Donderdag 6 augustus 2020

300

UITHUIZEN

Totaaloplage 29.500 (incl. De Ommelander)

Janneke
Jager treedt
op in
Oosternieland

UITHUIZERMEEDEN
SPIJK

LEENS

BAFLO

ZOUTKAMP

DELFZIJL

LOPPERSUM
WINSUM
BEDUM WINNEWEER

APPINGEDAM

ADUARD
GRONINGEN
ZUIDHORN

17
GROOTEGAST

MARUM

0

LEEK

NIEUWESCHANS
HOOGEZAND-SAPPEMEER
HAREN

Het wordt tropisch
met temperaturen
rond 30 graden.

VEENDAM

Waarin opgenomen ‘De Ommelanden’, ‘De Koerier’ (Ommelander editie) en ‘De Hogelandster’ (De Marne)

WINSCHOTEN
OUDE PEKELA

14 PAGINA’S

138e jaargang - nummer 63

Faunavisie
Wildcare
werkt zonder
subsidie

Muziek,
cabaret en
poëzie in
Den Andel

NIEUWE PEKELA

STADSKANAAL

Pagina 3

MUSSELKANAAL

Pagina 7

Pagina 7

TER APEL

Eemsdelta
zoekt edelsmid
LOPPERSUM - Voor het ontwerpen en vervaardigen van de
nieuwe ambtsketen voor de fusiegemeente Eemsdelta is de
Stuurgroep Herindeling op zoek
naar een regionale edel-, goudof zilversmid. Zij kunnen zich
voor 1 september melden door
te mailen naar communicatie@eemsdelta.nl. Er worden
maximaal drie smeden uitgenodigd voor een gesprek, halverwege september. Na dit gesprek
wordt men verzocht een schetsontwerp en offerte te maken.
Wie de ambtsketen als eerste
(waarnemend) burgemeester
van Eemsdelta mag gaan dragen, is nog niet bekend. De gemeente Eemsdelta ontstaat op 1
januari door het samengaan van
de gemeenten Appingedam,
Delfzijl en Loppersum.

Uithuizen krijgt
toch nog een kermis
UITHUIZEN - Door de kermis van Uithuizen werd in juni een streep gehaald. Boosdoener was uiteraard de coronacrisis. Eind deze maand wordt er in het winkeldorp
toch nog een kermis gehouden. De organisatie is voor de
gelegenheid in handen van kermisexploitant Freddie
Velthuis uit Zandeweer.
Dat de kermis door een kermisexploitant wordt georganiseerd en
niet door de Vereniging voor
Volksvermaken in Uithuizen, is opvallend. De vereniging organiseert
al meer dan 150 jaar jaarlijks een
kermis in Uithuizen. In verband

met de coronacrisis ging door de in
juni geplande kermis echter een
streep. Onlangs maakte de gemeente Het Hogeland bekend dat
er voor dit jaar toch nog een kermisvergunning is afgegeven voor
Uithuizen. ,,Maar niet aan ons”, re-

Loppersum en omgeving vanuit de lucht gezien, een van de foto’s in het boek van Koos Boertjens.

Luchtfotograaf brengt
Groningen van Boven uit
NOORD-GRONINGEN - Luchtfotograaf Koos Boertjens zal
maandag zijn nieuwe fotoboek
Groningen van Boven - Stad en
Ommeland presenteren. Hij
maakte ook in deze regio foto’s.
Dit boek van maar liefst 320 pagina’s bevat bijna 600 luchtfoto’s die
kenmerkend zijn voor Groningen,
zowel de stad als de provincie. Het
boek telt acht hoofdstukken, elk
ingeleid met een tekstbijdrage van
enkele bekenden uit Groningen
zoals Commissaris van de Koning
René Paas, burgemeester Koen
Schuiling van Groningen, directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap en Harm Post,

voormalig directeur van Groningen Seaports en voorzitter van
Stichting DelfSail 2003, 2009 en
2016.
,,Groningen van Boven - Stad en
Ommeland toont luchtfoto’s van
de binnenstad, de wijken en bijzondere gebouwen in de stad.
Maar ook van het Groninger landschap dat zo uniek voor Nederland
is. Verder komen de economische
ontwikkelingen in de Eemshaven
en Delfzijl aan bod, met nadruk op
de energietransitie en innovatie.
Van DelfSail en de Oostwold Airshow - evenementen die je een
keer gezien moet hebben - staan
spectaculaire luchtfoto’s in dit
boek”, vertelt Koos Boertjens
Groningen van Boven - Stad en

Ommeland wordt maandag gepresenteerd op vliegveld Oostwold.
Burgemeester Koen Schuiling van
Groningen krijgt dan het eerste
exemplaar aangeboden. Het boek
heeft een liggend A4-formaat en is
in het Engels en Duits vertaald.
Het is verkrijgbaar voor 29,95 euro
bij Uitgeverij Boertjens & Kroes
en in de boekhandel.

ageert VvV-voorzitter Peter de
Boer desgevraagd. ,,Wij organiseren deze kermis niet. Wij willen er
niet verantwoordelijk voor zijn om
in deze tijd van de coronapandemie, helemaal nu het aantal besmettingen weer oploopt, een kermis te organiseren. Je moet er toch
niet aan denken dat de Uithuizer
kermis een brandhaard wordt.”
Kermisexploitant Freddie Velthuis
denkt dat hij wel een coronaproof
kermis kan organiseren. Voordat
hij zijn plannen indiende bij de gemeente Het Hogeland, nam hij
contact op met de VvV om zijn
plan te bespreken. ,,We proberen
toch nog wat van het seizoen te
maken”, vertelt Velthuis vanuit
Luttenberg, waar hij aan de vooravond van pas zijn eerste kermis
van dit seizoen staat. Het seizoen
zou normaal gesproken al in maart
van start zijn gegaan. Door de coronacrisis is een groot deel van het
kermisseizoen in het water gevallen en heeft ook die sector het
zwaar. ,,Tweederde van het seizoen is weg. We proberen nu nog
wat om toch een boterham te verdienen. Dat de kermis in Uithuizen
door kan gaan, daar zijn we dan
ook heel erg blij mee. En aansluitend staan we in Uithuizermeeden.
Dat is mijn eigen kermis, overgenomen van een collega.” Uithuizen is dat duidelijk niet. De VvV
heeft immers de oudste rechten.
,,Het is niet zo dat ik nu de kermis
afpak. Dat is totaal niet de bedoeling”, benadrukt Velthuis. ,,Dit is
eenmalig, door de coronacrisis.
Normaal gesproken heb ik ook
geen tijd om op de kermis in Uithuizen te staan.”
Dat de Uithuizer kermis nu niet
door de VvV wordt georganiseerd,
is ook te merken aan het programma. Vaste omlijstende activiteiten
als het ringsteken en de music
night worden dit keer niet georganiseerd. ,,Het zal niet zo gaan als
anders”, beseft Velthuis. ,,Maar
met de zweefmolen, de autoscooter, goktenten, een schiettent en
nog wat attracties staat er wel een
leuke kermis, waar om het coronaproof te maken best veel werk in
zat. We hebben onze plannen uitgelegd aan de gemeente en die
ging ermee akkoord’, is Velthuis
blij met de opstelling van Het Hogeland. VvV-voorzitter Peter de
Boer is dat niet. ,,Dat de gemeente
geen contact met ons heeft opgenomen, vind ik heel vreemd. De afgelopen 150 jaar hebben wij de
kermis georganiseerd en nu worden we volledig genegeerd.” Velthuis neemt hij overigens niets

kwalijk. ,,Ik begrijp best dat hij
probeert om nog wat geld te verdienen. We wensen hem ook alle
succes toe.”
De Uithuizer kermis start woensdag 26 augustus en duurt tot en
met zondag 30 augustus. De locatie
is het Kerkplein. Aansluitend slaat
Velthuis zijn tenten op in Uithuizermeeden, waar de kermis woensdag 2 september start en duurt tot
en met zaterdag 5 september.

Motorrijder
gewond na botsing
met buizerd
LAUWERSOOG - Op de N361
tussen Vierhuizen en Lauwersoog is zondagochtend een motorrijder gewond geraakt na een
botsing met een buizerd. De
roofvogel kwam tegen de helm
van de motorrijder aan, die
daardoor aangezichtsletsel opliep. De vogel overleefde de
klap niet. De motorrijder is naar
het ziekenhuis vervoerd.

Een van de tegels van spreuken in de omgeving van Stedum.

Tegelspreuken rondom Stedum
STEDUM - In het boerenland
rondom Stedum staan sinds deze week grote ‘boerenblauwe’
tegels met passende, mooie en
inspirerende teksten.
Inspireren, bewustwording creëren en ‘iets positiefs’ in deze tijd
van onzekerheid en zorg over corona, de aardbevingsproblematiek
en de positie van de boeren in de
huidige maatschappij zijn de aanleiding voor deze ludieke actie. Initiatiefnemers Margreet Wiersema
en Ria de Vries, beiden boerin,
sloegen samen met een aantal boeren en boerinnen uit het dorp de
handen ineen. Samen bedachten
zij teksten en gingen met hulp van

Drukte in kleinste zeehaven

NOORDPOLDERZIJL - Het is deze week opvallend druk geweest in de haven van Noordpolderzijl, de kleinste zeehaven van Nederland. Tinie
Alma, die bijgaande foto maakte, telde dinsdagmiddag maar liefst tien boten in de haven. Dat
is een zeldzaamheid. Want als er al bootjes in de
haven liggen, zijn het er bijna nooit meer dan
twee. De haven is dan ook alleen bij hoogwater
te bereiken en ook nog eens via een smalle en ondiepe geul. Die vaargeul slibt ook nog eens regel-

matig dicht, wat de bereikbaarheid van de haven er niet beter op maakt. Om dichtslibben van
de haven te voorkomen, wordt er al jaren gesproken over de aanleg van een spoelzee. Dat is een
meertje naast de vaargeul dat vol loopt als het
vloed wordt en bij eb het water met kracht door
de geul laat spoelen. Onderweg wordt dan het
slib meegenomen en dat zou de haven bereikbaar moeten houden. Tot realisatie is het echter
nog niet gekomen.

collega’s en een aantal vrijwilligers aan de slag met het maken en
plaatsen van de tegels.
,,We willen mensen die wandelend
of fietsend passeren zo stil laten
staan bij het mooie Groninger
landschap en hen daarmee hopelijk een glimlach op het gezicht bezorgen”, zegt Margreet Wiersema.
In het land bij de familie De Vries
staat bijvoorbeeld een bord met de

tekst Mooi uitzicht, geef nieuw inzicht. Ria de Vries: ,,Deze tekst
kwamen we tegen tijdens een
fietsvakantie in Friesland en het
leek ons leuk om deze tekst te gebruiken op een tegel bij ons in het
land met zicht op de mooie Steemer toren. We nodigen iedereen
van harte uit om een rondje Stedum te doen om ook de andere
borden te bekijken.”

‘Warrringa’ kan van start
WINSUM - De bouw van de appartementen op de Warringalocatie in Winsum gaat zo spoedig mogelijk van start. Alle vijftien appartementen zijn inmiddels verkocht.
Na een periode waarin de verleende omgevingsvergunning kon worden aangevochten, is de vergunning inmiddels onherroepelijk geworden en kan worden gestart met
de bouw. Op 16 juli verliep de beroepstermijn tegen de door de gemeente Het Hogeland verleende
omgevingsvergunning voor het
project Oldewarring, waarmee vijftien appartementen worden gerealiseerd. Tegen de vergunning is
geen beroep ingesteld bij de rechtbank, waardoor de vergunning onherroepelijk is geworden en gestart kan worden met de bouw.Er
worden reeds concrete stappen genomen om na de bouwvak zo spoedig mogelijk te kunnen starten
met de bouwwerkzaamheden. Realisatie van het project zal ongeveer een jaar in beslag nemen.
Vooralsnog staat oplevering gepland in de tweede helft van 2021.
Het project Oldewarring beslaat
vijftien appartementen die in drie

afzonderlijke gebouwen worden
gerealiseerd. De gebouwen zijn
door architect Jacob Veltman uit
Winsum ontworpen en zijn zeer
energiezuinig, onderhoudsarm en
volledig aardbevingsbestendig. Alle vijftien appartementen zijn inmiddels verkocht.
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Uithuizermeeden maakt
zich op voor Vakantieweek

Aanmelden opvolger
Kunstvloed kan nog

UITHUIZERMEEDEN - In Uithuizermeeden wordt al 45 jaar
lang een Vakantieweek georganiseerd. Zaterdag begint de
editie van 2020. Door de
coronacrisis worden de activiteiten anders ingevuld dan in
voorgaande jaren. Veel gaat digitaal, maar desondanks hoopt
de organisatie er een mooie
week van te maken.

NOORD-GRONINGEN - Wie
wint de Culturele Stimuleringsprijs 2020 gemeente Het Hogeland? Kanshebbers kunnen nog
tot en met 14 augustus worden
aangemeld. Vorig jaar ging de
prijs naar Kunstvloed, een landschappelijk kunstproject rond
Sauwerd.

Er is een alternatief programma
samengesteld waarbij iedereen op
zijn of haar eigen manier de Vakantieweek kan gaan beleven. Een
aantal activiteiten kan op eigen gelegenheid worden uitgevoerd en
een aantal activiteiten wordt opgenomen en uitgezonden.
Een van de activiteiten die op eigen gelegenheid uitgevoerd kan
worden, is het dauwtrappen waarmee de week zaterdag begint. De
organisatie heeft in een onder alle
inwoners van Uithuizermeeden
verspreid programmaboekje een
route opgenomen, die mensen zelf
kunnen gaan lopen. Gezamenlijk
wandelen op de vroege ochtend zit
er dus niet in. Ook het dorpsontbijt
is coronaproof. Inwoners van Uithuizermeeden, Oosternieland en
Oldenzijl hebben zichzelf of een
dierbare kunnen aanmelden voor
een ontbijtbox, die zaterdagochtend wordt bezorgd. Het hijsen
van de vlag wordt ditmaal live op
de Facebookpagina van de Vakantieweek uitgezonden. Ook de poppenkastvoorstelling van Jan Klaassen en Katrijn gaat digitaal: die is
gedurende de week op diverse momenten te zien op het YouTube-kanaal van de Vakantieweek. Ook de
pubquiz gaat ditmaal online.
Teams kunnen zich nog aanmelden en ontvangen dan meer informatie.
Zondag staat de Vakantieweekdienst op het programma. Voorganger tijdens deze kerkdienst is
Anne Nijland. In verband met de
coronamaatregelen gaat het om
een online-dienst, vanaf 11.00 uur
live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. De dienst is later ook
nog terug te kijken en luisteren.
Onder de naam Meijstertocht is er
een speurtocht door het dorp uitgezet. Aan de hand van foto’s moeten deelnemers op zoek naar let-

Fotowedstrijd in
Lauwersmeergbied
LAUWERSOOG - In het Nationaal
Park Lauwersmeer wordt in de
(na)zomermaanden een fotowedstrijd gehouden. Een prachtige
vergezicht vanaf een van de uitkijkpunten, een vogel die zich onbespied waant of een ondergaande
zon weerspiegeld in het meer: het
Lauwersmeergebied biedt het perfecte decor voor een bijzondere foto. De mooiste foto’s van het Nationaal Park kunnen tot 1 oktober ingezonden worden via www.np-lauwersmeer.nl. Een overzicht van de
ingezonden foto’s wordt getoond
op de site van het park. Fotografen
kunnen niet alleen eeuwige roem
verdienen, maar maken ook kans
op een cadeaubon van 50 euro, die
ze kunnen besteden in de winkel
van het Lauwersnest.
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ters die door het dorp verspreid
zijn. Deze letters vormen een zin
en vervolgens moeten de deelnemers de vraag beantwoorden die
dit ‘mysterie’ gaat oplossen. Het
mysterie is vanaf maandagochtend
zichtbaar in heel Uithuizermeeden
en kan vanaf dan opgelost worden.
Kinderen die hiervoor aangemeld
zijn, ontvangen maandagmiddag
een verrassingsbox met met allemaal leuke dingen om mee te spelen en te kleuren. Kinderen kunnen zich ook nog aanmelden voor
een bakbox. Die wordt dinsdag bezorgd.
Liefhebbers kunnen maandag
deelnemen aan een fietstocht. Er
zijn twee routes uitgezet, van 26 en
45 kilometer. Dit jaar wordt er niet
in een groep, maar op eigen gelegenheid gefietst.
Dinsdag staat Crazy Meij op het
programma. Het volgens de organisatie ‘allerleukste spel voor
thuis’ bestaat uit 66 moeilijke,
grappige en originele opdrachten
die allemaal uitgevoerd kunnen
worden op verschillende manieren. Deelnemers maken kans op
een leuke prijs.
Woensdag kunnen Meijsters meedoen aan Op vakantie in Meij. Tijdens deze reis worden de deelnemers ondergedompeld in allerlei
culturen en maken ze kennis met
de tradities van andere landen.
Ondertussen gaan ze op zoek naar
een woord. Groepen kunnen ’s
middags of ’s avonds deelnemen.
Pas op de dag zelf krijgen de groepen te horen waar hun zoektocht
gaat beginnen.
Ook staat er weer cabaret op het
programma. Maandag, dinsdag en
woensdag kan vanaf 20.30 uur op
het YouTube-kanaal van de Vakantieweek genoten worden van
Vakantieweek draait door.
De Vakantieweek wordt woensdagavond afgesloten met de hagenpreek op de site www.kerkdienstgemist.nl (aanvang 22.00
uur).

De verkeerslichten bij de kruising met de Departementsstraat worden na de zomervakantie verwijderd.

N363 in Uithuizen op de
schop; verkeerslichten weg
UITHUIZEN - Aan de provincialeweg N363 in Uithuizen
wordt binnenkort groot onderhoud gepleegd. Het werk
gaat maandag 17 augustus van start. Een van de opvallendste zaken is dat het verkeerslicht bij de kruising met
de Departementsstraat verdwijnt.
Het eerste deel van de N363, tussen Ranum en Warffum, is voor de
zomervakantie al aangepakt. Meteen na de zomervakantie in deze
regio start het tweede gedeelte:

Aantal besmettingen met
corona in Groningen stijgt
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal Groningers bij wie het
coronavirus is vastgesteld, is
flink aan het toenemen. Afgelopen week ging het om een toename van 32 personen
Dat meldt de GGD in haar wekelijkse update. De stijging is opvallend. Want om het in perspectief
te plaatsen: tussen 30 april en 22
juli nam het aantal coronabesmettingen met vergelijkbare cijfers
toe. De stijging kondigde zich echter al wel aan. Een week eerder
nam het aantal besmettingen met
12 toe, terwijl de stijging in de weken daardoor minimaal was.
Sinds het begin van de epidemie is
er nu bij 417 personen in de provincie corona vastgesteld. Van de
32 nieuwe besmettingen, waren er
15 met een leeftijd tussen 15 en 30
jaar. In 12 gevallen was sprake van
terugkeer uit het buitenland en 17
Groningers waren in nauw contact
geweest met een persoon met corona. Bij de overige personen is de
bron onbekend. Het aantal overlijdens aan een bewezen corona-in-

fectie is in de provincie Groningen
met 17 onveranderd gebleven.
,,Ten opzichte van de weken hiervoor zien we een duidelijke stijging van het aantal besmettingen
in de provincie”, meldt de GGD.
,,Door het uitgebreide bron- en
contactonderzoek, de daaruit volgende quarantaine-adviezen voor
nauwe contacten en het testen van
contacten met klachten, trachten
we verspreiding van het virus via
de besmette personen zo snel mogelijk te stoppen.”
Het werkelijke aantal besmettingen in Groningen ligt volgens de
GGD hoger dan 417 omdat tot 1 juni niet alle inwoners met klachten
konden worden getest, mogelijk
niet iedereen met klachten zich
laat testen en een besmetting ook
zonder klachten kan verlopen.
Van 1 juni tot en met 4 augustus
zijn 17.939 personen op de GGDtestlocatie bij het UMCG in Groningen getest op het virus. De afgelopen week werden 2.717 mensen
getest op de GGD-testlocatie, waarvan 21 positief bleken te zijn. Dat
komt neer op 0,8 procent.

