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TER APEL

Arjen Robben maakt
rentree uit clubliefde
Arjen Robben is na de zomer weer in het shirt van FC Groningen
te bewonderen. Foto: FC Groningen.

‘Afstand wordt steeds kleiner’
BEDUM - SV Bedum heeft Arjen Robben vorig jaar al eens een ludiek
aanbod gedaan om weer in Bedum te komen voetballen. Toen de stervoetballer bekend maakte Bayern München te zullen verlaten, was het
35+-team van Bedum als eerste concreet. Robben was meer dan welkom en hoefde ook niet te trainen om verzekerd te zijn van een basisplaats. Ook een teamuitje zat in het pakket. ,,Best aantrekkelijk”,
grapte Robben. Hoewel SV Bedum misgreep, laat voorzitter Jan-Jur
Timmer weten erg trots te zijn op de rentree van Robben, die als C-junior vv Bedum verruilde voor FC Groningen. Dat zorgt volgens hem
voor ‘een positieve boost’ voor zowel de club als de regio. En het biedt
volgens Timmer kansen voor zijn eigen club. ,,De afstand naar Bedum
wordt steeds kleiner. Wie weet maakt Arjen ooit nog eens de stap van
helemaal back to the roots.”

‘Ik heb niets
te verliezen’

Visser:
‘Structurele
oplossing
nodig voor
Onderdendam’
ONDERDENDAM - De verkeerschaos in Onderdendam
heeft tot vragen geleid bij Fractie Visser in de gemeenteraad
van Het Hogeland. Linda Visser
dringt aan op een structurele
oplossing.
Zoals vorige week gemeld, gaat
Onderdendam wederom gebukt
onder de flink toegenomen verkeersstroom. Want zodra er ergens
in de regio aan de weg wordt gewerkt, gaat de omleidingsroute
vaak over Onderdendam. Dat was
vorig jaar zo toen er de hele zomer
aan de N361 werd gewerkt, dat
was onlangs zo toen de weg tussen
Baflo en Warffum op de schop ging
en dat is in de zomervakantie ook
zes weken lang het geval, als de
N361 in en rond Sauwerd wordt
aangepakt. ,,Elke keer wordt weer
duidelijk dat Onderdendam een
verkeersknooppunt van formaat is,
een formaat dat niet past bij de
krappe dorpskern”, stelt Linda
Visser namens haar eigen fractie.
,,Op centimeters na worden dakgoten, gevels en bomen net niet geraakt en soms gaat het wel mis.”
Volgens Visser moet er echt wat
gaan veranderen. Zij stelde daarom schriftelijke vragen aan het
college van burgemeester en wethouders over de kwestie. ,,Bent u
het met ons eens dat het inzetten
van verkeersregelaars eigenlijk
symptoombestrijding is en er een
structurele oplossing nodig is?”,
wil ze van het college weten.
Op social media werd al geopperd
een rondweg aan te leggen of verkeerslichten te plaatsen. Visser
kent nog een oplossing: ,,Zou het
verbannen van zwaar en groot
vracht- en landbouwverkeer op die
kruising een optie zijn?”, vraagt
ze. Zij ziet graag dat het college samen met omwonenden en eventueel de provincie het voortouw
neemt om tot komen tot een duurzame oplossing.

BEDUM - ,,Natuurlijk kan het
mislukken, maar moet ik het
dan maar niet doen?” Arjen
Robben is duidelijk niet bang
voor een afbreukrisico. ,,Ik heb
niets te verliezen. Mijn carriere
is af, daar zit een mooie strik
om. Waarom ik dit doe, is duidelijk.” Dat is immers om FC Groningen te helpen. Of de rentree
van de Bedumer een succes
wordt, is op voorhand niet te
zeggen. Het maakt Robben ook
niets uit. ,,Daar kom je maar op
een manier achter. We zien wel
waar het schip strandt. Misschien is het over een maand
voorbij, misschien over twee
jaar.” Robben benadrukte gisteren overigens wel dat het om
een poging tot een comeback
gaat. ,,Ik voel me fit en goed. De
pijntjes en kwaaltjes zijn weggetrokken. Ik heb een jaar niet
gevoetbald, maar de eerste voortekenen zijn goed.” Al in München werkte Robben aan zijn terugkeer. Hij stond er acht keer
op het veld met de fitnesstrainer van zijn oude club Bayern.
,,De eerste signalen zijn heel
goed. Alle lichten staan op
groen”, zegt de Bedumer over
zijn aanstaande rentree op de
Nederlandse velden.

BEDUM - Totaal onverwacht heeft de vorig jaar afgezwaaide stervoetballer Arjen Robben zijn comeback aangekondigd. Na een schitterende loopbaan die hem langs
onder andere Chelsea, Real Madrid en Bayern München
voerde, wil de Bedumer volgend seizoen schitteren in het
groen en wit van FC Groningen. De geboren en getogen
Noord-Groninger keert uit clubliefde terug op de velden,
om de door de coronacrisis geplaagde Trots van het
Noorden te helpen. ,,Al hoop ik er zelf ook plezier aan te
beleven”, zei hij tijdens een gistermiddag gehouden persconferentie.
The Last Dance, corona, een aanstaande verhuizing en vrouw Bernadien. Dat zijn wel de belangrijkste ingrediënten die hebben geleid
tot het nieuws waar met name Groninger voetballiefhebbers alleen
maar van kunnen watertanden: Arjen Robben gaat weer voetballen
voor FC Groningen. Anderhalf
jaar geleden deden FC Groningensupporters verwoedde pogingen
om Robben te bewegen weer voor
‘zijn’ club te gaan spelen. De
Noord-Groninger had bekend gemaakt dat hij in de zomer van 2019
zou stoppen bij Bayern München
en dat leidde tot de actie Arjen,
volg je hart. Zo ver kwam het niet.
Hoe zeer hij de actie ook waardeerde, Robben koos er voor zijn
voetbalschoenen aan de wilgen te
hangen. Zijn actieve carrière leverde hem landstitels op in Nederland, Engeland, Spanje en Duitsland en in 2013 schoot hij Bayern
München hoogstpersoonlijk naar
de zege in de Champions League.
Drie jaar eerder leek hij Oranje
naar de wereldtitel te schieten,
maar de teen van de Spaanse doelman Casillas stond succes in de
weg. Aan die glansrijke loopbaan
kwam vorig jaar dus een einde. De
lokroep uit Groningen weerstond
hij, net als hij ook een ludiek aanbod om in het 35+-team van SV Bedum te gaan voetballen afwees.
Hoewel Robben maar kort in de
hoofdmacht van FC Groningen
speelde -hij was simpelweg te
goed- bleef hij de club altijd op de
voet volgen. ,,Sinds ik ben vertrokken uit Groningen heb ik altijd
contact met de club gehouden.
Eerst met Hans Nijland en daarna
met deze jonge heren”, zei Robben
gisteren, daarbij doelend op algemeen directeur Wouter Gudde en
technisch directeur Mark-Jan
Fledderus. Onlangs liet hij zijn
supportershart nog spreken toen
hij een aantal seizoenskaarten doneerde aan de stichting Laat ons
weer eens samen juichen. De stichting haalt geld op voor 1000 seizoenskaarten voor supporters die
moeten rondkomen van een minimuminkomen. Daarnaast levert
het de club extra inkomsten op,

