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BAFLO/WARFFUM - Huisartsen in Baflo en Warffum
zijn verbaasd dat de gemeente Het Hogeland  in deze tij-
den van de coronapandemie toestemming heeft gegeven
voor de organisatie van een aantal kermissen. In Baflo is
de kermis vandaag van start gegaan, morgen is het de
beurt aan Eenrum en later volgen nog Uithuizen en Uit-
huizermeeden. ,,Bescherming van de bevolking gaat toch
voor een kermis?”
Het aantal coronabesmettingen
loopt weer op, ook in Groningen.
Dat was reden genoeg voor pre-
mier Mark Rutte en minister Hugo
de Jonge van Volksgezondheid om
vorige week een persconferentie
te houden om Nederlanders nog-
maals op het hart te drukken zich
aan de maatregelen te houden.
,,We moeten scherp blijven en niet
verslappen, stelde Rutte. Juist de
overheid moet dan het goede voor-
beeld geven”, zegt Jacomien
 Heath, huisarts in Baflo. De organi-
satie van een kermis staat volgens
haar haaks op de boodschap van
het kabinet. ,,Ik zie het niet voor
me hoe je je op de kermis aan de

voorschriften kunt houden. Boven-
dien hebben we in het Noorden
nog heel veel vakantiegangers, uit
bijvoorbeeld Brabant en Duits-
land. Dat zorgt voor extra drukte
op de kermis. Raar dat de gemeen-
te dan de conclusie trekt dat een
kermis moet kunnen.” 
De organisatie van een kermis is
volgens Heath ook niet te verko-
pen aan bewoners van woonzorg-
centra. ,,Die hebben zich aan hele
strenge maatregelen moeten hou-
den. Het was schrijnend dat ouder-
ten lange tijd hun kinderen niet
hebben kunnen zien, alleen op af-
stand. De maatregelen hebben
voor veel verdriet gezorgd. Welk
signaal geeft de gemeente hiermee
af aan de oudere generatie?”
Heath en haar college Bob Meijer
in Warffum vrezen dat de kermis-
sen kunnen leiden tot een coro -
nabrandhaard. ,,Mensen doen nu
een aantal maanden hun best om
zich aan de richtlijnen te houden.
Over het algemeen gaat dat goed.
Er is een grote groep rationele en
verstandige mensen die zich nog
altijd houdt aan de algemene re-
gels als het houden van anderhal-
ve meter afstand en het vaak was-
sen van handen”, zegt Meijer. Het
virus is nog niet verslagen. Op het
hoogtepunt van het coronacrisis
hadden intensivecare-afdelingen
te kampen met enorme drukte.
Ook in dat verband houdt Meijer
zijn hart vast voor een tweede golf.
,,Het geheugen van de gemeente
gaat kennelijk geen vier maanden
terug”, schampert Meijer. ,,En het
zal je maar gebeuren, dat bijvoor-
beeld Baflo door de kermis een co-
ronabrandhaard wordt. Stel dat als
gevolg daarvan van de veertig ou-
deren in woonzorgcentrum Viske-
nij tien bewoners komen te overlij-
den, wie is daar dan verantwoorde-

lijk voor? Als ik burgemeester of
wethouder was zou ik wel weten
waar mijn prioriteiten zouden lig-
gen.”
Heath en Meijer hebben hun onge-
noegen kenbaar gemaakt in een e-
mail aan de gemeente. Ze bena-

drukken dat hun schrijven niet is
bedoeld om de kermisexploitanten
te pesten. ,,Ik begrijp heel goed
dat zij nog iets van het seizoen wil-
len maken”, zegt Meijer. ,,Maar
bescherming van de bevolking
gaat toch voor vertier?” 

De zweefmolen staat al klaar in Baflo. Huisartsen vrezen voor
het ontstaan van een coronabrandhaard. 

Bijeenkomst over
hoogspanningslijn
GARNWERD - In de Doorrit bij
Café Hammingh in Garnwerd
wordt maandag 24 augustus een
voorlichtingsbijeenkomst gehou-
den over de aanleg van de nieu-
we hoogspanningslijn. De werk-
zaamheden zijn al gestart bij
Vierverlaten en langs het Adu-
arderdiep. Belangstellenden
kunnen zich opgeven via secre-
tariaatNW380@tennet.eu. Er ko-
men drie rondes, omdat er niet
meer dan 40 mensen tegelijk
toegelaten mogen worden. Aan-
vang 18.00, 19.00 en 20.00 uur. 

Wiemersheerd oververhit
LOPPERSUM - De brandweer
is dinsdag uitgerukt om verkoe-
ling te brengen voor bewoners
van het zorgcentrum Zonnehuis
Wiemersheerd in Loppersum.
Door de hoge temperaturen
was het vooral op de bovenver-
dieping voor de bewoners nau-
welijks te harden. Het platdak
werd een tijdlang natgespoten.
Later op de dag werden er mo-

biele aircondioners geplaats. 

De brandweer werd opgeroepen
om door middel van het nathouden
van het dak de temperatuur in het
gebouw te verlagen. Dat vond
plaats aan het begin van de mid-
dag. Hiervoor werd een hoogwer-
ker en een grootwatertransport
naar Loppersum gestuurd.
Wiemersheerd kan zelf de warmte
niet goed aan omdat het een een-
voudig klimaatbeheerssysteem-
heeft.  Het gebouw, dat op de no-
minatie staat voor nieuwbouw, be-
schikt over drie verdiepingen. De
problemen spelen zich vooral af op
de bovenverdieping waar het plat-
te dak zorgt voor een broeikasef-
fect. Vanwege de aanhoudende
warmte wordt al enige tijd het hit-
teprotyocol gevolgd zodat er volop

Een hoogwerker werd ingezet om het dak te kunnen koelen. Foto: Richard Degenhart.

wordt geventileerd. Voetenbaden
en ijsjes helpen de bewoners af te
koelen. Om de voortdurende
warmte het hoofd te kunnen bie-
de,n zijn er nu ook mobiele aircon-
tainers geplaats. 
De brandweer heeft het enige tijd
volgehouden maar het ‘koelwater’
raakte op, zodat er ook nog water
uit de Wijmers gehaald moest wor-
den. Daarvoor werd de Wijmers-
weg enige tijd afgesloten. Aan het
eind van de middag stopte de
brandweer met koelen. Daarna
werd de actie stopgezet omdat de
prioriteit weer gelegd werd op de
gebruikelijke hulpverlening.
Dinsdagmiddag overlegden de ge-
meente, brandweer en ambulance-
zorg nog of een deel van het ver-
zorgingstehuis moest worden ont-
ruimd, maar dat is niet gebeurd. 

Verlate uitreiking lintje

VIERHUIZEN - Burgemeester
Henk Jan Bolding van de ge-
meente Het Hogeland is dins-
dag naar Vierhuizen gereisd
met de versierselen van een ko-
ninklijke onderscheiding in zijn
bagage. Het lintje was voor Ja-
cobien Louwes (70) uit Vierhui-
zen, die eerder dit jaar al be-
noemd was tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. 

Vanwege de coronamaatregelen
bleef de burgemeester op afstand
en werden de versierselen opge-
speld door Laura Jacobina John -
son, de kleindochter van de gede-

coreerde. 
Jacobien Louwes was in haar voor-
malige woonplaats Oegstgeest van
1990 tot 2000 onder meer als ou-
derling en als lid van de liturgie-
commissie actief voor de protes -
tantse gemeente. Ook ondersteun-
de ze daar mantelzorgers. Sinds
1997 is ze vrijwilliger bij de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. Ze
was onder meer betrokken bij de
overdracht van de kerk in haar
woonplaats naar die stichting. Ze
speelde een belangrijke rol in de
succesvolle actie om de Bankgiro
Loterij Restauratie te winnen.
Louwes is gastvrouw bij begrafe-
nissen en trouwerijen. Sinds 2002

Kleindochter Laura Jacobina Johnson speldt haar oma de versierselen op. Burgemeester Bolding
kijkt op gepaste afstand goedkeurend toe.

is ze ouderling en diaken bij de
protes tantse kerk Ulrum-Niekerk-
Vierhuizen. In de jaren 2004-2011
was ze bestuurslid van Wierde en
Dijk, de vereniging voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer in
Noord-Groningen. Ze was voorzit-
ter van de akkervogelwerkgroep.
Sinds 2007 is ze voorzitter van de
Vereniging ter Bevordering van
Landbouw en Nijverheid in Leens.
Ze organiseert excursies en lezin-
gen. Ze was nauw betrokken bij
het vierde deel van het boek Boer-
derijen in De Marne dat in 2016 ver-
scheen. Louwes heeft een akker-
bouwbedrijf en runt een
Bed&Breakfast. 

Oud-wethouder 
De Boer overleden
UITHUIZERMEEDEN - Op 80-
jarige leeftijd is vorige week
donderdag geheel onverwacht
Piet de Boer uit Uithuizermee-
den overleden. De Boer was na-
mens het CDA jarenlang wet-
houder in de gemeente Eems-
mond. 
Hij was vooral de bewaker van de
financiën en presenteerde de be-
groting traditiegetrouw en vol
trots met een presentje voor de le-
den van de gemeenteraad. Voor
zijn vele verdiensten voor de ge-
meenschap werd De Boer be-
noemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Piet de Boer (geboren op 27 no-
vember 1939) is op 29 april 1986
begonnen als raadslid van de ge-
meente Hefshuizen. Al ruim een
half jaar later (op 6 november
1986) werd hij wethouder van die
gemeente, die later opging in
Eemsmond. Zijn portefeuille be-
vatte onder andere Ruimtelijke
Ordening, Volkshuisvesting, Mi-
lieu, Bouw- & Woningtoezicht en
Financiën. Daarnaast was hij lid
van het dagelijks bestuur van de
Re gio raad en lid van het dagelijks
bestuur van het Vuilverwerkings-
bedrijf Noord-Groningen.
De Boer behoorde tot het selecte
gezelschap ‘gewone’ Groningers
dat jaarlijks in gesprek ging met
Koning Willem-Alexander over de
aardbevingsproblematiek. De ko-
ning kwam dan zonder aankondi-
ging vooraf in een van de dorpen
in het Noord-Groningse. 
De Boer was naast zijn werk als
wethouder kerkrentmeestervan de
protestantse gemeente Uithuizer-
meeden. Hij wachtte de vorst bij
zijn bezoek in 2015 op onder de
Meijstertoren. Hij leidde de bezoe-

ker rond in de net voor een mil-
joen euro gerestaureerde Maria-
kerk. De kerk uit de 13e eeuw is
een jaar gesloten geweest voor
groot onderhoud en herstel van
aardbevingsschade. Ook het monu-
mentale Hinszorgel is destijds op-
geknapt.
Piet de Boer is gisteren vanuit de
Mariakerk naar de begraafplaats
gebracht. Langs de route stonden
tal van mensen om hem de laatste
eer te bewijzen. 

Nieuwe weg sportpark in
Winsum gaat snel open
WINSUM - De nieuwe toe-
gangsweg tot het Geert Rein-
ders Sportpark in Winsum kan
snel in gebruik worden geno-
men. De Schilligeham wordt
dan ook echt een fietspad. De
gemeente Het Hogeland en de
provincie hadden hierover een
verschil van inzicht, maar zitten
weer op één lijn. 

Het nieuwe sportpark in Winsum-
West is straks met de auto op twee
manieren te bereiken: via de Garn-
werderweg aan de zuidkant en via
een nieuwe aansluiting op de N361
ter hoogte van de Geert Reinders-
straat aan de noordkant. Over die
laatste ontsluiting verschilden de
gemeenten en de provincie van in-
zicht. ,,Het ging over de praktische
invulling van een aantal zaken”,
laat woordvoerder Paul Kremer
namens de gemeente Het Hoge-
land weten. Dat hield wel in dat
die nieuwe weg nog niet open kon
en auto’s gebruik moesten blijven
maken van de Schilligeham. Dat
gold overigens niet alleen voor ge-
bruikers van het sportpark, maar
ook voor omwonenden en gasten
van Marenland Recreatie. Op zich
had dat geen probleem hoeven te
zijn. Die functie heeft de Schillige-
ham immers jarenlang gehad. In
de nieuwe situatie wordt de Schilli-
geham echter gesloten voor door-
gaand en bestemmingsverkeer.
Die weg wordt een fietspad. Met
het oog daarop is de Schilligeham

al versmald en als fietspad inge-
richt. Zolang de nieuwe weg ter
hoogte van de Geert Reinders-
straat echter nog niet is geopend,
maken ook auto’s van deze weg ge-
bruik. ,,Die situatie is niet ideaal.
Dat erkennen we”, reageert Paul
Kremer. Hij heeft namens de ge-
meente goed nieuws: ,,De plooien
met de provincie zijn glad gestre-
ken. Het wachten is nu op de belij-
ning op de Wierdaweg en de juiste
bebording. Dat hopen we snel te
kunnen regelen. Zodra de belij-
ning is aangepast en de borden
zijn geplaatst, kan de ontsluiting
open en kan het deel van de Schil-
ligeham dat nu al als fietspad is in-
gericht ook echt fietspad worden.” 

Fikse consequenties bij
negeren quarantaineplicht
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal coronabesmettingen
en aantal positief geteste
contacten neemt sterk toe.
Bovendien zijn er signalen
van de GGD dat mensen niet
mee willen werken aan het
bron- en contactonderzoek
en zich niet aan de thuisquar-
antaine houden. Daarom
heeft minister Hugo de Jonge
van VWS dinsdag nieuwe
maatregelen aangekondigd
in een brief aan de Kamer.
Het niet naleven van die re-
gel wordt daarbij een straf-
baar feit.
Verplichte quarantaine is vol-
gens de minister een stevige
maatregel maar gerechtvaar-
digd: quarantaine stopt de ver-
spreiding van het virus en nale-
ving van de regels is dus cruci-
aal.  Verwacht wordt dat door
de thuisquarantaine echt als
verplichting in te zetten voor
mensen die vermoedelijk in
nauw contact zijn geweest met
een potentieel besmet persoon,
de naleving van de thuisquaran-
taine zal worden vergroot.
Meewerken aan het bron- en
contactonderzoek wordt minder
vrijblijvend. Voorzitters van
veiligheidsregio’s krijgen de
mogelijkheid om mensen die
contact hebben gehad met een

potentieel besmet persoon, te
verplichten om in thuisquaran-
taine te gaan. Er gaat ook gecon-
troleerd worden of mensen zich
daar aan houden. Wanneer een
individuele aanwijzing tot quar-
antaine is opgelegd, is niet nale-
ving daarvan strafbaar. Uitvoe-
ring van deze maatregel start in
de tweede helft van volgende
week en wordt gefaseerd inge-
voerd.
Daarnaast wordt bekeken of me-
dewerking aan het bron- en con-
tactonderzoek verplicht kan
worden via een dwangsom. Dit
zou geen alternatief zijn voor de
quarantainemaatregel, maar een
aanvullend instrument om me-
dewerking aan bron- en contact-
onderzoek en quarantaine te
verbeteren. Bij een door de vei-
ligheidsregio verplicht opgeleg-
de quarantaine, kan dan bij niet
naleving een fikse boete volgen.
Reizigers die uit hoog-risicoge-
bieden komen moeten meewer-
ken aan registratie en quarantai-
ne.
Reizigers die uit een hoog risico-
gebied komen wordt nu al ge-
vraagd in quarantaine te gaan.
Zij krijgen in de toekomst een
quarantaineplicht opgelegd en
moeten ook verplicht aan het
bron- en contactonderzoek mee-
werken. De manier waarop dit
wordt verplicht wordt momen-
teel verder uitgewerkt.

Info-bijeenkomst 
over windpark
Eemshaven
OOSTEINDE - In Hotel Ekamper
in Oosteinde wordt woensdag 26
augustus een informatiebijeen-
komst gehouden over het wind-
park Eemshaven-West. Tijdens de
bijeenkomst, waarbij de initiatief-
nemers ook aanwezig zijn, kunnen
belangstellenden de Notitie Reik-
wijdte en Detailniveau van het
windpark Eemshaven-West  inzien.
Deze notitie heeft als doel belang-
hebbenden te informeren over de
plannen voor het windpark en be-
schrijft welke milieueffecten wor-
den onderzocht. Verder wordt tij-
dens de bijeenkomst uitleg over de
plannen gegeven en is er ruimte
voor het stellen van vragen. Ook
kan men (mondeling) een zienswij-
ze indienen. 
De bijeenkomst begint om 19.00
uur en duurt tot 21.00 uur. Vanwe-
ge het coronavirus zijn bezoekers
verplicht om zich aan te melden en
een bepaald tijdslot te kiezen.
Aanmelden kan via de website van
de provincie Groningen. 
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KLOOSTERBUREN - Langs de Dijksterweg nabij Kloosterburen is vanmorgen rond vijf uur brand ont-
staan. De brandweerkorpsen van Wehe-den Hoorn en Zoutkamp kwamen met spoed in actie. Het vuur ver-
spreidde zich door de droogte snel. Een stuk berm van bijna honderd meter lengte stond bij aankomst van de
brandweerlieden in brand. De korpsen zijn beide aan een uiterste begonnen met blussen om zo naar elkaar
toe te werken. In de berm lagen ook hopen maaiafval die de bluswerkzaamheden bemoeilijkten. Deze stapels
moesten uitelkaar worden getrokken om de vlammen te kunnen doven. Foto: Ingmar Vos. 

Schaive toren als
inspiratie mondkapje
BEDUM - De Schaive toren van
Bedum is een van de inspratie-
bronnen geweest van een ont-
werpwedstrijd voor mondneus-
maskers. Dit betrof een uniek
project van XD-Art Projects, in
samenwerking met het Gronin-
ger Museum, het UMCG en de
Rijksuniversiteit Groningen. De
deelnemers werden uitgedaagd
een eigen ontwerp mondneus-
masker te maken.