Aantal schademeldingen
blijft zich opstapelen
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal meldingen van aardbevingsschade blijft zich maar opstapelen. Vorige week kwamen
er bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen 1067 nieuwe
meldingen binnen, terwijl er
694 werden afgehandeld.
De laatste keer dat er meer meldingen werden afgehandeld dan
dat er nieuw binnen kwamen, was
halverwege april. Toen ging het
wel om (veel) lagere aantallen dan
nu. Destijds werden er 518 meldingen afgehandeld, terwijl er 512
nieuwe bijkwamen. Eerder dit
maand ging het om 765 afgehandelde meldingem tegenover 670
nieuwe. Het waren wel uitzonderingen. De weekcijfers schetsen
doorgaans een beeld van een alsmaar toenemende berg van
schademeldingen. Vorige week
kwamen er opnieuw meer dan duizend meldingen binnen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ditmaal ging het om 1067
nieuwe meldingen, terwijl er met
694 meldingen veel minder werden afgehandeld. Bij 18 besluiten
werd de aanvraag overigens volledig afgewezen. Er is nu in totaal

Het Hogeland is rijk aan culturele
pareltjes: tientallen ateliers, kleine (cultuur)podia met grootse optredens, musea, amateurverenigingen en culturele commissies. Om
cultuurmakers aan te moedigen
een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het culturele klimaat
in Het Hogeland reikt de gemeente de Culturele Stimuleringsprijs
uit.
Wethouder Eltjo Dijkhuis: ,,We
zijn trots op wat wij hebben aan
cultuur in onze gemeente. Cultuur

voor 313,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.
Voordat een schademelder een besluit kan verwachten, is men circa
238 dagen verder. Het percentage
schademeldingen dat bij de laatste
2500 besluiten niet meer dan een
half jaar oud was, is afgelopen
week gestegen naar 65 procent. De
doorlooptijd van de laatste 2500
dossiers waarover een besluit is genomen, was 148 dagen.
Het aantal schade-opnames neemt
weer wat toe. Vorige week werden
er 622 schade-opnames uitgevoerd.
Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen steeg ook weer licht,
naar 580.

van de bebouwde kom van Uithuizen tot aan Uithuizermeeden. Deze
werkzaamheden zijn opgedeeld in
twee fasen. Van 17 augustus tot 9
september is het gedeelte van de
N363 binnen de bebouwde kom
van Uithuizen aan de beurt. Dat is
grofweg het stuk tussen de rotonde
bij de ’t Lage van de Weg en Hamminga Bouw- en Tuinmarkt. Aansluitend, van 9 tot 25 september, is
het stuk tot aan Uithuizermeeden
gestremd. ,,De exacte stremmingen binnen Uithuizen zijn nog niet
bekend omdat wij nader willen onderzoeken wat het meest praktisch
is”, laat de provincie in een brief
aan inwoners van Uithuizen weten. Wel zegt de provincie er ‘te allen tijde’ voor te zullen zorgen dat
of de kruising met de Talmaweg of
de kruising met de Departementsstraat open blijft voor verkeer.

Dynamisch licht
Onderdeel van de herinrichting
van de weg is het verwijderen van
het verkeerslicht bij de kruising
met de Departementsstraat. Dat
verkeerslicht wordt vervangen
door een oversteek met zebrapad,

waarbij er dynamische verlichting
wordt geplaatst. Dat werkt ongeveer zo: een voetganger die de
oversteekplaats nadert, wordt door
een camera gesignaleerd en vanaf
dat moment gaan lichten op het zebrapad en LED-verlichting op
oversteekborden knipperen. De
verlichting blijft knipperen zolang
de voetganger op het zebrapad
loopt. Zodra deze persoon de oversteekplaats heeft verlaten, worden
de lichten automatisch uitgeschakeld.

,,Alle zeilen zijn bijgezet om een
leuke spelweek uit de grond te
stampen”, zegt bestuurslid Coen
Smit. ,,Het heeft een groot beroep gedaan op de flexibiliteit
en creativiteit van het huttenbouwteam, maar het plezier van
de kinderen in het achterhoofd
heeft voor een goede inzet en
motivatie gezorgd.”
Om aan de coronaregels te vol-

Geen papieractie
BEDUM - Er wordt vrijdag in
Bedum geen papieractie gehouden. In de gemeentelijke afvalwijzer stond deze actie wel vermeld, maar het gaat niet door.
Men kan wel zelf papier afleveren bij een van de containers op
het sportpark in Bedum. ,,Een
dringend verzoek om geen afval
zoals piepschuim, plastic, hout,
puin of sap- en melkpakken af
te leveren. We hebben er een
hoop werk van om dit te verwijderen”, aldus de organisatie.

Rode stroken
Dat is niet de enige maatregel die
genomen wordt. Zo worden kruisingen binnen de bebouwde kom
rood gemaakt, zodat ze meer opvallen. Er komen rode accentstroken midden op N363 om de weg
smaller te laten lijken. Verder
wordt de komgrens aan de westzijde, dus bij ’t Lage van de Weg,
dichter op het dorp geplaatst en
ook worden de komgrenzen extra
geaccentueerd. Verder geeft de
provincie aan dat geleiders in de
weg compacter gemaakt worden,
net als de kruising van de N363
met de Departementsstraat. Hoe
dat compact maken er precies uit
gaat zien, is niet bekend. Wel wil
men meer groen langs de weg aanbrengen. Zo wordt de geleiderail
vervangen door een haag.
De provincie heeft inwoners van

Spelweek Huttenbouw
Leens gaat toch door
LEENS - Huttenbouw Leens
gaat volgende week door. Ondanks de coronacrisis heeft
de organisatie in overleg met
de gemeente Het Hogeland
besloten om het evenement
toch te houden.

Uithuizen zoals gezegd geïnformeerd middels een brief. In verband met de coronamaatregelen is
het niet mogelijk om een bewonersavond te organiseren.

is van groot belang voor de samenleving. De afgelopen maanden
hebben we kunnen zien hoe er
nieuwe en creatieve manieren gezocht zijn om iedereen te kunnen
laten genieten van alle culturele
pareltjes in onze gemeente. En bovenal wil de gemeente haar waardering voor het culturele veld uiten in tijden waarin onze cultuurmakers het zwaar te verduren hebben.”
Voor de Culturele Stimuleringsprijs komt een veelbelovend persoon of organisatie in aanmerking
die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling of zichtbaarheid van de cultuur in Het Hogeland. Kandidaten kunnen tot en
met 14 augustus worden aangedragen door een mail te sturen naar
t.willems@hethogeland.nl of naar
r.vellenga@hethogeland.nl. In september worden de vijf genomineerden bekend gemaakt.

doen, is gekozen voor een huttenbouw in campingstijl: een receptie, kinderen in tenten en
een campingwinkeltje. De hele
week vinden er leuke activiteiten plaats zoals een waterspektakel, een lichtjestocht en een
spooktocht. Op de donderdagavond zal er een huttenbouw-drive-in zijn waar iedereen in de
auto langs kan rijden om een
hamburger te kopen.
,,Al met al wordt het een leuke
week met gave activiteiten en
blije kinderen. En daar doen we
het voor”, aldus Coen Smit.
Huttenbouw Leens start maandag en duurt tot donderdag 13
augustus.

Janneke Jager tijdens haar nieuwste voorstelling.

Janneke Jager treedt
op in Oosternieland
OOSTERNIELAND - Janneke
Jager zal zaterdag 29 augustus
een optreden verzorgen in Oosternieland. Tijdens de vorig
jaar gehouden Eemsmondweek
viel de voorstelling van de oudUithuizer cabaretière aldaar
erg in de smaak.
Janneke Jager noemt haar nieuwe
show Fantoomgeluk een ‘fout-nostalgische cabarettrip’ Ze heeft in-

Pannen vallen van gemeentehuis

Het Instituut Mijnbouwschade
Groningen zet extra in op dossiers
die een te lange doorlooptijden
kennen. Vaak is daar maatwerk
voor nodig. Er zijn nu 2.789
schademeldingen in behandeling
van meer dan een jaar oud. Van
deze schademeldingen zijn er 687
meer dan twee jaar oud. Er kwamen vorige week vier bij die meer
dan een jaar oud werden en er
werden er vier meldingen afgehandeld die meer dan twee jaar oud
waren.

middels een aantal try-outs ervan
achter de rug en de kritieken zijn
veelbelovend.
Tijdens de voorstelling zit Janneke
Jager opeens weer op haar tienerkamertje, te dromen over ‘later’,
nadat ze op zolder was gestruikeld
over een tas met oude cassettebandjes en werd teruggeslingerd
in de tijd. Een paar dingen worden
haar al snel volkomen duidelijk.
Eén: dat vroeger niet alles beter
was - zoals haar erbarmelijke muzieksmaak én haar dubieuze kapsels. Twee: dat de meest belabberde songteksten als een virus op je
harde schijf blijven zitten al dan
niet fonetisch. En drie: dat alles
behoorlijk anders is uitgepakt dan
ze toen hoopte én kon vermoeden.
Maar is dat erg? En kan het nog
anders? Twijfelend tussen weemoed en schaamte maakt Janneke
Jager een verrassende balans op
aan de hand van die ene grote
vraag: Wat als…?
De voorstelling is te zien op het
terrein van Leo Luten aan de Oosternielandsterweg 22. De aanvangstijd is 20.30 uur. Janneke Jager zal muzikaal worden bijgestaan door Bas Bons en Timo
Menkveld en de regie is in handen
van Titus Tiel Groenestege.

’Muzikaal gesprek’
in Hornhuizen

UTHUIZEN - Leien dakpannen van het gemeentehuis in Uithuizen zijn woensdag losgekomen
en op straat gevallen. Hoe dit kon gebeuren, is
nog niet duidelijk. Om gevaarlijke situaties te

voorkomen, is een net over het dak gespannen.
Rond het oude gedeelte van het gemeentehuis
zijn hekken geplaatst om mensen op afstand te
houden.

HORNHUIZEN - Rond de kerk
van Hornhuizen wordt zondag een
concert in de open lucht gehouden.
Twee studenten van het Prins
Claus Conservatorium, bassist Esat
Ekincioglu en zangeres Renske de
Boer, voeren ter plekke een ‘muzikaal gesprek’ uit, met als resultaat
spannende jazzy composities.
Het concert begint om 16.00 uur
en wordt mogelijk gemaakt door
de gemeente Het Hogeland, Jaap
van der Stel en Bertien Minco. Het
is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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De Cederborg
Middelstum:

Zondag 11.00 uur dienst en woensdag 19.30 uur
dienst. Internationale diensten. Vertaling anderstaligen aanwezig.
Livestream via www.cederborg.nl

Baptistengemeente (locatie ASWA-gebouw, Burg. Klauckelaan 16)
Appingedam:
Zondag 09.30 uur dienst

Onderdendam:
Oosterwijtwerd:
Stedum:
Westeremden:
‘t Zandt:
Zeerijp:
Zuidwolde:

Zondag 09.30 uur ds Van Wingerden
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers
Zondag zie Bedum
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo:
Zondag 09.30 uur dhr Smits (dienst in Immanuëlkerk)
Bedum:
Zondag 09.30 uur ds Diemer (uitgezonden
dienst via kerktv/radio)
Huizinge:
Zondag 09.30 uur ds Maat (dienst in Johannes
de Doperkerk, opgave bezoekers verplicht via
pghuizinge.aanmelden@gmail.com)
Kantens:
Zondag 09.30 uur ds Oosterdijk
Leens:
Zondag geen opgave
Mensingeweer:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Zondag 09.30 uur ds Langenburg (dienst in
Hoeksteenkerk)
Niekerk:
Zie Ulrum
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur ds. Langenburg (Middelstum)
Stitswerd:
Zie Kantens
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur ds Tiesinga (dienst in Zionskerk)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur mvr Nijland. De dienst is te
volgen via kerkdienstgemist.nl
Ulrum:
Zondag geen opgave
Vierhuizen:
Zie Ulrum
Warffum:
Zondag 09.30 uur da Hop (dienst in Sebastiaankerk)
Winsum:
Zondag geen opgave
Zandeweer:
Tot nader bericht geen dienst

Boeddhistische dienst
Uithuizen:
Zondag 19.00 uur rondleiding door Zen River,
vervolgens boeddistische dienst, kennismaking
met de abt en daarna mogelijkheid tot deelname aan de stiltemeditatie. Zen River, ‘t Oldörp,
Oldörpsterweg 1 in Uithuizen.
Nieuw Apostolische Kerk:
Uithuizen:
Diensten in Delfzijl (Weg naar den Dam 15) en
Groningen (Iepenlaan 2)

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

Tandartsen
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo:
Zondag geen opgave
Bedum:
Zondag geen opgave.
Kantens:
Zondag geen opgave
Leens:
Zondag geen opgave
Loppersum:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Voorlopig geen diensten
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur en 14.30 uur leesdienst
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur student De Graaf (online
dienst)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur leesdienst (te volgen op
www.kerkdienst gemist); voorlopig geen middagdiensten
Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum:
Zondag geen opgave

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum:
Zondag 9.30 en 15.00 uur ds M.A. Sneep
Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens:
Zondag 09.30 uur ds Oosterbroek
Ulrum:
Zondag geen opgave

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

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

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

2

in de gemeente Het Hogeland,
telefoon 0877845466 of
www.gehandicapteneemsmond.nl
Borstvoedingorganisatie La
Leche League:
Telefonische hulpdienst en informatie: Martien van den BergNijdam 0594-621506 (ook in het
weekend).
Humanitas steun bij rouwverwerking:
‘t Hoogeland: Contactpersoon
José van Drie, telefoon 0503010189.
Actief in de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum.
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OPLOSSING P0646

Hervormde Kerk:
Bedum:
Eenum:
Godlinze:
Leermens:
Loppersum:
Noordwolde:

HORIZONTAAL: 1 mak; 3 broeder; 8 oma; 11 al; 12 l.o.; 13 fel;
14 eb; 16 OV; 17 staart; 20
avanti; 22 strek; 24 klets; 25 ia;
27 sela; 28 Iers; 29 dn; 30 efa;
32 lekkers; 33 beo; 34 t.t.; 36 r.k.; 37 s.t.; 38 rij; 39 vlas; 40 enk;
41 gave; 43 A.P.; 44 mr.; 45
R.I.; 47 ka; 49 Nes; 51 balling;
53 lam; 55 la; 56 aria; 57 neef;
59 mu; 60 stank; 61 geluk; 63
pagode; 66 nestel; 68 en; 69 le;
70 uit; 72 et; 73 Ne; 74 neg; 75
nawoord; 76 aan.

Wehe-den Hoorn:

Zondag geen viering
Zaterdag geen viering; zie Wehe-den Hoorn
Zondag 09.30 uur Eucharistieviering door pastor
Wubbels
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering door pastor Wubbels

VERTICAAL: 1 massief; 2 alt; 3
borrel; 4 of; 5 eek; 6 dl; 7 revers;
9 mot; 10 Avignon; 12 lats; 15
bats; 18 as; 19 teler; 20 alert;
21 NS; 23 kakkerlak; 24 kieskring; 26 af; 29 de; 31 atlas; 33
bijval; 35 tap; 38 rak; 42 inlopen; 44 Maine; 46 ineen; 48
smullen; 50 e.a.; 51 braden; 52
geleed; 54 a.m.; 56 atol; 58 fust;
60 s.g.; 62 kt; 64 Ane; 65 Rio;
67 Ena; 70 uw; 71 t.o.

R.K. Kerk
Bedum:
Kloosterburen:
Uithuizen:
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© Persbelangen P0646
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KRUISWOORDPUZZEL P0646
HORIZONTAAL: 1 gedwee; 3 verpleger; 8 familielid; 11 reeds;
12 soort onderwijs; 13 hevig; 14 laagwater; 16 openbaar vervoer; 17 sleep; 20 voorwaarts; 22 baksteenzijde; 24 doornat;
25 dierengeluid; 27 rustteken; 28 Europese taal; 29 dyne; 30
Bijbelse maat; 32 snoepgoed; 33 vogel; 34 geheel de uwe; 36
godsdienst; 37 zonder titel; 38 file; 39 akkergewas; 40 bouwland; 41 talent; 43 waterstand; 44 titel; 45 legerafdeling; 47
vogel; 49 plaats op Ameland; 51 verstotene; 53 jong dier; 55
zangnoot; 56 zangstuk; 57 familielid; 59 Griekse letter; 60 vieze lucht; 61 fortuin; 63 Chinese tempel; 66 snoertje; 68 voegwoord; 69 Frans lidwoord; 70 voorzetsel; 72 Frans voegwoord; 73 neon; 74 zelfkant; 75 epiloog; 76 in werking.
VERTICAAL: 1 ondoordringbaar; 2 zangstem; 3 drankje; 4
voegwoord; 5 eikenschors; 6 deciliter; 7 jasomslagen; 9 insect; 10 plaats in Frankrijk; 12 broekklep; 15 schep; 18 spil;
19 kweker; 20 oplettend; 21 vervoersmaatschappij; 23 insect;
24 district; 26 klaar; 29 lidwoord; 31 kaartenboek; 33 steun;
35 kraan; 38 recht water; 42 binnengaan; 44 rivier in Frankrijk; 46 samen; 48 smikkelen; 50 en andere; 51 bakken; 52 samengesteld; 54 voor de middag; 56 koraaleiland; 58 houten
vat; 60 soortelijk gewicht; 62 karaat; 64 plaats in Overijssel;
65 plaats in Zuid-Amerika; 67 ex-koningin van Spanje; 70 bezittelijk vnw.; 71 tegenover.