geld dat de door de coronacrisis geplaagde club goed kan gebruiken.
Door de crisis borrelde bij Robben
ook de vraag op af hij niet meer
voor de FC kon betekenen. De
Groningen-directie greep haar
kans. ,,Op een gegeven moment
hebben we de stoute schoenen
aangetrokken en in het geheim
met Bernadien in München afgespoken, zonder dat Arjen het
wist”, vertelde technisch directeur
Mark-Jan Fledderus van FC Groningen gistermiddag. ,,Arjen reageerde verbaasd, maar we werden hartelijk ontvangen”, voegde
Fledderus er lachend aan toe. De
Groningen-delegatie was goed
voorbereid. Gëinspireerd door de
succesvolle Netflix-documentaire
The Last Dance, over het laatste
seizoen van basketbal-grootheid
Michael Jordan bij de Chicago Bulls, probeerde men Robben over te
halen terug te komen uit zijn voetbalpensioen. Met zijn drive en topsportbeleving zou de Bedumer
veel kunnen toevoegen aan het
jonge FC Groningen. ,,We hebben
het afgesloten met de opmerking
dat de beste manier om FC Groningen te helpen is om hier te voetballen”, vertelde Fledderus. En dat
gaat Robben daadwerkelijk doen.
,,Waarom? Uit clubliefde, daarom
doe ik dit. Ik denk niet dat ik dit
voor een andere club had gedaan”,
aldus Robben. De familie Robben
gaat ook in Groningen wonen. De
villa aan de Verlengde Hereweg is
bijna klaar. Zijn zoontjes gaan op
een steenworp afstand, bij Be
Quick 1887, voetballen. ,,Wij komen weer thuis.”
Robben tekende een contract voor

ZANDEWEER - De familie
Velthuis uit Zandeweer hoopt
in augustus weer op de kermissen te kunnen staan. Freddie
en Wilma Velthuis zijn blij,

snel optreden van de brandweer. De rook die vrijkwam bij de brand was in de wijde omtrek te
zien. Hoe de brand kon ontstaan, is onduidelijk.
Na ongeveer een uur was de brand onder controle. Foto: Ingmar Vos.

van het nieuws ontstond er een run
op seizoenskaarten: in een halve
dag tijd verkocht de FC 1600 jaarkaarten.

LAUWERSOOG - De brandweer
van Zoutkamp en Anjum zijn
vrijdagavond opgeroepen voor
een natuurbrand in de Marnewaard bij Lauwersoog. Ter plekke werd al snel duidelijk dat er
geen brand was. Defensievoertuigen reden op de zandpaden
van het oefenterrein en creëerden zo stofwolken. Deze werden
door passanten aangezien voor
rook...

Zwaar landbouwverkeer zorgt onder andere in Wehe-den Hoorn voor onveilige situaties. Daarom
wordt de doorgaande weg in het dorp aangepakt. Foto: Ingmar Vos.

Hogeland ’vindt’ 1 miljoen voor
verkeersveiligheid Marnedorpen
LEENS - De bebouwde kommen van Wehe-den Hoorn,
Leens en Ulrum worden verkeersveiliger gemaakt. Het college van Het Hogeland laat in
een memo aan de gemeenteraad weten dat men hier ruim
1 miljoen euro voor gaat uittrekken.

Kermisexploitanten
in augustus weer los

Schuurbrand in Toornwerd

TOORNWERD - Een schuur bij een agrarisch bedrijf aan de W.J. Dethmersweg in Toornwerd is
vanochtend rond vier uur in brand gevlogen. De
brandweerkorpsen Middelstum en Loppersum
rukten met spoed uit om het vuur te doven. Een
groot deel van de schuur brandde uit, ondanks

een seizoen en gaat spelen met
rugnummer tien, het nummer dat
gedragen werd door Ramon Pascal
Lundqvist. Na de bekendmaking

Geen natuurbrand
maar stofwolken

maar toch voorzichtig. ,,Den
Haag heeft de bal nu richting
de burgemeesters gespeeld.
Die moeten de vergunning afgeven.”
Het kermisseizoen had al lang en
breed aan de gang moeten zijn,
ware het niet dat de coronapandemie roet in het eten gooide. Nu de
situatie overal versoepeld wordt, is
er ook weer ruimte gegeven aan
het organiseren van kermissen. Er
zit echter een addertje onder het
gras: de lokale overheid moet
groen licht geven. ,,Dat hebben ze
in Den Haag slim gedaan”, zegt
Freddie Velthuis, die blij is dat hij
en zijn familie weer het land in
kunnen. ,,Op dit moment is het een
kwestie van opnieuw vergunningen aanvragen en dan hopen we in
augustus weer aan de slag te kunnen. Dat moet ook, want anders
was het niet goed gegaan.”
Er staan al weer de nodige plaatsen met rood omcirkeld voor de
Zandeweersters, zoals Peize, Hellendoorn, Niekerk, Langweer en
mogelijk ook Den Helder. ,,We
proberen zoveel mogelijk attracties mee te nemen”, zegt Velthuis,
,,zelfs de zweefmolen.” Aanvankelijk was dat namelijk het grootste
zorgenkindje omdat anderhalve
meter afstand nemen en fysiek
contact vrijwel onvermijdbaar is.
,,Je hebt daar te maken met het
opgooien van de bakjes, maar het
contact dat je daarbij hebt met het
publiek is vrijwel nihil. We hebben
goede hoop dat dat ook mag. Bovendien zetten we rond de zweef
een spandoek met de waarschuwing dat iedereen vooral anderhalve meter afstand moet houden en
ook bij de kassa werken met een
afscheiding. Op zich zijn we dus
wel aardig positief. En laten we
eerlijk zijn, de mensen willen er
nu ook wel een keertje uit.”