Mondneusmaskers worden steeds
meer een onderdeel van ons mode-
beeld. Tot nu toe zijn ze vaak ge-
maakt van een eenvoudig stofje, al
of niet met kleur of versiering. 
Deelnemers konden zich alleen of
met z’n tweeën opgeven voor de
wedstrijd.
De jury  heeft uit de 66 inzendin-
gen de volgende winnaars geko-
zen: Jeanet Metselaar, Marc Pau-
lusma en het duo Gea Vermeulen
en Marieke Kort-Postmus. Verder
zijn er tien eervolle vermeldingen
uitgekozen. 
De drie foto’s van de winnende
mondneusmaskers zijn samen met
de tien eervolle vermeldingen op
de website van www.xd-artpro-
jects.nl te zien.
Bij de jurering van de ingezonden
foto’s van de mondneusmaskers
werd gekeken naar creativiteit, in-
ventiviteit en originaliteit van het
product als geheel. De mondneus-
maskers mochten van allerlei ma-
teriaal gemaakt worden en elke
omvang hebben. De deelnemer
werd ook gevraagd bij het inleve-
ren van de foto’s ook een korte om-
schrijving van de materiaalkeuze
en een motivatie mee te sturen. In
de afgelopen twee weken heeft de
jury 66 foto’s van mondneusmas-
kers ontvangen. De jury was  on-
der de indruk van de creativiteit
en originaliteit van de ingezonden
ontwerpen. De selectie  van de
drie winnende ontwerpen was
daarom niet eenvoudig. 
Jeanet Metselaar heeft als inspira-
tiebron de ‘Stairwell Installation’
in het Groninger Museum van glas-
kunstenaar Dale Chihuly gebruikt.
Zij koos er voor om het masker
verticaal te plaatsen omdat dit
haar deed denken aan een Afri-
kaans masker. In dit ontwerp kwa-
men haar liefde voor kleur, vorm,
textiel, ambacht, Afrikaanse stof-
fen en creëren samen.
Marc Paulusma heeft ‘Vogelkop’
ingestuurd met als motivatie: ‘Wij
mensen zijn op zoek om weer con-
nectie met de natuur te vinden,
naar een simpeler leven, dichterbij
de essentie. Vogelkop nodigt vo-
gels uit om plaats te nemen op het
hoofd van de mens. In coronatijd

krijgen de kleine dingen (eindelijk
je tuin opknappen) en grote din-
gen (klimaatverandering) ineens
meer aandacht. Onze prioriteiten
komen scherper in focus waarmee
onze zoektocht naar essentie en
een simpeler leven misschien toch
een stapje dichterbij is gekomen?
De tijd zal het leren, maar schijn-
baar kan een pandemie ook posi-
tieve bijeffecten hebben.’ 
Gea Vermeulen en Marieke Kort-
Postmus hebben samen een ont-
werp gemaakt. Als inspiratiebron
diende hun eigen woonomgeving,
namelijk Bedum met zijn Schaive
toren, die onbewust de scheve ver-
houdingen mondiaal verbeeldt.
Het kleurenpallet is gebaseerd op
de schilderijen van Alida Pott, lid
van de kunstenaarsvereniging De
Ploeg. Deze wedstrijd heeft hen als
vriendinnen in een tijd van social
distancing weer dichter bij elkaar
gebracht, zo lieten ze weten.
De beste drie foto’s worden vanaf
vrijdag getoond in het atelier van
het Groninger Museum. 

EENRUM - De grote brand die vorige week heeft ge-
woed in een woning aan de Hoofdstraat in Eenrum, heeft
mensen in beweging gebracht. Zij willen de gedupeerde
eigenaren Ruben Heijloo en Sacha Kraan helpen door
middel van een crowdfundingsactie. 
De brand verwoestte, twee weken
voor de opening van hun Bed and
Breakfast, alles waar Heijloo en
Kraan een jaar lang keihard aan

gewerkt hebben. Ook het woon-
huis, al hun bezittingen en de
ruimte waarin ze in de nabije toe-
komst een mooi koffiehuis wilden

gaan openen, raakten zwaar be-
schadigd of gingen verloren in de
brand. 

De inboedel was net verhuisd en
de met zorg samengestelde vintage
inrichting was net compleet. Daar
was na de brand nauwelijks iets
van over. ,,Wat nog stond, is op last
van de autoriteiten de volgende
dag plat gewalst. Op de laptops en

twee fotoboeken na hebben Sacha
en Ruben nu niks meer”, vertelt
dorpsgenote Carin Schripsema.
,,Voor een nieuwe start is alle hulp
welkom. Die is direct op gang ge-
komen. Er wordt bijvoorbeeld nu
kleding gedoneerd en daar zijn ze
heel blij mee.” 

Dat neemt niet weg dat het inko-
men dat uit de Bad en &Breakfast
en het Koffiehuis gegenereerd zou
gaan worden compleet is wegge-
vallen, terwijl er wel geld nodig is
om alles opnieuw aan te kunnen
schaffen: van servies tot wasmachi-
ne en van stoel tot tandpasta. Om
de gedupeerde Eenrumers te steu-
nen, zijn vrienden, familieleden en
dorpsgenoten een crowdfundings-
actie gestart. ,,Aan al deze kleine,
maar soms ook wat grotere dingen,
zal het geld besteed worden zodat
zij een minimale basis hebben die
nodig is om een nieuwe start te
kunnen maken en hun droom te
kunnen verwezenlijken”, vertelt
Schripsema. 
Het doel is om 10.000 euro in te za-
melen. Inmiddels staat de teller al
op ruim 5000 euro. Doneren kan
via de www.gofundme.com.

Het ontwerp van de Bedumers met op de achtergrond de Schaive toren.

Actie voor door brand
gedupeerde Eenrumers

Vierdaagse in zes dagen
LOPPERSUM - In zoutwaterbad K.P. Zijl in Loppersum is maan-
dag de zwemvierdaagse van start gegaan. In verband met corona
gaat dat anders dan anders. Zo zijn er niet vier, maar zes dagen
waarop gezwommen kan worden. Op die manier kan men de druk-
te wat spreiden. Want met dit warme weer en veel activiteiten die
door corona zijn afgelast, is de zwemvierdaagse wel een populair
tijdverdrijf in de laatste week van de schoolvakantie. Verder zwem-
men kinderen en volwassenen gescheiden. In de uren dat het bad  s
ge opend voor kinderen, kan de jeugd uit Loppersum en omgeving
ook vrij zwemmen en lekker plonzen. De zwemvierdaagse -eigen-
lijk dus een zesdaagse- duurt nog tot en met zaterdag. 

Weer honderden nieuwe
meldingen bevingsschade
NOORD-GRONINGEN - Bij het
Instituut Mijnbouwschade Gro-
ningen zijn vorige week 880
nieuwe meldingen van aardbe-
vingsschade binnengekomen.
Er werden 697 meldingen afge-
handeld. Er is nu 320,5 miljoen
euro schadevergoeding toege-
kend. 
Doordat er steeds meer schade-op-
names worden ingepland voor die
nieuwe meldingen, daalde de ver-
wachte doorlooptijd voor de afhan-
deling van een reguliere schade-
melding naar circa 231 dagen. Het
doel is alle reguliere schademel-
dingen binnen 182 dagen (een half
jaar) af te handelen. De negatieve
impact die de coronacrisis had,
wordt steeds verder ingelopen en
brengt dat doel gestaag dichterbij.
De schade-opname vindt plaats na
circa 133 dagen.

Het percentage schademeldingen
dat bij de laatste 2.500 besluiten
niet meer dan een half jaar oud
was, is afgelopen week gestegen
naar 66 procent. De doorlooptijd
van de laatste 2.500 dossiers waar-
over een besluit is genomen, was
147 dagen. 
Het aantal schade-opnames neemt
zoals gezegd weer wat toe. Vorige
week werden er 646 schade-opna-
mes uitgevoerd. Het aantal advies-
rapporten dat nodig is voor afhan-
deling van schademeldingen bleef
nagenoeg gelijk met 581. Er wer-
den vorige week 652 besluiten ge-
nomen waarmee 697 schademel-
dingen werden afgehandeld. Bij 35
besluiten werd de aanvraag volle-
dig afgewezen. Er kwamen afgelo-
pen week 28 bezwaren op de be-
sluiten binnen. Bij 3,4 procent van
het totaalaantal besluiten wordt
bezwaar gemaakt.

Provincie: niet zwemmen
bij de Dorkwerdersluis
DORKWERD - Rijkswaterstaat
en de provincie Groningen roe-
pen Groningers op niet te gaan
zwemmen bij de Dorkwerder-
sluis bij de overgang van het
Reitdiep naar het Van Starken-
borghkanaal. 
De afgelopen dagen waren er veel
zwemmers die verkoeling zochten
in het Reitdiep bij de Dorkwerder-
sluis. De Dorkwerdersluis en het
terrein eromheen zijn eigen ter-

rein van Rijkswaterstaat en het is
verboden om hier te zonnen of te
zwemmen, zo maakte de provincie
deze week duidelijk. ,,Zwemmen
bij de Dorkwerdersluis is gevaar-
lijk omdat daar de sluis wordt be-
diend voor recreatievaart. Naast
de Dorkwerdersluis ligt een ge-
maal van waterschap Hunze en
Aa’s, dat water inlaat van het Van
Starkenborghkanaal naar het Reit-
diep. Dit zorgt voor zuiging in het
water. Daarnaast is het verboden
te zwemmen in het Van Starken-
borghkanaal. Dit is gevaarlijk in
verband met de schepen die door
het kanaal varen”, laat de provin-
cie weten.
Zwemmen is verboden in rivieren
en kanalen, bij bruggen, sluizen en
havens. Jaarlijks vallen hier ge-
wonden of komen zwemmers om
het leven. Zwemmers zijn vanaf
een vrachtschip nauwelijks zicht-
baar. Een groot schip kan niet di-
rect vaart minderen of uitwijken.
Zwemmers kunnen worden meege-
zogen door de onderstroom van
een passerend schip. Rivieren, ka-
nalen en draaikolken kunnen een
sterke stroming hebben. Ook kun-
nen zwemmers door het koude wa-
ter kramp krijgen en onderkoeld
raken. Bovendien wordt de kwali-
teit van het water in rivieren en
kanalen niet gecontroleerd omdat
het geen officieel zwemwater is. 
Rijkswaterstaat en de provincie
roepen Groningers dan ook op te
gaan zwemmen op officiële zwem-
locaties. 

Forse bermbrand Kloosterburen

Pianovensterconcert
bij camping Warffum
WARFFUM  - Voor iedereen die
van pianomuziek, natuur en rust
houdt organiseert Camp Zuider-
horn in Warffum zaterdag om
15.30 uur het al bijna traditionele
pianovensterconcert in de voortuin
van de camping. Onbekende en be-
kende klassieke melodieën klin-
ken vanuit het open raam. Ineke
Bakker bespeelt de piano.

Zestig nieuwe besmettingen
met corona in Groningen
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal Groningers dat besmet
is met corona blijft maar toene-
men. Afgelopen week ging het
om een toename van 60 perso-
nen en dat is een verdubbeling
ten opzichte van een week eer-
der. 

Sinds het begin van de epidemie is
bij 477 personen in de provincie
Groningen corona vastgesteld. De
afgelopen week zijn er 60 besmet-
tingen bijgekomen. De GGD Gro-
ningen meldt dat het in 32 geval-
len gaat om mensen met een leef-

tijd tussen de 15 en 30 jaar. Bij
eenderde van deze personen was,
zo weet de GGD, sprake van terug-
keer uit het buitenland. Bij bijna
de helft van de nieuwe besmettin-
gen is een bron bekend. 
Het is al de derde week op rij dat
het aantal coronabesmettingen
duidelijk aan het toenemen is. De-
ze week gaat het dus om 60 nieuwe
gevallen, vorige week waren het er
32 en die week waarvoor 12. ,,Door
het uitgebreide bron- en contacton-
derzoek, de daaruit volgende qua -
rantaine-adviezen voor nauwe con-
tacten en het testen van contacten
met klachten, trachten we ver-

spreiding van het virus via de be-
smette personen zo snel mogelijk
te stoppen”, zegt de GGD.
Het werkelijke aantal besmettin-
gen in Groningen ligt volgens de
GGD hoger dan 477 omdat tot 1 ju-
ni niet alle inwoners met klachten
konden worden getest, mogelijk
niet iedereen met klachten zich
laat testen en een besmetting ook
zonder klachten kan verlopen.

Veel inzendingen Scheurkalender
NOORD-GRONINGEN - Voor de Groninger Scheurkalender van 2021
hebben inmiddels meer dan 1750 mensen een bijdrage geleverd. De
scheurkalender laat, inmiddels al een aantal jaren, zien dat Groningen
veel meer is dan alleen aardbevingen, krimp, scheuren, schade en ver-
driet. De kracht om door het negatieve ook de lichtpunten te zien, dat
wil de kalender tonen. Ditmaal werd mensen gevraagd om foto’s in te
sturen van iets wat hen in Groningen beweegt. Meedoen kan nog tot
en met zaterdag. Inzenden kan via  de website www.groningerscheur -
kalender.nl.  Alle inzenders ontvangen in de loop van september be-
richt hoe en waar de scheurkalender medio oktober feestelijk gepre-
senteerd wordt. Hoe zal zeker ook afhangen van de anderhalve meter
restrictie. 
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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.
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21.35 Quiz met ballen; amusement
22.25 Op 1; talkshow
23.25 Journaal
23.45 Bevrijdingsjournaal
23.55 Op 1
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17.50 De slimste mens
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde
19.40 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 Das boot; oorlogsserie
23.10 Het leven van Hitler: een

blauwdruk voor dictators
00.02 De nachtzoen
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15.15 Bommetje XL
16.05 Betreden op eigen risico
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Keuringsdienst van waarde
20.55 Sergio & Axel: van de kaart;
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21.55 De toekomst is fantastisch
22.45 Broodje gezond; con-

sumentenprogrammsa
23.20 Penoza
00.15 Smeris

RTL 4

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; talenten-
jacht

23.50 Nieuws & weer

RTL 5 

17.30 Gordon Ramsay
18.30 Border patrol 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
20.00 Hardcore pawn
20.30 Momentum; actiefilm uit 2015
22.30 Killing them softley; misdaad-

film uit 2012

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
20.30 Seks and the city 2; filmkome-

die uit 2010, met Sarah Jessi-
ca Parker

23.30 My life in ruins; filmkomedie
uit 2009

01.20 Nachttv

SBS 6

18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma

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

propgramma
20.30 Journey 2: the mysterious is-

land; Amerikaanse avonturen-

film uit 2012
21.30 Mr. Frank Visser: hoe is het

nu met?; juridisch programma
22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.40 Samenvatting UEFA Cham-

pions League
23.50 Lang leve de liefde
00.45 50/50

SBS 9

17.50 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 The fast and the furious:

Tokyo drift; Amerikaanse ac-
tiefilm uit 2006

22.35 Transcendence; sf-film uit
2014

00.50 Tommy teleshopping
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18.00 The big bang theory
18.45 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 Magnum P.I.
21.30 Magnum P.I.
22.25 MagGyver
23.10 MagGyver
00.10 Gotham

Fox

17.25 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.05 CSI
21.00 CSI
21.55 CSI
22.50 The X-files essential collec-

tion; sf-serie
23.45 The X-files essential collec-

tion
00.45 Bones
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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
21.35 Silent witness
22.40 Inspector Morse; dramaserie
00.50 Nachttv
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18.04 Het journaal update; 18.15 The
secret life of the Zoo; 19.00 Jour-
naal; 19.40 De stoel; 19.50 F.C. de
Kampioenen 20.25 Switch 20.55
Gentbrugge 21.35 First dates 22.25
Journaal 22.45 Professor T.; 23.39
Loterijen

Ketnet/Canvas 

09.00 Zomerbeelden; 10.00 Ketnet
junior 19.05 Equator from the air;
20.00 Terzake 20.25 Terzake docu
21.30 Secrets and lies 23.45 XTC
this is pop 01.00 Nachttv

Duits land 1

17.15 Brisant 18.00 Wer Weiss den
sowas?18.50 In aller freundschaft
19.45 Wissen vor acht 20.00 Tagess-
chau; 20.15 Der Kroatien-krimi: der
Henker 21.45 Panorama 22.15
Tagesthemen; 22.45 Extra 3 23.30
Inas nacht 00.30 Nachtmagazin

Duitsland 2

18.00 Soko Stuttgart; 19.00 Heute
19.30 Notruf hafenkante 20.15 Die
bergdokter; actieserie 21.45 Heute
journal 22.15 Dunja Hayali; talkshow
23.15 Markus Lanz 00.30 HeuteX-
press 00.35 Filgorillas

Duitsland 3

18.15 Typisch!; 18.45 DAS! 19.30
Landermagazine 20.00 Tagesschau
20.15 Im herzen Schotlands 21.45
NDR info 22.00 Heiter bis todlich-
morden im norden 23.35 Urlaub mit
Mama; filmkomedie

Eurosport

16.30 Snooker 18.30 Sporza 18.45
Formule E 20.00 Snooker

TV Noord

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

NPO 1 

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
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
23.15 Journaal
23.35 Bevrijdingsjournaal augustus

1945

NPO 2

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
22.15 Years and years; dramaserie
23.20 Handdle with care; filmdrama
00.55 Nachttv

NPO 3

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
21.10 Louis Theroux; Miami mega

jail
22.20 Burnt; Ameriaans filmdrama
00.00 Van God los; misdaadserie

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL Boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws & weer
19.50 Burger’s Zoo natuurlijk
20.00 Het beste van 10 jaar The

voice of Holland; hoogtepun-
ten; amusement

22.00 The big music; quiz
23.00 De zwakste schakel; quiz
00.00 Nieuws
00.20 Nachttv

RTL 5

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; reali-
tyserie

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 Banana Joe; actiekomedie uit

1982

22.30 Thieves and Robbers; actieko-
medie uit 1983

00.50 Nachttv

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 MasterChef USA
20.30 Criminal minds; misdaadserie

21.25 Criminal minds; misdaadserie
22.20 NCIS
23.10 NCIS
00.05 Bull

SBS 6

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

verslag
23.00 Nabeschouwing UEFA Cham-

pions League play-offs; nabe-
schouwing

23.10 Hart van Nederland
23.30 Shownieuws
00.00 Weer
00.05 Lang leve de liefde
00.55 50/50

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
20.30 K-911; actiekomedie uit 1999

22.20 K-9: P.I.; actiekomedie
00.10 Person of interest
01.05 Teleshop

Veronica 

18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.45 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 Goodfellas; Amerikaanse mis-

daadfilm uit 1990
23.30 Man with a plan

FOX

17.30 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.05 Laugh out loud
21.05 Chance
23.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
00.50 The X-files essential collec-

tion

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 Inspector Morse
00.40 Nachttv