Doopsgezinde Kerk:
Middelstum:
Voorlopig geen diensten of bijeenkomsten
Uithuizen:
Zondag geen dienst
Zijldijk:
Voorlopig geen diensten
Dorpskerk Rottum:
Rottum:
Tot nader bericht geen dienst
Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum:
Zondag 10.00 uur dienst (live-stream via http://waardevolleven.nl/preken/livestream.html;

De tweede
moord in
Baaiduinen

door Antoon Engelbertink
“Staat haar auto nog voor je huisje?”
“Ja, die BMW gebruik ik als ik naar het
dorp toe ga. Staat hier gewoon op de
vaste plek. Iedereen denkt dat ik Bea
Middelink ben. Wel jammer van mijn
mooie haar. Ik kan niet wennen aan die
nieuwe kleur.”
“Ja, veel te kort ook, dat zei ik meteen al.
Gelukkig dat je haar paspoort in de vingers kreeg. Goed werk. Praten ze op het
park nog over jouw verdwijning? Nee,
dank je, geen koek meer, ik word te dik.”
“Nee, maar ik praat bijna met niemand.
Kun je je dat voorstellen? Ben trouwens
wel blij met die stapel boeken. Wanneer
kunnen we hier weg, denk je? Ik moet
hier echt zo spoedig mogelijk weg,” benadrukt ze enigszins wanhopig.
Het is duidelijk dat Susanne zich opge-

Vrijdag 7 augustus
Zaterdag 8 augustus
Zondag 9 augustus
Maandag 10 augustus
Dinsdag 11 augustus
Woensdag 12 augustus
Donderdag 13 augustus

Lauwersoog
hoog
hoog
01.45 13.46
02.05 14.20
02.45 14.56
03.12 15.20
03.37 15.55
04.20 16.25
05.00 17.24

sloten voelt. Als ze alleen is, denkt ze automatisch aan Bea die ze
toevallig hadden ontmoet op een terrasje
op Terschelling. Ze
paste precies in het
nieuwe plannetje van
Susanne. Alex ging uiteindelijk mee en alles
liep zoals het lopen
moest.
Susanne ging in de auto van Bea gewoon op
de boot en reed achter
hem aan naar Dalen.
De politie trapte in de
deel 44
val met de sieraden.
De jonge paardenfokker Aike van Heusden
en de ouwe Hidde Trip hadden niet door
dat er een paar nachten ervoor oude
mest van exotische roofdieren en chimpansees was gestrooid uit de dierentuin
van Arnhem en de FIOD was blij met het
cadeautje van € 300.000,- via de schaduwboekhouding en de rekening van
Alex in Duitsland. Zaak perfect gemanipuleerd en opgelost.
Zodoende lieten ze ongewild en onwetend de drie miljoen met rust. Geld dat
op andere rekeningen was geparkeerd.
Haar zus Pauline kwam abusievelijk verder niet in de stukken voor en genoot
van de meevaller. Nee, Susanne mocht
best blij zijn met deze afloop en de prijs
die zij nu betaalde, was het opgesloten
zitten in een zomerhuisje in Dalen meer
dan waard.
Ze had op een avond eens uitgerekend

Uithuizen
hoog
hoog
02.20 14.21
02.40 14.55
03.20 15.31
03.47 15.55
04.12 16.30
04.55 17.00
05.35 17.59

Delfzijl
hoog
hoog
03.26 15.24
03.45 15.55
04.15 16.25
04.45 16.55
05.18 17.25
05.47 17.55
06.18 18.48

We gaan ook deze week eventjes ver terug in de tijd met een foto die oorspronkelijk op een glasplaat
stond en die we dankzij een voormalige inwoonster van Uithuizen kregen. Deze keer nemen we een
kijkje in de Brouwerijstraat in Uithuizen, omstreeks 1900. Het was in die tijd een straat vol hekjes, tegenwoordig zijn het meer parkeerhaventjes die de scheiding tussen de weg en de huizen vormen. Elders in de straat waren het vooral bruggetjes die over een gracht waren aangelegd. Die gracht werd in
1935 gedempt met baggerspecie uit het Boterdiep en vanaf dat moment waren de bruggetjes overbodig.

hoeveel rente dat iedere dag opleverde.
Die nacht sliep ze tevreden in met de gedachte dat ze morgenvroeg weer € 500,rijker was. Met niets doen! Iedere dag
zo’n € 500,-! Het kon slechter! Ja, dat zou
Maarten niet zeggen. Die sukkel.
“Langzaam aan, schat. De uitspraak en
de consternatie eromheen moeten eerst
wegebben. Nog een paar weken en dan
is alles weer rustig. Dan is er een ander
zwaar geval dat de volle aandacht nodig
heeft van de politie. Er zakt een brug in
elkaar of de hele Maas blijkt vergiftigd te
zijn door de Belgen en wat natuurlijk ook
kan: de regering valt.”
“Maar ik wil hier weg! Snap dat dan! Ik
wil genieten van mijn geld. Direct,”
schreeuwt ze boos op hoge toon.
“Schatje! Toe, wees nou eens verstandig,” smeekt hij, “toe, de plannen zijn
rond. We zijn het eens waar we naartoe
gaan. We bouwen daar samen een
nieuw leven op. Alles is bijna klaar. Bij
wijze van spreken kunnen we morgen
vertrekken maar ik zeg je, doe het even
kalm aan, anders krijgen ze argwaan en
dan zijn we nog verder van huis. Misschien zitten ze op Schiphol wel op ons
te wachten? Dat wil jij toch ook niet?”
Mokkend geeft ze toe. Onwillig staat ze
op en haalt de koffiekan. De stoom is er
af en ze lacht zowaar.
“Sorry, je wordt hier toch ook knettergek
van de stilte. Laten we maar een spelletje
doen of wou je liever lezen? Daarna moet
ik nog even het internet op in het dorp.
Voor vanavond heb ik zalm met broccoli.
Is dat goed?”
“Doe mij de zalm maar, is de broccoli
voor jou.”

Hoofdstuk 11
Het is donderdagmorgen, 8.00 uur. Die
nacht vroor het opnieuw dat het kraakte.
Zonder wind en dat is zeer gunstig voor
de aanwas van het ijs. Zou er een Elfstedentocht komen of niet?
Susanne pakt haastig haar tassen en de
nieuwe koffer die ze in Dalen heeft gekocht in de auto. Op wieltjes, heel gemakkelijk op de vliegvelden. Ze rijdt naar
de receptie om de sleutel in te leveren.
De motor laat ze lopen voor de warmte.
“En, mevrouw Middelink, is alles naar
wens geweest?” vraagt de receptioniste
vriendelijk, “dat was een hele tijd, hè?”
“Jazeker. Ik ben lekker uitgerust maar nu
moet ik weer naar huis. Ik denk dat ik via
Coevorden rijdt, dat is de N34, hè?”
“Klopt als een bus, de N34 volgen, mevrouw.”
“Bedankt. Lekker rustig aan. Tot de volgende keer. Daag.”
“Goed, hoor. Tot ziens. Misschien wel in
de lente of anders in de zomer. Daag,
mevrouw Middelink.”
Ook vandaag heeft de portier ander
werk, zijn hokje is in ieder geval leeg.
Susanne rijdt het park uit en slaat meteen linksaf, richting Hoogeveen, de A37,
via de N854. Ze rijdt stevig door en dat is
geen moeite voor zo’n BMW. Na de twee
rotondes pakt ze de snelweg. Dan pas
komt een zekere rust over haar. Ze weet
dat ze met iedere kilometer steeds verder
verwijderd raakt van iets wat ze zo snel
mogelijk wil vergeten.
Zo, da’s mooi gelukt, denkt Susanne. Eigenlijk is ze best wel trots op zichzelf. Ze

begrijpt nu ook dat een bankovervaller
met veel genoegen ’s avonds zijn buit natelt. Letterlijk en figuurlijk een beloning
voor zwaar en gevaarlijk werk. En Alex
was gewoon een makkelijke prooi. Iedere
vent die verliefd is, gedraagt zich toch als
een mak lammetje. Zij was de wolf die
hem verscheurde met huid en haar. Zij
rijdt nu in een gratis vette BMW naar de
zon en de euro’s groeien en groeien
maar. Ze voelt zich kiplekker. Begint zelfs
te fluiten. Hoe lang is het niet geleden dat
zij had gefloten? Het deuntje klinkt dan
ook nogal vals, heel vals zelfs.
Susanne kijkt in de spiegel en schrikt zich
kapot. Ze ziet het paniekzaaiende blauwe
geflikker op de linkerrijstrook naderbij komen. In een ondoordachte reactie geeft
ze een verschrikkelijke dot gas. Was dat
wijs? De auto spuit vooruit. Toch weet ze
dat ze op de snelweg geen race kan winnen van de politie. Wat kan ze wél doen
om aan deze ramp te ontkomen? Hoe
komt ze hier uit? Ze voelt intuïtief dat ze
achter haar aanzitten. De politie moet
haar hebben! Nu is zij de prooi.
Dan ziet ze de afslag naar een grote parkeerplaats. Kan ze die halen? Ze geeft
nog steeds plankgas als ze de afrit bereikt. Dat gaat nooit goed! Ze moet flink
remmen anders belandt ze in de sloot.
Maar niet te vroeg op de rem gaan staan
want dan zien de agenten gegarandeerd
haar remlichten. De piepende banden laten blauwe wolkjes achter.

Wordt vervolgd
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Beginnen met hardlopen
en dan volhouden: tips
NOORD-GRONINGEN - Veel
mensen zijn in deze coronatijd
gestart met hardlopen. Je ziet
de nieuwe lopers overal: in parken, wijken en bij mooi en
slecht weer. Nu komt het aan
op volhouden en daarvoor is er
een aantal tips.
Let niet op uw tempo en afstand
Laat de afstand en uw tempo los.
Zorg dat u tijdens uw rondje een
tempo vindt dat u goed kunt volhouden. De regel is dat u moet
kunnen praten. Bent u volledig
buiten adem dan gaat u te hard.
Door u zelf bij elk rondje te veel in
te spannen zal de lol van het hardlopen er snel af zijn. Maak u niet
druk om de gelopen afstand. Met
een goed tempo kan het maar zo
zijn dat u na een aantal weken een
stukje verder kunt lopen en nog
steeds op een prettige manier terug denkt aan het rondje.
Wandelen is toegestaan
Zeker wanneer u net bent begonnen met hardlopen, is het toegestaan af en toe even te wandelen.
Niemand kan bij zijn of haar eerste ronde direct 5 kilometer harlopen en dat hoeft ook niet. Kies een
leuk rondje en pak een goed tempo, lukt het niet om te blijven rennen dan kunt u een stukje gaan
wandelen. Met het wandelen haalt

u uw hartslag weer naar beneden
waardoor u vervolgens weer een
stukje kunt gaan rennen. Zeker in
het begin is het helemaal niet verkeerd om tijdens uw rondje een
aantal wandelpauzes in te lassen.
Zet uw hardlopen dagen in de
agenda
Wilt u wekelijks 3 keer hardlopen?
Zet de data, tijd en eventueel afstand in uw agenda. Wanneer u
van te voren geen duidelijk plan
heeft zijn er vaak veel andere klusjes die u ook in de tijd van het
hardlopen kunt doen. Ik ga nu
maar boodschappen dan doe ik
morgen dat rondje hardlopen wel.
Uitstel = afstel en voor u het weet
hebt u een week geen rondje gelopen. Door vooraf tijd in te plannen,
kunt u uw wekelijkse routine volhouden en wordt het hardlopen onderdeel van uw weekplanning.
Train voor een doel en niet elke
dag
Zeker aan het begin van uw hardloop carrière kunt u zo gemotiveerd zijn dat u wel elke dag wilt
hardlopen. Elke dag hardlopen is
niet vol te houden en ook niet goed
voor uw lichaam. Hou het leuk en
realistisch. Door er steeds meer
routine in te krijgen blijft het
hardlopen leuk. In tijden van corona zijn hardloopwedstrijden niet
toegestaan maar u kunt zich wel

inschrijven voor een virtuele wedstrijd. Is er over 2 maanden bij
voorbeeld een 5 kilometer virtual
run dan kunt u daar naar toe trainen. Schrijf u ruim van te voren in,
om cirkel de datum in uw agenda
en maak een trainingsplan. Met
een virtuele wedstrijd dient u uw
tijden zelf doorgeven door middel
van een hardloop app of horloge.
Met een doel in het vizier is trainen nog belangrijker en blijft u gemotiveerd. Na uw eerste wedstrijdje wilt misschien de volgende keer
wel een snellere tijd of misschien
al verder kunnen lopen. Zoek een
volgend doel en blijf gemotiveerd.
Hardlopen kan iedereen
Het hardlopen volhouden is voor
een beginnende loper de uitdaging. Misschien ziet u uw buurman
of buurvrouw ook wel eens de deur
uitlopen voor een rondje, ga de
volgende keer samen. Wanneer u
met iemand of een groepje loopt
vergeet u de tijd en afstand en
bent u weer terug voor u het weet.
Er zijn overal wel hardloopgroepjes waar u zich bij aan kunt sluiten. Hardlopen kan ook het gevoel
van vrijheid geven dus alleen lopen is ook zeker geen straf. Haal
uw schoenen weer uit de kast en
begin met hardlopen en deze keer
gaat u het zeker volhouden.

Net begonnen met hardlopen? De kunst is om vol te houden.

Wat helpt tegen muggen(bulten)?
NOORD-GRONINGEN - ’s
Nachts wakker worden van een
zoemende mug, het is vervelend. Wie vervolgens het licht
aan doet om het insect weg te
halen, speurt vaak tevergeefs.
Wat is er nu wel te doen tegen
muggen en muggenbulten?
Het is bepaald geen pretje: de hele
nacht lastig gevallen worden door
de mug en zijn gezoem. En de volgende ochtend zijn er die vervelende en jeukende bulten.
Muggen komen af op onze lichaamswarmte en geuren. Hier
hebben we zelf geen invloed op,
maar wanneer u een zoetere lichaamsgeur heeft kan het zijn dat
u vaker gestoken wordt dan uw
partner. Het beste is om je in te
smeren met een insectenwerend
middel. Er zijn verschillende soorten verkrijgbaar bij de supermarkt
en de drogist. Dit kunt u vooral ’s

nachts gebruiken. U kunt het middel het beste buiten de slaapkamer
opspuiten, de geur is niet bepaald
lekker en anders ligt u ook nog
eens in de stank.

zijn een aantal dingen waar u wel
op kunt letten. Zorg ervoor dat uw
regengoot niet verstopt zit. Wanneer hier water in blijft staan, is
dit al voldoende voor muggen.

Horren

Jeuk

wWanneer het overdag warm is,
kunt u ’s avonds de ramen openzetten en weer verkoeling in uw huis
brengen. Wanneer uw geen horren
heeft zult u binnen no time allemaal muggen in huis hebben waar
u niet op zit te wachten. Door een
klamboe bij het bed te plaatsen
kunt u de muggen buiten houden
en genieten van een heerlijke
nachtrust. Het is ook mogelijk om
horren te laten plaatsen. Zo kunt u
ramen openlaten staan zonder dat
er ook maar iets naar binnen kan.
Muggen zijn het liefst in de buurt
van stilstaand water waar ze ook
hun eitjes leggen. Wanneer u bij
water in de buurt woont, kunt u
hier niets aan veranderen maar er

Wie een muggenbult heeft, heeft
last van jeuk. Wanneer u eenmaal
begint te krabben, kunt u vaak
niet meer stoppen. De jeuk wordt
alleen maar erger. Er zijn een aantal middelen om de jeuk en zwelling te verminderen:
IJs: Door ijs op de plek van de
muggenbult te leggen zal zult u
geen jeuk hebben, wanneer het ijs
gesmolten is zal het helaas wel
weer terug komen.
Zout: Maak de muggenbult een
beetje nat en strooi er wat zout
overheen, dit kan de jeuk verlichten of helemaal weg halen.
Tandpasta: Dit heeft iedereen wel
in huis en werkt goed tegen de
jeuk. Door de tandpasta kunt u er
niet aan krabben en de munt heeft
een kalmerende werking.
Aloë Vera: Deze plant is voor veel
dingen goed, zo ook bij muggenbulten. Het geeft even verkoeling
wanneer het jeukt of zelfs wat
warm wordt.

Kunstenaars gezocht
voor ’klimaatkunstwerk’
NOORD-GRONINGEN - Een
kunstwerk dat mensen aanzet
om zich aan te passen aan het
veranderde klimaat. Dat ziet de
beweging Klimaatadaptatie
Groningen graag verschijnen.
Samen met House of Design
roept men kunstenaars op zich
te melden.
Het kunstwerk heeft als doel een
klimaatadaptieve beweging in
gang te zetten, gericht op wat er
wél kan en hoe mensen actie kunnen ondernemen om zich aan te
passen. ,,We zullen ons moeten
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering -adaptatie- die
nu al voelbaar zijn, zoals hitte,
droogte en wateroverlast”, zegt
men bij Klimaatadaptatie Gronin-

gen. Voor het kunstwerk is men op
zoek naar kunstenaars die wonen
en werken in Noord-Nederland. Zij
kunnen een voorstel indienen.
Voorstellen mogen gaan over
nieuw of bestaand werk (niet ouder dan twee jaar) en kunnen worden ingestuurd tot 1 september.
Drie kandidaten krijgen de tijd om
het plan verder uit te werken. Dit
kunstproject is onderdeel van de
Klimaatadaptatieweek, die van 19
tot en met 25 januari plaatsvindt
in Groningen. In aanloop naar het
evenement worden sinds juni verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het aanstellen van een
groene burgermeester, het aanleggen van geveltuinen, het herontwerpen van versteende gebieden
en lezingen over het onderwerp.

Bananenschil: Het lijkt een beetje
vreemd, maar het blijkt goed te
helpen. De suikers aan de binnenkant van de schil helpent het vocht
bij de muggenbult weg te halen. U
hoeft alleen maar over de bult te
wrijven.

Adverteren doet verkopen
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Het verlangen
van Martha Dijk
in boekvorm
WARFFUM - In museum Het Hoogeland in Warffum
werd eerder dit jaar het boek Het verlangen van Martha
Dijk. Een genealogische roman officieel gepresenteerd.
,,Het verhaal is illustratief voor de verhalen van andere
arbeidersfamilies in de 19e eeuw. Feiten en fictie zijn op
een mooie manier in elkaar geweven.” Dat zegt Teun Juk
over het boek. Hij schreef er een recensie over.

het onderwijs en als pedagogisch
docent verbonden aan de Pedagogische Academie in Utrecht. Hij
promoveerde in 1988 op het proefschrift Naar een pedagogiek van de
tussenwereld (RU, 1998). Hij doet
aan beeldhouwen en fotografie en
schrijft essays, romans en verhalen. Hij publiceerde in diverse tijdschriften, waaronder de Groene
Amsterdammer. Op zijn website is
een uitvoerige genealogie van zijn
familie te vinden.
Op de omslag van het boek staat
een rieten koffer bij de zee. Deze
koffer staat symbool voor de levensreis en bevatte de familiegeschiedenis van de auteur. De auteur vertelt eerst iets over zijn
jeugd en hoe hij aan de koffer
komt die de omslag siert. Hij legt
uit dat de naam Kooi onlosmakelijk verbonden is met de eendenkooi van Uithuizermeeden. Een
plek die Siep Kooi emotioneert.

I

De eendenkooi in Uithuizermeeden, een belangrijke plek voor de familie Kooi.

Betere toekomst

De cover van het door Siep Kooi geschreven boek.
door Teun Juk
Auteur Siep Kooi had mij gevraagd een inleiding te houden
over de eendenkooi van Uithuizermeeden aangezien zijn familienaam hier haar oorsprong vond. Ik
vertelde hoe de kooi omstreeks het
midden van de 17e eeuw was aangelegd door de heer van Rensuma,
als onderdeel van de bedrijfsvoering op zijn borg. Vervolgens werd
de geschiedenis van de oudste kooi
van het Groningerland verteld.
Het jaar 1811 was belangrijk voor
de familie Kooi aangezien een
voorvader kooiker zich vernoemde
naar de plek waar hij woonde, namelijk bij de kooi. Na afloop kreeg
ik als dank een exemplaar van het
boek. Recent heb ik het gelezen.
Daarom een recensie over dit
boek.

Dagloners
In 22 hoofdstukken vertelt Siep
Kooi zijn familiegeschiedenis in de
19e eeuw. Zijn voorouders waren
dagloners op het Hogeland. Hun
levensomstandigheden waren niet
altijd gemakkelijk. Nieuwsgierig
naar zijn achtergrond deed Siep
Kooi genealogisch onderzoek. Bij
gebrek aan verhalende bronnen
probeert hij, met gebruikmaking
van ander bronnenmateriaal, zich
in het boek in te leven in de ma-

nier waarop zijn voorouders hun
dagelijkse armoedige bestaan beleefden. De tegenstelling tussen de
rijke boeren en arbeiders met hun
karig inkomen en armoedige huisvesting is groot. En dan is er de
godsdienstbeleving, het omgaan
met ziekte en dood, onderlinge en
familiaire betrekkingen, liefde en
seksualiteit. Hun worsteling met
het leven.