In mei maakte de provincie al bekend dat de wegen in Wehe-den
Hoorn, Ulrum en Leens op de
schop gaan. Door deze voormalige
Marnedorpen rijden veel landbouwvoertuigen omdat deze geen
gebruik mogen maken van de provincialeweg N361. Hierdoor is het
nodig om de doorgaande routes anders in te richten.
Het weren van landbouwverkeer is
onderdeel van het N361 Veilig, een
project om deze weg verkeersveiliger te maken. Door snelheidsverschillen tussen landbouwverkeer
en het overige verkeer kunnen er
onveilige situaties ontstaan, bijvoorbeeld door inhaalgedrag. Nu
wordt het landbouwverkeer door
de dorpen gestuurd en dat heeft
ook impact op de verkeersveiligheid. Daarom willen de provincie
en de gemeente Het Hogeland de
wegen in de dorpen aanpakken zodat het hier straks veilig is voor
weggebruikers.
De voormalige gemeente De Marne heeft ingenieursadviesbureau
Sweco destijds opdracht gegeven
om een concept te ontwikkelen
voor een herinrichting van het
tracé van de doorgaande route
door Ulrum, Leens en Wehe-den
Hoorn, waarbij de knelpunten op
het tracé verbeterd worden. Dit
ontwerp is gemaakt in samenwerking met onder andere LTO,
Qbuzz, inwoners, werkgroepen,

dorpsbelangen en klankbordgroepen. Vorig jaar is het concept hiervan opgeleverd.
Dit concept heeft breed draagvlak
bij de betrokken partijen en de inwoners van de drie dorpen. ,,De
bewoners rekenen op een spoedige
aanvang van de realisatie van het
project”, stelt het college in de memo vast. ,,Afgesproken is dat het
een sobere doch doelmatige inrichting betreft, waarbij veiligheid,
doorstroming, parkeren en groen
(leefbaarheid) hoofdonderwerpen
zijn. Tevens worden kolken en putafdekkingen vervangen en wordt
de rijbaan voorzien van een nieuwe asfaltverharding”, aldus het gemeentebestuur.
De provincie en gemeente financieren gezamenlijk de werkzaamheden in Wehe-den Hoorn, Leens
en Ulrum. In totaal gaat het om
ruim 2,2 miljoen euro. De provincie en de gemeente betalen ieder
de helft. Zoals bekend staat de gemeente er financieel niet al te best
voor. Toch is het college er in geslaagd om dat geld ‘bij elkaar te
harken’. Zo komt er 265.000 euro
uit het project De Wierde Leens,
haalt men uit de pot Groot onderhoud verharding nog eens ruim
400.000 euro. De rest van het geld
komt uit een potje met nog beschikbare rioleringsgelden. Naar
verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2021.

Dijkversterking bij
Lauwersoog van start
HORNHUIZEN - De versterking
van de Lauwersmeerdijk zal vrijdag officieel van start gaan. De aftrap wordt gegeven op de dijk in
de Westpolder bij Hornhuizen, in
aanwezigheid van Deltacommissaris Peter Glas.
Het project Dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat bestaat uit
het ophogen en versterken van de
zeedijk. Maar naast een sterke
dijk wordt ook ingezet op een vitale toekomstbestendige kustzone.
Daarom gaat het versterken van
de dijk gepaard met zogenaamde
koppelkansen, waaronder de aanleg van een tweede ontsluitingsweg naar de haven. De werkzaamheden maken deel uit van het Deltaprogramma. Daarin wordt de komende dertig jaar circa 1.100 kilometer dijk versterkt en 500 sluizen
en gemalen verbeterd. De dijkver-

sterking Lauwersmeer-Vierhuizergat is 9 kilometer lang en deze
moet in 2025 klaar zijn. Tot en met
2022 worden plannen van de dijkversterking verder uitgevoerd. De
uitvoering start in 2023. Vrijdag
gaat het programma officieel van
start. In aanwezigheid van de Deltacommissaris, die namens de regering het Deltaprogramma aanstuurt, ondertekenen de partners
dan een samenwerkingsovereenkomst. Die partners zijn waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen, de gemeente Het
Hogeland, Het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat / Programmatische Aanpak Grote Wateren,
het Waddenfonds, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, ingenieursbureau Arcadis en aannemerscombinatie Waddenkwartier, bestaande uit GMB en Heijmans.
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Coolman Elektro & Techniek loopt
in alles voorop
BEDUM - ,,We lopen in alles voorop
en doen overal aan mee.” Dat zegt eigenaar en oprichter Suine Coolman
van het dertig jaar geleden in Bedum
van start gegane bedrijf Coolman
Elektro & Techniek. Het zoeken naar
nieuwe uitdagingen kenmerkt het
bedrijf.
Na het opdoen van tien jaar ervaring in
zowel de woning- als utiliteitsbouw besloot Coolman in 1992 om een eigen bedrijf te beginnen in het karakteristieke
pand aan de Oude Dijk 19 in Bedum. In
eerste instantie heette het bedrijf Coolman Elektrotechniek BV. Doordat de
werkzaamheden van het bedrijf steeds
verder werden uitgebreid, werd de handelsnaam gewijzigd in Coolman Elektro
& Techniek. De nuchtere Groninger
techneut meent dat het starten en runnen van een bedrijf alleen mogelijk is
als er voldoende kennis en doorzettingsvermogen aanwezig zijn. ,,Na ruim tien
jaar ervaring opdoen als monteur en onderhoudsmonteur en later in de procesindustrie als instrumentatie-, meet- en regelmonteur is er een dusdanig brede basis opgebouwd dat je nergens meer je
hand voor omdraait”, zegt Coolman. In
de loop der jaren zijn de werkzaamheden steeds verder uitgebreid. ,,Die vastbeslotenheid en het zoeken naar nieuwe uitdagingen kenmerkt het bedrijf
nog steeds.” Suine Coolman doelt op al
die activiteiten die een hoog kwaliteitsniveau moeten garanderen. In 1994 behoorde het bedrijf bij de eerste 500 installatiebedrijven die voldeden aan de
kwaliteitseisen van het Waarborg Installateursschap, de voorloper van de
tegenwoordige KOMO INSTALL. ,,Al
onze mensen hebben een VCA-veiligheidsdiploma, zijn zich bewust van de
veiligheid en gezondheid voor henzelf en
de medemens en werken volgens de
richtlijnen om te zorgen voor een continue kwaliteit van het afgeleverde
werk”, zegt hij. Het bedrijf is in het bezit
van een VCA-certificaat.

Oplossingen
Door de jarenlange ervaring en de grote
diversiteit van werkzaamheden en technieken is men bij Coolman Elektro &
Techniek naast de reguliere installatiewerkzaamheden ook goed in het zoeken
van oplossingen
bij
ingewikkelde
vraagstukken. Hierbij kan gedacht wor-

I

Het bedrijfspand van Coolman aan de Oude Dijk in Bedum.

den aan het aanleggen van een wandcontactdoos in de garage of het aanpassen van de installatie in de keuken tot
het volledig renoveren van de elektrische installatie. Daarnaast heeft Coolman Elektro & Techniek ook veel ervaring in gebouwen met meerdere appartementen. In deze gebouwen komen diverse disciplines zoals intercomsystemen, centrale antennesystemen en beveiligingssystemen als camerabewaking
en huisautomatisering (domotica) aan
bod. Naast woningen voor particulieren
is men ook actief in panden van woningstichtingen en/of vastgoedeigenaren, bedrijfspanden en kantoorpanden.
Het onderhouden of aanpassen van fabrieksinstallaties doet men ook. Het
werken op een fabrieksterrein vraagt
andere aandachtpunten, zoals hygiëne
en veiligheid. ,,Onze monteurs zijn
daar van op de hoogte en kunnen daar
per direct ingezet worden”, aldus Coolman.