EEN

18.04 Het journaal; 18.10 Weer;
18.15 The chef’s brigade; 19.00
Journaal; 19.40 De stoel; 19.50 F.C.
de Kampioenen 20.25 Switch 20.55
Vera 22.25 Professor T. 23.20 Jour-
naal; 23.37 Loterijen; 23.45 Stnd by
me; filmdrama 01.10 De playlist

Ketnet Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.10 Where the wild men
are 20.00 Terzake 20.20 Terzake do-
cu 21.00 Betty Blue; filmdrama 23.30
Karppi; misdaadserie 00.15 Herha-
lingen

Duitsland 1

18.00 Gefragt- gejagt; quiz; 18.50
Quizduell-Olymp 19.45 Wissen for
acht 20.00 Tagesschau; 20.15 Zim-
mer mit Stall- berge versetzen; film-
komedie 21.45 Tagesthemen; 22.15
Tatort 23.45 Tagesschau 23.50 Wim
Wenders, Desperado

Duits land 2

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

Duitsland 3

18.00 Landermagazine 18.15 Hofge-
schicten; 18.45 DAS!; 19.30 Lander-
magazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 Rekorde des nor-
dens 21.45 NDR info 22.00 Talkshow

Eurosport

16.30 Snooker 18.30 Snooker 23.30
Criterium du dauphine 00.30 Wiel-
rennen 01.30 Nachttv

TV Noord

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

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.05 We zijn er bijna; reportage
20.00 NOS Journaal
20.20 Bevrijdingsjournaal augustus

1945
20.35 TV-toppers; interviewprogram-

ma
21.30 Sterren muziekfeest: Mega Pi-

raten Festijn 2019; registratie
22.40 Mijn sportzomer; interview-

programma
23.35 Studio sport
00.05 Journaal
00.15 Nachttv

NPO 2

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

gramma
18.15 Nederland zingt
18.45 Binnenstebuiten; reportages
19.20 De verandering
19.50 Nationale Indie-herdenking;

reportage
20.50 Bep Rietveld; doc. Over de

dochter van Gerrit Rietveld
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.10 The typist; miniserie
23.15 Close up; doc.
00.15 Mammal; filmdrama

NPO 3

17.40 Checkpoint
18.05 Mijn vader is de beste; spel
19.00 Jeugdjournaal
19.25 De boomhut battle XS
19.50 Klaas kan alles; pop.weten-

sch. programma
20.24 Socutera
20.25 Box 21; misdaadserie
22.00 De vloer op; imptovisatiepro-

gramma
22.35 Zomerfestival; amusement
23.10 Ventoux; tragikomedie
01.00 Piers Morgan ontmoet Cristio-

no Ronaldo

RTL 4

17.30 House Vision; woonprogram-
ma

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

gramma
18.35 Boulevard; amusementspro-

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

tyserie
20.00 All together now; talenten-

jacht waarin de kandidaten zo-
veel mogelijk van de 100 pro-
fessionals 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

17.30 Ambulance down under
18.30 In overtreding
19.30 Helden van hier: door het

vuur!; realityserie
21.30 Helden van hier: de luchtpoli-

tie
22.30 Helden van hier; door het

vuur!
23.30 Hulpdiensten in de nacht USA

RTL 7

17.00 Transportwereld
17.30 GP magazine specials
18.00 Bij Andy in de auto; interview-

programma
19.00 Idioten op de weg; realitypro-

gramma
20.00 Valerian and the city of a

thousand planets; avonturen-
film

22.45 Alarm fur Cobra 11
00.55 Nachttv

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 Paranormal activity: the ghost

dimension; Amerikaanse hor-
rorfilm uit 2015

01.40 Nachttv

Net 5

17.45 NCIS
18.35 Hawaii five-0: Misdaadserie
19.30 Hawaii five 0
20.30 Instinct; Am. misdaadserie
21.25 Instinct
22.20 Bull
23.10 Major crimes
00.05 Nachttv

SBS 6

17.00 De grote tuinverbouwing;
tuinprogramma 

18.30 Lachen om home video’s
20.30 UEFA Champions League

home video’s 
23.00 Nabeschouwing UEFA Cham-

pions League
23.10 Hart van Nederland
23.30 Shownieuws
23.55 Weer
00.00 We want more; talentenjacht

SBS 9

17.55 Drukte in de dierentuin; reali-
tyserie

19.00 Wilde dieren in Wildlands
19.25 VT wonen weer verliefd op je

huis; woonprogramma
20.30 The spectacular nowl;

filmkomedie uit 2013
22.30 Bring it on; Amerikaanse

filmkomedie uit 2000
00.25 Tommy teleshopping

VERONICA

18.00 Border security
18.25 Border security Australia
20.00 300; Amerikaanse actiefilm

uit 2006

22.15 The 13th warrior;
Amerikaanse avonturenfilm uit
1999

00.30 Hart van Nederland

Fox 

19.00 Storage wars Canada
22.00 9-1-1
22.55 Laugh out loud; amusement
23.50 The X-files essential collec-

tion

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 20.40 Ri-
se of the planet of the apes; actie-
film uit 2011 22.20 Journaal 22.36
Loterijen en weer 22.45 Flikken Rot-
terdam; misdaadserie

Ketnet

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.10 Blue planet 2; natuur-
doc. 20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.35 Hidden; misdaadserie
22.35 Bin-jip; filmdrama 00.05 Her-
halingen

Duits land 1

18.00 Tagesschau 18.15 Quizduell-
olymp. quiz 19.57 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Roland Kaiser
show: Liebe kann uns retten 23.10
Tagesthemen 23.30 Das wort zum
sonntag 23.35 Inas nacht 

Duitsland 2

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wet-
ter 19.25 Die bergdokter; dramaserie
20.15 Kommisarrin Heller; nisdaad-
serie 21.45 De chefin 22.45 Heute-
Journal 23.00 Gladiator; actiefilm uit
2000 01.20 Public enemies; mis-
daadfilm 23.30 Jennifer Eight; Ame-
rikaanse thriller uit 1992

Duitsland 3

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tages schau
20.15 Kaum zo gauben 23.15 Quiz-
duell

Eurosport

15.00 MotoGP 15.50 Wielrennen
18.45 Formule E 20.00 Snooker

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

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.
20.20 The great British sewing bee;

wedstrijd
21.20 Journaal
21.25 The great British sewing bee;

wedstrijd
22.25 Andere tijden sport
23.00 Journaal
23.10 Mijn sportzomer

NPO 2

17.10 Close up
18.10 Uitmarkt the klik; registratie
19.10 Natuur op 2: een woelig jaar

doc.
20.20 Zomergasten; interviewpro-

gramma
23.25 2doc: for Sama; doc.
01.06 Naches

NPO 3

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: mensjes-

rechten; jeugdprogramma
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.20 Papadag; dramaserie
20.30 Promendade; satirische late-

nighttalkshow
21.05 Ronald Snijders; groot succes

2; cabret
22.15 De kijk van Koolhoven; film-

programma
00.05 Vechtershart
01.00 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 Iedereen had het erover
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; reali-

typrogramma
19.30 De dierenkliniek; realitypro-

gramma
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 The Wolf of Wall street

23.40 UEFA Europa  samenvattingen
00.40 Nachttv

RTL 8

17.00 The real housewives of Or-
ange country

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

Net 5

16.55 Hawaii five-O
18.40 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 Nachttv

SBS6

17.20 De grote verhuizing 
18.25 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 
22.40 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Betrapt!

SBS9

18.30 Airwolf; actieserie
20.30 Hail, Caesar!; filmkomedie uit

2016
22.35 Reportage; de langste ketting-

botsing van Engeland
23.30 Reportage; bekentenissen van

een seriemoordenaar
00.40 Life after Beth; Amerikaanse

filmkomedie uit 2014

Veronica

18.00 Border security; realitypro-
gramma

20.00 300: rise of an empire; Am.
actiefilm

22.00 The legend of Hercules
23.50 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D.

00.50 Hart van Nederland

Fox

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

tion

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 Expe-
dition with Steve Backshall; re-
portage 21.00 Ancient superstruc-
tures; 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 Der grossete gegner ist
das llischee- 50 jahre frauenfuccball
19.20 Weltspiegel 20.00 Tagesschau
20.15 50 jahre Tatort 21.45 Rocco
Schiavone 23.20 Tagesthemen 23.40
ttt-titel thesen temperamente 00.10
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: ju-
ridische Deutsche im krieg gegen
Hitler 00.30 Heute Xpress

Duitsland 3

17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Norddeut-
schland 21.45 Kaum zu glauben!
22.45 Hatten sie’s gewusst? 23.30
Die klugsten kinder im norden 01.00
Nachttv

Eurosport

17.00 Wielrennen 19.00 Snooker
20.15 Wielrennen 00.00 Formule E

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv 
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Tweede film Sex and the City
De tweede film rond de popu-
laire televisieserie Sex and the
City is vanavond (donderdag)
om half negen op Net5 te zien.
Na de eerste succesvolle speel-
film uit 2008 kon een vervolg ei-
genlijk niet uitblijven. Dat
kwam er in 2010. Voor een riant
salaris wilden Sarah Jessica
Parker, Kim Catrall, Kirstin Da-
vis en Cynthia Nixon nog wel
eens weer opdraven.

Sex and the City 2 is een Ameri-
kaanse romantische komedie-film,
die gebaseerd is op de televisiese-
rie Sex and the City. Het verhaal
van de film gaat als volgt:
Wanneer Carrie op een dag af-
spreekt met haar drie trouwe

vriendinnen om te gaan shoppen,
denkt ze terug aan hoe ze haar
vriendinnen ooit heeft leren ken-
nen. Haar gedachten dalen af naar
de jaren tachtig, naar het ogenblik
waarop ze Samantha, Charlotte en
Miranda voor het eerst heeft ont-
moet.
In het verleden zag het er soms be-
ter uit dan nu, want de vier boe-
zemvriendinnen hebben elk hun
problemen. Zo lijdt Samantha on-
der de economische crisis, net als
Carries echtgenoot, Mr. Big, die
voor zijn werk in Londen verblijft.
Maar het huwelijk van Carrie ver-
loopt niet vlekkeloos, sterker nog,
Big bedriegt haar. Terwijl de vier
vrouwen naar Marokko reizen,
probeert Carrie haar huwelijk te
redden.

SBS9 heeft zaterdagavond om half negen de dramafilm Crazy/Beautiful uit 2001 op het programma
staan. De hoofdrollen worden gespeeld door Jay Hernandez en Kirsten Dunst. De rebelse en rijke tiener
Nicole leert de arme, hardwerkende Carlos kennen. Hun onschuldig geflirt leidt al snel tot een roman-
ce. Het destructieve karakter van Nicole zorgt er echter al snel voor dat zowel hun relatie als de toe-
komst van Carlos op het spel komen te staan. De fans van Dunst kunnen overigens blijven kijken
want aansluitend om half elf is ze op dezelfde zender ook te zien in de komische film Bring It On. 
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Verborgen Verleden

De hoofdrolspeelsters Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kirstin Davis en Cynthia Nixon.

Leonardo DiCaprio is zondagavond om half negen bij RTL7 te zien in de indrukwekkende film The
Wolf of Wallstreet. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Jordan Belfort (DiCaprio), die het op
Wall Street wil gaan maken. Een jonge sloeber die uiteindelijk één van de rijkste mannen van Ame-
rika wordt. Zijn rise to fame gaat gepaard met veel drugs, drank, seks en verbaal geweld. Belfort be-
gint zijn carrière bij een zeer bekend bedrijf waar hij van zijn baas Mark Hanna (Matthew McCo-
naughey) leert dat hij het zonder drugs en prostitutie niet zal redden. Hij begint zelf het bedrijf Strat-
ton Oakmont, dat snel uitgroeit tot een enorm succesvolle, maar illegale beleggingsfirma op Wall
Street. Belfort en zijn partners hebben een overvloedige levensstijl en raken verslaafd aan geld, drank,
drugs en seks, wat zorgt voor veel drama. Bovendien trekken ze er ook nog eens de aandacht van de
FBI mee...

In de serie herhalingen (want
het is zomer) van Verborgen Ve-
leden gaat actrice en presenta-
trice Jennifer Hoffman, bekend
van onder meer De luizenmoe-
der en Dokter Tinus, vanavond
(donderdag) om kwart voor
acht op NPO2 op zoek naar haar
afkomst. 

Ze wil graag meer weten over haar
opa, de vader van haar vader, en
diens voorouders. Ze heeft die opa
nooit gekend en komt er nu pas

achter wat voor heldenrol hij als
huisarts in de Tweede Wereldoor-
log heeft gespeeld. Ook zíjn vader
was huisarts en ook hij voerde in
zijn tijd een bijzondere strijd. Jen-
nifer graaft dieper in die Hoffman-
kant van haar familie en komt te-
recht bij bestuurders in Noord-Bra-
bant en bouwers van tramstellen
en de eerste autocarrosserieën in
het westen van het land. Haar
zoektocht brengt haar ook nog
naar het buitenland, maar wel een
ander buitenland dan ze had ge-
dacht.

De film speelt zich af in Marra -
kech, Marokko maar in de film
zegt men dat het Abu Dhabi (Ver-
enigde Arabische Emiraten) is.
Sex and the City, kortweg SATC is
een Amerikaanse televisieserie die
gaat over de belevenissen van vier
vriendinnen midden op Manhat-
tan, New York. Sex and the City,
dat tussen 1998 tot 2004 werd uit-
gezonden door het Amerikaanse
abonneetelevisienetwerk HBO en
werd in Nederland uitgezonden
door Net 5. De serie omvatte 6 sei-
zoenen, met in totaal 94 afleverin-
gen.
In de tweede film zijn er bijrollen
voor een aantal prominenten weg-
gelegd, die zichzelf spelen: Penélo-
pe Cruz, Liza Minnelli en Miley Cy-
rus.

Spartanen in film 300
Veronica heeft zaterdagavond
om acht uur de film 300 uit
2006 op het programma staan.
Het is een levensechte ver-
filming van de gelijknamige
strip. Centraal staat het verhaal
van de Spartanen, die gecon-
fronteerd met een geweldige
overmacht toch proberen het
Perzische leger in de pan te
hakken. Dat gaat uiteindelijk
net lukken, maar de manier
waarop de Spartanen anno 480
voor Christus ten strijde trok-
ken maakte veel indruk. Als we
de verhalen mogen geloven,
maar waarom niet?

De inspiratie voor 300 vond Miller
in de slag om Thermopylae (480
voor Christus, dus een eeuwigheid
geleden), waarbij een groep van
driehonderd Spartaanse soldaten
onder leiding van Koning Leonidas
erin slaagde om het complete Per-
zische leger dagenlang te frustre-
ren. De 300 van Leonidas brachten
de troepen van wereldveroveraar
Xerxes zelfs zulke zware verliezen
toe dat zij een jaar later ernstig
verzwakt aan de beslissende slag
om Griekenland zouden beginnen. 
Dit mythische heldenepos blijkt
geknipt voor Zack Snyder, de
Amerikaanse regisseur die in 2004
doorbrak met de remake van Geor-
ge Romero‘s cultklassieker Dawn
Of The Dead. Met die film heeft
300 gemeen dat het om mensen
gaat die in het aangezicht van een
enorme overmacht het beste van
een onmogelijke situatie moeten
zien te maken. Meer nog dan
Dawn Of The Dead is 300 echter
een echte mannenfilm en het ster-
ven van een heldendood het

hoogst haalbare doel in het leven
lijkt te zijn. Dat doet dan weer
denken aan enge zelfmoordterro-
risten die onschuldigen bij bosjes
de dood in jagen om zelf in de he-
mel te komen en zich vervolgens
met een aantal maagden te omrin-
gen.
De Griekse stad Sparta stond erom
bekend zijn zonen een extreem
harde opvoeding te geven, waarbij
alleen de allersterksten werden
uitgekozen om in het leger van de
koning te dienen. Terwijl de Athe-
ners worden neergezet als doetjes,
zien alle Spartaanse soldaten in de
film eruit alsof ze een jaar lang in
een sportschool hebben gewoond.
De Perzen onder leiding van de
verwijfde sm-koning Xerxes heb-
ben daarentegen veel mismaakte
wezens bij zich. En de meest twij-
felachtige Spartaan is een gebo-
chelde. 
Het verhaal begint als Leonidas
(Gerard Butler) en zijn echtgenote,
Koningin Gorgo (Lena Headey)
door een afgezant van Koning
Xerxes (Rodrigo Santoro) worden
opgeroepen om zich te aan de Per-
zische vorst te onderwerpen. Met
de gezant en zijn gezelschap loopt
het niet goed af en dan is het nog
maar een kwestie van tijd voor Le-
onidas zijn kans schoonziet om zich
uit naam van de vrijheid onsterfe-
lijk te maken. 
Hoewel de gluiperige minister
Theron (Dominic West) van diens
afwezigheid gebruik wil maken om
de macht in Sparta over te nemen,
ligt de nadruk op de strijd tussen
Sparta en de Perzen. De film duurt
117 minuten en meer dan de helft
speelt zich op het slagveld af. Wie
spannende zwaardgevechten  wil
zien, krijgt hier absoluut waar voor
zijn geld. 

TV-Toppers op NPO1
Presentatrice Anita Witzier
haalt zaterdagavond om half
negen op NPO1 in het program-
ma TV-Toppers met twee vak-
genoten 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 waar-
door waren ze tot tranen toe ge-
roerd? We horen hun verhalen en
zien de fragmenten die ze graag
nog één keer met de kijkers willen
delen.
Deze keer zijn Irene Moors en
Daan Boom te gast. Irene kennen
we allemaal van De TV Kantine

maar werd in de jaren negentig bij
het grote publiek bekend door
haar wekelijkse programma Tele-
kids. Daan maakt voor de KRO-
NCRV een kinderprogramma en is
bekend van zijn eigen bedachte
programma Streetlab. De gasten
van vanavond hebben veel met el-
kaar gemeen: beide zijn gek op
verkleedpartijen en typetjes. Er
valt zaterdagavond veel te lachen,
want humor op tv vinden Irene en
Daan allebei belangrijk. Benieuwd
door wie ze als kind werden geïn -
spireerd? Je ziet het in TV-Top-
pers.
En het vaste kijkerspanel, bestaan-
de uit zorgvuldig geselecteerde
professionele grappenmakers Ri-
chard Groenendijk, Soundos el
Ahmadi, Noortje Veldhuizen en
Glodi Lugungu, kijkt elke afleve-
ring vanuit hun gezamenlijke huis-
kamer gezellig mee.