Torenbuurt
In zijn stamboom trof Siep Kooi
mensen aan die probeerden een
andere wending te geven aan hun
bestaan. Het krachtigst vond hij
dat weerspiegeld in Martha Dijk
(1819-1899), die in 1881 de onzekere sprong waagde om naar Amerika te emigreren. Siep Kooi vertelt
het verhaal vanuit haar perspectief. Martha Dijk groeide als kind
op in ’t Loug, de Torenbuurt in Uithuizermeeden. Op de cover van
het boek staat: ,,Door zich een
voorstelling te maken van de drijfveren van Martha Dijk -haar grenzeloze verlangen naar een beter en
intensiever bestaan- bracht hij de
geschiedenis van zijn familie op
overtuigende en aansprekende
wijze opnieuw tot leven.”

De auteur
Siep (Simen) Kooi is geboren in
1941 in Leeuwarden en woont in
Almere. Hij was werkzaam binnen

Het boek gaat over het verlangen
van een vrouw uit het arbeidersmilieu in de 19e eeuw. Vooral verlangen naar liefde en een betere toekomst. Daarbij heeft de hoofdpersoon Martha Dijk te handelen met
diverse dilemma’s en spanningsvelden. Zo is er het dilemma voor
wie zij moet kiezen als man. Heine
Baar of Klaas Kooi? Ze laat de tijd
zijn werk doen. Ook is er de invloed van de godsdienst. En het dilemma: Wat doe je, ga je mee met
de Afscheiding of blijf je liever Nederlands hervormd? Ook is er de
spanning tussen geloof en levenswandel. Martha Dijk trouwt uiteindelijk met haar neef Klaas Kooi.
Een huwelijk tussen neef en nicht
kwam in die tijd wel vaker voor
maar werd door de kerk afgewezen. Martha Dijk en Klaas Kooi
voelden zich echter van jongs af
aan al tot elkaar aangetrokken en
toch… ,,Ik had toch wel op een
heel dubieuze manier Klaas verleid. Was dat geen zonde?”, vroeg
Martha Dijk zich af. Eva en de appel. Het antwoord van de auteur is
duidelijk: ,,Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord
toe aan allen.” De liefde overwint
immers alles.
Martha heeft het verlangen om te
emigreren en zo te ontsnappen aan
de armoede op het Hogeland.
Klaas durft of wil dat niet vanwege
de zorg om zijn moeder. Zie hier
het spanningsveld waar velen in
de tweede helft van de 19e eeuw
mee worstelden: blijven of alles
achter laten en vertrekken. Uiteindelijk vertrekt Martha Dijk pas
met haar derde man naar Amerika, een nieuwe toekomst tegemoet.

Kerkhof
Wat indruk maakt is de vele keren
dat Martha Dijk de gang naar het
kerkhof moet maken vanwege het
overlijden van familieleden. De genealogische gegevens laten zien
dat de kindersterfte groot was.
Treurig zijn de verhalen van vrouwen die sterven in het kraambed.
Ook de oudste dochter van Martha
overkomt dit. Niet iedere volwassene werd oud. Bij griepepidemieën en de cholera vielen veel
slachtoffers. Wanneer van een
echtpaar er een kwam te overlijden, dan was er een economische
noodzaak om snel te hertrouwen.
Samengestelde gezinnen waren
heel gewoon. Net als tegenwoordig
worstelden ‘onechte’ kinderen met

Vertrouwen boeren neemt toe
NOORD-GRONINGEN - Het
vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in
het tweede kwartaal van dit
jaar enigszins hersteld. Dat
blijkt uit de zogenaamde Agrovertrouwensindex.
Aan de Agrovertrouwensindex van
LTO-Nederland, Flynth adviseurs
en accountants, het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research hebben dit keer 548
bedrijven in de vorm van een enquête deelgenomen. De index
steeg met ruim 8 punten en kwam
uit op +4 punten. Na een meting
vlak na het eerste kwartaal was de
index gezakt tot -4 punten. Alleen
het vertrouwen van akkerbouwers
is nog negatief, ondanks een klein
herstel.
De Agrovertrouwensindex van de
totale land- en tuinbouw steeg zoals gezegd met 8 punten. Zowel de
betere stemming op het bedrijf als
een minder negatieve verwachting
voor de komende twee à drie jaar
droegen daar aan bij. Beide indicatoren vormen samen de Agro-vertrouwensindex. Vooral bij glastuinders, en dan vooral op sierteeltbedrijven, is de huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) sterk verbeterd ten opzichte
van de enquête die kort na het eerste kwartaal van dit jaar werd uit-

gevoerd. Dit herstel was er ook
duidelijk in de opengrondstuinbouw. Bij akkerbouwers bleef de
stemming nagenoeg gelijk, terwijl
de stemming bij pluimveehouders
1 punt daalde. Melkveehouders
waren wat negatiever (-4 punten)
over de huidige situatie op het bedrijf. Veel meer varkenshouders
waren somberder dan een kwartaal geleden. Toen was in deze sector de stemming op het bedrijf stabiel, terwijl andere sectoren een
sterke daling kenden. In het tweede kwartaal daalde de index met
30 punten. Mogelijk is deze daling
ingegeven door de boycot die China heeft afgekondigd voor de import van Nederlands varkensvlees.
Ondernemers zijn over de situatie
van hun bedrijf op de middellange
termijn (twee tot drie jaar) weer
wat positiever. De index bleef echter in totaliteit wel negatief. Dit
betekent dat er nog steeds meer
ondernemers zijn met negatieve
verwachtingen dan met positieve
verwachtingen voor hun bedrijf
over twee à drie jaar. De index
voor de totale land- en tuinbouw
staat na het tweede kwartaal op -6
punten tegen -19 punten aan het
eind van het eerste kwartaal. Vooral glastuinders waren positiever
over de bedrijfssituatie voor over
twee à drie jaar. Ook melkveehouders lieten een sterk herstel zien,
al kwam de index, anders dan in
de glastuinbouw, nog niet boven
nul uit. Overigens was er in alle

sectoren in de land- en tuinbouw
herstel zichtbaar. Zo stegen de verwachtingen voor over twee à drie
jaar met negen à tien punten bij
de sectoren varkenshouderij,
pluimveehouderij en opengrondstuinbouw. Akkerbouwers waren
ook iets positiever gestemd over
de middellange termijn maar met
een verbetering met 6 punten
bleef de index sterk negatief: -20
punten.
Vooruitkijkend naar de komende
12 maanden zijn Nederlandse boeren en tuinders nog steeds negatief. De index was wel beter dan
een kwartaal eerder (+14 punten),
maar bij de meeste ondernemers
overheersen de zorgen over de nabije toekomst. De totale index
bleef namelijk negatief (-17 punten). Ondanks dat veel ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen weer zullen herstellen (+29 punten), blijft de meerderheid nog negatief (-17 punten).
Dezelfde ontwikkeling is te zien in
de indicatoren omzet, winst en productie. Alleen de kosten zullen wel
verder toenemen is de verwachting van ondernemers in de agrarische sector. De conjunctuurindex
‘vooruitkijkend’ staat in het tweede kwartaal nog op -17 punten en
dat is een zeer sombere verwachting. Sinds de start van deze enquête in 2013 was de index alleen
het eerste kwartaal van dit jaar lager.

De Torenbuurt in Uithuizermeeden rond 1880. De veldwachter op de foto is familie van de hoofdpersoon (Foto: Beeldbank Groningen).
de vraag wie hun vader is.
De auteur kruipt in de huid van
Martha Dijk en weet de lezer mee
te nemen in het verhaal van zijn
familie. Het is persoonlijk en zonder meer boeiend. Het leuke is dat
sommige zinnen als citaat in het
Gronings zijn opgeschreven. Het
verhaal van de familie Kooi is illustratief voor de verhalen van andere arbeidersfamilies in de 19e
eeuw. Feiten en fictie zijn op een
mooie manier in elkaar geweven.
In het dankwoord schrijft de auteur: ,,De gevoelens die ik heb geprobeerd weer te geven in de relatie tussen Martha Dijk en Klaas
Kooi zijn deels voortgekomen uit
mijn diepe verbondenheid met
haar.” Die verbondenheid komt
het mooist tot uitdrukking in de intieme momenten die Martha Dijk
en Klaas Kooi beleven in de Wytsemakooi. ,,Wat is deze eendenkooi voor een geheimzinnige plek?
Ik weet niet wat mij overkomt, ik
wil maar één ding.”

Draad kwijt
Een reden om het boek niet te lezen? De subtitel geef al aan dat
het om een genealogische roman
gaat. Je moet hier wel van houden.
Het boek staat vol met genealogische gegevens over de familie
Kooi. Als niet-ingewijde loop je het
risico de draad een beetje kwijt te

GGD wil ook
testlocaties
in provincie
NOORD-GRONINGEN - Inwoners van de provincie Groningen kunnen, als zij klachten
hebben die passen bij corona,
zich dit najaar op meerdere
plaatsen in de provincie laten
testen. De GGD streeft er naar
om naast de testlocatie in de
stad Groningen ook locaties elders in de provincie te openen.
Er komt in ieder geval een nieuwe testlocatie in het voormalige
Philipsgebouw aan de Europaweg 8 in Groningen. De GGD
krijgt de beschikking over de
rechtervleugel op de begane
grond. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig, zowel
voor auto’s als fietsen. Deze testlocatie zal zeven dagen per
week open zijn. De huidige testlocatie in het UMCG blijft tot 1
september open.
Ook wil de GGD testlocaties in
de provincie openen. Momenteel zijn er gesprekken met een
aantal gemeenten over mogelijk
geschikte locaties. ,,Het streven
is om ook deze locaties uiterlijk
per 1 september te openen”, zo
laat de GGD weten.

raken met al die Kooien. Gelukkig
heeft de auteur een stamboomoverzicht toegevoegd als bijlage.
Achterin het boek vinden we foto’s, kaartenmateriaal en een inhoudsopgave. Het is eigenlijk

noodzakelijk hier vooraf kennis
van te nemen aangezien dit het begrijpend lezen behoorlijk vergemakkelijkt.
Maar er zijn voldoende redenen
om dit boek wel te lezen. Siep

Kooi is erin geslaagd om in romanvorm de 19e eeuwse plattelandsgeschiedenis tot leven te brengen.
Daarbij verplaatst hij zich in de
tijd van toen. Hij schetst het moeizame leven van het arbeidersvolk
in hun kleine en vochtige huisjes
in Uithuizermeeden en omgeving.
Historische documenten en gebeurtenissen worden ingeweven in
het verhaal.
We zien dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De hoofdpersoon Martha Dijk
werd 79 jaar. Toch krijgt het begrip ‘kortstondig leven’ een bijzondere lading in dit boek door de vermelding van het vroegtijdig overlijden van velen. Martha Dijk
trouwde zelf drie keer en heeft alle
drie haar mannen naar het graf
moeten brengen. Daarnaast lezen
we over onechte kinderen en de
grote sterfte onder kraamvrouwen
en kinderen. En de moeite om financieel het hoofd boven water te
houden. Dit was de harde realiteit
van de 19e eeuw. De auteur is erin
geslaagd de pijn van het verdriet
die dat met zich meebrengt indringend neer te zetten. Daarnaast is
er ook vreugde en blijdschap. Het
leven wordt geleefd en gevierd.
Om een betere toekomst te krijgen, emigreert de hoofdpersoon
aan het einde van boek naar Amerika, het land van de onbegrensde
mogelijkheden.
Het tekent het karakter van de
vrouw die uiteindelijk haar droom
werkelijkheid laat worden. Het
verlangen van Martha Dijk wordt
vervuld.

Burendag in coronatijd:
Vier het voor de deur
NOORD-GRONINGEN - Goed
contact met buren en verbinding in de buurt is in deze tijd,
waarin iedereen fysieke afstand moet houden, nog belangrijker geworden. Organisatoren
Douwe Egberts en Oranje
Fonds hebben daarom een manier bedacht waarop buren op
zaterdag 26 september Burendag op anderhalve meter kunnen vieren, onder het motto
Vier het veilig, vier het voor de
deur.
Burendag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger zijn als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen
met hun buren. Op deze manier
kan iedereen ontdekken wie er in

zijn of haar buurt woont en wordt
tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. En
ook op anderhalve meter afstand
zijn er veel leuke en veilige activiteiten die buren met elkaar kunnen ondernemen. Op Burendag.nl
zijn ideeën te vinden voor veilige
activiteiten als een spelletjesdag,
buurtbingo of open buurtpodium
voor de deur. Daarbij is het belangrijk dat iedereen de richtlijnen volgt van de Rijksoverheid en
het RIVM.
Sandra Jetten, directeur van het
Oranje Fonds: ,,We hebben de afgelopen maanden allemaal gevoeld hoe belangrijk het is om
naar onze buren om te kijken.
Door Burendag te organiseren, willen we buren de mogelijkheid geven contact te leggen zodat ze
makkelijker op elkaar terug kunnen vallen wanneer dat nodig is.
Ook zal dit jaar gevierd worden
dat er al zoveel buurtgenoten zijn

die voor elkaar klaarstaan. We nodigen iedereen uit om mee te doen
en er op een veilige manier een
waardevolle dag van te maken.”
Algemeen directeur John Brands
van Jacobs Douwe Egberts vult
aan: ,,Met Burendag willen we
mensen bij elkaar brengen. In de
afgelopen maanden brachten veel
mensen hun tijd vooral thuis door:
achter de voordeur. Met de aangepaste opzet nodigen we iedereen
uit om de deur open te zetten en
vóór de voordeur contact te maken. Zo kun je op afstand toch zorgen voor verbinding met elkaar en
de buurt.”
Alle buurten van Nederland kunnen zich aanmelden via de website
www.burendag.nl. Buren kunnen
daar ook een aanvraag bij het
Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal
350 euro voor hun Burendagactiviteiten.

Op zaterdag 26 september kunnen buren weer nader tot elkaar komen tijdens Burendag. (foto:
Oranje Fonds)
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Muziek, cabaret en poëzie in tuinen

DEN ANDEL
Marjolijn
Mellema (links)
en Hanneke
Bron organiseren samen met
Agnes Schouten
Struinen in de
Tuinen in Den
Andel.

I

DEN ANDEL - Den Andel is
volgende maand, op zaterdag 6
september, een nogal opvallende deelnemer aan Struinen in
de Tuinen. Het evenement omvat naast Den Andel veertien
gastheren en dat zijn stuk voor
stuk (grote) steden. Maar tussen plaatsen als Amsterdam,
Rotterdam, Breda, Utrecht en
Maastricht is nu dus ook Den
Andel te vinden. Dat is te danken aan Marjolijn Mellema. Zij
was in Leiden als deelnemer
betrokken bij het evenement
en heeft Struinen in de Tuinen
‘meegenomen’ naar haar nieuwe woonplaats Den Andel.

door Hielko Merkus
Eigenlijk is de naam Struinen in
de Tuinen wat ongelukkig gekozen. Het dekt de lading op z’n best
gezegd namelijk maar half. ,,Het
draait inderdaad niet om de tuinen”, erkent Hanneke Bron, die de
Andelster editie van Struinen in
de Tuinen samen organiseert met
Marjolijn Mellema en Agnes
Schouten. De naam Struinen in de
Tuinen doet vermoeden dat mensen door de meest bijzondere tuinen van in dit geval Den Andel
wandelen. De tuin blijkt echter
slechts het decor te zijn en niet de
publiekstrekker. Dat zijn de ver-

‘Struinen in de
Tuinen’ op zaterdag
6 september
schillende acts, die in de Andelster
tuinen geboekt staan. ,,Het gazon
is het podium, de tuinstoelen de
tribune”, meldt Marjolijn Mellema
in dat verband. ,,De deelnemende
tuinen zijn niet beoordeeld of ze
mooi genoeg zijn. Wel hebben we
gekeken of er voldoende ruimte is
voor publiek en artiesten, ook omdat mensen wel anderhalve meter

afstand moeten bewaren”, vult
Hanneke Bron aan. Dat moet uiteraard met het oog op corona. Door
de uitbraak van dit virus werd het
evenement begin juli afgelast en
verplaatst naar september. Voor
de tuinliefhebbers onder de bezoekers is dat minder fijn, want doorgaans liggen de tuinen er in juli
wat fraaier bij dan in september.

,,Wij als organisatie zijn al lang blij
dat het evenement toch nog door
kan gaan”, reageert Hanneke
Bron. ,,En bovendien was het bijzonder slecht weer in het betreffende weekend in juli”, voegt
ze er lachend aan toe. Naast organisator is Bron ook een van de
mensen in Den Andel die tijdens
het evenement hun tuin openstellen voor bezoekers. ,,Voor Struinen
in de Tuinen hebben we in totaal
zeventien locaties. Het gaat dan
niet alleen om particulieren, maar
ook om bijvoorbeeld De Holm, de
kerk, de dorpstuin en de molen.”
Die locaties worden voor de bezoekers herkenbaar gemaakt, mogelijk middels een vlag of iets dergelijks. Daar is de organisatie nog

niet helemaal uit. Bron weet overigens hoe het is om als gastvrouw te
fungeren, want ze was ook een van
de deelnemers aan de succesvolle
Open Deuren Dagen in Den Andel.
Dat was een soort open huis van
het dorp, dat ze mede organiseerde. Ook Agnes Schouten was in het
verleden bij de organisatie daarvan betrokken. Het organisatietalent van Bron en Schouten kwam
Marjolijn Mellema goed uit. Toen
zij vanuit Leiden naar Den Andel
verhuisde -ze woont sinds een jaar
in de voormalige Galerie Den Andel- en plannen had om Struinen in
de Tuinen in deze regio te organiseren,was ze maar wat blij dat ze
een beroep kon doen op de kwaliteiten vam Hanneke Bron en Agnes Schouten. Als deelneemster
had ze namelijk in Leiden ervaren
hoe leuk Struinen in de Tuinen is.
In een intieme setting heeft de optredende artiest immers direct
contact met zijn publiek. Met de
optredens wil de organisatie drempels tot ontmoeting verlagen en
bijdragen aan een prettige woonomgeving met goede sociale contacten. De organisatie mikte daarbij wel atijd op stadswijken, nooit
op dorpen. ‘Laten we het maar
eens proberen’, was de reactie
toen de Andelsters zich meldden.
En daardoor kan Marjolijn Mellema het evenement nu ook vanuit
een ander perspectief meemaken:
in Leiden beleefde ze het evenement als artiest, in Den Andel is ze
ook nog eens gastvrouw en organisator. ,,Wat dan wel heel prettig is,
is dat er een landelijke organisatie
boven hangt. We hoeven dus niet
alles zelf uit te vogelen”, merkt
Mellema op. Dat betekent dat diverse zaken de plaatselijke commissie uit handen is genomen. Zo
kunnen artiesten, gastheren en
gastvrouwen zich aanmelden via
de website van het evenement:
struinenindetuinen.nl.
Het evenement is ooit opgezet vanuit liefde voor de podiumkunsten
en met name om lokaal talent de
kans te geven om op te treden voor
publiek, maar het programma
biedt ook ruimte aan zeer ervaren