Verwarming
Ook voor de verwarming van een woning kan men contact opnemen met
Coolman. ,,Ga je op safe met een conventionele gasgestookte cv-installatie of
ga je over op een duurzame energiebron zoals een warmtepomp of zonnecollectoren? Graag komen we langs om
de situatie te bekijken en daarvoor de
beste oplossing aan te bieden”, zegt Coolman, die ook stilstaat bij de ventilatie
van woningen. ,,Ventilatie is zeer belangrijk en moet zorgen voor een goed
leefklimaat. In het verleden was ventilatie gezien de slechte isolatie van woningen en panden van minder belang. Er
waren genoeg kieren en gaten waarlangs frisse lucht de ruimtes kon binnendringen. Dat is met de nieuwe isolatienormen en luchtdichtheid van gebouwen nu niet meer het geval. Voor

de juiste oplossing kan men contact
met ons opnemen.”
Ook voor een goede sanitaire voorziening
is Coolman Elektro & Techniek het
adres, net als voor Photo Voltage-zonnepanelen. ,,Dit is een techniek die al jaren
is beproefd en waarvan is bewezen dat
het werkt”, aldus Coolman.

Keuren
Vele jaren houdt Coolman Elektro &
Techniek zich bezig met het keuren van
elektrische, gas- en waterinstallaties in
woningen en gebouwen en veiligheidskeuringen van apparaten en machines.
,,Dit is nog maar een greep van de inspecties of probleemoplossingen die we
kunnen verrichten.” Coolman Elektro &
Techniek keurt al tientallen jaren de
elektrische installaties in woningen. Dit
betreft voornamelijk de installaties in
sociale woningbouw. ,,Jaarlijks keuren
we ongeveer 1500 woningen op de elektrische veiligheid, de staat van de gasinstallatie, de staat van de mechanische installatie en de staat van de waterleidinginstallatie.” Dat doet men overigens ook
in bedrijfspanden en in de industrie.
,,Ook PV-installaties hebben onderhoud
en controle nodig. Het controleren van
een PV-installatie is een aanrader omdat
er dan bepaalde storingen en/of brand
voorkomen kan worden”, aldus Coolman. Ook heeft hij oog voor de bestrijding van legionella. ,,Om mens en dier te
beschermen tegen bacteriën die kunnen
ontstaan in leidingwater, moeten er
maatregelen getroffen worden. Beheersbeleid van het leidingwaterstelsel is
noodzakelijk”, zegt Coolman dan ook.
Coolman en zijn medewerkers staan
klaar om de klus te klaren. Het bedrijf
is te bereiken via 050-3016025. Men is
van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 16.30 uur geopend.
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Gedeputeerde Staghouwer
opent Haventour Lauwersoog
LAUWERSOOG - De audiotour
Haventour Lauwersoog is zaterdag geopend door gedeputeerde Henk Staghouwer. Hij onthulde het bord van de ruim vijf
kilometer lange wandelroute.
De route is gemaakt door ‘t Ailand
Lauwersoog en Waddengoud en
vertelt de wandelaar alles over de
schepen, de mensen, de visserij, de
historie en de natuur van de visserijhaven Lauwersoog.
In 1960 was Lauwersoog enkel een
Wadplaat die twee keer per dag
onder water stond. Om de Lauwerszee af te sluiten, werd hier het
werkeiland Lauwersoog aangelegd. In 1969 was de afsluiting van
de Lauwerszee voltooid en kon
Lauwersoog zich verder ontwikke-

len. Ruim 50 jaar later is er nu deze audio-wandelroute voor toeristen en overige bezoekers van de
haven. De route start bij ‘t Ailand
en gaat langs vele bedrijven en
plekken op de haven, waar weinig
mensen weet van hebben wat zij
doen of wat daar gebeurt.
De route is te lopen met de
izi.TRAVEL-app.
Vissersvrouw
Barbara
Rodenburg-Geertsema
van ‘t Ailand Lauwersoog neemt
de wandelaars via de app mee en
vertelt vele verhalen over de vissershaven van Lauwersoog. Via de
Appstore en Google Playstore is de
app gratis te downloaden. In de
app is er ook een mogelijkheid om
de gehele route te downloaden, zodat deze ook offline te lopen is.
,,Als ‘t Ailand Lauwersoog open is,

kunnen wandelaars daar vrij gebruik maken van onze WiFi of de
telefoon opladen. Het is namelijk
aan te raden de route te lopen met
een volgeladen apparaat”, aldus
Barbara Rodenburg-Geertsema.
De route is een initiatief van Waddengoud in samenwerking met ‘t
Ailand Lauwersoog. Het is onderdeel van het project Waddengoud
foodroutes waarmee Waddengoud
samen met lokale ondernemers
wandel- en fietsroutes ontwikkelt
in het waddenkustgebied van Groningen. Thema’s van deze routes
zijn streekproducten, visserij en/of
natuur. Eerder werd al de Foodwalk Tussen Den Andel en Warffum
gelanceerd. In de loop van het jaar
volgen nog meer routes. De routes
zijn te vinden op de website
www.waddenfoodroutes.nl.
Het
project is mede mogelijk gemaakt
door de provincie Groningen, die
een financiële bijdrage heeft geleverd via de subsidieregeling Toeristische themaroutes.

Zomerdiensten
voor busvervoer

Henk Staghouwer onthult het bord van de ruim vijf kilometer lange wandelroute. Onder anderen
havendirecteur Harm Post kijkt toe. Foto: Ronnie Afman.

’Grote kans op herhaling
containerramp MSC Zoe’
LAUWERSOOG - Er is een grote kans op een herhaling
van de containerramp met de MSC Zoe. Dat concludeert
de Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van een onderzoek. Bij een noordwesterstorm zouden containerschepen daarom niet langer de ondiepe zuidelijke route
langs de Waddenkust moeten nemen. De Onderzoeksraad vindt dit, gezien de waarde van het Waddengebied,
ongewenst. De MSC Zoe nam deze route begin vorig
jaar wel, met alle gevolgen van dien.

Het beeld Mij Dorst van Gert Sennema.