Anita Witzier met haar kijkerspanel.

Uit het archief van Toppop
Vijftig jaar geleden, om precies
te zijn op 22 september 1970,
zag Toppop het levenslicht. Het
muziekprogramma dat al snel
razend populair werd onder het
publiek en waar hele genera-
ties mee opgroeiden. De groot-
ste artiesten vlogen speciaal
naar Nederland om in de stu-
dio van Toppop op te treden.
Dit alles met mister Toppop Ad

Visser als gastheer en het bal-
let van Penney de Jager. AVRO-
TROS staat op radio en televi-
sie stil bij het 50-jarig jubileum
van dit programma dat geschie-
denis schreef.
In Het beste van... 50 jaar Toppop
op de woensdagavond om 20.20
uur (NPO3) komen de meest opval-
lende fragmenten uit het rijke
Toppop-archief voorbij. Wekelijks
kwamen er artiesten uit binnen- en
buitenland optreden. Tal van
BN'ers, zoals Karin Bloemen, Glen
Faria, Erik de Zwart, Alain Clark,
Annemieke Schollaardt, Samantha
Steenwijk en Erik van der Hoff
(Roberto Jacketti) vertellen hun
herinneringen en kiezen hun favo-
riete nummer. Natuurlijk zijn Ad
Visser en Penney de Jager ook van
de partij bij deze aaneenschake-
ling van herkenbare, mooie en bij-
zondere nummers. The Jacksons,
Iggy Pop en natuurlijk Jerney
Kaagman zijn slechts voorbeelden
van de vogelvlucht door de Top-
pop-geschiedenis.
In de eerste aflevering kondigde
Ad Visser het optreden van The
Jacksons aan. De jonge Michael
had in de Toppop-studio bijna te
weinig ruimte voor zijn toen al ge-
weldige dansmoves. Penney de ja-
ger laat zien dat ze het dansen nog
niet is verleerd en kijkt terug naar
haar choreografie op een nummer
van Stevie Wonder. Ook het Ne-
derlandstalige lied ontbreekt ze-
ker niet in de Toppop-archieven.
Met de gasten wordt gekeken naar
een piepjonge André Hazes en de
63-jarige Zangeres Zonder Naam.
En is te horen dat er maar liefst 17
miljoen exemplaren van het
Smurfenlied van Vader Abraham
zijn verkocht. Daarnaast beleefde
disco zijn hoogtijdagen tijdens de
jaren dat Toppop werd uitgezon-
den. Natuurlijk mag Earth & Fire
niet ontbreken met hun megahit
Weekend. Wie was er in die tijd
niet verliefd op Jerney Kaagman
in haar iconische blauwe, glim-
mende pak?
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat
de allereerste aflevering van Top-

pop uitgezonden werd. Toppop
was het legendarische Nederland-
se muziekprogramma, waar weke-
lijks artiesten uit binnen- en bui-
tenland kwamen optreden. Queen,
Whitney Houston, David Bowie,
Michael Jackson samen met The
Jacksons, Elton John, allemaal zijn
ze te gast geweest bij Toppop.
Het verhaal van 50 jaar Toppop is
2 september om 21.10 uur op NPO
3 te zien.

Penney de Jager en Ad Visser vormden jarenlang hét gezicht van Toppop.

Banderas in 13th Warrior
Antonio Banderas is zaterdag
om kwart over tien  in de avon-
turenfilm The 13th Warrior te
zien op Veronica. De andere
hoofdrollen zijn voor Diane Ve-
nora en Omar Sharif. 
Regisseur John McTiernan maakte
in 1999 weer een avonturenspekta-
kel gemaakt: The 13th Warrior
heet de film waarin Antonio Ban-
deras, Diane Venora, Omar Sharif
en Dennis Storhoi de hoofdrollen
spelen. De belangrijke Arabische
afgezant Ahmed Ibn Fahdlan (Ban-
deras) wordt ingelijfd door een
groep Viking-krijgers om deel te
nemen aan een speciale missie. De
Vikingen zijn te hulp geroepen

door een bevriend koninkrijk
waarvan het bestaan wordt be-
dreigd door mysterieuze wezens
die, volgens de legendes, alles op
hun pad levend verslinden. 
John McTiernan is een van Ameri-
ka’s beroemdste filmmakers en de
man achter succesfilms als Die
Hard, The Hunt for Red October,
Medicine Man, The Last Action
Hero en later nog The Thomas
Crown Affair. 
Hoofdrolspeler Antonio Banderas
dankt zijn grootste bekendheid
aan zijn rollen in films als The
Mask of Zorro, Evita, Desperado
en Assassins. En hij is volgens zijn
vrouwelijke fans niet vervelend
om naar te kijken...

Jennifer Hoffman op pad met de trein, op weg naar haar Verbor-
gen Verleden. 

Zondag: The Wolf of Wallstreet
Crazy/Beautiful: thriller op SBS9

Antonio Banderas speelt de hoofdrol in de film The 13th Warrior
die zaterdagavond bij Veronica is te zien.
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Na-isolatie en vleermuizen:
een tragedie in de spouw
NOORD-GRONINGEN - Veel
mensen laten met het oog op
energiebesparing de spouw-
muur en het dak van hun huis
opvullen met isolatiemateria-
len. Sommige soorten vleermui-
zen wonen graag in spouwmu-
ren of onder de dakpannen. De
Zoogdiervereniging krijgt
steeds vaker signalen dat deze
vleermuizen door na-isolatie in
de spouw levend begraven wor-
den. 

Op haar eigen website schetst de
Zoogdierenvereniging het pro-
bleem aan de hand van een voor-
beeld uit de praktijk. 

Het is 22 juli en bij dierenopvang
Fugelpits Lauwersmeer komt een
melding binnen. In een huis in
Friesland is een aantal vleermui-
zen gevonden. Rinaldo Korst, vrij-
williger van de Fugelpits, gaat er
naar toe en treft een akelige situ-
atie aan. In één woonruimte hangt
een groepje vleermuizen aan een
raamkozijn. Het zijn laatvliegers -
een van de grotere soorten vleer-
muizen in Nederland. De groep be-
staat uit een aantal volwassen
vrouwtjes en hun jongen. Hun
vacht zit vol met plakkerige grijze
piepschuimachtige bolletjes. Bij
een andere kozijn lijkt een laat-
vlieger vast te zitten in een kier
die is afgedicht met purschuim.
Hoe kon dit nu gebeuren? De be-
woners zijn bezig met de renovatie
van hun huis en hebben een week
daarvoor hun woning laten na-iso-
leren: kieren zijn gedicht en voor
een betere warmte-isolatie is de
luchtspouw volge spoten met EPS-
korrels en een lijmstof om die kor-
rels op hun plek te houden. Na een
paar dagen merken de bewoners
een vieze geur in het huis, van een

dood dier of zo. Samen met de be-
woners wordt een kozijn verwij-
derd en wordt de bron gevonden:
een flinke groep vleermuizen is le-
vend begraven in het isolatiemate-
riaal. Een aantal vleermuizen is al
dood maar een paar dieren kun-
nen nog levend uit het isolatiepak-
ket worden gesneden. Van de over-
levende dieren zijn de volwassen
vrouwtjes broodmager en er het
slechtst aan toe: ze zijn doorge-
gaan met het zogen van hun jong,
terwijl ze zelf niet konden eten of
drinken. In totaal worden er 33
laatvliegers gered, waarvan er 25
het uiteindelijk overleefd hebben.
Hoeveel er nog onbereikbaar die-
per in de spouw vastzitten is onbe-
kend: een kraamgroep laatvliegers
kan makkelijk uit 50 tot 70 dieren
bestaan en soms nog wel meer. De
dieren die het overleefd hebben
zullen een andere verblijfplaats
moeten zoeken. De bewoners van
het huis zijn geschokt… Ze wilden
graag hun huis opknappen en mi-
lieuvriendelijker maken, maar
hadden dit absoluut niet gewild.

Verboden
Vanuit de wet Natuurbescherming
is het doden van vleermuizen ver-
boden, evenals het vernietigingen
van hun verblijfplaats. Daarom
wordt van een ieder verwacht dat,
wanneer hij kan vermoeden dat
een activiteit een dergelijk effect
kan hebben, hij alles doet wat re-
delijkerwijs van hem verwacht
kan worden om dat te voorkomen.
Een gemeente, woningbouwcorpo-
ratie of vastgoedeigenaar, die in
voorbereiding van een renovatie-
en/of na-isolatieplan van meerdere
woonblokken, op tijd een ecolo-
gisch adviesbureau onderzoek
naar beschermde soorten laat uit-
voeren, zorgt ervoor dat hij weet
waar en hoe hij rekening moet
houden met de aanwezigheid van

beschermde gebouwbewonende
soorten. Al ruim tien jaar is deze
werkwijze gemeengoed in grote re-
novatie en na-isolatieprojecten.
Hoewel de wetgeving hetzelfde is,
ziet de praktijk van kleinschalige
projecten er anders uit, zoals bij
de particulier die zijn eigen wo-
ning gaat renoveren of na-isoleren.
Zeker wanneer de particulier voor
zijn na-isolatieplan gebruik maakt
van een subsidieregeling, overstij-
gen de kosten van een vleermuis-
onderzoek vele malen de kosten
van de na-isolatie werkzaamheden.
Ook de tijdsspanne staat niet in
verhouding: duurt een gedegen
vleermuisonderzoek al snel zeven
maanden, de eigenlijke werkzaam-
heden duren vaak minder dan een
dag. ,,Dat een renovatie of na-isola-
tieklus bij een particulier klein-
schalig is, wil helaas niet zeggen
dat het risico voor vleermuizen ook
kleinschalig is”, benadrukt de
Zoogdierenvereniging. ,,Het maat-
schappelijke streven om op ter-
mijn alle particuliere woningen in
Nederland aan een hogere isolatie-
standaard te laten voldoen, maakt
dat particuliere na-isolatie op ter-
mijn een grote negatieve impact
heeft op gebouwbewonende vleer-
muizen en hun verblijfplaatsen.
Niemand wil dieren doden en ver-
blijfplaatsen vernietigen.” 

De Zoogdiervereniging is van me-
ning dat de bescherming van vleer-
muizen bij particuliere renovatie-
en na-isolatieprojecten onder-
steund moet worden door een bre-
der ingezette bescherming door
overheden. ,,Haast is geboden
want de energie gerichte verduur-
zaming van ons huizenbezit gaat in
hoog tempo en dat is voor het mi-
lieu een goede zaak, maar voor ge-
bouw bewonende dieren een groot
risico”, aldus de Zoogdierenvereni-
ging. 

De vleermuizen die nog gered konden worden, zaten onder een plakkerige lijmstof en na-isolatiekor-
rels. Foto: Rinaldo Korst. 

Campagne stimuleert
studenten om te fietsen
GRONINGEN - Groningen Be-
reikbaar is maandag samen
met de Groningse onderwijsin-
stellingen gestart met de cam-
pagne Bikefree. Doel van de
campagne is om studenten en
scholieren te stimuleren om op
de fiets naar school of college
te komen. 

Veel scholieren en studenten rei-
zen regelmatig met het openbaar
vervoer. Door de coronacrisis en
de 1,5 metermaatregel kan er min-
der plaats beschikbaar zijn in trei-
nen en bussen en het dragen van
een mondkapje is er op dit mo-
ment verplicht. De fiets kan voor
veel studenten en scholieren een

goed en gezond reisalternatief zijn.
Met de Bikefree-campagne bren-
gen Groningen Bereikbaar en de
onderwijsinstellingen het gebruik
van de fiets onder de aandacht.
Met verschillende acties stimule-
ren zij studenten en scholieren om
vaker de fiets te pakken. De cam-
pagne start op social media met
een fotochallenge, waarbij studen-
ten en scholieren die op de fiets
komen en daar een mooie foto van
maken, een prijs kunnen winnen.
Daarnaast is Groningen Bereik-
baar bezig met een e-bike-probeer-
actie. Meer informatie over de ac-
ties is te vinden op de website
www.bikefree.nl. 
Door de 1,5 metermaatregel is er
beperkte ruimte beschikbaar in
onderwijsgebouwen en in het OV.
De campagne is een van de maat-
regelen die de Groningse onder-
wijsinstellingen en Groningen Be-
reikbaar nemen om drukte in het
OV en op school te voorkomen in
tijden van corona. Naast de cam-
pagne, hebben de onderwijsinstel-
lingen in samenwerking met het
OV-bureau Groningen Drenthe
hun lesroosters aangepast en op el-
kaar afgestemd en geven ze digi-
taal onderwijs.  Groningen Bereik-
baar en het onderwijsveld werken
al jaren samen om de stad Gronin-
gen zo goed mogelijk bereikbaar
te houden ten tijde van grootscha-
lige werkzaamheden aan weg en
spoor. . 

De winnaars Cor Timmer (links) en Gerrit Rixten.

Clubkampioenschap
doublette bij HPC
UITHUIZERMEEDEN - Op de zonovergoten  banen van
de jeu de boules club Hefshuister Petanque Club (HPC)
in Uithuizermeeden is vorige week het clubkampioen-
schap doublette gehouden. De winst ging naar het team
Gerrit Rixten/Cor Timmer.

Voor dit toernooi hadden zich 28
spelers aangemeld. Na twee ron-
des waren er nog vier teams onge-
slagen: Gerrit Rixten/Cor Timmer
15+, Riet van Kesteren/Willem
Slagter 15+, Esdert Boerema/Anko
Sterenberg 9+ en Doede Rijploeg/
Gerrie Berendsen 5+.
Tijdens de pauze trakteerde de ja-
rige Ans Tjaden (80 jaar) op vers
gebak. De borrelhapjes, aangebo-
den door slagerij Patriek Knot uit
Uithuizen, maakten het feest com-
pleet.
Na drie wedstrijden gespeeld te
hebben, werd de balans opge-
maakt. Gerrit Rixten/Cor Timmer
werden overtuigend winnaar met 3
winst en 26 pluspunten. Esdert

Boerema/Anko Sterenberg scoor-
den 3 winstpartijen en 13+. Siep
Graver/Arie Wiersema kwamen tot
twee zeges en 16 pluspunten. Ze
mochten samen de prijzen in ont-
vangst nemen. Die prijzen beston-
den uit een wisselbeker en vlees-
prijzen.

De volledige uitslag luidt als volgt:
1. Gerrit Rixten/ Cor Timmer 3
winst 26+ (wisselbeker en vlees-
prijs ter waarde van 12,50 euro); 2.
Esdert Boerema/Anko Sterenberg
3 winst 13+ (vleesprijs ter waarde
van 10 euro); 3. Siep Graver/Arie
Wiersema 2 winst 16+ (vleesprijs-
prijs ter waarde van 7,50 euro); 4.
Robert Visser/Franco Baroni 2

winst 13+; 5. Riet van Kesteren/
Willem Slagter 2 winst 11+; 6.
Geert Reens/Gerda Slagter2 winst
4+; 7. Jan Ludema/Klazien Heer-
lijn 2 winst 3+; 8. Rolf van
Vliet/Klaas Tillema 2 winst 4-; 9.
Doede Rijploeg/Gerrie Berendsen

2 winst 6-; 10. Jan de Vries/Arie
Mos 1 winst 8-; 11. Harrie Cornelis-
sen/Ans Tjaden 0 winst 14-; 12.
Wim Veenstra/Ria Keevel 0 winst
17-; 13. Jan Sleeboom/Ida Groenen-
dal 0 winst 18-; 14. Anneke/Rinus
Kristelijn 0 winst 19-.

Richard Hoek brengt
eerste solosingle uit 
USQUERT - Vol trots presen-
teert singer-songwriter Richard
Hoek uit Usquert zijn eerste so-
losingle. Afgelopen maanden
werd er hard gewerkt aan het
nieuwe lied met de titel Pluk
de dag. Vrijdag zal het Gro-
ningstalige lied officieel uitge-
bracht worden.

Richard Hoek is misschien beter
bij het publiek bekend als de zan-
ger van het muzikantenduo Ri-
chard & Ronald, die in 2019 de
Groningse nummers Prachteg Stee
en Allinneg op de A28 succesvol
hebben uitgebracht. Beide liedjes
werden door Hoek geschreven en
Prachteg Stee kwam zelfs in de
jaarlijst Alle50goud terecht. Met
de coronacrisis in de afgelopen
maanden werden alle optredens
van Richard & Ronald afgelast en
kwam ook Hoek thuis te zitten. In
die periode werd een oproep aan
alle regionale artiesten gedaan om
een troostlaidje te maken en daar
gaf Richard Hoek, naast vele ande-
re artiesten, ook graag gehoor aan.
Hij schreef het troostliedje Kop der
veur en kwam hiermee uit. Dit lied
is, met enig kunst- en vliegwerk in

de thuisstudio van Richard Hoek,
volledig zelf door hem geschreven
en gemaakt en werd derhalve goed
in de media ontvangen. Het beviel
hem goed om ook alleen muziek te
maken en besloot om naast het
muzikantenduo Richard & Ronald
ook als solozanger dingen te gaan
ondernemen. Dit voorjaar schreef
hij het lied Pluk de dag en aan het
begin van deze zomer dook hij de
studio in. Pluk de dag is een vrolijk
en uptempo Groningstalig pop-
nummer geworden en werd geheel
door hemzelf geschreven en ge-
componeerd.  Het lied werd gear-
rangeerd in de opnamestudio van
Mark Music Production in Eelde.
Hoek is trots op het eindproduct
en zijn dank gaat uit naar Mark
Pepping, die hem in het hele pro-
ces goed heeft weten te ondersteu-
nen. Ook dankt hij zangeres Kim
Oosterhoff voor haar achtergrond-
zang in de track. 
Singer-songwriter Richard Hoek is
in 1976 geboren in Usquert en hier
nog steeds woonachtig. Hij heeft
een passie voor gitaar spelen en
muziek in het algemeen.  Op de
Facebook-pagina en het Youtube-
kanaal van Hoek is het lied te be-
luisteren en zien met een bijbeho-
rende videoclip. 