WILDCARE

Faunavisie
zonder subssidie
WESTERNIELAND - Een jonge buizerd zit rustig bovenop
een van de dierenhokken de
tuin rond te kijken. ,,Die is zelf
komen aanvliegen”, zegt Pim
Lollinga, van Faunavisie Wildcare in Westernieland. In hun
uitgestrekte achtertuin vangen
hij en zijn vrouw Mieke ontelbaar veel gewonde wilde dieren op, waaronder vele (piepjonge) vogelsoorten, een vos,
verschillende volwassen reeën
en reebokken, pasgeboren reetjes en haasjes. En de dieren
komen dus niet eens allemaal
met een dierenambulance, getuige de buizerd die zelf heeft
geweten dat dit een veilige
plek is. Sommige volwassen
dieren komen zelfs jaarlijks terug als ze moeten bevallen van
hun kleintjes.
door Saffira Rijkee
,,Verreweg het grootste deel van
de dieren komt hier binnen omdat
ze verwond zijn door katten”, zegt
Pim Lollinga (64). Samen met zijn
vrouw Mieke (62) runt hij sinds negen jaar officieel dierenopvang
Faunavisie Wildcare. Voor die tijd
vingen ze onofficieel ook al dieren
op. ,,Mensen zeggen altijd: zo is de
natuur, als een kat een vogeltje
pakt. Maar zo is het niet. Katten
zijn hier nog maar zo’n tweehonderd jaar, terwijl de inheemse wilde dieren die ze doodmaken en
verwonden hier vaak al meer dan
zes miljoen jaar zijn. Het is verboden je kat los laten lopen. Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor
alles wat je kat doet. Dit geld trouwens voor alle huisdieren.”
In Nederland maken katten zo’n
driehonderd miljoen dieren per
jaar dood, zegt Pim Lollinga. Daardoor zijn drieëndertig vogelsoorten al uitgestorven. Een aantal
soorten daarvan kwam alleen in
Europa voor en komt nooit meer
terug. Pim: ,,Dat is de reden dat onze regering zegt: katten mogen niet

los rondlopen. Gemeenten handhaven daar echter niet op. Wij zijn
er om een klein deel van de kattenslachtoffers een tweede kans te
geven.”
In totaal maken Pim en Mieke Lollinga zo’n vijftig- tot zestigduizend
euro per jaar aan kosten voor verzorging, voedsel en medicijnen
voor de ongeveer vijftienhonderd
dieren die ze jaarlijks opvangen.
Pim: ,,Gelukkig hebben we donateurs, maar niet voldoende. Gemeenten zijn verplicht de eerste
twaalf dagen aan zorgkosten van
gedomesticeerde dieren te vergoeden. Dat geldt helaas niet voor wilde dieren. We kunnen de kosten
ook niet doorrekenen aan katteneigenaren die een gewond dier komen brengen, want dan doen ze
dat niet nog een keer. Sommige
gemeenten heffen belasting om de
kosten voor wildlife opvangcentra
te verlichten. Helaas maken de gemeenten Groningen en Het Hogeland ieder jaar een vast bedrag
over naar een grote landelijke organisatie, die dat geld vervolgens
moet verdelen over de verschillende opvangen. Maar dat doen ze
niet. Wij zijn dus volledig afhankelijk van donateurs.”
Pim heeft het eens uitgerekend:
zijn vrouw en hij werken gemiddeld voor zo’n zes fte’s per week in
hun opvang. Van acht uur ’s ochtends tot één uur ’s nachts zijn ze
zeven dagen in de week in de
weer. ,,We hebben geen vakantie,
geen salaris, geen vergoeding. Af
en toe slapen we, als we niet door
de politie uit ons bed gebeld worden en geen jonge dieren te voeden hebben. We klagen niet hoor,
we doen het voor de dieren en we
hebben het over onszelf afgeroepen.”
Mieke is het daar niet helemaal
mee eens. ,,Dat is niet helemaal
waar, want we hadden geen flauw
idee dat de opvang zo groot zou
worden en dat er zo vaak een beroep op ons gedaan zou worden
door allerlei instanties.”
Voordat de Lollinga’s in Westernieland kwamen wonen, hadden
ze samen meerdere succesvolle horecabedrijven in Gorinchem. In

muzikanten als Marjolijn Mellema. De violiste is nogal een bezige
bij. Met haar echtgenoot Rob
Vlaar treedt ze op als Duo RoMa.
Ze heeft behoorlijk wat ervaring
opgebouwd in de zigeuner-, balkan- en klezmermuziek. Niet alleen in het duo dat ze met haar
echtgenoot vormt, maar ook in formaties als Lanyok en Klezmer &
Co. Tijdens Struinen in de Tuinen
treedt Mellema onder andere in
haar eigen tuin op, maar ook elders in het dorp. ,,In principe kunnen mensen die hun tuin openstellen ook zelf van het evenement genieten. De optredens vinden namelijk in zes blokken van telkens
een half uur plaats -met vijftien
minuten pauze om van de ene naar
de andere locatie te gaan- en omdat de artiesten drie keer op dezelfde locatie optreden, hebben de
gastheren ende deelnemers ook de
tijd om elders te kijken”, vertelt
Bron. ,,Dat is wel prettig, want tijdens de Open Deuren Dag bijvoorbeeld kreeg je totaal niet mee wat
er elders in het dorp gebeurde.”
Maar er zijn uitzonderingen. ,,Tijdens alle blokken moet ik optreden”, lacht Mellema, die volgende
maand in diverse samenstellingen
van zich laat horen.
Hoewel de organisatie op een later
moment met de deelnemers naar
buiten komt, is nu al wel duidelijk
dat het aanbod zeer divers zal zijn.
,,Singer-songwriters, punk, rock,
blues, poëzie en cabaret”, somt
Mellema op. Alles bijwonen is echter niet mogelijk. ,,Mensen zullen
keuzes moeten maken”, beseft
Mellema. ,,Maar wij als organisatie helpen de mensen op weg met
voorgestelde routes. Hiervoor hebben we het dorp gesplitst in Den
Andel-Noord en Den Andel-Zuid,
met De Holm als centraal punt.
Maar mensen kunnen natuurlijk
ook zelf hun route samenstellen.”
Struinen in de Tuinen in Den Andel vindt zaterdag 6 september
tussen circa 12.00 en 17.00 uur
plaats. De toegang is gratis. Wel
wordt een vrijwillige gift op prijs
gesteld.

werkt

Pim Lollinga
en zijn vrouw
Mieke vangen
ontelbaar veel
gewonde wilde
dieren op.

I

2002 kon het echtpaar vervroegd
met pensioen na de verkoop van
hun bedrijven en gingen ze min of
meer terug naar hun roots: Pim
komt oorspronkelijk uit Roodeschool. ,,We zijn het dus gewend
om knetterhard te werken, maar
toen kregen we er steeds meer
geld voor, haha! Nu zijn we opnieuw ingehaald door ons succes
en is het andersom: hoe drukker
we het hebben hoe meer geld het
ons kost. Dat is wel eens wrang.
Het is onze passie. En de gemeente
waarin we wonen geeft geld voor
het opvangen van gewonde dieren
aan die grote landelijke organisatie, maar wij krijgen daar niets
van. Terwijl wij het moeilijk hebben. Het is ieder jaar weer één
groot vraagteken hoe we het gaan
rondbreien.”

Een piepklein hertje komt aangerend. Bambi, heet het, vertelt Pim.
Het is tijd voor zijn fles en dat
weet hij. Pim roept de drie andere
Bambi’s erbij: alle kleintjes hebben dezelfde naam. Van een van
de reetjes weten Pim en Mieke dat
zijn moeder en broertje zijn dood
gemaaid. De hertjes komen vrolijk
aangerend, op één na, die dat nieuwe mens met het fototoestel maar
niets vindt. Uiteindelijk drinken
ze alle vier hun flesje leeg. Bambi
1 wil zijn flesje alleen op schoot
hebben en alleen van Pim. ,,Dat op
schoot drinken heeft het gezin dat
hem een week lang in huis heeft
gehouden hem helaas aangeleerd.
Met goede bedoelingen hoor, maar
zo’n beestje heeft er niets aan. Het
is wettelijk ook niet toegestaan om
je zelf te bekommeren om wildlife.

Je bent verplicht om een dier in
nood binnen twaalf uur bij een geschikte opvang te brengen.”
Bambi 1 kreeg door zijn week in
huis onvoldoende biest binnen
waardoor zijn darmpjes zich niet
goed hebben ontwikkeld. ,,Hij zou
tot zijn dood flesjes melk moeten
krijgen en dat kan niet: dieren
móeten teruggeplaatst worden in
de natuur en anders moeten we euthanaseren. Dus we hebben iets
nieuws geprobeerd. Ik zag een documentaire over darmproblemen,
waarin bij een mens de gezonde
ontlasting van een ander mens
werd ingebracht, vanwege de goede bacteriën die zich dan kunnen
vermenigvuldigen. Ik dacht: dat
kunnen wij ook proberen. Onze
huisdierenarts in de kliniek van
Winsum zei na overleg: probeer

het maar, anders gaat hij dood.
Binnen vierentwintig uur was hij
significant beter. Zijn ontlasting
werd vast en hij kreeg honger. Eerder dronk hij één flesje per dag,
nu al een liter.” Pim ziet een mooie
toekomst voor alle Bambi’s. Als ze
wat groter zijn verhuizen ze naar
een stuk tuin verder naar achteren, waar ze kunnen verwilderen.
Toch vinden sommige dieren ook
nadat ze verwilderd en vertrokken
zijn hun weg soms terug naar de
tuin van Pim en Mieke. Zo is er
een ree die elk jaar terugkeert als
het tijd is om haar kalfje op de wereld te zetten. Na een tijdje vertrekt ze dan weer. En op de zolder
van het huis zit op dit moment een
eerder opgevangen kerkuil met
zijn gezin.
Onlangs was Pim opeens ziek en

moest hij met spoed geopereerd
worden. Blinde paniek sloeg toe.
Hij kon niet in het ziekenhuis blijven, hij moest de reeën doen! Nog
dezelfde dag van de operatie zat
hij alweer in de tuin, dieren te voeren. Het bracht Pim en Mieke versneld tot het smeden van toekomstplannen. In Blijham hebben
ze mensen gevonden die een Faunavisie Wildcare 2 willen opstarten. ,,En we hopen dat iemand op
een dag de opvang hier van ons wil
overnemen. Anders houdt het hier
op te bestaan.”
Onlangs kwam vanuit de provincie
gedeputeerde Henk Staghouwer
op bezoek. Hij was onder de indruk en zegde een jaarlijkse subsidie van vierduizend euro toe voor
reeënopvang.
Vervolg op pagina 12
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Waddenmarkt
Pieterburen
PIETERBUREN - Op het terrein
van restaurant Waddengenot in
Pieterburen wordt zondag van
11.00 tot 17.00 uur weer een
Waddenmarkt gehouden. Er zijn
diverse kraampjes met onder
andere groenten en fruit, jam,
honing, vers gerookte vis, sieraden, tassen, kleding en handgemaakte spulletjes. De terrasjes staan klaar en de speeltuin
is geopend. Een kraampje huren
op de markt is nog mogelijk.
Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen
worden met Annelies Arkema
via waddenmarktpieterburen@hotmail.com of 06-23357340.

Nog bijna half miljoen
auto’s op winterbanden
NOORD-GRONINGEN - Ondanks temperaturen van boven
de 30 graden rijden er nog bijna 500.000 auto’s in Nederland
op winterbanden. Dat blijkt uit
onderzoek van de BOVAG.
Tijdens een controle van 1.658 auto’s op diverse plekken in het land
ontwaarde BOVAG bij 5,3 procent
nog steeds winterbanden. Dat percentage correspondeert op een totaal wagenpark van 9 miljoen met
bijna 500.000 autobezitters. De
controle vond plaats op donderdag
30 en vrijdag 31 juli, toen thermometers in het hele land de 30 graden passeerden. Controleurs van
BOVAG bekeken 1.658 auto’s op
grote parkeerplaatsen in Breda,
Roosendaal, Arnhem/Duiven, Amsterdam en Utrecht. Er bleken 88
voertuigen uitgerust te zijn met
winterbanden. Het rubber daarvan
is zachter en het profiel heeft speciale groefjes, zodat de band goede
grip heeft bij koude omstandigheden en op een besneeuwd wegdek.
Bij hoge temperaturen zorgt de
winterband juist voor een langere
remweg, minder grip, meer slijtage, meer afrolgeluid en een hoger
brandstofverbruik. De rolweerstand van het zachte rubber op het
warme wegdek is immers hoger en
het is dan ook ronduit onverstan-

dig om bij hoge temperaturen met
winterbanden onder de auto te
blijven rijden, benadrukt de BOVAG.
Het resultaat van 5,3 procent is
geen verbetering ten opzichte van
hetzelfde onderzoek een jaar eerder, destijds bij temperaturen van
40 graden. De toename van het totale Nederlandse wagenpark sindsdien zorgt er wél voor dat het percentage nu correspondeert met
een iets hoger absoluut aantal van
bijna een half miljoen personenauto’s dat hartje zomer op winterbanden rijdt. Twee jaar geleden
bedroeg het aandeel 5,7 procent.
Opvallend in dit onderzoek was
dat in Utrecht en Amsterdam bijna 7 procent van alle gecontroleerde auto’s op winterbanden bleek te
rijden, terwijl dat in Breda en
Roosendaal 4 procent was. Verder
viel op dat veel oude, kleine auto’s
van winterbanden waren voorzien
en dat veel auto’s niet alleen verschillende merken, maar ook afwijkende types banden gemonteerd hebben. Bijvoorbeeld zomerbanden op de vooras en winterbanden op de achteras.
Een winterband is te herkennen
aan de vele kleine groefjes op het
loopvlak. Daarnaast staat er op de
zijkant vaak een commerciële benaming die klip en klaar duidt op
het seizoen waarvoor de band bedoeld is: ‘Snow’, ‘Winter’, ‘Polar’,
‘Alpin’ en dergelijke. De controleurs van BOVAG namen ook veel
vierseizoenenbanden waar en dat
is voor de gemiddelde Nederlandse automobilist waarschijnlijk een
ideale oplossing. Met een hoogwaardige vierseizoenenband is het
mogelijk om veilig (genoeg) te rijden in de zomer én in de winter,
zonder dat daarvoor elk halfjaar
de banden gewisseld moeten worden. Voor veelrijders is, volgens de
BOVAG, de aparte zomer- en winterband nog immer het beste alternatief.

Bewegen is goed,
maar vermijd kamp
NOORD-GRONINGEN - In beweging blijven is goed voor de
gezondheid. Sporten dus ook,
maar daarbij is het wel belangrijk kramp te vermijden.
Wanneer iemand lekker aan het
sporten is, gebeurt het wel eens,
dat er een enorme pijnscheut door
een spier trekt. Het komt vaak
wanneer het juist goed gaat. Er
zijn echter manieren om de kramp
te verhelpen of zelfs voorkomen.
Kramp is eigenlijk een samentrekking van een spier of spiergroep
die veel pijns veroorzaakt. De
meeste mensen hebben vaak last
van kramp in de benen met name
de kuiten of het bovenbeen. De
kramp kan verschillende oorzaken
hebben.
Wanneer spieren vermoeid zijn,
heeft men hierover minder controle. Door lang te sporten of de zelfde spieren te gebruiken kunnen ze
vermoeid raken het. Het kan ook
liggen aan een verkeerde houding
of sporttechniek.
Ook uitdroging kan een oorzaak
zijn. Het lichaam heeft veel vocht
en water nodig om goed te kunnen
blijven functioneren. Drink voor
en na het sporten voldoende water
en wanneer iemand langer gaat
sporten is het aan te raden voldoende water mee te nemen.
De omgevingstemperatuur kan

ook invloed hebben op kramp.
Door te sporten in de warmte kan
hittekramp ontstaan. De spieren
moeten in de hitte namelijk harder
werken en daardoor kan kramp
snelle optreden.
Wanneer iemand kramp heeft,
helpt het vaak om het eruit te
schudden. Dit lukt niet altijd, vooral bij kramp in de benen. Er zijn
echter een trucjes om er toch vanaf te komen. Wanneer kramp in de
kuit optreedt, kan men het beste
op de grond gaan zitten en de benen volledig strekken. Als de voetnaar het bovenlichaam wordt getrokken, zal de kramp sneller weg
trekken. Kram in het bovenbeen is
lastiger om weg te krijgen. Het
beste is om op de rug te gaan liggen en de benen volledig te strekken. Zo wordt de spier opgerekt en
verlicht het de kramp. Bij kramp
in voeten kan men het beste blijven staan en de tenen naar het bovenlichaam spannen.
Tijdens het sporten wil niemand
de helft van de tijd aan de kant
staan vanwege kramp. Een goede
voorbereiding kan dit voorkomen.
vooraf voldoende water drinken
om de te spieren hydrateren, is belangrijk. Rekken en strekken blijft
natuurlijk het allerbelangrijkst,
voor en na het sporten. Krijgt iemand onderweg last van z’n benen,
dan kan is tussentijds nog een keer
rekken en strekken aan te raden.

Om kramp te voorkomen is rekken en strekken belangrijk.

Schade-opnames door eigen aannemer kan niet meer
NOORD-GRONINGEN - Groningers met aardbevingsschade
aan hun woning kunnen niet
meer zelf een aannemer in de
arm nemen om een schade-opname te doen. Van deze optie is
volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen maar
weinig gebruik gemaakt. Deze
mogelijkheid wordt daarom geschrapt. Lopende schademeldingen waarbij voor de eigen
aannemersvariant is gekozen,
worden nog wel afgehandeld.
Sinds september 2019 was het voor
iemand met aardbevingsschade
mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, zelf een aannemer in de
arm te nemen om een schade-opname te doen. Hiervan is maar
weinig gebruik gemaakt. Van de
mogelijkheid om een door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geselecteerde aannemer in te zetten, wordt wel veelvuldig gebruik gemaakt. Deze optie
wordt daarom niet alleen voortgezet, maar ook verder opgeschaald.
Om het groeiende aantal schademeldingen en de oplopende wachttijden het hoofd te bieden én om
de schademelder meer regie te geven, heeft de voorloper van het
IMG (de Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen) diverse varianten voor het opnemen
van schade ontwikkeld. Zo werd

het aantal onafhankelijke deskundigen verhoogd en werd gestart
met de inzet van schadeopnemers.
Ook konden bijvoorbeeld woningbouwcorporaties zelf schade-opnames doen. Eveneens kwam er een
mogelijkheid schade te laten opnemen via een aannemer. Dat kon zowel via een door het IMG geselecteerde aannemer als via een eigen
aannemer. Die eigen aannemer
moest dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Vanaf september tot eind mei is er
632 keer voor deze ‘eigen aannemersvariant’ gekozen. ,,Bij 83 procent van die aanvragen bleek de
schade vervolgens niet geschikt
om door een eigen aannemer te laten opnemen. Bijvoorbeeld omdat
het om een monument of een corporatiewoning ging. Ook bleken
aangedragen aannemers niet aangesloten te zijn bij een garantieorganisatie. Van de aannemers die
dat wel waren, bedankte een vijfde zelf voor de klus. Tot nu toe zijn
er slechts 12 schademeldingen afgehandeld via deze opnamevariant”, laat het IMG weten.
Ook de uitvoering van de schadeopname door de eigen aannemer
stuitte op problemen. ,,Zo verliep
de communicatie tussen aanvrager
en aannemer of tussen aannemer
en deskundige niet altijd even
vlot, werden in sommige gevallen
ten onrechte schade-opnames in
rekening gebracht bij schademelders en besloten aannemers soms

zelf dat de geïnspecteerde schade
geen mijnbouwschade kon zijn. Dit
terwijl daar alleen een onafhankelijke deskundige over mag adviseren. Ook bleek de aannemer soms
helemaal niet op de hoogte dat een
aanvrager hem had voorgedragen.” Dit maakte de opnamevariant via de eigen aannemer veel
inefficiënter voor de aanvrager,

voor de deskundige en voor het
IMG dan bij de start de bedoeling
was.
Van de mogelijkheid om een van
de dertien door het IMG geselecteerde aannemers in te zetten
wordt wel veelvuldig gebruik gemaakt. Er is sinds de start medio
2019 in totaal 7.083 keer gekozen
voor deze variant. Daarmee zijn

3.604 schademeldingen afgehandeld. Daarnaast bevinden 3.402
schademeldingen zich nog in verschillende stadia van afhandeling.
De komende weken wordt de capaciteit bij de aannemers verder opgeschaald zodat ze vanaf begin
september 200 schade-opnames
per week voor hun rekening kunnen nemen.