Aanleiding voor het onderzoek van
de Onderzoeksraad voor Veiligheid is dan ook de containerramp
met de MSC Zoe ten noorden van
de Waddeneilanden. In de nacht
van 1 op 2 januari 2019 was de
MSC Zoe met ruim 8.000 containers onderweg van Portugal naar
Bremerhaven in Duitsland. Ten
noorden van de Nederlandse Waddeneilanden kwam de MSC Zoe in
zwaar weer terecht. Het schip verloor 342 containers en daarmee
kwam drie miljoen kilo aan lading
in zee terecht. De lading bestond
uit allerlei artikelen en verpakkingsmaterialen dat de daarop vol-

gende dagen aanspoelde op de
kusten van de Waddeneilanden en
de Noord-Groninger kwelders. Dit
voorval is aanleiding geweest voor
twee onderzoeken: naar toedracht
van het voorval en naar de risico’s
op de vaarroutes ten noorden van
de Waddeneilanden. Uit het onderzoek naar de toedracht blijkt
dat de MSC ZOE op zes punten lading is verloren. De belangrijkste
oorzaak hiervan zijn de extreme
krachten die op het schip en de
sjorsystemen ontstonden door de
combinatie van de noordwesterstorm en specifieke omstandigheden op deze vaarroute.

Ommetje Sauwerd
in boekvorm
KLEIN WETSINGE - De mensen achter Kunstvloed, winnaar
van de eerste Culturele Stimuleringsprijs van Het Hogeland,
en het kerkje van Klein Wetsinge zullen vrijdag de wandelroute Het Sauwerder ommetje in
boekvorm presenteren.
Patty Wageman, directeur van de
Stichting Oude Groninger Kerken,
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neemt, in het bijzijn van een kleine groep genodigden, het eerste
exemplaar in ontvangst bij de
Wetsingerzijl. Het boekje omvat
75 pagina’s die naast de route ook
verhalen vertellen over de geschiedenis van het gebied en haar (huidige) bewoners. Daarnaast wordt
er in het boekje stilgestaan bij de
Kunstvloed-manifestatie en de
beelden op de route van het
Sauwerder ommetje. De wandeling is 7,5 kilometer lang en voert
door Klein en Groot Wetsinge, De
Raken, Hekkum en Sauwerd. Omdat Kunstvloed is ontstaan vanuit
het kerkje van Klein Wetsinge, begint juist daar het ommetje. Onderweg komen wandelaars over
het Oude Diepje, langs het Reitdiep en passeren ze vele imposante boerderijen en bijzondere huizen.
Kunstvloed is een tweejaarlijkse
kunstmanifestatie die in september 2018 voor het eerst plaatsvond
in Sauwerd, Groot Wetsinge en
Klein Wetsinge. Naast een compleet programma met muziek,
theater, exposities en voorstellingen was er aan beeldende kunst in
de buitenruimte een speciale plek
toebedacht. Tijdens iedere editie
van Kunstvloed wordt er één
kunstwerk gekozen dat een vast
plekje krijgt op het Sauwerder ommetje, tot in totaal vijf kunstwerken deze wandelroute verbinden.
In september 2019 is het eerste
kunstwerk, Mij Dorst van Gert Sennema, permanent in Groot Wetsinge geplaatst. Het ommetje zal nu
tot 2021 moeten wachten op een
tweede kunstwerk omdat Kunstvloed een jaar is uitgesteld vanwege corona.
Het boekje is voor 7,50 euro te
koop in het kerkje van Klein Wetsinge en in de Dorpswinkel in
Sauwerd. Vrienden van Kunstvloed krijgen het boekje gratis. Dit
boekje kwam tot stand dankzij de
medewerking van Nicolaas Geenen, die het grootste gedeelte van
de tekst schreef, Bé Kuipers, die
enkele interviews afnam en onderdelen schreef, bewoners van enkele markante panden die een bijdrage leverden, Pieter Duijser, die
over Kunstvloed schreef en de foto’s hiervan aanleverde, Mark
Schuurman, die de vele nieuwe foto’s maakte, en Lammert Joustra,
die de vormgeving begeleidde.
Hannes Companjen heeft in de
voorbereiding veel energie in het
boek gestopt. Jessica Hoekstra,
PR- en communicatiemedewerker
van Kunstvloed, heeft het proces
aandachtig gevolgd en advies gegeven. Het boekje is uitgegeven
door Uitgeverij Vliedorp in Houwerzijl.

Twee routes
Boven de Waddeneilanden bevinden zich twee internationale vaarroutes, een noordelijke en zuidelijke. Het samenspel van een aantal
fenomenen zorgt ervoor dat er op
zowel de zuidelijke als op de noordelijke vaarroute risico’s zijn voor
het verlies van containers. Bij
stormachtige
noordwestenwind
krijgen schepen te maken met hoge dwarsscheepse golven. Hierdoor maken grote, brede containerschepen extreme slingerbewegingen. Ook bestaat er op de relatief ondiepe zuidelijke vaarroute
kans op bodemcontact door de
combinatie van verticale en horizontale scheepsbewegingen. Daarnaast kunnen golven tegen het
schip slaan en kan zeewater met
hoge snelheid langs de zijkant van
het schip omhoog tegen containers
spuiten. Deze fenomenen, al dan
niet in combinatie met elkaar, veroorzaken extreme krachten op het
schip, de containers en de sjorsystemen waarmee de containers zijn
bevestigd. Hierdoor kunnen containers losraken en overboord
slaan, hetgeen de MSC Zoe dus
overkwam.

Risicovol

Ongevraagde maaiers
actief in Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Het rigoureus maaien van enkele
bermen in Het Hogeland is niet
door de gemeente gedaan,
maar ongevraagd door particulieren. Dat antwoordt het college op vragen van de PvdA.
Zoals gemeld hadden de sociaaldemocraten zich verbaasd over het
resultaat van maaiwerkzaamheden
op enkele locaties in de gemeente.
Afgesproken is dat in mei en juli
langs gemeentelijke wegen er
eerst een meter van de bermen
wordt gemaaid. Pas in augustus
worden ze helemaal gemaaid. ,,Onze fractie vindt deze werkwijze belangrijk omdat een niet gemaaide
berm dekking, voedsel en een
voortplantingsgebied biedt voor
vlinders, bijen en andere dieren”,
gaf raadslid Janny Klei daarbij
aan. Onder andere in Usquert en
in Uithuizermeeden trof ze volledig gemaaide bermen aan. ,,Hoe
kan dat?”, wilde zij weten.
,,De bermen aan de Westerhornseweg in Usquert en de Smitsweg in
Uithuizermeeden zijn gemaaid
door particulieren”, laat de gemeente weten. De situatie rond de
Zwarteweg is anders. Daar gaat
het om een berm langs een bouwkavel die meerdere keren per jaar
wordt gemaaid. Overigens maait
men ook ruimer bij gevaarlijke
bochten en onoverzichtelijke kruisingen.
Het ongevraagd door particulieren
maaien van bermen gebeurt op
meerdere plekken in de gemeente.
,,Dit gebeurt vaak buiten de reguliere werktijden, in de avond of in
het weekend”, zegt het college.
,,Met sommige particulieren zijn
afspraken gemaakt over het zelf
maaien van bermen. Deze particulieren houden zich veelal aan de
beleidslijn zoals de gemeente die
hanteert en die is afgesproken.”
Handhavend optreden naar Hogelandsters die op eigen houtje de
bermen maaien, en zich daarbij

niet houden aan het gemeentelijk
beleid, is volgens het college niet
haalbaar. ,,Deze zijn nauwelijks te
achterhalen. Waar we constateren
dat er breder gemaaid wordt door
onszelf, spreken we de medewerkers hierop aan.”