Richard Hoek brengt vrijdag zijn eerste solosingle uit.

Zomersingle over De Poedies
WINSUM - Zanger en schrijver Fries Wolma heeft een zomersingle uitgebracht over De Poedies. Mar-
chien Timmer, Janny Maat en Jetta Post zijn De Poedies. Ze zingen Groninger liedjes met een vette
knipoog en een gulle lach en brengen eigenwijze interpretaties en vrije vertalingen van min of meer
bekende songs. De bij het lied Poedie, Poedie, Poedie behorende clip is opgenomen bij Café  J&A in Win-
sum. Vrijdag wordt het lied gepromoot op campings in Opende en Zevenhuizen. Foto: Michel Wijnin-
ga. 

Hofman loopt
in Friesland
WINSUM - Willem Hofman uit
Winsum heeft vorige week deelge-
nomen aan de Twirreloop in Wyt-
gaard bij Leeu warden. De hardlo-
per van het Winsumer Artemis
ging van start op de 10 kilometer
en behaalde in een veld van 76
mannen de 24e plaats in een tijd
van 46.02 minuten. Voormalig
Winsumer en ex-Artemisser Mer-
win Dollison voltooide de 15,7 kilo-
meter na 1.02.04 uur en werd daar-
mee vierde. 

Boekenmarkt weer afgelast
WESTERNIELAND - De boekenmarkt die eind deze maand bij het
kerkje van Westernieland gehouden zou worden, gaat niet door. In
eerste instantie stond de markt voor de eerste zaterdag van juni op de
rol. Vanwege corona ging de boekenmarkt toen niet door. Enkele we-
ken geleden leek het virus op zijn retour en daarom werd besloten om
de boekenmarkt eind augustus alsnog te houden. Nu het coronavirus
toch weer aan een opmars bezig lijkt te zijn, heeft de organisatie be-
sloten de boekenmarkt definitief niet door te laten gaan. Volgend jaar
hoopt men de boekenmarkt op de eerste zaterdag van juni wel te kun-
nen houden. 

Orgels en zang in
Petruskerk Leens
LEENS - Het concert in de se-
rie Rond het Hinsz-orgel in de
kerk van Leens wordt zaterdag
verzorgd door vader en zoon
Vincent (orgels) en David van
Laar (orgel en zang).
Omdat het ‘grote’ en beroemde
Hinsz-orgel uit 1733 vanwege een
restauratie niet kan worden be-
speeld, heeft de Stichting Hinsz-or-
gel een beperkte concertserie
‘Rond het Hinsz-orgel’ georgani-
seerd in de Petruskerk van Leens.
In het koor van deze middeleeuw-
se en sfeervolle kerk staan twee
kleine orgels: een koororgel dat in
1983 door Mense Ruiter Orgelma-
kers is gemaakt en een kabinetor-
gel uit circa 1775, waarvan de bou-
wer onbekend is. Dit orgel komt
uit particulier bezit en is in bruik-
leen in de kerk geplaatst. Beide or-
gels lenen zich, zoals in de eerste
twee concerten is bewezen,  uitste-
kend voor samenspel met een so-
list.
Zaterdagavond  wordt het concert
verzorgd door vader en zoon Vin-
cent (orgels) en David van Laar
(orgel en zang). David van Laar (al-
tus) ontdekte tijdens zijn studie or-
gel zijn altstem en de liefde voor

zingen. Hij startte in 2013 een stu-
die zang, eveneens aan het Prins
Claus Conservatorium in Gronin-
gen. Beide studies sloot hij cum
laude af. Als vocaal solist treedt
David van Laar op met diverse en-
sembles en orkesten in binnen- en
buitenland.
Vincent van Laar is inmiddels een
gevestigd organist. Als cantor-orga-
nist is hij verbonden aan de Dorps-
kerk van Eelde en daarnaast
treedt hij op als continuospeler bij
diverse beroemde orkesten.
Voor Leens is door vader en zoon
een veelzijdig programma samen-
gesteld met werken van onder an-
deren Purcell, Schütz, Lustig, Scar-
latti en Telemann. Het concert be-
gint om 20.00 uur. In verband met
de coronamaatregelen verdient
het aanbeveling om te reserveren
via www.hinszorgelleens.nl. 

Taalhuis 
Leens zoekt
vrijwilligers
LEENS - Het Taalhuis in Leens
is op zoek naar vrijwilligers. Met
dit initiatief hoopt men de laag-
geletterdheid in Leens en omge-
ving te verminderen.
Goede beheersing van taal is
voor iedereen belangrijk. Laag-
geletterden ervaren vaak pro-
blemen omdat ze bijvoorbeeld
moeite hebben met het invullen
van formulieren of het begrij-
pen van informatie van de
school van hun kinderen. 
Het Taalhuis, gevestigd in de bi -
bliotheek van Leens, is opge-
richt om de laaggeletterdheid in
Leens en omgeving te verminde-
ren. Dat doet men door één op
één of in groepsverband onder-
steuning te bieden bij het beter
leren lezen, schrijven en/of spre-
ken van de Nederlandse taal.
Het Taalhuis is een samenwer-
king tussen Biblionet Gronin-
gen, Stichting Lezen & Schrij-
ven, de gemeente Het Hoge-
land, het Noorderpoort College
en MJD. Welzijnsorganisatie
MJD coördineert in Het Hoge-
land het samenbrengen van
mensen met een taalachterstand
en vrijwilligers die taalonder-
steuning geven. Zij is daarom op
zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers met een hart voor taal.
Meer informatie is te vinden op
www.taalhuis.nl. Belangstellen-
den kunnen ook mailen naar
g.gunnink@mjd.nl. 

Testafspraken online
NOORD-GRONINGEN - Ieder-
een met (milde) klachten die
passen bij het coronavirus, kan
nu online een testafspraak ma-
ken en de uitslag van de coro-
natest bekijken. Dit is een aan-
vulling op het landelijk corona-
test afsprakennummer 0800-
1202. 

Dit nummer blijft 7 dagen per
week van 8.00 tot 20.00 uur bereik-
baar voor het maken van een test-
afspraak. Online kan een testaf-
spraak gemaakt worden via Rijks-
overheid.nl/coronatest. Om een af-
spraak te maken heeft men de Dig-
iD nodig. Op basis van de ingevoer-
de postcode toont het systeem test-
locaties en beschikbare tijdstip-
pen. Na de keuze volgt een af-
spraakbevestiging per e-mail en
sms. Als de uitslag bekend is,
wordt per dit per e-mail gemeld.
Het inzien van de uitslag kan weer
via de coronatest website door in
te loggen met het DigiD. Positieve

testuitslagen worden nog steeds
uitsluitend telefonisch doorgege-
ven door de GGD. Bij de uitslag
wordt namelijk direct het bron- en
contactonderzoek gestart. De mo-
gelijkheid om online afspraken te
maken is bedoeld als aanvulling op
het landelijk coronatest afspraken-
nummer 0800-1202. De capaciteit
van de website neemt gecontro-
leerd toe, zodat het hele systeem
goed blijft werken.
De coronatest website is een initia-
tief van alle GGD'en, GGD GHOR
Nederland en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Op de site www.rijksover -
heid.nl/corona test is alle informa-
tie terug te vinden over het testen
en het eventuele bron- en contact-
onderzoek wat daarop volgt. Voor
Nederlanders die geen testaf-
spraak willen maken, maar andere
vragen willen stellen over het coro-
navirus blijft het publieksinforma-
tienummer 0800-1351 beschikbaar.
Meer informatie is te vinden op
rijksoverheid.nl/coronavirus.
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Koelste juli in bijna tien jaar
NOORD-GRONINGEN - Hoewel we
net een aantal bijzonder warme da-
gen achter de rug hebben, was juli
met een gemiddelde temperatuur
van 17 graden in De Bilt (tegen nor-
maal 17,9) een koele maand. Het was
de koelste julimaand sinds 2011.
Langdurige perioden van warm zo-
merweer ontbraken, het bleef bij en-
kele losse dagen.

In de eerste helft overheerste het wissel-
vallige en koele weer. Tot en met de tien-
de was het zeer wisselvallig en koel, het
werd vaak geen 20 graden. Op 9 juli bleef
het in het noorden zeer koel, het werd
plaatselijk nog geen 14 graden. In de
tweede helft van de maand waren er pe-
rioden van meerdere dagen met hoge-
drukinvloed afgewisseld door invloed van
depressies die meestal over de Britse Ei-
landen en het Noordzeegebied oost- of
noordoostwaarts trokken. De laagste tem-
peratuur, 4,8 graden, werd op 22 juli in
Hupsel gemeten. Aan het einde van de
maand werd het kortdurend zeer warm.
De hoogste temperatuur, 36,7 graden,
werd op 31 juli in Westdorpe gemeten. In
de Bilt werd op die dag een maximum-
temperatuur van 32 graden bereikt. De
Bilt telde 22 warme dagen (dit is het nor-
male aantal), 3 zomerse dagen (normaal
9) en 1 tropische dag (normaal 2). 
Gemiddeld over het land viel er 66 milli-
meter, tegen 74 normaal, waarmee het
een vrij droge maand is geworden. De

verschillen waren echter groot; zo viel er
in het noordwesten en vooral noorden op
sommige plaatsen meer dan 100 millime-
ter. Het natste KNMI-station was Mark-
nesse met 111 millimeter. In het zuidoos-
ten viel plaatselijk niet meer dan onge-
veer 30 millimeter, het KNMI-station Ell
tapte niet meer dan 29 millimeter af. De-
ze verdeling is typisch voor een zomer-
maand met een westelijke stroming, de
storingen zijn in het noorden een stuk ac-
tiever dan in het zuiden, terwijl zware zo-
merse buien ontbraken. In De Bilt kwam
de maandsom uit op 51 millimeter, tegen
81 normaal. Een storing die op 1 juli pre-
cies over Nederland trok, zorgde voor een
nat begin van de maand met in het zui-
den 20-30 millimeter neerslag. Daarna
waren er dagelijks buien vooral in het
midden en noorden. 9 juli was een zeer
koele, grotendeels verregende dag waar-
op in het noorden 20-30 millimeter regen
viel. Hierna bleven de neerslaghoeveel-
heden beperkt. Pas op 22 juli zorgde een
front in het westen en noorden voor 20-40
millimeter regen.

Met gemiddeld ongeveer 217 uur tegen
212 zonuren normaal was de zonneschijn-
duur vrijwel normaal. De eerste tien da-
gen was het somber, daarna scheen de
zon op enkele sombere dagen na regelma-
tig met vooral rond het midden van de
maand en aan het einde veel zon. Het
minst zonnig was het in het noordoosten
met ongeveer 180 zonuren, het zonnigst
aan de Zeeuwse kust met circa 245 uur.

Adverteren
doet verkopen
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Aan de wandel met een pony
STEDUM - Je trouwe viervoeter uitlaten op een mooie zondagochtend. Vele hondenbezitters doen het
graag. Maar het kan ook anders, dat bleek afgelopen weekend in Stedum. Daar maakte mevrouw Van
der Ploeg een gezellig rondje door het dorp met Emma en haar pony Sjonnie. Ook een leuke start van
de dag...

Ook in het zwembad van Breede werd gevaren met kano’s. 

Kanoën in zwembaden geslaagd
UITHUIZEN - Stichting zwem-
baden Eemsmond heeft vrijdag
in samenwerking met de cam-
pings Maarlandhoeve en Zui-
derhorn kano-activiteiten in de
zwembaden De Dinge in Uit-
huizen en De Breede in Warf-
fum georganiseerd. 

Dit werd mede dankzij het mooie
weer, de hulp van vrijwilligers van
zwemclub De Dinge en groot en-
thousiasme van de zwembadmede-
werkers een groot succes. ’s Och-
tends tussen tien en twaalf uur wa-
ren er vier kano’s beschikbaar ge-
steld door camping Zuiderhorn in
zwembad De Breede. Hier kwa-

men zo’n 25 mensen op af. Jong en
oud stapte in de kano. Een groepje
jonge kinderen zat in een kano die
werd voortgetrokken door ande-
ren. Voor velen was het de eerste
keer dat ze dit deden en was het le-
ren peddelen al een hele uitda-
ging. 

’s Middags van twee tot vier uur
waren er vier kano’s van camping
Maarlandhoeve in zwembad De
Dinge. Hier waren heel veel lief-
hebbers die kennismaakten met
kanoën en het leren peddelen. Er
stonden wat wedstrijdjes en een
parcours op de planning. Door de
grote drukte kwam hier niet veel
van terecht maar plezier was er ze-

ker. Mensen die de smaak te pak-
ken hebben gekregen, kunnen bij-
voorbeeld de trekvaartroute door
het Boterdiep kanoën. 
Eind juli werd er al een spelletjes-
middag met onder andere het
mooiste bommetje georganiseerd.
Vandaag (donderdag) komt de
brandweer ’s avonds langs in beide
zwembaden en de zwem4daagse
wordt in Warffum en Uithuizen ge-
houden van 25 tot en met 28 au-
gustus. Op 5 september staat in de
ochtend nog diplomazwemmen in
De Dinge op het programma, ’s
middags is er nog vrij zwemmen en
om 16.30 uur sluiten de deuren van
de zwembaden en kijkt men uit
naar een coronavrij jaar in 2021.

In De Dinge was men vorige week met kano’s in de weer.

Gertjan Scholte-Albers
exposeert in Appingedam
APPINGEDAM/WINSUM  - In Galerie Ruigewaert in Ap-
pingedam is vanaf vrijdag de nieuwe expositie Mooi
Dichtbij te zien. Een prominente rol in deze tentoonstel-
ling is weggelegd voor kunstenaar Gertjan Scholte-Albers.

Veel mensen die op bezoek zijn in
het Noorden worden verrast door
het gevarieerde landschap. Neder-
land is weliswaar een laagland,
maar er zijn toch alleen in de drie
noordelijke provincies al heel gro-
te verschillen te zien in de diverse
natuurgebieden: Groningen met
zijn middeleeuwse kerkjes, akker-

bouw en wierden, Friesland met
zijn weilanden, meren en terpen
en Drenthe met zijn zandverstui-
vingen, heidevelden en bossen. Tel
daarbij op de Wadden en de prach-
tige, blauwe luchten met haar wit-
te schapenwolken en Noord-Neder-
land blijkt een  meesterwerk te
zien. 
In de nieuwe tentoonstelling in Ap-
pingedam komen alle onderwer-
pen aan bod, gezien door de ogen
van verschillende, veelal noordelij-
ke kunstenaars. Dit keer is er een
prominente rol weggelegd voor
Gertjan Scholte-Albers. De Winsu-
mer brengt voor deze expositie on-
geveer twintig nieuwe schilderijen
mee, die ook allemaal in de galerie
te zien zullen zijn.
Scholte-Albers is een markante
verschijning in de provincie Gro-
ningen. Veel wandelaars en fiet-
sers zullen hem wel een keer zijn
tegengekomen, wanneer hij op

zijn brommer met aanhanger en
schilderijen door de akkers rijdt
op zoek naar die ene plek met die
bijzondere lichtval. Niet gehinderd
door de weersomstandigheden
staat hij vaak ergens tussen het
riet of op het vlakke land te schil-
deren. Scholte-Albers maakt onder
andere langgerekte panorama’s
van wel twee meter breed en
slechts enkele decimeters hoog,
waarop hij in realistische kleuren
het vlakke en weidse Groninger
land weergeeft. Daarnaast weet
deze kunstenaar Noord-Drentse
boslandschappen om te toveren tot
wonderlijke boompartijen in zin-
derende kleuren waardoor feeste-
lijk getinte landschappen ont-
staan.
De expositie start op 21 augustus
en duurt tot en met 11 oktober. De
galerie is geopend op vrijdag en za-
terdag van 12.00 tot 17.00 uur en
op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.  

Waddenmarkt
PIETERBUREN - Op het terrein
van restaurant Waddengenot in
Pieterburen wordt zondag van
11.00 tot 17.00 uur een Wadden-
markt gehouden. Er zijn kraam-
pjes met onder andere groenten
en fruit, jam, honing, vers ger-
ookte vis, sieraden, tassen, kle-
ding en handgemaakte spulle-
tjes. En de markt heeft een pri-
meur: de eerste Heinrich reu-
zen, oftewel spekbonen, van het
seizoen. De terrasjes staan klaar
en de speeltuin is ge opend. Dat
is goed te combineren met een
bezoekje aan de Eenrumer ker-
mis. Voor meer informatie of
aanmelden als standhouder kan
men contact opnemen via wad-
denmarktpieterburen@hot -
mail.com of 06-23357340. 

Delfzijl steunt
weekendschool 
EEMSDELTA - Het college van
Delfzijl heeft besloten om de fi-
nanciering van weekendschool
Petje Af met 5.000 euro ook
door te zetten voor het school-
jaar 2020-2021. De weekend-
school Petje Af was al gefinan-

cierd voor 2018 tot 2020. 

Door de overbrugging van het
schooljaar te financieren, kan de
weekendschool doorgaan totdat
het college van de nieuwe gemeen-
te Eemsdelta heeft besloten over
een meer structurele financiering. 
De weekendschool vergroot het
toekomstperspectief van kinderen
die dat van huis uit minder mee-
krijgen. Het college vindt dat ieder
kind gelijke kansen voor de toe-
komst verdient. 
Wethouder Meindert Joostens:
,,Ondanks het feit dat Nederland
een ontwikkeld land is, zijn gelijke
kansen niet voor ieder kind van-
zelfsprekend. Met de weekend-
school krijgen kinderen de kans
om nieuwe ervaringen op te doen
en hun eigen talenten te ontdek-
ken. In juni vorig jaar waren we
zeer onder de indruk van de pre-
sentaties van de leerlingen. Wat zij
geleerd hebben over zichzelf en
hoe ze zelf een beeld hebben ge-
vormd over wat past bij hun eigen
toekomst- en opleidingsmogelijk-
heden. De kinderen die nu mee-
doen moeten de kans krijgen het
programma wat een schooljaar
loopt af te ronden.”
Bij de weekendschool leren kinde-
ren van 10 tot en met 14 jaar alles
over een bepaald beroep of een
sector. Daarnaast doen zij activitei-
ten die gerelateerd zijn aan kunst,
cultuur of gezond gedrag. De kin-
deren krijgen niet alleen een gast-
les van de gastdocent die het be-
roep uitoefent, ze ervaren het be-
roep ook in de praktijk doordat zij
op bezoek gaan bij de gastdocent.
Daarnaast maken de kinderen
 crea tieve presentaties voor hun ou-
ders over wat ze allemaal leren. 