Vandalen slaan toe
op sluis Stad en Lande
ZUIDWOLDE - Vandalen hebben toegeslagen op de pas heropende oversteek over de sluis
Stad en Lande in het Boterdiep
tussen Groningen en Zuidwolde. Definitieve sluiting dreigt
nu.
De oversteek over de sluis ter
hoogte van de vestiging van de
Hornbach in Groningen was vorige
week -na maandenlang gestremd
te zijn geweest- net weer heropend. Na meldingen van meerdere ernstige incidenten op en rond
de sluis waarbij mensen te water
raakten en/of letsel opliepen, sloot
het waterschap de oversteek in fe-

bruari af. Vorige week maakte het
waterschap de oversteek weer toegankelijk. Er werden diverse
maatregelen getroffen die de veiligheid op de oversteek moesten
verbeteren. Zo werden er aan
weerskanten van de opgang klaphekjes geplaatst, zodat fietsers
moeten afstappen voordat zij oversteken. De opstaande rand op de
sluis werd gemarkeerd met zwarte
en gele verf om struikelgevaar aan
te geven en ook kwamen er leuningen op de sluis.

Hekjes vernield
Na een kleine week ging het al
mis: de geplaatste klaphekjes werden vernield. Waterschap Noor-

derzijlvest is er nu wel klaar mee.
,,We repareren nog één keer. Als
na de reparatie de hekjes opnieuw
moedwillig worden vernield, zien
we ons genoodzaakt de oversteek
definitief af te sluiten. We willen
de oversteek graag faciliteren
maar alleen als dat blijvend veilig
kan”, laat het waterschap weten.
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TV-DONDERDAG
NPO 1
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.25 Bevrijdingsjournaal augustus
1945; doc.
20.40 Mindf*ck; amusement
21.35 Quiz met ballen; amusement
22.25 Op 1; talkshow
23.20 Journaal
23.40 Bevrijdingsjournaal
23.55 Op 1
00.55 Journaal

gramma
20.30 Buch in de bijzondere bajes; reportage
21.30 Mr. Frank Visser: hoe is het nu
met?; juridisch programma
22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.40 Lang leve de liefde
00.15 50/50

SBS 9
17.50 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
20.30 Hidalgo; avonturenfilm uit 2004

NPO 3

17.00 Het Spaanse dorp Polopos
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burger’s zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Iedereen had het er over; over
mensen die plots in het het
nieuws kwamen blikt nu met
hun terug
21.30 Britain’s got talent; talentenjacht
22.55 Britain’s got talent
23.05 De zwakste schakel; quiz
00.05 Nieuws & weer

RTL 5
17.55 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders; realityserie
19.30 Ambulance down under
20.30 In overtrading; realityserie
21.30 De deurwaarders
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 Suits

RTL 7
15.30 Pawn stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; actieserie
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.25 UEFA Europa League; voorbeschouwing
20.55 UEFA Europa League; live verslag
23.00 UEFA Europa League; nabeschouwing
23.20 UEFA Europa League; samenvatting
00.00 The A-team

Net 5
17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
20.30 Seks and the city; filmkomedie
uit 2008, met Sarah Jessica Parker

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 Dit hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.25 Bevrijdingsjournaal augustus
1945; doc.
20.40 Ik vertrek
21.30 Op vrijdag; talkshow
22.20 Op 1
23.20 Journaal
23.40 Op1

17.10 2 voor 12
17.50 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.00 Nu te zien!; kunstprogramma
22.10 Years and years; dramaserie
23.20 Una Mujer fantastica; filmdrama
00.55 De nachtzoen

17.50 De slimste mens
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 Das boot; oorlogsserie
23.10 Geboeid- terug naar de plantage
00.00 De nachtzoen

RTL 4

NPO 1

NPO 2

NPO 2

15.15 Bommetje XL
16.05 Betreden op eigen risico
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.25 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Jouw schuld dat ik te dik ben
20.20 Keuringsdienst van waarde
20.50 Sergio & Axel: van de kaart;
culinair programma
21.50 De toekomst is fantastisch
22.40 Broodje gezond; consumentenprogrammsa
23.15 Penoza
00.10 Smeris

TV-VRIJDAG

23.10 Fearless; actiefilm
01.10 Tommy teleshopping

Veronica
18.00 Veronica funniest
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 Magnum P.I.
21.25 Magnum P.I.
22.25 MagGyver
23.10 MagGyver
00.10 Gotham

Fox
16.25 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 CSI
21.00 CSI
21.55 CSI
22.50 The X-files essential collection;
sf-serie
00.45 Nachttv

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL Boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws & weer
19.50 Burger’s Zoo natuurlijk
20.00 Het beste van 10 jaar The voice
of Holland; hoogtepunten;
amusement
22.00 The big music; quiz
23.00 De zwakste schakel; quiz
00.00 Nieuws
00.20 Nachttv

RTL 5
RTL 8
17.05 The flying doctors
18.05 The Bold and the Beautiful
18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight
20.30 Silent Witness; misdaadserie
22.30 House; dramaserie
23.30 Married at first sight Australie
01.00 Nachttv

ÉÉN
18.04 Het journaal update; 18.15 The
secret life of the Zoo; 19.00 Journaal;
19.40 De stoel; 19.45 Op kot 20.05
Weer 20.10 F.C. de Kampioenen;
20.45 Switch 21.15 Gentbrugge 22.00
Journaal 22.20 Salamander; 23.08 Loterijen

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden; 10.00 Ketnet junior 19.05 Bellingcat; 20.00 Terzake
20.20 Terzake docu 21.00 Bin-jip; filmdrama 22.30 Amy; doc. 00.50 Nachttv

Duitsland 1
17.15 Brisant 18.00 Wer Weiss den
sowas?18.50 In aller freundschaft
19.45 Wissen vor acht 20.00 Tagesschau; 20.15 Der Kroatien-krimi: der
madchenmorder von Krac 21.45 Kontraste 22.15 Tagesthemen; 22.45 Extra
3 23.30 Inas nacht 00.30 Nachtmagazin

Duitsland 2

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance down under
20.30 Heathrow
21.00 Heathrow
21.30 De douane in actie; reportage
22.30 24 uur in de ER; realityserie
over een groot ziekenhuis in
Londen
23.30 Ambulance down under; realityserie
00.30 Nachttv

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 Miami supercops; actiekomedie
uit 1985
22.30 Super snooper; actiefilm uit
1980
00.50 Nachttv

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 MasterChef USA
20.30 Criminal minds; misdaadserie
21.20 Criminal minds; misdaadserie
22.20 NCIS
23.05 NCIS
00.05 Bull

SBS 6
18.00 The secret life of the zoo
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel
20.00 Lang leve de liefde
20.30 UEFA Champions League; live
verslag

17.45 Trauma centrum
18.40 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren
20.30 The maze runner; Amerikaanse
actiefilm uit 2014
22.45 Maze runner: the scorch trials;
Amerikaanse avonturenfilm uit
2015
00.45 Teleshop

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

00.05 Man with a plan

FOX
17.30 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.05 Laugh out loud
21.05 The gifted; fantasyserie
22.00 CSI
23.00 The handmaid’s tale; dramaserie
00.50 The X-files essential collection

RTL 8
18.05 The bold and the beautiful; soap
18.35 The bold and the beautiful
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Poirot; detectiveserie
22.30 House
23.30 Married at first sight
01.00 Nachttv

EEN
18.04 Het journaal; 18.10 Weer; 18.15
The cruise; 18.30 Blokken 19.00 Journaal; 19.40 De stoel; 19.45 Op kot
20.10 F.C. de Kampioenen 20.50
Switch 21.20 Vera 22.50 Journaal;
23.07 Loterijen; 23.15 The black balloon; filmdrama uit 2008 00.50 Op kot

Ketnet Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior; 19.10 Where the wild men are
20.00 Terzake 20.20 Terzake docu
21.00 Jackie Brown; misdaadfilm
23.30 Karppi; misdaadserie 00.15 Herhalingen

Duitsland 1
17.30 Tagesschau; 17.35 Eisbaren und
Belugas 18.20 Woman in gold; filmdrama 20.00 Tagesschau; 20.15 Zimmer mit Stall- tierisch gute ferien;
filmkomedie 21.45 Tagesthemen;
22.15 Tatort 23.45 Mankells Wallander; misdaadserie

Duitsland 2
18.00 Soko Kitzbuhel; 19.00 Heute;
19.25 Bettys diagnose; 20.15 Ein fall
fur zwei 21.15 Soko Leipzig 22.00
Heute-journal 22.30 Aufgeklart- spektakulaire kriminalfalle 23.15 Aspekte
00.00 Heute Xpress; 00.05 Undercover

Duitsland 3

18.00 Elk half uur Noord vandaag;
18.22 Elk half uur weerbericht
23.00 Nabeschouwing UEFA Champions League play-offs; nabeschouwing
23.10 Hart van Nederland
23.30 Shownieuws
23.55 Weer

SBS 6
17.00 De grote tuinverbouwing; tuinprogramma
18.30 Lachen om home video’s
20.30 UEFA Champions League home
video’s

TV-ZONDAG
NPO 1
18.00 Journaal
18.10 Quiz met ballen; amusement
19.00 Studio sport Eredivisie
20.00 Journaal
20.15 Bevrijdingsjournaal augustus
1945; doc.
20.30 The great British sewing bee;
wedstrijd
21.20 Journaal
21.35 The great British sewing bee;
wedstrijd
22.30 Andere tijden sport
23.10 Journaal
23.15 Bevrijdingsjournaal augustus
1945
23.30 Mijn sportzomer

NPO 2

NPO 2

TV Noord

TV Noord

17.50 NCIS
18.40 Hawaii five-0: Misdaadserie
19.30 Hawaii five 0
20.30 Instinct; Am. misdaadserie
21.20 Instinct
22.10 Bull
23.05 Major crimes
00.00 How to get away with murder

17.10 Close up
18.15 Uitmarkt Ellen ten Damme; registratie
19.05 Nu te zien!
19.20 Natuur op 2: schubdieren- onbekend, maar zeer gewild doc.
20.20 Zomergasten; interviewprogramma
23.25 Zomergastfilm: All is lost; filmdrama
01.00 Naches
01.10 Nachttv

21.35 Hard spel; humoristische kennisquiz
22.25 Mijn sportzomer; interviewprogramma
23.20 Studio sport
23.45 Journaal
23.55 Bevrijdingsjournal 1945
00.10 Op vrijdag

13.10 MotoGP 15.50 Snooker 00.00
Wielrennen 00.30 Wielrennen 01.30
Nachttv

10.00 Snooker 18.30 Formule E 20.00
Snooker 00.00 Formule E

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.05 We zijn er bijna; reportage
20.00 NOS Journaal
20.20 Bevrijdingsjournaal augustus
1945
20.35 TV-toppers; interviewprogramma

Net 5

18.00 Veronica’s funniest
18.10 The king og queens
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Scarface; Amerikaanse misdaadfilm uit 1983, met Al Pacino

Eurosport

Eurosport

NPO 1

Veronica

18.00 Landermagazine 18.15 Hofgeschicten; 18.45 DAS!; 19.30 Landermagazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 Kurioseste rekorde des nordens 21.45 NDR info 22.00
Talkshow

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

18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel
20.00 Lang leve de liefde; datingprop-

SBS 9

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
20.20 Reizen Waes Europa; special
21.15 Louis Theroux; by reason of insanity
22.20 Three generations; filmdrama
23.55 Van God los; misdaadserie

Duitsland 3

SBS 6

00.00 Lang leve de liefde
00.35 50/50

NPO 3

18.00 Soko Stuttgart; 19.00 Heute
19.30 Notruf hafenkante 20.15 Lotta
& der mittelpunkt der welt; filmkomedie 21.45 Heute journal 22.15 Dunja
Hayali; talkshow 23.15 Wir waren andere menschen; misdaadfilm 00.45
HeuteXpress 00.50 Filgorillas

23.30 Hail, Caesar!; filmkomedie
01.35 Nachttv

TV-ZATERDAG

17.10 Metterdaad
17.35 Jacobine
18.00 Met hart en ziel; religieus programma
18.15 Nederland zingt
18.45 Binnenstebuiten; reportages
19.15 De verandering
19.40 Blauw bloed special; royaltyprogramma
20.40 Hollandse zaken; jurnalistiek
programma
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.10 The typist; miniserie
23.15 Close up; doc.
00.10 De laatste dagen van Emma
Blank; tragikomedie uit 2009

NPO 3
17.35 Checkpoint
18.05 Mijn vader is de beste; spel
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Bommetje XXL
20.24 Socutera
20.25 The pier; dramaserie
22.00 De vloer op; imptovisatieprogramma
22.35 Zomerfestival; amusement
23.15 Dorsvloer vol confetti; filmdrama
00.45 Believer; doc.

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

RTL 5

NPO 3
23.00 Nabeschouwing UEFA Champions League
23.10 Hart van Nederland
23.30 Shownieuws
23.55 Weer
00.00 Lachen om home video’s

SBS 9
17.55 Drukte in de dierentuin; realityserie
19.00 Wilde dieren in Wildlands
19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
20.30 Ted; Amerikaanse filmkomedie
uit 2012
22.45 Ted 2; Amerikaanse filmkomedie uit 2015
01.00 Tommy teleshopping

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

ÉÉN
18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.10
Wild South Africa 19.00 Journaal
19.40 Heathrow 20.05 Joker + lotto
20.10 F.C. de Kampioenen 20.50 Asterix en de Olympiscje spelen 22.50
Journaal 23.06 Loterijen en weer
23.15 Flikken Rotterdam; misdaadserie

Ketnet
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior 19.10 Blue planet 2; natuurdoc.
20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.40 Hidden; misdaadserie
22.35 Chariots of fire 00.35 Herhalingen

18.00 Tagesschau 18.15 Quizduellolymp. quiz 19.57 Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Wer weiss denn sowas
XXL 23.25 Tagesthemen 23.45 Das
wort zum sonntag 23.50 Inas nacht
00.50 L’immortel; actiefilm uit 2010

RTL 7

Duitsland 2

RTL 8
17.00 The flying doctors
18.00 Het beste van 10 jaar the voice
of Holland; amusement
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
23.40 All men are mortal; filmdrama
uit 1995
01.40 Nachttv

Duitsland 1

22.35 De kijk van Koolhoven; filmprogramma
23.35 Vechtershart
01.25 Nachttv

RTL 4
18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Woonmagazine
18.35 Boulevard; amusement
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Postcode loterij Een tegen 50;
quiz
21.20 Love is in the air; amusement
22.20 Kees van der Spek: oplichters
aangepakt; realityprogramma
23.20 Nieuws & Weer
23.35 Boulevard

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

RTL 7
17.00 Cars & Characters
17.30 GP magazine specials
18.00 Custom cars: Las Vegas
19.00 Politie in actie
19.30 Politie in actie
20.00 G.I.Joe: retallation; actiefilm uit
2013

SBS9
18.30 Airwolf; actieserie
20.30 Hail, Caesar!; filmkomedie uit
2016
22.35 Reportage; de langste kettingbotsing van Engeland
23.30 Reportage; bekentenissen van
een seriemoordenaar
00.40 Life after Beth; Amerikaanse
filmkomedie uit 2014

Veronica

Een
18.10 Animal rescue school 19.00
Journaal 19.45 Burgers’Zoo: drukte in
de dierentuin 20.10 De blacklist;
jeugdprogramma 21.05 Hasta la vista;
tragikomedie uit 2011 22.55 Journaal
23.15 Sporza: formule 1 23.35 First
dates

Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior 19.00 Rolkrant 19.30 Vranckx
20.00 Het journal update 20.10 Expedition with Steve Backshall; reportage
21.00 Ancient superstructures; doc.
21.55 Raketkanon: I live in a society;
doc. 22.20 The salt of the earth; doc.

Duitsland 1
18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Ein Deutsches drama
19.20 Weltspiegel 20.00 Tagesschau
20.15 50 jahre Tatort 21.45 Rocco
Schiavone 23.15 Tagesthemen 23.45
ttt-titel thesen temperamente 00.15
Gold; western uit 2013

Duitsland 2
18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X: sieben
kontinente- wunder der natur 20.15
Fruhling; filmdrama 21.45 Heute journal 22.15 Inspector Barnaby; misdaadserie 23.45 ZDF- history: juridische
Deutsche im krieg gegen Hitler 00.30
Heute Xpress

Duitsland 3

Eurosport

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30 Landermagazine 20.00 Tagesschau 20.15
Praxis mit Meerblick 21.45 Ein sommer auf sylt; filmkomedie 23.15 Quizduell

16.00 Snooker 18.45 Formule E 20.00
Snooker 00.00 Formule E

TV Noord

Eurosport

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

17.20 De grote verhuizing
18.20 De grote verbouwing
19.25 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
20.30 We want more; talentenjacht
halve finale
22.35 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Betrapt!

17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Inas reisen
21.45 Kaum zu glauben! 22.45 Hatten
sie’s gewusst? 23.30 Pilawas grosses
geschichts-quiz 01.15 Quizduell

Duitsland 3

TV Noord

SBS6

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

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wetter 19.25 Die bergdokter; dramaserie
20.15 Friesland 21.45 De chefin 22.45
Heute-Journal 23.00 No escape 00.35
Heute xpress 00.40 Jennifer Eight;
Amerikaanse thriller uit 1992

15.00 MotoGP 15.50 Wielrennen
18.45 Formule E 20.00 Snooker

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

Fox

18.00 Border security
18.25 Border security Australia
20.00 Transformers: age of extinction;
actiefilm
23.25 The island; actiefilm uit 2005
01.55 Hart van Nederland

Fox

Net 5

18.00 Border security; realityprogramma
20.00 Transformers: the last knight;
actiefilm
23.05 Battle of los Angeles
01.25 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D.
02.10 Hart van Nederland

VERONICA

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

17.00 Transportwereld
17.30 GP magazine specials
18.00 The selection: special operations experiment; realityserie
19.30 Idioten op de weg; realityprogramma
20.00 G.I. Joe: the rise of Cobra; actiefilm uit 2009
22.30 Alarm fur Cobra 11
00.55 Nachttv

17.40 Topdoks
18.05 Welkom in de jaren 20 en 30
18.30 De taarten van Abel
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 Zapp echt gebeurd: mensjesrechten; jeugdprogramma
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.20 Papadag; dramaserie
21.15 Promendade; satirische latenighttalkshow
21.45 Killing Eve; dramaserie

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

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv
22.10 Alarm fur Cobra 11
23.10 Alarm fur Cobra 11

RTL 8
17.00 The real housewives of Orange
country

Donderdag 6 augustus 2020 - 11

Spijkerman en Stefano
Keizers bij TV Toppers
In de vierde aflevering van TVToppers spreekt presentatrice
Anita Witzier met Jack Spijkerman en Stefano Keizers. De uitzending door KRO/NCRV is zaterdag vanaf 20.30 uur op NPO
1.
Presentatrice Anita Witzier haalt
met twee vakgenoten herinneringen op aan de hand van hun favoriete tv-fragmenten. De één heeft
z’n sporen al lang verdiend, terwijl
de ander nog aan de start staat van
zo’n carrière. Wat hen bindt is de
liefde voor het vak. Waar keken
deze twee generaties TV Toppers
als kind naar, door wie werden ze
geïnspireerd en waardoor waren
ze tot tranen toe geroerd? We horen hun verhalen en zien de fragmenten die ze graag nog één keer
met ons willen delen.
Jack Spijkerman en Stefano Kei-

zers komen allebei uit de wereld
van het cabaret. Jack werd bekend
bij het grote publiek door het programma Kopspijkers, waar Stefano wekelijks graag naar keek. Inmiddels is hij zelf de geestelijk vader van het radioprogramma Spijkers Met Koppen. Beide vinden hedendaagse talkshows wat aan de
brave kant en houden van spontaniteit, gekkigheid en humor op televisie. Vanavond laten ze zien
naar welke televisieprogramma’s
ze vroeger graag keken, waar ze
hard om moeten lachen en wat
voor hen onvergetelijke televisie
is.
En het vaste kijkerspanel, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde
professionele grappenmakers Richard Groenendijk, Soundos el
Ahmadi, Noortje Veldhuizen en
Glodi Lugungu, die kijkt elke aflevering vanuit hun gezamenlijke
huiskamer gezellig mee.