De Onderzoeksraad constateert
dat er een grote kans is dat een
dergelijk incident opnieuw kan
plaatsvinden. Jeroen Dijsselbloem,
voorzitter van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid: ,,De vaarroutes bij
het Waddengebied zijn risicovol
bij noordwesterstorm, met name
voor grote, brede containerschepen. Het verlies van containers
zorgt voor vervuiling van het Waddengebied en moet worden voorkomen. Het Waddengebied is
daarbij een internationaal erkend
natuurgebied. Om dit Werelderfgoed te beschermen zou het voorzorgsprincipe leidend moeten
zijn.”
Om het Waddengebied beter te beschermen zou in ieder geval het gebruik van de ondiepe zuidelijke
vaarroute moeten worden beperkt
bij noordwesterstorm, stelt de Onderzoeksraad. Eén van de aanbevelingen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat is om hierover internationaal afspraken over
te maken. Naast de internationale
afspraken kan de Nederlandse

Kustwacht een actievere rol krijgen in het begeleiden van containerschepen op deze vaarroutes.
Hiervoor zou de minister van Infrastructuur en Waterstaat de
Kustwacht de bevoegdheden en
middelen moeten uitbreiden.
Ook doet de Onderzoeksraad een
aanbeveling aan de containerscheepvaart. De containerschepen
worden steeds groter en daarmee
stabieler. Dit heeft risico’s bij omstandigheden waar wind, hoge golven en ondiep water voor grote
slingerbewegingen van het schip
zorgen, zoals bij het de zuidelijke
vaarroute boven de Waddeneilanden. Internationaal moeten afspraken worden gemaakt over de technische standaard van het sjormateriaal aan boord van containerschepen. Dit moet bestand zijn tegen
de omstandigheden zoals die zich
voordeden bij de MSC Zoe, vindt
de Onderzoeksraad.

NOORD-GRONINGEN - Bussen in
Groningen en Drenthe rijden van 5
juli tot en met 15 augustus de zomervakantiedienstregeling.
Gelijktijdig met de start van de zomervakantiedienstregeling voert
Qbuzz enkele wijzigingen door in
de dienstregeling. Op veel lijnen
voert Qbuzz kleine wijzigingen in
vertrektijden door om te zorgen
dat bussen zo min mogelijk te
vroeg of te laat langs haltes rijden.
In enkele gevallen gebeurt dit in
verband met langdurige werkzaamheden, zoals bij UMCG Noord
en station Coevorden.
Op enkele lijnen worden op bepaalde momenten grotere of juist
kleinere bussen ingezet.
In de zomervakantie vinden grootschalige werkzaamheden plaats
aan de N361 tussen Groningen en
Winsum. Gevolg is dat lijn 65 Zoutkamp - Winsum - Groningen niet
rijdt tussen Winsum en Groningen.
Reizen tussen Winsum en Groningen kan met de trein. Buslijn 163
Groningen - Lauwersoog rijdt deze
periode een aangepaste route en
stopt daardoor tussen Groningen
en Vierhuizen niet op tussengelegen haltes.

Brand
bij Heiploeg
ZOUTKAMP - Bij garnalenverwerker Heiploeg in Zoutkamp is donderdagavond brand uitgebroken.
Het pand werd ontruimd. Volgens
brandweer Groningen woedde de
brand in een elektrakast. De
brandweerkorpsen van Zoutkamp
en Grijpskerk rukten uit om de
brand te bestrijden.
Omdat het om elektra ging, kon
men niet blussen met water. Er
werd daarom een extra poederblusser uit Groningen opgeroepen.
Omdat bluslieden uit Zoutkamp de
brand snel onder controle, hoefde
het schuimblusvoertuig uit Groningen uiteindelijk niet in actie te komen.

Bijna half miljoen nodig
voor persleiding Bedum
BEDUM - De persleiding tussen Bedum en Onderdendam
moet worden aangepakt. Het
algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest wordt
woensdag gevraagd hier
450.000 euro voor beschikbaar
te stellen.
Het afvalwater uit Bedum wordt
met een persleiding, gelegen langs
het Boterdiep, afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Onderdendam. In verband met het
verleggen van het Boterdiep ten
behoeve van de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina zou
aanvankelijk de gehele persleiding worden vernieuwd. ,,De uitbreiding van FrieslandCampina is
echter on hold gezet waardoor de
noodzaak ontbreekt om de gehele
leiding te vernieuwen”, zegt het
dagelijks bestuur van het waterschap. Wel wordt ter hoogte van
de uitbreidingslocatie een ontsluitingsweg aangelegd en wordt er
verderop een hoogspanningsmast
gebouwd. Door de bouwactivitei-

ten van de provincie en TenneT
zou schade kunnen ontstaan aan
de persleiding. De weg kruist namelijk de kwetsbare asbestcement
persleiding. Na afstemming met de
provincie is er voor gekozen de
persleiding over een lengte van circa 60 meter te vernieuwen. In verband met de aanleg van hoogspanningsmasten voor de nieuwe
stroomlijn tussen de Eemshaven
en Vierverlaten wordt de persleiding elders over een lengte van
100 meter aangepakt. Voor de
hoogspanningsmasten worden heipalen naast de persleiding aangebracht. Vanwege de kans op schade door trillingen ten gevolge van
de heiwerkzaamheden is er voor
gekozen een deel van de huidige
persleiding te vervangen door
persleidingmateriaal dat bestand
is tegen de bouwactiviteiten en
een duurzame oplossing biedt.
Dat er geen compleet nieuwe leiding nodig is, scheelt nogal in de
portemonnee. Het waterschap ging
er namelijk eerst van uit een kleine drie miljoen euro nodig te hebben voor het vernieuwen van de
persleiding. Nu dat slechts gedeeltelijk hoeft, wordt het algemeen
bestuur woensdag voorgesteld
450.000 euro uit te trekken voor
deze klus. De provincie en TenneT
nemen hiervan 300.000 euro voor
hun rekening. Dat geld krijgt het
waterschap volgend jaar terug.
Eventuele meerkosten worden ook
in rekening gebracht bij de provincie en TenneT.