Een van de werken van kunstenaar Gertjan Scholte-Albers uit Winsum. 

Concert Winsemius op
carillon Middelstum
MIDDELSTUM - Bernhard
Winsemius geeft zondag van
16.00 tot 17.00 uur een concert
op het Hemony-carillon van de
Hippolytuskerk van Middel-
stum

Winsemius is emeritus stadsbei-
aardier van Haarlem en Amster-
dam en organist van de monumen-
tale historische orgels in de Nieu-
we Kerk in Amsterdam. Al vaker
speelde Winsemius in Middelstum;
als geen ander weet hij een prach-
tige klank uit de klokken van het
Hemonycarillon uit 1662 te halen.
Zondag heeft hij een programma
samengesteld met muziek uit de

tijd dat de Hemony-klokken wer-
den gegoten: van Purcell, Jacob
van Eijck, Johann Sebastian Bach,
Böhm en uit latere tijd van de com-
ponisten Mendelssohn en Sieg -
fried Translateur. Ook speelt hij
nummers van de Argentijnse ban-
deonist en componist Astor Piazol-
la. Het volledige programma staat
op www.carillonmiddelstum.nl.

Bespelingen op het carillon kun-
nen doorgaan, ook in deze corona
tijd mits de beiaardier gezond
blijft en kan reizen, voor de toe-
hoorders is er ruimte genoeg om
op afstand te luisteren. Voor extra
stoelen en koffie wordt gezorgd.
De toren blijft voorlopig gesloten. 

Bernhard Winsemius.

Wielerkoers
Rondom de
Bult gaat door
USQUERT - Het Usquerder wie-
lercriterium Rondom de Bult
wordt dit jaar toch nog verre-
den. Niet komende zondag, zoals
aanvankelijk de bedoeling was,
maar volgende maand. 
Het wielerseizoen in Noord-Ne-
derland werd begin maart in Us-
quert op gang geschoten. Het
wielerdorp was start- en aan-
komstplaats van de klassieker
Ronde van Groningen en kreeg
met Tijmen Eising een grote
naam als winnaar. In deze regio
stonden vervolgens koersen in
Bedum, Winsum. Kloosterburen
en Usquert op het programma.
Door de uitbraak van het coro-
navirus viel een groot deel van
het wielerseizoen echter in het
water. De profs rijden inmiddels
weer. De amateurs volgen. Vol-
gende maand zijn ze welkom in
Usquert, waar de  52e editie van
het vermaarde criterium Rond-
om de Bult op het programma
staat. Die koers zou aanvanke-
lijk komende zondag worden
verreden, maar daar is al eerder
een streep doorgehaald als ge-
volg van de coronamaatregelen.
Nu gaat men het op zondag 20
september proberen. De ge-
meente Het Hogeland heeft hier
inmiddels een vergunning voor
afgegeven. De koersdag begint
om 13.00 uur met een wedstrijd
voor vrouwen. De mannen star-
ten om 15.00 uur. 

Het Hogeland laat kermissen ondanks
waarschuwing huisartsen doorgaan
NOORD-GRONINGEN - On-
danks de oproep van huisartsen
uit Baflo en Warffum (zie el-
ders deze editie) ziet de ge-
meente geen aanleiding om de
vergunningen voor de kermis-
sen aan te passen of in te trek-
ken. 

Huisartsen uit Baflo en Warffum
hebben met verbazing kennisgeno-
men van het feit dat de gemeente
Het Hogeland vergunningen heeft
verleend voor de organisatie van
een aantal kermissen in de regio.
De artsen wijzen er op dat het co-
ronavirus nog niet verslagen is,
maar juist met een opmars bezig is
en vrezen dat de evenementen als
kermissen kunnen leiden tot een
nieuwe coronabrandhaard. 
,,Binnen de geldende noodverorde-
ning is het organiseren van kermis-
sen mogelijk als er aan voorwaar-
den wordt voldaan. De aanvragen
die de organisatoren hebben ge-
daan, voldoen aan die voorwaar-

den”, laat woordvoerder Paul Kre-
mer van de gemeente Het Hoge-
land weten. ,,Zo wordt er in alle ge-
vallen voorzien in het instellen van
veilige, gemarkeerde looproutes.
De inrichting van de kermis voor-
ziet daar in. Beveiligers en de ex-
ploitanten zien verder vanaf de
opening van de kermissen toe op
de RIVM-maatregelen, waaronder
natuurlijk de regel van anderhalve

meter afstand. De exploitanten
voorzien ook in handgel voor de
bezoekers. Als er op de kermis
openbare toiletten zijn, dan wor-
den die regelmatig gereinigd. Be-
zoekers aan de kermis worden op-
geroepen contactloos te betalen.
En ook op andere manieren wor-
den op en rond de kermis oproe-
pen gedaan de regels in acht te ne-
men. Dat gebeurt ook op de sociale

media. De organisatoren, exploi-
tanten en beveiligers zijn tot slot
met portofoons uitgerust om bij-
tijds te kunnen ingrijpen, mochten
er ongewenste situaties dreigen te
ontstaan.” 

De gemeente heeft er alle vertrou-
wen in dat deze maatregelen vol-
doende zijn om de kermissen vei-
lig én gezellig te laten verlopen.  

Bijeenkomst ’Roze’ 50-plussers      
WINSUM - Voor vijftigplussers die
zichzelf als lesbisch, homoseksu-
eel, biseksueel of transgender be-
schouwen, wordt iedere maand
een bijeenkomst gehouden in De
Blauwe Schuit in Winsum.   De eer-
ste ontmoetingsmiddag op dinsdag
1 september wordt geopend door
wethouder Mariëtte de Visser.
Roze 50-plussers zijn opgegroeid in

een tijd waarin hun positie en
rechten veel slechter waren dan te-
genwoordig. Veel ouderen leden
(en leiden) vanwege hun geaard-
heid een verborgen sociaal leven.
Vaak is eenzaamheid op hogere
leeftijd een gevolg. Roze 50plus
Het Hogeland wil de zichtbaarheid
en sociale acceptatie van roze 50-
plussers vergroten en de kans op

vereenzaming en sociaal isolement
verkleinen. Dat doet men onder
andere middels bijeenkomsten in
Winsum, iedere dinsdag van 15.00
tot 17.00 uur. Roze 50-plussers uit
de gemeente Het Hogeland zijn
daar van harte welkom. In verband
met de regelgeving rondom corona
is aanmelden noodzakelijk. Dit
kan via gerbert050@gmail.com.
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Magere opkomst in Westernieland
WESTERNIELAND - De Ver-
eniging Dorpshuis Westernie-
land heeft vrijdagavond haar
jaarvergadering gehouden in
dorpshuis Diekstaal. Naast zes
bestuursleden kon voorzitter
Henk Poel slechts zeven leden
verwelkomen. De magere op-
komst wijt men aan het zeer
warme weer.

De vaste punten werden vrij vlot
doorlopen. De kas werd in orde be-
vonden zodat aan penningmeester
Jitse Drent dechârge werd ver-
leend. De kandidaat van het be-
stuur Michel van der Plas werd
zonder tegenkandidaten in het
dorpshuisbestuur gekozen zodat
men nu weer op het normale aan-
tal van zeven zit. Dit bestuur be-
staat nu uit Henk Poel (voorzitter),
Jitse Drent (secretaris/penning -

meester), Rika Boonstra, Antoinet-
te Vosjan, Wiebe Bultje, Roland
Hoekstra en Michel van der Plas.
Voor het aftredende kascommis-
sielid Roelof Kadijk bood Jans Ka-
dijk zich aan en hij zal dan ook sa-
men met Cees Reese de kas in
2021 controleren. 
In het kader van de mijnbouwscha-
de heeft het dorpshuis een sub-
stantieel bedrag gekregen en zal
het nu een plan gaan opstellen hoe
men een en ander wil uitvoeren.
De contributies en zaalhuren ble-
ven hetzelfde. Bij het punt rond-
vraag kwam aan de orde of de
dorpsbarbecue nog wel moet door-
gaan. Onder voorbehoud werd be-
sloten deze nog wel te laten door-
gaan, maar mocht er toch een nieu-
we coronagolf komen zal dit wor-
den heroverwogen. 

Na de sluiting werden er zes ron-

den gesjoeld om vleesprijzen. De
uitslag was als volgt: 1. Rika Boon-
 stra 625 punten; 2. Cees Reese
587; 3. Antoinette Vosjan 532; 4.

Jitse Drent 497; 5. Daan Braspen-
ning 488; 6. Henk Poel 466; 7.
Sjoukje Poel 445; 8. Michel van
der Plas 415. Cactus is de gemakkelijkste woonplant ooit voor in huis of op kantoor. 

Cactus: Woonplant van de Maand
NOORD-GRONINGEN - Cactus-
sen zijn van alle markten thuis.
Was de cactus eerder trendy in
strakke geometrische plastic
potten, daarna deed ze mee
met de natuurlijke uitstraling
en nu wordt de stekelplant he-
lemaal hip in folklore stijl.  De-
ze plant is door Bloemenbu-
reau Holland dan ook uigeroe-
pen tot Woonplaant van de
Maand.  

Een cactus is een spannende woon-
plant die in een interieur groot ef-
fect heeft en vaak generaties lang
met zijn eigenaren meeleeft. De
comeback van deze klassieker zit
vooral in het feit dat het een heel
makkelijke woonplant is en in de
aparte uitstraling.  Net als vele an-
dere vetplanten hebben cactussen
het vermogen om vocht op te slaan
in hun dikke, vlezige stam en sten-
gels. Deze reservoirs dienen om
droge periodes te kunnen over-
bruggen. Cactuswortels zijn sterk

ontwikkeld en liggen meestal dicht
onder het oppervlak om in regen-
tijden zoveel water als maar moge-
lijk is op te slokken. De opperhuid
van een cactus is van een waslaag
voorzien om verdamping tot een
minimum te beperken.  
Het assortiment cactussen is
enorm en varieert van minuscuul
strakke vormen tot grillige immen-
se zuilen en van zachte grijze ha-
ren tot grote scherpe doorns.  De
verzorging is eenvoudig. Om de
planten ieder jaar ook goed in

bloei te krijgen, is het beste om in
de zomer wat meer water te geven
en in de winter minder. Dit is me-
de afhankelijk van de soort en de
grootte van de plant. Teveel water
is nooit goed, het is beter om de
grond te laten ui tdrogen voor de
plant opnieuw water te geven.  In
de zomer kan een cactus warm en
zonnig staan, zelfs buiten op terras
of balkon. In de winter is de stand-
plaats koeler en licht. Deze rustpe-
riode in de winter helpt de cactus
om in het voorjaar te gaan bloeien. 



10 - Donderdag 13 augustus 2020

Kinderpostzegels: al sinds 1924 

Grote belangstelling voor de zegels in 1948.

NOORD-GRONINGEN - Ruim 90.000
kinderen in ons land hebben op dit
moment geen veilig thuis. Dat zijn ge-
middeld twee kinderen per klas die
thuis te maken hebben met geweld,
armoede of verslaving.  Stichting Kin-
derpostzegels zet zich al sinds 1924 in
voor kwetsbare kinderen in Neder-
land. Als eerste land ter wereld be-
sloot Nederland in 1924 een speciale
postzegel met toeslag voor ‘het mis-
deelde kind’ in te voeren. 

In die tijd was de Spaanse griep net voor-
bij en veel kinderen waren wees gewor-
den. De opbrengst van de verkoop zorgde
voor een dak boven het hoofd van deze
kwetsbare doelgroep. In de jaren erna is
Stichting Kinderpostzegels kwetsbare
kinderen blijven steunen.
In de beginjaren verkochten volwasse-
nen de postzegels, aangestuurd door het
Nederlands Comité voor Kinderpostze-
gels. Maar in 1948 kwam meester Ver-
heul uit Waarder op het idee om de kin-
deren uit zijn klas de kinderpostzegels te
laten verkopen. Hij wilde dat zij iets de-
den voor kinderen die het moeilijk heb-
ben. Het werd een groot succes. De op-
brengst steeg flink. Een jaar later kreeg

de Kinderpostzegelactie de vorm die we
nu nog steeds kennen: voor kinderen,
door kinderen.
Sinds 1989 zorgt het team van Stichting
Kinderpostzegels niet alleen voor de inza-
meling van het geld, maar ook voor een
goede verdeling ervan. Kinderpostzegels
staat altijd dicht bij ieder kind. Dus helpt
de Stichting kinderen die opgroeien in
armoede en steunt ze met de opbreng-
sten bij de oprichting van de Kindertele-
foon. Nu, bijna honderd jaar later, zet
Stichting Kinderpostzegels zich nog
steeds in voor kwetsbare kinderen. Als
gevolg van de coronacrisis zitten nog veel
meer kinderen dan gebruikelijk in een
onveilige en stressvolle situatie thuis of
op een opvanglocatie. Daarom werd dit
jaar, in samenwerking met Augeo Foun-
dation en Stichting Het Vergeten Kind,
‘Het Crisisfonds voor kwetsbare kinde-
ren thuis’ opgericht. Kinderen hebben
het vooral nu, na maanden van veel thuis
zijn in een lastige situatie, hard nodig om
hun problemen even te kunnen vergeten,
hun zorgen los te laten en te ontspannen.
Om die reden ondersteunt het Crisis-
fonds op verschillende manieren activi-
teiten die bijdragen aan het verbeteren
van de situatie van de kwetsbare kinde-
ren.

Het eerste ontwerp van de kinderpostze-
gels is gemaakt door de heer G. Rueter.
De afbeelding is een kind tussen twee be-
schermengelen. Vanaf dat moment koos
Stichting Kinderpostzegels ieder jaar een
kunstenaar en een ontwerp dat het beste
bij het thema van dat jaar past. Zo ston-
den Dick Bruna met Nijntje en Fiep Wes-
tendorp met Jip en Janneke op de zegels.
In 1984 stond er voor het eerst een strip
op de kinderpostzegels. Deze werd gete-
kend door Joost Swarte en won meteen
de prijs voor de mooiste postzegel ter we-
reld .
Niet alleen tekeningen, ook foto’s gingen
de zegels sieren. In 1972 stonden bijvoor-
beeld portretten van de drie prinsen van
Oranje, Willem-Alexander, Johan-Friso
en Constantijn, op de kinderzegels. Hun
vader, Prins Claus, had de foto’s ge-
maakt. Precies veertig jaar later, in 2012,
fotografeerde toen nog Prins Willem-
Alexander in navolging van zijn vader
zijn eigen dochters Amalia, Alexia en
Ariane voor de kinderpostzegels. Deze
brachten een recordopbrengst van 11,6
miljoen euro op. De postzegel ‘100 jaar
Fiep Westerdorp’ uit 2016 werd uitgeroe-
pen tot de mooiste kinderzegel ooit. Dit
jaar staat de jarige Nijntje op de zegels,
als eerbetoon aan haar 65ste verjaardag.
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Eppe van der Ploeg is iemand die
het verenigingsleven een warm
hart toedraagt. Niet alleen muziek-
verenigingen. Hij was ook met ple-
zier lid van voetbalverenigingen,
al stond muziek altijd op één.
,,Naast dat ik op jonge leeftijd lid
van de muziekvereniging werd,
mocht ik ook lid worden van de
voetbalclub. Maar vervolgens gin-
gen we verhuizen naar Wirdum en
werd ik lid van LVC in Loppersum.
Rond mijn twintigste ben ik toen
overgestapt naar De Fivel. Dat was
niet omdat ik echt talentvol was,
maar in die periode vertrokken  er
veel voetballers vanuit ’t Zandt en
omstreken naar De Fivel. Dat
kwam ook doordat ’t Zandt soms
op zaterdag maar ook wel op zon-
dag speelde. En er waren spelers
bij die dat ook vanuit het geloof
niet wilden en daarom voor De Fi-

re muziekverenigingen niet an-
ders, er komen vanuit de jeugd bij-
na geen leerlingen meer bij. Ik
weet ook wel dat de jeugd tegen-
woordig veel meer heeft te kiezen
dan wij vroeger hadden. In mijn
jeugd was er gymnastiek, voetbal
en muziek en dat was het dan. Te-
genwoordig is er een veel ruimer
aanbod aan sport en heel eerlijk,
de jeugd heeft ook bijna geen inte-
resse meer om lid te worden van
een muziekvereniging. Ze associë-
ren een muziekvereniging met een
bepaald soort muziek en dat is hun
genre niet.  Als er vervolgens ook
op de scholen geen of te weinig
aandacht voor het vak muziek is,
dan hoef je als muziekvereniging
uit die hoek niets te verwachten”,
is Van der Ploeg duidelijk. 
Naast spelend lid is de Zandtster
ook al vijftig jaar bestuurslid van

’T ZANDT - Eppe van der Ploeg
uit ’t Zandt is al ruim 65 jaar
lid van de christelijke muziek-
vereniging Oranje. Verder keep-
te hij vijfenveertig jaar in het
vierde elftal van De Fivel en
speelde hij veertig jaar in de
muziekvereniging Jehova Nissi
uit Stedum.

door Johan Staal

,,Ik was negen jaar toen mijn va-
der, die voorzitter was van de mu-
ziekvereniging Oranje in ’t Zandt,
met het idee kwam dat ik ook
maar lid van de muziekvereniging
moest worden. Tijdens de eerste
repetitie mocht ik naast de man
met de kleine trom zitten. Mijn va-
der dacht dat de kleine trom wel
wat voor mij zou zijn. Ik heb toen

de muziekvereniging. ,,Ik weet nog
goed dat er vijftig jaar geleden
werd gezegd dat er eens wat vers
bloed in het bestuur moest komen.
Dat zou goed voor de vereniging
zijn. Ik was al een aantal jaren lid,
maar behoorde nog steeds tot het
jongere deel van de muziekvereni-
ging. Daarom werd mij toen ge-
vraagd of ik bestuurslid wilde wor-
den. Toen ik zeven jaar bestuurslid
was, kwam de functie van secreta-
ris vacant en werd ik gevraagd of
ik die taak op mij wilde nemen en
dat doe ik nu nog steeds. Dat is
overigens niet omdat ik het niet uit
handen wil geven, maar dat is
meer omdat er binnen de vereni-
ging niemand is die mijn taak als
secretaris wil overnemen. Als ie-
mand zich voor de functie meldt,
ben ik onmiddellijk bereid om
mijn taken over te dragen.” 

