUM - Het Repair Café Winsum zal zaterdag 29 augustus de
deuren weer openen. Dat is voor
het eerst sinds vier maanden.
Dat het café zo lang gesloten was,
heeft te maken met de coronacrisis
en de zomervakantie. Eind deze
maand pakt men de draad dus
weer op. Niet op de vertrouwde locati bij zorginstelling Cosis, maar
in De Poort aan de Borgweg in
Winsum. In verband met de coronacrisis is het voorlopig niet mogelijk het Repair Café bij Cosis te organiseren. Dit jaar staan er daar-

om vier openstellingen gepland in
De Poort. Met inachtneming van
de richtlijnen van het RIVM gaan
vrijwilligers weer volop repareren
en herstellen. Techniektafels en
het naaiatelier zijn geopend. Ondertussen moet wel anderhalve
meter afstamd gehouden worden.
Na vier maanden gesloten te zijn
geweest verwacht de organisatie
de nodige aanloop. Ook kost het
repareren meer tijd in verband
met het reinigen van de spullen en
tafels. Het Repair Café start om
10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.

Veilige Verkeer Nederland adviseert nieuwe schoolroutes op proef
te rijden (foto VVN).

NOORD-GRONINGEN - In totaal 86 procent van de Groningers is bereid meer water te besparen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Waterbedrijf Groningen.
Groningers verbruiken gemiddeld
circa 115 liter water per dag per
persoon. Gemiddeld wordt er zo’n
vijf keer per week acht minuten
gedoucht. Tijdens een douchebeurt wordt 70 liter schoon drinkwater verbruikt. Een kwartier
tuinsproeien kost 100 liter water
en dagelijks wordt per persoon 20
liter water verbruikt om het toilet
door te spoelen.
De ondervraagde Groningers zijn
graag bereid om actief mee te wer-

ken aan waterbesparing. Zo zegt
71 procent dat ze alleen volle wasmachines laten draaien en 76 procent sluit de kraan tijdens het tandenpoetsen. Ook het gebruik van
de kleine (bespaar)knop van de wc
helpt en dit doet 65 procent van de
Groningers.
Maar Groningers zijn bereid om
meer te doen. Zo wil 34 procent
best korter douchen, 35 procent de
planten sproeien met regenwater
en 27 procent van de Groningers
geeft aan een waterbesparende
douchekop te willen gebruiken.
Dit zijn handige tips om het waterverbruik terug te dringen en uit
het onderzoek blijkt dat één op de
vijf Groningers behoefte heeft dergelijke concrete bespaartips.

Gerbrich Meijer uit Winsum.

Jonge topmuzikanten
spelen in de regio
WINSUM - Het Cottage Ensemble zal later deze maand diverse concerten in de regio verzorgen. Het gezelschap bestaat
uit zes jonge Nederlandse topmusici, die elkaar leerden kennen in het European Union
Youth Orchestra. Eén van hen
is de uit Winsum afkomstige
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Het driedaagse festival Terug naar
het Begin vindt plaats in kerkjes
de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het festival
presenteert zichzelf als een ontdekkingstocht in het Groninger
landschap. Het Fonds Podiumkunsten is daarover te spreken. Het
fonds is ook positief over de programmeringsaanpak, waarbij het
festival niet alleen het presenteren
van aanbod op een bijzondere locatie belangrijk vindt, maar ook de
wisselwerking tussen dat aanbod
en de specifieke locatie. Zo worden makers gevraagd om zich voor
nieuwe werken te laten inspireren
door de oude kerkgebouwen.

Groningers bereid om
meer water te besparen

ik wil naast de advertenties ook het uitgebreide
nieuws lezen uit mijn woonstreek en geef mij dus
op als abonnee van de Ommelander Courant
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De ZomerJazzFietsTour en Terug
naar het Begin krijgen de komende jaren elk 25.000 euro per editie.

Kerkjes
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moet het zonder een financiële
bijdrage doen. Voor de ZomerJazzFietsTour vanuit Garnwerd
en het festival Terug naar het
Begin in de Eemsdelta was er
wel goed nieuws.