Klassieke muziek
in Middelstum

Rozentunnel bij borg in bloei
UITHUIZEN - De rozen in de rozentunnel in de tuin van de Menkemaborg in Uithuizen staan in
bloei. Het warme weer heeft gezorgd voor een prachtig bloeiende rozentunnel. Wandelen door een tunnel van roze, rode en witte rozen is een bijzondere ervaring. De rozentunnel is dan ook al ruim negentig jaar een publiekstrekker. De belangrijkste soorten rozen in de rozentunnel zijn de enkelbloemige
American pillar en de dubbelbloemige Dorothy Perkins. De bloeitijd is maar kort. Afhankelijk van het
weer staan deze rozen slechts enkele weken in bloei. In de borg zelf kan de expositie ‘Klein maar fijn’
nog bekeken worden. Dit hele jaar staan daarin kleine meubelen en houten voorwerpen in de Menkemaborg centraal. Voor een bezoek in de borg moet online gereserveerd worden in verband met de
RIVM-maatregelen. Voor de tuin hoeft niet gereserveerd te worden, maar is wel een looproute aangegeven.

MIDDELSTUM - Countertenor Robert Kuizenga, organist Tymen Jan
Bronda en trompettist Bruno Fernandes zullen vrijdag 17 juli een
concert geven in de Hippolytuskerk van Middelstum (aanvang
20.00 uur). Op het programma werken van Handel, Purcell en Vivaldi. Van Johann Sebastian Bach
klinkt zijn altsolocantate Vergnügte Ruh BWV 170. Organist en
trompettist omlijsten het vocale
gedeelte met onder meer de feestelijke vijfdelige Suite in D van
Handel. De in Zwitserland woonachtige orgelbouwer Bernhardt
Edskes stelt opnieuw zijn recent
gebouwde barok-orgel (in stijl van
Arp Schnitger) beschikbaar voor
het concert in Middelstum. De drie
heren geven het concert in Middelstum als opmaat voor hun nieuwste album genaamd ‘Eternal Source of Light Divine’, naar de gelijknamige aria van Georg Frideric
Handel. In verband met de coronamaatregelen is een beperkt aantal
kaarten beschikbaar.
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TV-MAANDAG
NPO1
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 M
20.00 Journaal
20.35 Max vakantieman; consumentenprogramma
21.25 Het mooiste meisje van de

NPO 1
Net 5
17.05 Wat eten we?
17.35 Het blok Australie
18.35 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 Alice in Wonderland;
Amerikaanse fantasyfilm uit
2010
22.35 The Chronicles of Narnia: the
voyage of the dawn treader;
fatasyfilm uit 2010

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
17.55 VT wonen weer verliefd op je
huis
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde
20.30 Cash or trash?; amusement
21.30 Urk!; maak kennis met de bijzondere kapper Teun Fohn
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde

SBS 9
klas; realityprogramma
22.20 Op 1
23.35 Journaal
00.00 Op 1
01.15 Journaal

17.45 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Lethal weapon; actieserie
21.25 Lethal weapon
22.20 Magnum P.I.
23.10 MacGyver

NPO 2

Veronica

17.45 De slimste mens
18.40 Binnenstebuiten
19.25 Typisch Oosterend; realityprogramma
20.00 2doc: ze noemen me Baboe
21.30 Nieuwsuur
22.20 The bay; dramaserie
23.15 De langste nacht voor de
Joodse raad; doc.
00.10 Andries

18.00 Veronica’s funniest
18.30 Two and a half men
19.00 Two and a half men
19.25 The big bang theory
19.55 The big bang theory
20.30 Veronica inside; talkshow
21.30 Deepwater Horizon; actiefilm
uit 2016
23.35 Man with a plan; comedyserie

NPO 3
17.20 Willem Wever
17.50 Dance academy
18.20 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Gek van geluk; filmkomedie

Fox
17.15 Storage wars
18.20 According to Jim
20.05 The X-files essential collection
21.00 The handmaid’s tale; dramaserie
22.05 The handmaid’s tale
23.00 The young pope

RTL 8
17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics
17.35 The bold and the beautiful
18.05 The bold and the beautiful
18.35 Grey’s anaytomy; dramaserie
19.30 ER; dramaserie
20.30 The good doctor; dramaserie
21.30 The good doctor
22.30 House; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy

EEN
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00
Journaal; 19.40 De stoel 19.45
Dwars door Oceanie 20.10 Weer
20.20 FC de Kampioenen 21.00
Switch 21.30 Vive la vie 22.30 Journaal 22.50 A million little things
23.34 Loterijen 23.35 Dwars door
Oceanie
22.05 Sluipschutters
22.40 Klikbeet
23.10 Penoza
00.10 Smeris

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
wasrin zes kandidaten olv Ruben Nicolai vier dagen tegen
elkaar strijden
20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma
21.25 Beau; talkshow
23.05 Nieuws en weer
23.25 Beau
00.55 Boulevard

RTL 5
17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK : betalen of
leeghalen
19.25 Ambulance down under
20.30 Hotter than my daughter;
dochters die zvinden dat hun
moeder te sexy gekleed is willen dit graag anders zien
21.30 All you need is Jani; datingprogramma
22.25 24 uur in de ER
23.20 Ambulance down under
00.25 The night shift

RTL 7
17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team
19.30 Hardcore pawn
20.30 Sleepless; Amerikaanse
filmkomedie uit 2017
22.30 Close range; Amerikaanse actiefilm uit 2015

TV-DINSDAG

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
Junior 19.05 Rituals 20.00 Terzake
20.30 Terzake docu 21.15 Strafpleiters 22.00 Belpop classics; doc. 23.00
The detectives: murder on the
streets

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 M; talkshow
20.00 Journaal
20.30 Opsporing verzocht; opsporingsprogramma
21.25 Evenblij maakt vrienden
22.15 Op 1; talkshow
23.25 Journaal
23.55 Op1

17.15 Per seconde wijzer; quiz
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.05 Gorts wijnkelder
20.00 Toms Engeland; reportageserie
20.45 Jezus van Nazareth verovert
de wereld; reportage
21.30 Nieuwsuur
22.10 De hofbar; show, met Rutger
van Castricum
22.40 The bay; dramaserie
23.35 America to me; doc.
00.35 De nachtzoen

NPO 3
16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.20 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Papadag; dramaserie
21.10 Down to the road; realityprogramma
22.05 Help, mijn borsten staan online; reportage
23.00 Zusjes
23.30 Penoza
00.30 Nachttv

Eurosport
19.00 Tennis 23.00 Autosport 01.30
Snooker 05.00 Autosport

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

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

NPO 2
17.20 Per seconde wijzer
17.45 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.05 Herdenking Slavernij verleden; rechtstreeks verslag
19.50 Toms Engeland; reportage
20.30 Na de bevrijding; doc.
21.30 Nieuwsuur
22.20 The bay; dramaserie
23.10 Herdenking Slavernij verleden
23.55 Children of the inquistion;
doc.
00.50 De nachtzoen
ma uit 1996
23.45 Chicago fire; dramaserie
00.35 Teleshopping