vel kozen. Bij De Fivel werd ik al
snel doelman in het vierde elftal.
Hoger heb ik ook nooit gespeeld,
want ik trainde bijna nooit. Mu-
ziek heeft bij mij altijd op nummer
één gestaan en een repetitie miste
ik bijna nooit en dat is nu niet an-
ders. Zo worden de verjaardagen
bij ons ook altijd in het weekend
gevierd, maar nooit op een van
mijn de repetitie-avonden. Avon-
den inderdaad, want ik ben ook
veertig jaar lid van Jehova Nissi
uit Stedum geweest. Die vereni-
ging bestaat helaas niet meer,
maar daar repeteerden we op de
woensdag. De repetitie-avond van
Oranje was op dinsdag. En verder
was ik jarenlang hulpkracht bij de
christelijke muziekvereniging De
Bazuin uit Uithuizen. Die zijn vorig
jaar gefuseerd met het ook uit Uit-
huizen komende Opwaarts en
daardoor ben ik nu ook lid van mu-
ziekvereniging B&O Uithuizen”,
zegt de op en top verenigingsman
met een brede lach. De typering
verenigingsman bevalt hem. ,,Dat
ben ik ook wel. Ik huldig het stand-
punt dat als je lid van een vereni-
ging bent, je er zo vaak mogelijk
hoort te zijn. Als lid heb je rech-
ten, maar je hebt ook zeker plich-
ten.” 
Hoewel de muziekverenigingen al-
tijd op de eerste plaats kwamen,
was  zijn voetbalperiode ook  iets
wat de inwoner van ’t Zandt niet
graag had willen missen. ,,Ook
daar heb ik enorm veel plezier aan
beleefd, al zag het er in 1998 even
naar uit dat daar abrupt een einde
aan zou komen. Ik was de zestig al
gepasseerd toen we een keer in
Groningen moesten spelen. Vlak
voor het einde van de wedstrijd
voelde ik mij niet goed worden. Ik
werd draaierig en had ook het idee
dat ze op mijn borstkas stonden te
dansen. Gelukkig zakte dat laatste
weer wat af en ben ik toch maar
naar huis gereden. Maar thuis zag
mijn vrouw Grietje dat er iets niet
goed was. In het ziekenhuis consta-

WINSUM - Eigenlijk had ze nu
in Santa Barbara in Californië
moeten zitten. Ze zou er twee
maanden lang studeren aan de
Music Academy, een van de
meest vooraanstaande summer
schools van Amerika voor jon-
ge, getalenteerde klassiek ge-
schoolde muzikanten. In werke-
lijkheid zit de 23-jarige Ger-
brich Meijer deze zomer bij
haar ouders, in Winsum. Door
de coronacrisis gaat de summer
school niet door, zoals het ook
hoogst onduidelijk is wanneer
ze haar studie in Los Angeles
weer kan oppakken. Maar de
Winsumse blijft niet vertwijfeld
achter. Samen met muzikale
vrienden organiseert ze een se-
rie zomerconcerten in onder
andere Breede, Winsum, Be-
dum en Feerwerd. 

door Hielko Merkus

Acht jaar geleden ging de Omme-
lander Courant ook al eens op be-
zoek bij Gerbrich Meijer. Ze had
dat jaar het Haydn Muziekfestival
gewonnen en wist zich voor de fi-
nale te plaatsen van het prestigieu-
ze Prinses Christina Concours. De
toen 14-jarge bespeelster van de
klarinet stond voor een mooie mu-
zikale toekomst en bleek ook nog
eens te beschikken over voorspel-
lende gaven. Want gevraagd naar
haar toekomst, gaf ze aan dat het
helemaal niet zo vanzelfsprekend
was dat ze naar het conservato -
rium in Groningen zou gaan. In de
wereld van de klarinet, zo doceer-
de ze, draait het veel meer om de
leraar dan om de locatie. Gecon-
fronteerd met die woorden van
acht jaar geleden moet de muzi-
kante lachen. ,,Want het is ook nog
uitgekomen. Na de middelbare
school ben ik naar het conservato-
rium van Kopenhagen gegaan. Dat
was een spannende stap. Voor het
eerst ging ik op kamers en dan ook
nog in een ander land. Aan die tijd
bewaar ik hele fijne herinnerin-
gen. Het was een fantastische
school en ik heb het er erg leuk ge-

had.” De Winsumse ontwikkelde
zich onder de vleugels van John
Kruse verder en maakt haar op-
wachting in onder andere het
Deens nationaal symfonieorkest
en het Deens koninlijk orkest. Ze
maakte grote indruk op de klari-
net, een instrument overigens
waar ze als klein meisje bij toeval
mee in aanraking kwam. Tijdens
een pianoconcert van haar zus
raakte ze namelijk helemaal in de
ban van het spel van klarinettist
Ivar Römer. De passie voor dit
blaasin strument liet haar niet
meer los en heeft inmiddels ook
tal van bijzondere ervaringen op-
geleverd. Zoals dus de studie in
Kopenhagen, maar ook een uitver-
kiezing in het European Union
Youth Orchstra. Dit orkest bestaat
uit muzikaal toptalent uit allerlei
Europese landen. In 2017 trad Me-
ijer toe. ,,Je wilt jezelf blijven ont-
wikkelen, blijven uitdagen”, zegt
de Winsumse. Ruim twee jaar ge-
leden maakte ze met die gedachte
in haar achterhoofd een nieuwe
stap in haar muzikale loopbaan:
Kopenhagen werd ingeruild voor
Los Angeles. ,,In Los Angeles geeft
professor Yehuda Gilad les. Hij is
in de wereld van de klarinet een
absolute grootheid. Bij hem wilde
ik dolgraag lessen volgen. Ik heb
echt heel veel geluk gehad dat ik
een all inclusive scholarship heb ge-
kregen, dat is dus onder andere in-
clusief huisvesting. Op die manier
is het financieel ook te doen. Want
zoals ik al zei:  bij de klarinet
draait het om de leraar en niet om
de locatie van de school. Had Ye-
huda Gilad in Groningen les gege-
ven, dan was ik daar naartoe ge-
gaan, al trekt het avontuurlijke
van het studeren in het buitenland
mij ook”, zegt Meijer. Haar perio-
de aan The Colburn School in L.A.
zit er ondertussen bijna weer op.
Nog een jaartje, dan is ze klaar.
Door de coronacrisis is het alleen
hoogst onzeker hoe de afronding
van de studie er uit gaat zien.
,,Wanneer ik terugkan naar Ame-
rika weet ik niet. Maar de school
zorgt ongelooflijk goed voor ons”,
vertelt Meijer. Alle leerlingen wer-
den in staat gesteld om lessen digi-
taal te volgen. ,,Ze hebben onge-
looflijk hun best gedaan, maar het

blijft heel anders dan ‘live’. Men
kan ook minder goed op details let-
ten en dat maakt het moeilijk.”

Ondertussen heeft Meijer al maan-
den niet meer op het podium kun-
nen staan. Samen met vrienden
die ze heeft leren kennen in het
European Union Youth Ochestra
vatte ze daarom het plan op om
een concertreeks te organiseren in
Nederland. Vier van de zes concer-
ten vinden plaats in Noord-Gronin-
gen. ,,Toen ik op mijn racefiets een
rondje door de omgeving maakte,
zag ik allemaal kerkjes en andere
concertzaaltjes die leeg stonden.
Dat greep me wel aan. Mensen
 snakken weer naar cultuur. Wij
zelf snakken er ook naar om weer
op te treden. Muziek is meer dan
alleen repeteren. We willen weer
de verbinding aangaan met het pu-
bliek. Daarom hebben wij deze
reeks bedacht”,  vertelt Meijer.
Stil zitten afwachten was voor haar
dan ook geen optie. ,,Je moet van
deze omstandigheden het beste
zien te maken. In het buitenland
heb ik me ook altijd aan de situ-
atie weten aan te passen. Hoewel
dit een situatie is die echt niemand
ooit heeft meegemaakt, proberen
we wel   creatief te zijn en kansen
te zien. In deze tijd komt de entre-
preneur in mij naar boven. De hele
concertreeks hebben we ook zelf
georganiseerd: van publiciteit tot
kaartverkoop. Normaliter neem je
als muzikant plaats op het podium
en ga je spelen, nu komt alles op
ons bordje terecht. In Amerika
heb ik, al voor corona overigens,
hier een college over gehad. Daar
is de sector namelijk veel meer ge-
privatiseerd in plaats van dat men
subsidies van de overheid krijgt.
Dat vraagt een andere opstelling
van muzikant. Hoe zet je projecten
op? Dat soort zaken hebben we
toen behandeld. Nooit gedacht dat
ik dit een paar maanden later op
mijn eigen geboortegrond in de
praktijk zou brengen”, lacht Me-
ijer. 
Speciaal voor de gelegenheid is
het Cottage Ensemble in het leven
geroepen. Dat gezelschap bestaat
naast Gerbrich Meijer uit Hanna
Guirten, Emma van Schoonhoven,
Frans van Schoonhoven, Iedje van

Wees en Michiel Wittink. De eer-
ste optredens, op 20 augustus, vin-
den plaats in Den Haag en Voor-
burg. Een dag later wordt er opge-
treden in kerk van Breede en de
voormalige synagoge in Winsum.

Op 22 augustus staan er optredens
gepland bij De Buitenhof in Be-
dum en de kerk van Feerwerd.
,,De vier locaties in Noord-Gronin-
gen stonden bovenaan mijn lijstje.
Stuk voor stuk waren ze enthou-

siast”, vertelt Meijer verheugd.
Haar initiatief slaat ook aan bij het
publiek. ,,Het concert in Winsum is
inmiddels zelfs al uitverkocht.
Over belangstelling hebben we
dus niets te klagen. Het publiek

snakt duidelijk weer naar een con-
cert.” 

Voor meer informatie over de con-
certreeks kan men mailen naar
cottageensemble@gmail.com.

� Klarinettiste
Gerbrich Meij -
er.   

ruim een jaar drumles gehad,
maar we kwamen toen tot de con-
clusie dat ik meer plezier aan het
bespelen van een blaasinstrument
zou beleven. Mijn eerste instru-
ment werd een althoorn. Dat werd
later een bariton. Vervolgens heb
ik nog een ventieltrombone be-
speeld om uiteindelijk op mijn
twintigste over te stappen naar
een es-bas. En dat instrument be-
speel ik, nu vijfenvijftig jaar later,
nog steeds”, vertelt Eppe van der
Ploeg, die vervolgens dieper ingaat
op de stand van zaken binnen de
muziekvereniging Oranje. ,,Op dit
moment hebben we als muziekver-
eniging drieëntwintig leden. Dat is
in vergelijking met een halve
eeuw geleden niet veel. Toen had
je bijvoorbeeld drie trombones in
je gelederen. Dat is nu nog maar
één.  Maar, en dat is binnen ande-

Bij Eppe VAN DER PLOEG
ssttaat muziek

op één 

Geen Santa Barbara maar Feerwerd
voor GERBRICH MEIJER

teerden ze dat een  hartinfarct het
probleem was geweest. Dat was
even schrikken. Dat zorgde er ook
voor dat ik een aantal weken van
de repetities weg moest blijven.
Toen ik echter van de artsen weer
groen licht kreeg, was ik ook di-
rect weer present”, vertelt de ras-
muzikant. Het spelen van een ko-
raal is zijn  favoriet. ,,Als christelij-
ke vereniging openen we een repe-
titie of uitvoering altijd met een
koraal. Daar kan ik nog steeds in-
tens van genieten. Maar ook een
mooie mars of een muziekstuk dat
we op een uitvoering spelen kan
leuk zijn. Al moet het laatste niet
te ‘zwaar’ zijn want een muziek-
stuk moet het publiek niet ‘onrus-
tig’ maken. De toehoorders moe-
ten juist meegaan in de muziek,
zeg ik altijd. Maar dat is weer aan
ons als muzikanten. Wij moeten er
namelijk voor zorgen dat het pu-
bliek kan genieten van onze muzi-
kale prestaties.” 
Het oudste lid van muziekvereni-
ging Oranje hoopt nog een aantal
jaren muzikale prestaties te mo-
gen leveren. ,,Ook na nu ruim 65
jaar kan en wil ik het nog niet mis-
sen”, benadrukt Van der Ploeg,
die blij is dat hij zijn liefde voor de
muziek op een van zijn kinderen
heeft mogen overdragen. ,,Mijn
dochter Marianne is ook al jaren-
lang lid van de muziekvereniging
Oranje, waar ze ook als bestuurs-
lid actief is,” vertelt de inwoner
van ’t Zandt, die tot zijn pensioen
automonteur was en toen het ook
als keeper wel genoeg vond. ,,Toen
was er de tijd voor een andere
hobby en dat was vissen. Dat doe
ik iedere woensdag met een club
55-plussers in Appingedam en een
keer per veertien dagen op de za-
terdag in Spijk. Maar als er op die
dagen iets bij mijn muziekvereni-
gingen op het programma staat,
dan gaat dat voor. Want de muziek
komt bij mij al ruim 65 jaar op de
eerste plaats en dat zal ook altijd
zo blijven.” 

� Muzikant
Eppe van der
Ploeg met ver-
schillende door
zijn behaalde
oorkondes. 
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R.K. Kerk
Bedum: Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering door pas

(tor Wubbels en pastor Hamersma-Sluis (Maria
Hemelvaart)

Kloosterburen: Zondag geen viering
Uithuizen: Zondag 09.30 uur Eucharistieviering door pastor

Wubbels
Wehe-den Hoorn: Zondag geen viering

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

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

vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo: Zondag 09.30 uur ds Minnaard (dienst in Imma-

nuëlkerk)  en 19.00 uur Oecumenische Vesper-
viering in Onze Lieve Vrouwe-kerk in Tinallinge
door Marleen Stokroos

Bedum: Zondag 09.30 uur ds Klomp (uitgezonden dienst
via kerktv/radio)

Huizinge: Zondag 09.30 uur ds Greven (dienst in Johannes
de Doperkerk, opgave bezoekers verplicht via
pghuizinge.aanmelden@gmail.com)

Kantens: Zondag 09.30 uur ds Oosterdijk (Viering H.A.,
gez. dienst in Boazkerk Westeremden)

Leens: Zondag geen opgave
Mensingeweer: Zondag geen opgave
Middelstum: Zondag 09.30 uur ds Langenburg (doopdienst in

Hoeksteenkerk)
Niekerk: Zie Ulrum
Roodeschool: Zondag 09.30 uur ds Offeringa
Stitswerd: Zie Kantens
Uithuizen: Zondag 09.30 uur ds Meihuizen (dienst in Zions-

kerk)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds De Boer De dienst is te  vol-

gen via kerkdienstgemist.nl
Ulrum: Zondag geen opgave
Vierhuizen: Zie Ulrum
Warffum: Zondag 09.30 uur ds Van Setten-Ruhrwiem

(dienst in Sebas tiaankerk)
Westeremden: Zondag 09.30 uur ds Oosterdijk (Viering H.A.,

m.m.v Martin Sprenger, tenor, en Vincent Hen-
sen-Oosterdijk, orgel)

Winsum: Zondag geen opgave
Zandeweer: Tot nader bericht geen dienst

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

Kanis
Uithuizen: Zondag 09.30 uur student Dijksterhuis (online

dienst)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds Roosenbrand, bevestiging

ambtsdragers (te volgen op www.kerk dienst ge-
mist); voorlopig geen middagdiensten

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

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum: Zondag  09.30 uur leesdienst en 15.00 uur ds

Sneep

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens: Zondag 09.30 uur ds Oosterbroek
Ulrum: Zondag geen opgave

Doopsgezinde Kerk:
Middelstum: Voorlopig geen diensten of bijeenkomsten
Uithuizen: Zondag geen dienst
Zijldijk: Voorlopig geen diensten

Dorpskerk Rottum:
Rottum: Tot nader bericht geen dienst

Huisartsen
Doktersdienst Groningen: 0900-
9229
Alle spoedeisende diensten van
de huisartsen in de regio zijn
vervangen door een centrale
doktersdienst. Deze dokters-
dienst is bereikbaar op avonden,
in de nacht, in het weekend en
tijdens feestdagen.  Bellers
wordt gevraagd naar naam,
adres, geboortedatum, verzeke-
ringsgegevens en telefoonnum-
mer. U wordt teruggebeld en al
naar gelang de situatie krijgt u
een telefonisch consult van een
doktersassistent of huisarts, een
afspraak voor een consult op de
huisartsenpost in uw regio of
een visite van een huisarts.

Tandartsen
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 0900-0608
(kosten 0,25 cent per minuut)
voor informatie over de dienst-
doende tandarts/tandartsprak -
tijk raadplegen. Op de site
www.vtng.nl is een overzicht
van de aangesloten praktijken
te zien. 
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn per 1 januari
van dit jaar vervallen!! Raad-
pleeg het nummer 0900-0608
nummer voor meer informatie.

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

Lauwersoog Uithuizen Delfzijl
hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Vrijdag 14 augustus 06.02 18.48 06.37 19.23 07.22 20.20
Zaterdag 15 augustus 07.55 20.25 08.30 21.00 09.10 21.51
Zondag 16 augustus 09.06 21.30 09.41 22.05 10.25 23.00
Maandag 17 augustus 09.55 22.25 10.30 23.00 11.36 --.--
Dinsdag 18 augustus 10.53 23.15 11.28 23.50 00.00 12.22
Woensdag 19 augustus 11.36 --.-- 12.11 --.-- 00.55 13.10
Donderdag 20 augustus 00.15 12.16 00.50 12.51 01.45 13.58

foongids onder uw woonplaats
de Thuiszorg vermelding. De lo-
caties Groningen en Veendam
van het Hulpmiddelen Centrum
Groningen hebben een bestel-
dienst voor hulpmiddelen die
bezorgd of gehaald moeten wor-
den. Locatie Groningen, tele-
foon 050-4098200. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur. Zaterdag, zon-
dag en feestdagen geopend van
16.00 tot 17.00 uur.