Natacha Harlequin in
‘Dit vindt Nederland’
Natacha Harlequin presenteert
vanaf 31 augustus Dit vindt Nederland! bij SBS6. Het programma richt zich op al die dingen
die Nederlanders belangrijk
vinden.

De deelnemers aan Restaurant Misverstand.

Tv-serie over werken in
de horeca met Alzheimer
SBS6 start op 31 augustus met
een nieuwe serie Restaurant
Misverstand. Mensen bij wie de
ziekte Alzheimer is vastgelegd,
gaan aan de slag in de horeca.

Anita Witziers presenteert TV Toppers (foto Stijn Ghijsen).

Programmadeelnemer en voormalig CEO Maurice (67) kreeg zo’n
anderhalf jaar geleden de diagnose Lewy Body-dementie, een bijzondere vorm met schommelingen
in de geestelijke achteruitgang.
Daardoor is hij het ene moment
helder, maar kan hij op het andere
moment juist extreem vergeetach-

tig zijn. In het programma Restaurant Misverstand wordt hij gevolgd, samen met nog acht relatief
jonge mensen met dementie. Zij
gaan onder de bezielende leiding
van chef-kok Ron Blaauw als restaurantmedewerker aan de slag.
Geen van allen heeft ervaring in
de horeca. SBS6 en Alzheimer Nederland willen met het programma
begrip voor -en kennis over- dementie vergroten.
De buitenwereld weet vaak niet
precies wat dementie inhoudt en
hoe om te gaan met deze ziekte. Na

de diagnose voelen veel mensen
met dementie zich aan de kant gezet. Om deze reden is prof. dr. Marjolein de Vught bij het programma
betrokken om te laten zien hoe we
mensen zo goed mogelijk kunnen
helpen om te leven met de ziekte
en hun kwaliteit van leven én dat
van hun naasten, te verbeteren.
Johnny de Mol laat als gezicht van
het programma op een waardige,
ontroerende en soms humoristische manier zien welke maatschappelijke vraagstukken en oplossingen samenhangen met dementie.

Wat maakt Nederland tot Nederland? Wat vinden we belangrijk en
wat niet? Waarmee voelt de Nederlandse bevolking zich verbonden, wat maakt ons trots of juist
boos? Er zijn genoeg meningen
van columnisten, politici, deskundigen en bekende Nederlanders,
maar wat vindt de Nederlander
zelf? Vanaf 31 augustus geeft Dit
vindt Nederland! alle Nederlanders een stem.
Elke dag peilt, ondervraagt en bediscussieert Dit vindt Nederland!
de actualiteit van de dag. Actuele
stellingen, dagelijks gepeild door
onderzoeksbureau
Motivaction
vormen de basis van het programma. De stellingen worden in de studio bediscussieerd door krachtige
persoonlijkheden. Maar vooral
mensen uit de praktijk komen aan
het woord; de Nederlandse werkvloer.
Strafrechtadvocaat Natacha Harlequin maakt vanaf 31 augustus haar
presentatiedebuut: ,,Ik ben opgetogen als presentator de gesprekken
te mogen leiden bij Dit vindt Ne-

derland! Een breed actualiteitenprogramma waarin we dagelijks
het zuur en het zoet de revue laten
passeren. Een show voor en door
alle Nederlanders waarin iedereen
zich kan uitspreken. Met respect
en belangstelling voor elkaar. Laten we praten!”
Harlequin wordt dagelijks bijgestaan door de van Omroep Brabant
afkomstige journalist en presentator Mart Grol. Meermaals per uitzending duidt hij wat Nederland
vindt en voorziet de onderzoeksresultaten van extra context. Mart
Grol: ,,In dit programma komt voor
mij als journalist alles samen. De
actualiteit van de dag en echte verhalen van echte mensen. In de media bestaat het beeld dat we in een
sterk verdeeld land leven. Op mijn
scherm wil ik met feitelijke data
laten zien wat Nederland echt
vindt en of het beeld wat we van
ons land hebben klopt.”
Onderzoeksbureau
Motivaction
peilt dagelijks op representatieve
wijze de stellingen van Dit vindt
Nederland! Daarnaast wordt het
programma ondersteund door het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Uitzending: vanaf 31 augustus iedere werkdag tussen 18.00 en
19.00 uur live bij SBS6.

Nieuw seizoen ‘Van
onschatbare waarde’
Omroep Max (NPO 1) start op
26 augustus met een nieuw seizoen van het programma Van
onschatbare waarde. Ook dit
keer is Dionne Stax de presentator.
In dit MAX-programma krijgen
verkopers van bijzondere en waardevolle spullen de kans om hun object te verkopen aan één van de
vier experts. Eenmaal een bod geaccepteerd of geweigerd, is er
geen weg meer terug.
De gerenommeerde experts in Van
onschatbare waarde zijn net als vorig seizoen: Ilse Daatselaar, Arnold
Wegh, Bert Degenaar en Bas Jonker.
In de eerste aflevering zien we Willemien. Zij erfde jaren geleden
een keramieken vaas van Theo Colenbrander, van haar ouders. Haar
moeder heeft de vaas op haar
beurt geërfd van professor Ter
Veen, een bekende geograaf uit
Amsterdam. Haar moeder woonde
vroeger bij hem en zijn vrouw in
huis en ze was altijd onder de indruk van de vaas. Na zijn overlijden in de jaren 70 heeft de moeder
van Willemien de vaas van Ter
Veen gekregen.
Ook zien we Sjako. Hij is een verwoed verzamelaar van bronzen
beelden en probeert een bijzonder
exemplaar te verkopen aan één
van de Van onschatbare waardeexperts. Sjako heeft er inmiddels

zo veel dat ze tot in de badkamer
zijn uitgestald. De schoonmaakster
heeft er een hele klus aan. Maar er
moeten er nu echt een paar weg.
Bij Van onschatbare waarde hoopt
hij een beeld van Willem van
Oranje te paard, een kleine versie
van het metershoge beeld op het
Noordeinde in Den Haag, te verkopen.
In aflevering twee draait het om
een Berlage-klok, een gouden ring
en een uniek mes.
Karel erfde van zijn ouders een
staand klokje dat hij altijd in de
woonkamer op de kast had staan.
Tot hij het een keer liet taxeren.
Daarna besloot hij het veilig op te
bergen in de kluis. Nu wil hij het
klokje graag verkopen zodat hij
zijn hele gezin mee kan nemen op
vakantie. Naar... de Malediven!
Het is niet zomaar een klokje,
want hij is ontworpen door dé architect Berlage. Maar vinden de
experts het een gezinsvakantie
naar de Malediven waard?
Ook zien we Jan Willem. Hij hield
als kind al van antiek. Vrienden
van zijn grootouders woonden in
een prachtig oud huis vol met
mooie spullen. Als hij daar klusjes
deed, mocht hij weleens wat uitzoeken van een schaaltje. Deze
ring deed hem aan King Arthur
denken, dat vond hij mooi. Nu wil
Jan Willem de ring verkopen, omdat het toch niet in zijn verzameling past.

Natacha Harlequin en Mart Grol.

Halve finale ‘The Great
British Sewing Bee’
Omroep Max zendt zondagavond vanaf 21.30 uur (NPO 1)
weer een aflevering uit van The
Great British Sewing Bee.
Tien hobbykleermakers gaan de
strijd met elkaar aan en zorgen
met hun meesterlijke kledingstukken voor veel atelierplezier. De
vakkundige juryleden Patrick
Grant en Esme Young nemen elke
steek onder de loep. Presentator
Joe Lycett steekt de kandidaten
een hart onder de riem.

De Brabantse familie Gillis huldigt het motto ‘Massa is Kassa’. Vader Peter Gillis is grondlegger van
inmiddels tien vakantieparken, die grote rijkdom brachten (foto Wessel de Groot).

Serie over Brabantse miljonair
De Brabantse Peter Gillis is
een echte selfmade miljonair.
Ondanks een eenvoudige afkomst heeft hij zich opgewerkt
tot een vermogend man. SBS6
zendt vanaf 21 augustus een
zesdelige serie uit over de de

Avonturenfilm Hidalgo bij SBS9
SBS9 zendt vanavond vanaf 20.30 uur de avonturenfilm Hildalgo (2004) uit. De hoofdrollen in
deze film van regisseur Joe Johnston worden gespeeld door Viggo Mortensen, Omar Sharif en
Frank Collison. Het verhaal gaat over Frank T.
Hopkins, een van de beste paardrijders op de lan-

ge afstanden. Hij brengt z'n tijd door als artiest
in Wild West shows. Z’n claim dat zijn paard
Hidalgo het beste ter wereld is valt niet in goede
aarde bij een Arabische sjeik, die hem uitnodigt
dit te bewijzen in een 3000-mijl lange race door
de Arabische woestijn.

Brabander, zijn familie en zijn
bedrijf.
Als oprichter en enig eigenaar van
De Oostappen Groep Vakantieparken zwaait Gillis momenteel de
scepter over tien vakantieparken
in Nederland en België. Zijn bijna
30 jaar jongere vriendin Nicol
helpt hem waar ze kan en ook zijn
twee zonen Ruud en Mark en
dochter Inge werken in het familiebedrijf. De nieuwe zesdelige serie Familie Gillis: Massa is Kassa, is
te zien vanaf vrijdag 21 augustus
om 21.30 uur bij SBS6. De serie
toont het reilen en zeilen van de familie in hun vakantieparken in tijden van corona. Hoe beïnvloedt
dat de dagelijkse gang van zaken?
En lukt het hen om in de crisis het
hoofd boven water te houden?
Eén motto staat bij Peter hoog in
het vaandel: ‘Massa is kassa’, want
aan de verkoop van vier frikandellen heb je niets, maar als je er
400.000 verkoopt dan wordt het
leuk. Slim ondernemen heeft Peter gebracht waar hij nu is met een
geschat vermogen van 85 miljoen
euro. Maar ondanks alle rijkdom
staat Peter nog steeds met beide
benen op de grond: hij heeft dan
wel een Rolls Royce en een groot
huis, maar eet liever een broodje
kroket dan kaviaar.
Peter is aan de ene kant een harde
zakenman, maar tegelijk is het ook
een lieve, gulle man met het hart
op de juiste plaats. Daarnaast is hij
ook een echte familieman; niet
voor niets werken al zijn kinderen
mee in het bedrijf. Zijn beide
zoons Mark en Ruud wonen op het
park Prinsenmeer en ook Inge is
sinds kort weer terug op het park.
De coronacrisis is inmiddels een
paar maanden onderweg en langzamerhand worden de maatregelen versoepeld. Nog een paar dagen en dan gaan ze weer open, dus
is het alle hens aan dek voor de familie en hun vaste werknemers.

De parken moeten in gereedheid
worden gebracht voor de opening.
Caravans moeten worden geplaatst en de horeca en het subtropisch zwembad moeten klaargemaakt worden.

Komende zondag zijn de kleermakers gevorderd tot de halve finale.
De vier overgebleven deelnemers
hebben de hele wereld als inspiratiebron; met kledingstukken en
technieken uit alle windstreken.
Allereerst moeten de halvefinalisten een voor hen volledig onbekend patroon volgen, want juryleden Patrick Grant en Esme Young
willen dat ze een Indiase dhotibroek maken. Dit behelst een techniek die gebaseerd is op de eeu-

wenoude traditie van het vouwen
en draperen van grote rechthoekige lappen stof. De wijde, royaal geplooide broeken blijken een verbijsterend, maar visueel indrukwekkend project.
Dan komt de metamorfose, waarbij de deelnemers een kledingstuk
uit West-Afrika moeten maken, de
dashiki. Deze kleurrijke tuniek
met traditioneel motief moet in anderhalf uur getransformeerd worden tot een nieuwe outfit. Daarbij
moeten ze op inventieve manier
gebruik maken van de felle dashikiprint.
Tot slot moeten de deelnemers
voor de maatwerkopdracht een
waanzinnig ingewikkelde Japanse
origami-couturetechniek gebruiken. Ze moeten hun modellen een
origamitop aanmeten. Daarbij
moeten de deelnemers theatrale,
spannende kledingstukken maken
die geïnspireerd zijn door de eeuwenoude kunst van het papiervouwen. Dat blijkt een moeizaam proces te zijn.

Klassieker Scarface bij Veronica
Veronica zendt vrijdag van 20.30 uur de misdaadklassieker Scarface uit. De hoofdrol is voor
de ronduit bloeddorstige Al Pacino. Daarnaast
maakte Michelle Pfeiffer naam in deze rolprent
van regisseur Bian de Palma. Scarface vertelt
het verhaal van Tony Montana, een Cubaanse
bootvluchteling die zich langzaam op weet te

werken in het cocaïne-circuit van Florida. Na
een tijdje de klusjes van anderen opgelost te hebben, begint hij z'n eigen imperium op te bouwen. Als het grote geld binnenloopt wordt de inmiddels verslaafd geraakte Montana overvallen
door paranoia, en heeft de plaatselijke misdaadbestrijding het op hem gemunt.
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Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redactie bekend zijn.

,,Daar zijn we hartstikke blij mee.
Het grootbrengen van een reekalfje kost zo’n zeshonderd euro en wij
vangen zeventig reeën per jaar op.
Staghouwer was geschokt over de
constructie met de grote landelijke
organisatie die het geld over opvangen verdeeld. Hij wilde kijken
of het in vervolg rechtstreeks aan
ons uitbetaald kan worden, dus we
hebben alle hoop dat dit iets oplevert.”
Pim benadrukt nogmaals dat hij
hoopt dat er iets verandert aan de
manier waarop de gemeente bijdraagt aan de kosten voor de opvang van wilde dieren. ,,Die grote
landelijke organisatie heeft gemeenten aangeboden ze te ontzorgen door al het geld in ontvangst te
nemen en het vervolgens te verdelen. Gemeenten hebben dit aanbod na de herindeling aangenomen zonder ruggespraak met de
dierenambulance en dierenopvangcentra. Iedereen voelde zich
gepasseerd. Het gevolg is dat die-

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

Zomer van 2020
Bij ons in het dorp is het altijd al
heel rustig, want: geen winkel,
geen postagentschap of bankfiliaaltje meer te bekennen.
Deze zomer was het zelfs extra stil,
want geen wielerwedstrijd, geen
oldtimertoer, geen Tocht om de
Noord, geen kermis en geen kinderspeelweek. Immers: corona.
De allerstilste periode bij ons in ’t
dorp, waar soms nog wel geluiden
klinken van bouwwerkzaamhedenheden uitgevoerd door lieden met
busjes die onze bevingsperikelen
komen verhelpen, is de bouwvak.
Maar deze zomer niet. Bij ons achter staat een oud en tamelijk vervallen huisje waaraan al geruime
tijd af en toe wat wordt opgeknapt,
kennelijk iemand die dat in z’n
vrije tijd doet. En vrije tijd, dat
hebben bouwvakkers immers in de
bouwvak! Blijkt onze vrijetijdsklusser bij deze groep te behoren.
Althans, dat leiden wij af uit het
hoorspel dat zich sinds bijna drie
weken binnen gehoorsafstand van
vrijwel het hele dorp, continu afspeelt.
En wat voor hoorspel! De heren, of
waarschijnlijker, jongens, moeten
boven het geluid van de bouwradio
uit met elkaar communiceren, en
die bouwradio staat op vol volume. En heel vaak nog hartstikke
leuke muziek ook! In ieder geval
muziek met een flinke beat, waar
je zelf ook weer wat harder van
gaat lopen. Behalve de muziek is
er natuurlijk het gehamer, gezaag
en geboor van hun werkzaamheden zelf. En tegenwoordig gebeurt
dat uiteraard niet meer met een
hamer, zaag en boor maar met de
gemotoriseerde varianten met de-

zelfde naam. Bovendien is de zomerklus die ze onderhanden hebben, het vervangen van het complete dak. Alles dus buiten en op
enige hoogte. Een ideaal geluidspodium.
Het onderlinge communiceren is
natuurlijk essentieel, niet alleen
ten behoeve van de praktische samenwerking maar ook voor het arbeidsmoreel, en vooral de lol en
gezelligheid. Zijn de Groningse
stemmen van zichzelf vaak al aan
de harde kant, hier moeten ook én
muziek én machinegeluid nog
overstemd worden. Om daar een
mouw aan te passen, lijken de heren ook de telefoon op een luidspreker te hebben aangesloten en
galmen er van tijd tot tijd privégesprekken over de daken. Heel nadrukkelijk wordt ook geventileerd
wanneer iemand (te) laat uit z’n
bed is gekomen, het bier op is of er
andere dommigheid is uitgehaald.
En af en toe pakken de heren elkaar eens even flink aan, en geeft
de ene, die kennelijk meer van
wanten weet dan de andere, ongeremd lucht aan zijn kritiek, waarop de ander wat terugbromt en het
soms even een tijdje stil wordt…
Maar dan gaat het opknapfestijn
weer gewoon verder; rancune lijkt
er niet bij te zijn.
Inmiddels heb ik mezelf een idee
gefantaseerd van wie deze bouwers zijn en wat hun onderlinge
verhoudingen. Daar klopt waarschijnlijk geen hout van, maar wie
jullie ook zijn jongens, jullie hebben míjn zomer gemaakt!
Heleen de Wit
Usquert

Schutting Bellingeweer
Vanaf het begin van de bouw van
de schutting langs het historische
kerkhof in Bellingeweer ben ik al
aan het mailen met diverse instanties. Jullie krant doet hierin goed
werk.
Ik ben begonnen bij de gemeente
Winsum bij de heer Pettinga, die
eerst beweerde dat er permissie
was. Volgens de burgemeester was
het een ínschattingsfout van de
desbetreffend ambtenaar! Later
las ik in de krant dat er geen officiële vergunning was. Ik heb
Heemschut, waar ik lid van ben,
ook gewaarschuwd. GemeenteBelangen, via de heer Torringa, heb
ik ook meerdere malen gemaild.
Het zou op de agenda komen.
Degenen die wel iets deden of
vroegen zijn: Gerke Kersaan, Nico
Werkman, Heemschut, Jan-Willem
Nanninga en misschien anderen,

waarvan ik het bestaan niet ken.
Het is zo nodig om een commissie
voor cultuur in onze plaats te hebben, lang niet alle leden van een
college van burgemeester en wethouders hebben verstand van cultureel erfgoed.
Ook controle op wildgroei is nodig,
zoals aan de Borgweg 18, beeldbepalend voor de Borgweg. De heer
Dijkhuis komt er frequent langs
als hij van het gemeentehuis in
Winsum naar de trein loopt. Hij
zag het ontstaan van de ‘zwarte
schoenendoos’. Meerdere bewoners van Winsum vinden het zo'n
lelijke aanbouw, maar zijn niet
naar de gemeente gegaan want
‘van de gemeente win je toch
nooit’.
Naam en adres bij redactie bekend

Oosterstraat Warffum
In de krant van 3 augustus lees ik
over de plannen om de Oosterstraat in Warffum veiliger te maken. Dat interesseert me, want ik
woon er.
Eén van de plannen is om de voormalige fietsenwinkel te slopen om
zo sneller op het Op Roakeldaisterrein te kunnen komen. Mensen
zouden anders om moeten rijden.
Dat argument is nogal overdreven.
De omweg is minder dan 1 minuut

fietsen.
Overigens juich ik de sloop van het
niet zo fraaie pand van de fietsenwinkel toe, maar ik hoop wel dat
er alleen een doorgang voor voetgangers en fietsers komt en niet
voor auto’s, want anders wordt de
Oosterstraat drukker en onveiliger
in plaats van rustiger en veiliger.
Wim Munters
Warffum

Robert Haan uit Schildwolde met de speciale Toolkit voor de aanleg van een voedselbos.