De ZomerJazzFietsTour is een
jaarlijks, eendaags muziekfestival
met Garnwerd als centraal punt.
Het festival presenteert actuele
jazz en geïmproviseerde muziek
uit binnen- en buitenland op verschillende locaties in het Reitdiepdal. Tussen de verschillende locaties zijn vijf fietsroutes uitgezet.
Het Fonds Podiumkunsten vindt
dat de ZomerJazzFietsTour met
het landschap en bijzondere locaties en het samenbrengen van internationale en nationale muzikanten tot een bijzondere bundeling
van activiteiten komt.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ik betaal:

NOORD-GRONINGEN - Het
Fonds Podiumkunsten heeft
met zijn verdeling van het subsidiegeld voor de komende jaren voor flink wat beroering in
de culturele sector gezorgd.
Een groot aantal instellingen

Muziekfestival

EENRUM - Aan de Hoofdstraat in Eenrum heeft donderdagmiddag
een grote brand gewoed. Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de woningbrand te bestrijden. Pas na vijf
uur blussen had men de brand
onder controle. De brand ontstond in de keuken van de woning. Binnen de kortste keren
sloegen de vlammen uit het
pand. De bewoners hadden ...

Ja

Wel geld voor festivals
Garnwerd en Eemsdelta

WARFFUM - Passanten zijn donderdag rond het
middaguur een ‘vreemde eend’ tegen gekomen in
het Warffumermaar tussen Warffum en Onderdendam. Er zwom een koe in het water en dat
was opmerkelijk, want in de directe nabijheid
was geen weiland met koeien te zien. Het bleek
dat het dier bijna een kilometer had gezwommen. De brandweer van Baflo rukte uit om het
dier op het droge te helpen en ook de boer was
snel ter plaatse om te helpen bij de reddingsac-

tie. Twee brandweermannen zijn te water gegaan en hebben de koe naar een ondiepe sloot geleid. Daar kon het beest met behulp van een
trekker op de kant worden gehesen. Het dier weigerde vervolgens om achterin een veewagen te
stappen, maar koos uiteindelijk toch eieren voor
haar geld. Het dier raakte tijdens de reddingsoperatie lichtgewond aan het been. Foto: Ingmar
Vos.

Gerbrich Meijer.
Hanna Guirten, Gerbrich Meijer,
Emma van Schoonhoven, Iedje
van Wees en Michiel Wittink wonnen de afgelopen jaren een plek in
het European Union Youth Orchestra en leerden elkaar hier goed
kennen. Ook Frans van Schoonhoven heeft zich als internationale
musicus aangesloten bij het in
quarantaine opgerichte Cottage
Ensemble. Allen vinden zij het belangrijk om verbinding te leggen
met hun publiek en hebben dit
zeer gemist de afgelopen tijd. Nu
er gelegenheid is om ‘muzikaal
contact te maken’, verheugen zij
zich hier enorm op.
De zes jonge Nederlandse topmuzikanten studeerden of speelden in
orkesten in het buitenland, zoals
in Londen, Los Angeles en Berlijn.
Mede door het coronavirus bevinden zij zich nu allemaal in Nederland. Als Cottage Ensemble brengen zij klassieke muziek in de regio. Het ensemble bestaat uit een
strijkkwartet, een hoorn en een
klarinet, een perfecte bezetting om
het hoornkwintet van Mozart en
het klarinetkwintet van Von Weber ten gehore te brengen. De muzikanten zeggen het een voorrecht

te vinden om op eigen bodem op
het podium te mogen staan.
De concerten in deze regio vinden
plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22
augustus. Op die vrijdag treden de
muzikanten om 16.00 uur op in de
kerk van Breede en om 20.00 uur
in de voormalige synagoge van
Winsum. Een dag later vinden er
optredens plaats in De Buitenhof
in Bedum (aanvang 15.30 uur) en
de kerk van Feerwerd (aanvang
19.30 uur). De concerten duren
één uur. In verband met de richtlijnen van het RIVM is reserveren
verplicht en dat kan via cottageensemble@gmail.com.

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