Stichting SOS-Telefonische
Hulpdienst:
SOS Telefonische Hulpdienst.
Voor een gesprek van mens tot
mens. Tel. 050-5250000, dag en
nacht bereikbaar.
VBOK:
Vereniging tot Bescherming van
het Ongeboren Kind. Voor hulp
aan  moeder en kind i.g.v. onge-
wenste zwangerschap. Tel. 0900-
2021088, dag en  nacht bereik-
baar.
Alg. Hulpdienst De Helpende
Hand:
Voor Winsum, Adorp, Sauwerd,
Baflo e.o. Dagelijks 9.30-10.30
uur.  Telefoon: (0595) 442925.
Tevens Centraal Meldpunt voor
de Vrijwillige  Hulpverlening in
de gemeente Winsum.
Diabetes Vereniging Nederland:
Diabeteslijn 033-4630566, in-
fo@dvn.nl, voor alle vragen over
diabetes (24 uur per dag, ‘s
nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging-
Nederland. 
 Platform gehandicaptenbeleid
Eemsmond:
Voor meldingen en/of klachten

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

KRUISWOORDPUZZEL P0746

HORIZONTAAL: 1 eerste aanzet; 6 kledingstuk; 12 karakter; 14
rivier in Duitsland; 16 persoonlijk vnw.; 18 namiddag; 19 wa-
tering; 21 paardenkracht; 22 neon; 23 stuk hout; 24 servies-
goed; 27 voordat; 28 ondernemingsraad; 29 in het jaar; 30
vuur; 32 militair; 33 voegwoord; 35 akker; 37 fier; 40 be-
dremmeld; 42 onderkussen; 44 boerenwerktuig; 45 evenzo;
46 alfabet; 47 wintervoertuig; 48 notie; 50 broos; 52 afne-
men; 55 geheel de uwe; 58 maanstand; 59 oude maat; 61
baas; 64 legervoertuig; 66 hectometer; 67 zoen; 68 plaats in
Drenthe; 70 water in Utrecht; 71 vogelproduct; 72 decimeter;
73 vrij; 74 Nieuw-Zeeland (afk.); 76 voorzetsel; 77 meester;
79 kwaliteitsaanduiding voor cognac; 81 volstoppen; 82 ver-
bijsterd.

VERTICAAL: 2 familielid; 3 kerel; 4 ledematen; 5 ten bedrage
van; 7 spil; 8 leersoort; 9 twijg; 10 daar; 11 gezagvoerder; 13
afgelegen; 15 wroeging; 17 wagen; 19 sterrenbeeld; 20 plaats
in Gelderland; 22 nieuw; 25 rivier in Zwitserland; 26 grotsala-
mander; 29 mondblaar; 31 ontkenning; 33 opbrengst; 34 bol-
gewas; 36 mager; 38 hert; 39 mislukking; 40 sneeuwschoen;
41 onwrikbaar; 42 percent; 43 stonde; 48 reserveren; 49 et
cetera; 51 en omstreken; 53 berg; 54 cijfer; 56 snavel; 57 vo-
gel; 60 traag; 62 uitspansel; 63 hevig; 64 kledingstuk; 65
zwaarte; 66 lidwoord; 69 raamscherm; 72 laagte; 75 zie om-
mezijde; 77 voermansroep; 78 zangnoot; 79 Verenigde Na-
ties; 80 bijvoorbeeld.

OPLOSSING P0746

HORIZONTAAL:1 opmaat; 6
mantel; 12 aard; 14Saar; 16ik;
18n.m.; 19lee; 21pk; 22 Ne;
23 lat; 24 eierdop; 27eer; 28
OR; 29anno; 30elan; 32 o.o.
33 of; 35 es; 37trots; 40sip;
42peluw; 44eg; 45 ook; 46
abc; 47 ar; 48besef; 50iel; 52
tanen; 55t.t.; 58 l.k.; 59 el; 61
chef; 64jeep; 66hm; 67kus; 68
Ekehaar; 70 Eem; 71 ei; 72 dm;
73los; 74NZ; 76te; 77heer;
79v.s.o.p.; 81 vullen; 82 ontzet.

VERTICAAL:2pa; 3man; 4ar-
men; 5ad; 7as; 8nappa; 9tak;
10er; 11piloot; 13ver; 15be-
rouw; 17kar; 19Leo; 20Ede;
22neo; 25Inn; 26olm; 29aft;
31nee; 33oogst; 34ui; 36
slank; 38ree; 39sof; 40ski; 41
pal; 42pct; 43ure; 48boeken;
49etc.; 51e.o.; 53alp; 54num-
mer; 56bek; 57kea; 60lui; 62
hemel; 63fel; 64jas; 65ernst;
66het; 69hor; 72del; 75z.o.z.;
77hu; 78re; 79VN; 80p.e.

Winwoord:ONDERSTEBOVEN

Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum: Zondag 10.00 uur Christiaan Beukema (live-

 stream)

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

dienst. Internationale diensten. Vertaling an-
derstaligen aanwezig. 

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

Boeddhistische dienst
Uithuizen: Zondag 19.00 uur rondleiding door Zen River,

vervolgens boeddistische dienst, kennismaking
met de abt en daarna mogelijkheid tot deelna-
me aan de stiltemeditatie. Zen River, ‘t Oldörp,
Oldörpsterweg 1 in Uithuizen. 

Nieuw Apostolische Kerk:
Uithuizen: Diensten in Delfzijl (Weg naar den Dam 15) en

Groningen (Iepenlaan 2) 

Oude Testament.
“U bent mevrouw Beatrice Middelink?
Klopt dat?”
“Ja, mijnheer.”
“Wat is uw geboortedatum?”
“Ik ben geboren op 28 maart, ehm, sorry,
29 maart. Door de zenuwen vergis ik me
waarachtig. Maar dat mag toch als je bij-
na zestig bent, nietwaar? Zoiets is…”
Hij valt haar ongeduldig in de rede: “En
waar?”
“In Ulvenhout. Bij Breda.”
“En waar komt u nu vandaan?” vraagt
de agent.
Susanne besluit assertief op te treden:
“Waarom vraagt u me dit allemaal? Mag
ik dat eerst weten?”
“Nee, dat mag u niet, op dit moment
stellen wij de vragen. Waar komt u nu
vandaan?” blaft de man kortaf.
“Nou, dat zeg ik niet. Ik vraag toch ook
niet waar u vandaan komt?”
“Wij zijn van de politie uit Dalen, me-
vrouw. Voor de laatste keer: waar komt u
nu vandaan? Als u weer geen antwoord
geeft, houd ik u aan en gaat u met ons
mee naar het bureau. Daar hebben ze al-
le tijd van de wereld. Duidelijk?” 
Susanne geeft het op: “Als u het per se
weten wilt. Ik kom van de Huttenheugte,
het vakantiepark.”
“Dan bent u hierbij gearresteerd, me-
vrouw Middelink, op verdenking van het
plegen van een moord. Ik verzoek u met
ons mee te komen naar het politiebureau
in Dalen. Daar zult u verder verhoord
worden door rechercheurs. Mijn collega
rijdt in uw auto die hierbij in beslag ge-
nomen is en u mag bij mij op de achter-
bank komen zitten.”

De twee auto’s vertrekken van de par-
keerplaats ‘Groote Veldbrokken’ achter
Zwinderen. Een paar vrachtwagen-
chauffeurs halen opgelucht adem. 
Het hindert Susanne enorm dat de sirene
aan blijft. En de snelheid is ongelooflijk,
wat scheuren ze over de weg. Alsof ze er
plezier in hebben maar zij staat doods-
angsten uit. En zeker toen na het verlaten
van de snelweg een auto van rechts
komt maar op het nippertje stopt. De
agent vloekt maar rijdt net zo hard door,
voor zijn collega uit. 
Op het bureau wordt ze naar een kamer
gebracht en mag ze gaan zitten.
“Blijft u hier maar wachten. Ze komen er
vanzelf wel een keer aan.”
De deur wordt aan de buitenkant ver-
grendeld. Zo gaat dat zeker in de cel ook.
En daar moet je dan jaren in zitten! Met
een kleuren-tv. 
De tijd verstrijkt. Ze krijgt pijn in haar rug.
Ze heeft trek in hete koffie met een gevul-
de koek. Ze wil de krant lezen. Naar bed!
Naar buiten. Hoe lang zit ze hier al? Mag
dat allemaal maar? Tuurlijk, die lui slapen
nog uit van een nachtdienstje, moeten
eerst uitgebreid ontbijten en dan lang-
zaam naar het bureau komen. Bakkie kof-
fie doen en zij maar wachten. 
Vreemde geluiden dringen de ruimte bin-
nen. Schreeuwt daar iemand uit pijn of
zijn het de belhamels die buiten aan het
stoeien zijn? Susanne weet het niet en
heeft het Spaans benauwd. Ze wil hier
weg maar begrijpt dat ze voorlopig niets
te willen heeft. 

Ai, ai, ai, het is mis. De
sirene komt op volle
sterkte dichterbij. Lang-
zaam. Dan wordt het
stil. Geen geluid te ho-
ren. Ze zijn ook op de
parkeerplaats, dat
moet wel. Het duurt
even. 
Dan kan ze zich niet
langer bedwingen.
Voorzichtig tuurt Su-
sanne over haar dash-
board…, meteen ziet
ze de politieauto vol
dreiging stilstaan voor
haar motorkap en kijkt
ze recht in het strenge
gezicht van een jonge
agent. Weer schrikt ze

zich te pletter. De jongeman maakt ra-
zendsnel aanstalten om uit de auto te
springen, hij grijpt kennelijk naast zijn pet
en dat is voor Susanne het teken om de
sleutel om te draaien. 
Waarom doet ze dit? Logisch en verstan-
dig nadenken is er niet meer bij. Dit is
lijfsbehoud. 
Ze gooit de auto in de achteruit à la Jan-
tje Lammers en draait volgas in de rich-
ting waar de politieauto vandaan is geko-
men. Noordwaarts. Als ze zo doorgaat, is
ze waarschijnlijk de eerste spookrijder
die achteruit op de snelweg rijdt. Onmo-
gelijk. Ze moet weer een keer naar voren.
Dan ziet ze de zijweg die voor de vracht-
auto’s langs loopt. Met piepende banden
staat ze stil. Als ze nu, hup, versnelling in
zijn vooruit, kan ontsnappen, kan ze mis-
schien in Hoogeveen in het stadsgewoel

Misschien kan ze de dans ontspringen
als ze maar op tijd tussen de geparkeer-
de auto’s kan verdwijnen. Te voet ont-
snappen, zal ook niet goed aflopen, ze
heeft geen conditie.
Susanne heeft het vreselijk warm en
voelt een misselijkheid bij zich opkomen
van de spanning. Ze weet niet zeker of
de agenten haar auto duidelijk genoeg in
het vizier hebben gehad. Er zit een kans
in dat ze doorscheuren. 
Plotsklaps ziet ze haar mogelijke redding.
Er staan minstens acht vrachtauto’s en
daartussen ligt een vrije plaats. Bijna
botst ze tegen zo’n reusachtige achter-
wielkast omdat ze de bocht te scherp
neemt maar het gaat nog net goed. Ze
zet de motor af, glijdt onderuit en maakt
zich zo klein mogelijk. Wordt vervolgd

verdwijnen. Een kleine kans maar het is
een kans. 
Susanne had verwacht dat de agenten
achter haar aan kwamen. En de slimme
agenten hebben gedacht dat zij dat zou
denken. Dus moet ze vol op de rem om
niet frontaal op de politieauto te botsen.
Die remt niet. Dat is teveel. Ze schreeuwt
het uit van machteloze frustratie. 
Het linkerportier wordt opengerukt. Twee
forse agenten staan al bij haar. Tamelijk
opdringerig. Susanne doet de autogordel
af en stapt wankelend uit. Frisse lucht
heeft ze nodig. Ruimte. 
De ene agent die zo boos naar haar keek,
vraagt netjes haar rijbewijs. Uiteindelijk is
er nog geen stopteken gegeven en heeft
zij nog geen overtreding begaan. Nou ja,
behalve dan de maximumsnelheid over-
schrijden maar dat is niet officieel geme-
ten.
“Oh, sorry, mijnheer, heb ik thuis liggen.
Heel dom van mij,” hijgt ze terwijl ze te-
gelijkertijd probeert controle te krijgen
over haar ademhaling.
Ze vouwt haar rechter arm en legt haar
hand op de linker schouder om zo de
snelle op en neer gaande beweging van
haar borsten te verdoezelen.
“Hebt u een ander geldig legitimatiebe-
wijs bij u?” is de standaard reactie.
“Jazeker, mijn paspoort. Zal ik dat pak-
ken?”
“Doet u maar, mevrouw.”
Hij doet zowaar een stapje achteruit. Su-
sanne pakt haar handtasje uit de auto en
geeft het paspoort aan de agent. De tas
flikkert ze nonchalant weer in de auto. De
agent bekijkt bladzijde na bladzijde alsof
het de bladzijden zijn van het originele
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door Antoon Engelbertink

We gaan ook deze week eventjes ver terug in de tijd met een foto die oorspronkelijk op een glasplaat
stond en die we dankzij een voormalige inwoonster van Uithuizen kregen. Deze keer nemen we een
kijkje in de haven zoals die er aan het begin van de vorige eeuw bij lag. Toen stond er overigens wel
een hekje, maar dat oogt een beetje gammel... Plezierjachten had je in die tijd overigens nog (lang)
niet. Een haven was bedoeld om vracht te brengen of vracht te halen en de schepen die daar op bo-
venstaande foto afgemeerd liggen, waren ook met dat doel naar Uithuizen, het eindpunt van het Bo-
terdiep, komen varen. 
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Meer dode vissen en
watervogels gemeld
NOORD-GRONINGEN - Het aantal
meldingen van dode vissen eenden
en andere watervogels bij het Dutch
Wildlife  Health Centre is de laatste
dagen toegenomen. Het warme weer
speelt daarbij waarschijnlijk een
grote rol. 

De kans is groot dat botulisme de oorzaak
is van de toegenomen sterfte onder vissen
en eenden. Uitbraken van botulisme ko-
men namelijk meestal voor als de tempe-
ratuur een aantal dagen boven de 25 gra-
den ligt.
Vogels met botulisme raken verlamd en
zullen over het algemeen sterven doordat
ze niet meer kunnen eten en drinken of ze
stikken door verlamming van de ademha-
lingsspieren. In warme zomers kan botu-
lisme leiden tot massale sterfte van water-
vogels. Daarnaast kan bij vissen ook de
verminderde waterkwaliteit (minder
zuurstof) een rol spelen bij massale sterf-
te.
Botulisme is een verlammingsziekte die
wordt veroorzaakt door een sterk gif (toxi-
ne) dat onder bepaalde omstandigheden

door de bacterie Clostridium botulinum
wordt gevormd. De bacterie komt alge-
meen in Nederland voor in (wa-
ter)bodems. Vissen en (water)vo gels krij-
gen de bacterie en de sporen binnen via
het voedsel. De bacterie zal bij menig wa-
tervogel zonder problemen te veroorza-
ken in de darm aanwezig zijn, zeggen de
deskundigen. 
Het is belangrijk dat dode watervogels en
vissen worden opgeruimd om te voorko-
men dat ieder kadaver een nieuwe be-
smettingsbron wordt voor andere vogels.
Voor het al dan niet opruimen van dode
dieren is de beheerder en/of rechthebben-
de van het water het aanspreekpunt (ge-
meente of waterschap). Het beleid qua
opruimen, de aanwezigheid van een kada-
verton op de gemeentewerf, het al dan
niet inschakelen van de dierenambulance
verschilt sterk per gemeente.

Het waterschap kan ook zorgen voor (be-
tere) doorstroming van het water om
daarmee het zuurstofgehalte te verhogen,
de temperatuur te verlagen en de (lokale)
concentraties aan toxinen en sporen te
verminderen.

ANBO wil mondkap-
jes in verpleeghuizen
NOORD-GRONINGEN - Bezoek aan
bewoners van verpleeghuizen moet
verplicht mondkapjes dragen. Daar-
voor pleit ouderenbond ANBO. 

Het kabinet heeft vorige week nieuwe
maatregelen aangekondigd om het snel
toenemend aantal coronabesmettingen in
te dammen. ,,De snelle stijging is zeer ver-
ontrustend. Niet in het minst voor de
kwetsbare mensen, zoals de bewoners in
de verpleeghuizen”, reageert de ANBO.
De ouderenbond vindt de aangekondigde
maatregelen terecht, maar is tegelijker-
tijd verbaasd dat er geen aandacht is voor
de situatie in de verpleeghuizen.

,,Het lijkt alsof de verpleeghuizen elke
keer het sluitstuk zijn van maatregelen”,
zegt Liane den Haan, directeur-bestuur-
der van ANBO. ,,Het toenemend aantal
besmettingen zal ook daar oplopen, want
het aantal bezoeken neemt toe.Helaas

zien we tijdens deze bezoeken dat mensen
ook losser worden in hun gedrag.”

,,Het is natuurlijk heel fijn dat er weer
overal bezoek mogelijk is. Maar des te be-
langrijker dat dit ook zo kan blijven”,
gaat Den Haan verder. ,,Dat lukt alleen
als mensen zich goed aan de afspraken
houden.” ANBO signaleert dat er onvol-
doende rekening gehouden wordt met de
anderhalve meter afstand. ,,Ook zien we
dat er geen gebruik gemaakt wordt van
beschermende middelen zoals het dragen
van een mondkapje. Dit zou zowel voor
het personeel als voor bezoekers verplicht
moeten zijn als de anderhalve meter niet
gewaarborgd kan worden. Met kwetsbare
mensen moet je geen risico willen lopen.
Je moet er toch niet aan denken dat de
bezoeken weer teruggedraaid worden. We
waren net zo blij dat er weer ruimte
kwam. Mondkapjes zijn niet leuk, maar
als dit de manier is om kwetsbare mensen
te beschermen, dan zouden we dit er toch
voor over moeten hebben?”

Adverteren
doet verkopen
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FAMILIE-
BERICHTEN

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

- Telefonisch opgeven:
0595-437777

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

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