Groningers aan de slag
met aanleg voedselbos
NOORD-GRONINGEN - Dankzij de speciale Toolkit Voedselbossen Groningen kan iedere Groninger aan de slag
met de aanleg van een voedselbos in zijn of haar eien
tuin. De Toolkit Voedselbossen is ontwikkeld door de
Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland en is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die aan de slag wil
met het ontwerpen of aanleggen van een eigen voedselbos(je).
,,Soms zie je door de bomen het
voedselbos niet meer als je een eigen voedselbos wilt beginnen.
Daarom is deze Toolkit gemaakt”,
legt Akkeliene Postema uit. Zij is
projectleider bij de Natuur en Milieufederatie Groningen en begeleider van de Werkplaats Voedselbossen.

Eerste Groninger
De eerste Groninger die met de

Toolkit aan de slag ging, was Robert Haan uit Schildwolde. ,,Ik heb
verschillende boeken over voedselbossen”, vertelt Robert Haan.
,,Het praktische van de Toolkit is
dat het je in één oogopslag veel belangrijke informatie geeft en je
meteen aan de slag kunt in je eigen tuin. Het is interessant om te
zien welke planten de Werkplaats
heeft uitgekozen. Zij hebben immers kennis en ervaring van wat

werkt. Dat geeft een stevige basis
voor je eigen voedselbos.”
,,Sinds een aantal jaar woon ik op
een ruim perceel achter de Hoofdweg in Schildwolde. Er waren al
prachtige voedselbosplanten en
grote oude fruitbomen aanwezig,
die de vorige eigenaar heeft aangeplant. Dat was mazzel. Maar ik
breid het graag uit. Achter de
moestuin hebben we al enkele bomen geplant, maar er kan nog veel
meer bij. Het mag echt een mooie
en brede voedselbosrand worden.
Deze herfst wil ik eigenlijk al starten met de aanplant. Tijdens het
zoeken naar meer informatie stuitte ik op de Toolkit, op de website
van de Natuur en Milieufederatie
Groningen. Ik was erg nieuwsgierig naar wat er in zou zitten. Ik zie
nu al planten die ik niet ken, on-

Pilot KNVB: Vrouw speelt
mee in eerste mannenelftal
NOORD-GRONINGEN - De
KNVB start in het nieuwe seizoen een pilot om vrouwen in
het amateurvoetbal mee te laten doen in categorie A bij de
mannen. De 19-jarige Ellen
Fokkema krijgt dispensatie om
in het eerste mannenteam van
vv Foarut uit Menaldum, dat
uitkomt in de vierde klasse,
mee te voetballen.
Naar aanleiding van de resultaten
van de pilot zal de KNVB evalueren of er een goede basis is om
vrouwen en mannen uiteindelijk
gemengd in categorie A te laten
voetballen en de reglementen
daarop definitief te wijzigen. Meiden kunnen nu vanaf de jongste
pupillen tot en met Onder 19 gemengd voetballen. Zodra jongens
echter vanuit Onder 19 doorstromen naar categorie A van de man-

nen, dan wordt de vrouw gedwongen in categorie B bij de mannen
of in een vrouwenteam te gaan
voetballen.

Uitdaging
,,,Fantastisch dat ik in dit team
kan blijven spelen”, reageert
hoofdrolspeelster Ellen Fokkema.
,,Ik speel al sinds m’n vijfde met
deze jongens samen en vond het
toch wel jammer dat ik volgend
jaar niet meer met ze in één team
zou kunnen voetballen. Vanuit de
KNVB kreeg ik altijd het advies
om zo lang mogelijk bij de jongens
te blijven spelen, dus waarom zou
het niet kunnen? Het is een hele
uitdaging, maar dat prikkelt mij alleen maar meer. Ik heb de club gevraagd of er iets mogelijk was en
samen hebben we het verzoek bij
de KNVB neergelegd. Ook m’n
teamgenoten reageerden enthousiast dat ik bij ze kan blijven. Hoe
het gaat lopen, durf ik niet te zeggen, maar ik ben sowieso heel gelukkig dat ik aan deze pilot mee
mag doen.”

Gelijkwaardigheid
,,Ieder jaar komt er wel een verzoek binnen van een vereniging
om een vrouw te kunnen laten
voetballen in hun eerste mannenteam”, weet Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling bij de
KNVB. ,,Naar mijn mening is het
bijzonder dat meiden op alle niveaus gemengd mogen voetballen,
maar zodra jongens vanuit Onder
19 doorstromen naar categorie A
van de mannen moeten ze verder
voetballen zonder de vrouw in hun
team. De KNVB staat voor diversiteit en gelijkwaardigheid. We vinden dat er voor iedereen op elke
manier ruimte moet zijn in het
voetbal. Bovendien is er in deze gevallen sprake van een mooie sportieve uitdaging die we niet willen
blokkeren. Daarom starten we met
deze pilot. De ervaring zal leren of
en hoe het werkt. We zullen in
nauw overleg met de club monitoren hoe het gaat. Op basis daarvan
zouden we een reglementswijziging kunnen toepassen.”

dere wijk van een stad in staat waren om zich aan te sluiten bij een
voetbalclub.
Vandaag de dag is het heel normaal dat jongens en meiden samen voetballen, met name in de
pupillen spelen veel jeugdspelers
gemengd.

danks dat ik me heb ingelezen.”
Als het aan Haan ligt, blijft het
niet bij een voedselbos in zijn tuin.
Samen met goede vriend Hidde
Dousma is hij op zoek naar minimaal 5 hectare landbouwgrond in
de provincie Groningen om een
groot voedselbos aan te planten.
Uit zo’n voedselbos kunnen op termijn jaarrond fruit, noten en kruiden worden geoogst. ,,Het lijkt ons
fantastisch om duurzaam, puur en
lekker voedsel uit het bos in de regio aan te bieden aan liefhebbers
en creatieve koks. Maar zover is
het nog niet”, lacht hij. ,,Het is een
langetermijninvestering, maar als
het aan ons ligt, gaat de schep in
2021 de grond in!”

Voedselbos
Een voedselbos is een door mensen ontworpen ecosysteem, naar
het voorbeeld van een natuurlijk
bos, met het doel voedsel te produceren. Onderscheidende kenmerken van een voedselbos zijn: een
vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven
en een robuuste omvang. De biodiversiteit, veerkracht en productiviteit van een voedselbos zijn hoog.
Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.
Iedereen met interesse om een
voedselbos(je) te starten, kan de
Toolkit gratis lenen bij de Natuur
en Milieufederatie Groningen. Zie
voor meer informatie de wesbite
nmfgroningen.nl.

ren uit de gemeente Groningen en
Het Hogeland naar een opvang in
Friesland worden gebracht, omdat
dat een opvang is die wel geld ontvangt. Voor de dieren is dat erg
sneu, want vaak komt de hulp te
laat. Terwijl wij gewoon hier zitten. Bij de gemeente Groningen
hebben we hierover al gesprekken
gehad. Op het gesprek met gemeente Het Hogeland wachten we
nog.”

Opvolger van
Kunstvloed
gezocht
NOORD-GRONINGEN - Wie
wint de Culturele Stimuleringsprijs 2020 gemeente Het Hogeland? Kanshebbers kunnen nog
tot en met 14 augustus worden
aangemeld. Vorig jaar ging de
prijs naar Kunstvloed, een landschappelijk kunstproject rond
Sauwerd. Het Hogeland is rijk
aan culturele pareltjes: tientallen ateliers, kleine (cultuur)podia met grootse optredens, musea, amateurverenigingen en culturele commissies.
Om cultuurmakers aan te moedigen een bijdrage te leveren
aan de vernieuwing van het culturele klimaat in Het Hogeland
reikt de gemeente de Culturele
Stimuleringsprijs uit.
Wethouder Eltjo Dijkhuis: ,,We
zijn trots op wat wij hebben aan
cultuur in onze gemeente. Cultuur is van groot belang voor de
samenleving. De afgelopen
maanden hebben we kunnen
zien hoe er nieuwe en creatieve
manieren gezocht zijn om iedereen te kunnen laten genieten
van alle culturele pareltjes in
onze gemeente. En bovenal wil
de gemeente haar waardering
voor het culturele veld uiten in
tijden waarin onze cultuurmakers het zwaar te verduren hebben.” Voor de Culturele Stimuleringsprijs komt een veelbelovend persoon of organisatie in
aanmerking die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling of zichtbaarheid van
de cultuur in Het Hogeland.
Kandidaten kunnen tot en met
14 augustus worden aangedragen door een mail te sturen naar
t.willems@hethogeland.nl of
r.vellenga@hethogeland.nl.

Meeste elektrische bussen
in regio Groningen-Drenthe
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal elektrische bussen in
Nederland is in het afgelopen
jaar verder toegenomen, waardoor de Nederlandse busvloot
beduidend schoner is geworden. Vooral deze regio scoort
goed. Het OV Bureau Groningen-Drenthe heeft zelfs de
meeste elektrische bussen van
Nederland.
Kennisinstelling
CROW-KpVV
brengt al ruim tien jaar lang de
landelijke samenstelling van het
OV-buswagenpark in beeld en
daarbij wordt ook de milieucategorie bijgehouden. Er zijn maximaal
tien punten te behalen: vijf per
bus voor het onderwerp lokale
luchtkwaliteit en vijf voor het beperken van broeikasgassen. Het totaalaantal punten per concessie is
gedeeld door het aantal bussen dat
er wordt ingezet, zodat kan worden
vastgesteld wat de milieuwaarde is
per concessie en per OV-autoriteit.

Een van de grootste stijgers van
het land is Groningen-Drenthe. Deze concessie ging eind 2019 van
start, wat betekende dat er veel
nieuwe elektrische bussen werden
verwelkomd. Afgelopen voorjaar
waren er 166 nieuwe voertuigen
ingestroomd die schoon aan de uitlaat waren en daarmee is dit momenteel de grootste elektrische
concessie in Nederland.
Toch staat Groningen-Drenthe in
de top-5 van CROW op de vierde
plek. Dit komt met name omdat er
voorlopig nog 58 Euro V-bussen
blijven rijden, waardoor de ranking blijft steken op 8,07. De concessies Noord-Holland Noord, die
inmiddels grotendeels uit elektrische bussen bestaat, en VoornePutten en Rozenburg scoren beter.
In Voorne-Putten en Rozenburg
rijden schone groengasbussen
rond.
In de milieuposter wordt ook naar
de milieuwaarde van de verschillende OV-autoriteiten in Nederland gekeken. De concessieverle-

ner Groningen-Drenthe springt er
bovenuit met een milieuwaarde
van 8,07. Limburg staat op de
tweede plek met een score van
7,18. Een groot deel van de concessieverleners weet nog geen voldoende te halen.
Behalve Groningen-Drenthe en
Limburg krijgen alleen Noord-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Gelderland een
voldoende. De andere OV-autoriteiten weten nog geen 5 te behalen.
Als naar het hele Nederlandse wagenpark van OV-bussen wordt gekeken, is de milieuwaarde nu net
iets meer dan 5. Al sinds het begin
van de meting gaat de score geleidelijk omhoog en door de snelle instroom van zero emissie-bussen in
Nederland stijgt het cijfer de laatste jaren flink. In 2030 is het de bedoeling dat alle bussen in Nederland emissievrij zijn en moeten ze
allemaal op groene stroom of waterstof rijden. Volgens CROW is
die deadline haalbaar.

Gemengd voetbal

Drukte in De Luingahof
BIERUM - Er wordt hard gewerkt in de boomgaard van De Luingahof in Bierum. De eerste oogst is
klaar. In de boerderijwinkel op het oude borgterrein worden naast pruimen en de eerste zomerappels
ook aardappelen, groenten en ander fruit verkocht. ,,We proberen onze producten zoveel mogelijk uit
de regio te halen, zoals aardappels, biologisch vlees, boerenkaas, groenten waaronder spekbonen, honing, eieren en verschillende soorten fruit”, zegt Nienke Wolters. Ze merkt dat er steeds meer interesse
komt voor lokale producten. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de drukte in de winkel enorm
toegenomen. Er is nu nog meer behoefte aan kwalitatief goed voedsel. Ook van de boodschappenservice die zij sinds corona aanbiedt, wordt veel gebruik gemaakt. De mensen krijgen het assortiment via
WhatsApp. De bestellingen die zij doen, worden klaargezet en afgehaald of worden bezorgd. De bekende Oogst- en Kunstfair kan dit jaar niet doorgaan, maar de tuin en theeschenkerij zijn altijd open
voor publiek en de beroemde pruimen zijn volop verkrijgbaar in de boerderijwinkel.

Het vrouwenvoetbal werd in Nederland in 1971 erkend en maakt
sindsdien officieel deel uit van de
KNVB. Het gemengd voetbal werd
in 1986 geïntroduceerd. Deze stap
maakte het in eerste instantie mogelijk om jongens en meiden tot en
met twaalf jaar met en tegen elkaar te laten voetballen. Gemengd
voetbal breidde zich in de daaropvolgende jaren uit naar de competities voor de oudere jeugdcategorieën: in 1995 tot categorie B.
Sinds 1996 kunnen jongens en meiden ook in de categorie A jeugd
met en tegen elkaar spelen. Het
gemengd voetbal zorgde ervoor
dat meiden in ieder dorp en in ie-

Nergens in den lande rijden zoveel elektrische bussen als in Groningen en Drenthe.
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Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Diversen

Aardappelen Doré en
Frieslander,
andijvie-, sla-,
boerenkoolplanten
Div. groenten
Komkommers, courgettes, tomaten, tuinzaden,
scharreleieren
Fam. Ten Hove,
Trekweg 38,
Doodstil (Zandeweer),
0595-432927.

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

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

DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM
industrie- en garagedeuren.
Levering, reparatie en onderhoud. Tel. 0595-497024.
PASFOTO’S
GEGARANDEERD GOED
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400.
www.vaszlovszky-winsum.nl
Nwe. aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en nieuwe uien.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum
0595-491365.
Bloembollen 75% korting; 2
bolchrysanten €7.99; Hebe
Addenda v.a. €4.99; vaste
planten v.a. €1.25, vruchtbomen in pot v.a. €11.99;
rozen v.a. €2.99; klimop v.a.
€0.99. Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6, Haulerwijk, tel. 0516-421448
HORLOGEBATTERIJEN
Inclusief montage
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400.
www.vaszlovszky-winsum.nl
Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503
DE CAMERA MET DE
MOGELIJKHEDEN DIE U
ZOEKT VINDT U BIJ
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400. .
www.vaszlovszky-winsum.nl
LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur natuurproduct, dus milieuvriendelijk. Project- en Woninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Loppersum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl
De Luingahof Bierum
Volop pruimen, zomerappels, fruit, groenten, nieuwe
aardappelen, bio-vlees, boerenkaas. Terras in de boomgaard. Openingstijden: di.
t/m do. 13-18 uur, vrij. 9-18
uur, zat. 9-17 uur. Borgsingel
9 Bierum, 0596-591859.
www.luingahof.nl
Hobbykwekerij
De Streekhof Den Andel
Laatste week van zelfpluk
van rode-, witte-, en zwarte
bessen à €2,- per kg. Bramen à €3,- per kg zelfpluk
Pruimen à €2,- per kg zelfpluk, eerst proeven!
Verkoop tot 12 uur do. vr.
en zat. A.s zaterdag
met arbeidsvitaminen.
Tel: 06-12565989
Regionaaltjes zijn de rubrieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelander Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.

Gevraagd personeel
Scholier voor eenvoudig
tuinwerk. Wierhuisterweg
20, Pieterburen, tel: 0595528787.

Aanbieding personeel
STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN
Voor al uw wand- en plafondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerkzaamheden.
Tel.
0654917352, Lageweg 12, 9981
HE Uithuizen.
HARTLIEF ORGELSERVICE
Reparatie alle electronische
muziekinstrumenten o.a.
Johannus, Content. Ook het
juiste adres voor reparatie
van Yamaha digitale
piano’s, keyboards enz. (ook
in de garantie periode) Officieel YAMAHA
SERVICE CENTER,
tel. 050-4094865,
hartlief@yamaha.nl
Particuliere en kleinschalige
kinderopvang in het
landelijke Tinallinge.
Bel of mail voor meer
informatie of een
vrijblijvende kennismaking.
handmadeannet@gmail.com
Tel: 06-29008500
De Ommelander is bereikbaar op (0595) - 437777.

Tuinieren
DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen. Zowel particulier als bedrijf! Uw hovenier.
tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)
Kappen van bomen, het versnipperen van snoeihout,
stronken uitfrezen en snoeiwerkzaamheden.
Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl
HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL
Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl
Tel. 0595-438332
Dienstverlening
JAN DOFF
UITHUIZERMEEDEN
- Spitten en frezen
van uw tuin
- Het leggen van riolering
- Het draineren van
uw tuin of paardrijbak
- Het rooien van
hagen en struiken
- Het slopen en afvoeren
van beton en asfalt
- Beschoeiing plaatsen
- Het uitgraven en aanleggen van uw oprit en terras
- Bomen zagen
- Gras zaaien
Tel. 06-21990614

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

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

Diversen

Regionaaltjes zijn de rubrieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelander Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.
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‘U bid ik aan, o Macht der Liefde.’

Mijn man, onze papa en opa is overleden.
Zijn hele leven heeft hij voor ons gewerkt en
gezorgd. Recht door zee, recht voor z’n raap,
altijd vol wilskracht, humor en strijdlust.
We zijn intens dankbaar voor zijn liefde en zijn
leven.

Pieter Nanninga
* Loppersum
23 augustus 1931

† Loppersum
1 augustus 2020
59 jaar

Loppersum:
Leeuwarden:
Groningen:
Emmen:
Groningen:

Gé Nanninga - de Vries
Jan & Tineke
Jaap & Jan
Wia & Bert, Paul, Erwin & Iris,
Mariëlle
Agnes & Erwin, Thessa, Bjorn

De begrafenis vindt plaats in besloten kring.
Correspondentieadres
Kraanvogelstraat 58
9713 BS Groningen

FAMILIEBERICHTEN
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