Veronica
18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory; comedyserie
20.00 The big bang theory
20.30 A good day to die hard;
Amerikaanse actiefilm uit
2013
22.20 xXx: the next level;
Amerikaanse actiefilm uit
2005, met Ice Cuce e.a.
00.30 Hart van Nederland

FOX

16.15 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 Stumptown; misdaadfilm
17.00 5 uur live
22.00 The resident
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma 22.55 Paranormal caught on camera;
reportage
18.35 RTL boulevard; entertainment00.50 The young Pope
programma
19.30 RTL nieuws&weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Beter laat dan nooit
21.25 Beau; talkshow
RTL 8
23.05 RTL nieuws
23.25 Beau
17.35 The bold and the beautiful;
00.55 Boulevard
soapserie
18.10 The bold and the beautiful;
soapserie
18.35 Grey’s anatomy
RTL 5
19.30 ER; dramaserie
20.30 Wild oats; Amerikaanse film17.40 Dr. Phil
komedie uit 2016, met Demi
18.30 Deurwaarders UK
Moore
19.25 Ambulance down under
22.15 House
20.30 Team Parade Eenheid
23.15 Grey’s anatomy
21.30 Beruchte sloppenwijken
00.15 House
Ewout in de ghetto
22.25 24 uur in de ER
23.20 Ambulance down under; reÉÉN
alityserie
00.25 The night shift; dramaserie
18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 The dog house 19.00
Journaal/ weer ; 19.40 De stoel;
19.45 Dwars door Oceanie 20.15 F.C.
RTL 7
de Kampioenen 21.00 Switch 21.35
Vive la vie 22.35 Journaal; 22.55 A
16.30 Married with children
million little things 23.37 Loterijen
17.30 Flodder; Nederlandse come23.40 Dwars door Oceanie
dyserie
18.00 Flodder
18.30 The A-team; comedyserie
19.30 Hardcore pawn
Ketnet/Canvas
20.30 Brick mansions; actiefilm uit
2014
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.15 Strafpleiters; 20.00 Terzake 20.30 Terzake docu: rolstoel roadmovie 21.15 Kinderen van de kolonie 22.05 Trauma; 22.55 Trauma

NPO 3
17.20 Hip voor nop
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Prince: let’s go crazy a grammy salute; muziekprogramma
22.00 Typisch Surinaams van Roue
verveer; comedyshow
23.05 Penoza
00.00 Smeris

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Obese; relityserie
21.25 Beau; talkshow
23.05 Nieuws
23.25 Beau
00.55 Boulevard

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

Duitsland 2
22.30 Timeline; Amerikaanse avonturenfilm uit 2003
00.55 VIS tv

Net 5
17.10 Wat eten we?
17.30 Het blok
18.30 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 Statio 19; dramaserie
21.25 Nurses
22.25 Code black
23.10 The bachelor Australie

17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.00 Soko
Koln 19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim cops 20.15 Die kronzeuginmord in de bergen; misdaadfilm
21.45 Heute journal 22.15 Die
sauberfrauen- putzen ist ihr leben
22.45 Markus Lanz 00.00 Heute
Xpress 00.05 Hunter killer; actiefil
uit 2018

17.45 Hart van Nederland
18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde; datingprogramma
20.30 Down met Johnny; amusement

14.00 Tour de France 19.00 Tennis;
23.00 Motorcycling 01.30 Snooker

18.00 Veronica’s funniest
18.45 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 The last boy scout;
Amerikaanse actiefilm uit
1991
22.40 Snakes on a plane; actiekomedie uit 2006
00.45 Movies explained; amusement
00.50 Hart van Nederland

Gek van geluk
Op NPO3 is vanavond (maandag) vanaf 20.25 uur de
Nederlandse speelfilm Gek van geluk te zien. De hoofdrollen in deze film van regisseur Johan Nijenhuis worden gespeeld door Plien van Bennekom, Carly Wijs en Matteo
van der Grijn. Singlemoeder Lena (Van Bennekom)
schrijft liefdesliedjes, maar door een gebrek aan romantiek komt er weinig meer uit haar pen. Dan verzint de
zangeres en haar beste vriendin Valerie (Wijs) een oplossing: ze huurt een werkloze acteur in om Lena’s hoofd ter
inspiratie op hol te brengen. Lena valt als een blok voor
de aantrekkelijke Hugo (Van der Grijn) en het plan lijkt
te slagen. Tot Lena's buik zo vol vlinders zit dat een nieuwe hitsingle wel het laatste is waar ze aan denkt. In een
wanhopige poging om Lena alsnog aan het schrijven te
krijgen, zet Valerie hun jarenlange vriendschap op het
spel en laat de waarheid uitkomen.

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

RTL 8

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
18.00 Gefragt- gejagt 18.50 Rentnercops 19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Eine braut
kommt selten allein; filmkomedie;
21.45 Plusminus 22.15 Tagesthemen
22.45 The cave; doc. 00.15 Nachtmagazin

Duitsland 2

Alice in Wonderland
Net5 heeft vanavond (maandag) om half negen de film
Alice in Wonderland op het programma staan. De film
werd geregisseerd door Tim Burton en Johnny Depp is de
grote trekpleister als de Mad Hatter.
Samen geven ze een magische draai aan Alice in Wonderland.
Met acteurs als Johnny Depp in de rol van de Mad Hatter en
Mia Wasikowska als Alice, volgen we de 19-jarige Alice die terugkeert naar de magische wereld die ze voor het eerst betrad
als klein meisje en zien we dat zij zich weer herenigt met haar
jeugdvrienden: Het Witte Konijn, Tweedledee en Tweedledum, de Muis, de Rups, de Cheshire Kat en natuurlijk de Mad
Hatter. Alice beleeft een fantastische reis op zoektocht naar
haar ware bestaan, waarin ze probeert een einde te maken aan
het regime van de rode koningin.

SBS9 zendt dinsdag om half negen de film The English
Patient uit. De film begint met een flashback in het najaar van 1942, als een oud vliegtuig de Sahara-woestijn
invliegt. Het gezicht van de piloot wordt overschaduwd
door zijn helm. Zijn vrouwelijke medepassagier lijkt te
slapen. Een plotselinge aanval van afweertroepen doet
het vliegtuig neerstorten. De piloot valt uit het vliegtuig
en terwijl hij zich vastgrijpt aan zijn minnares vallen
beiden brandend naar beneden. Drie jaar na de oorlog
begint het verhaal, dat zich afspeelt in een kapot gebombardeerde villa ten noorden van Florence. De villa is ingericht als veldhospitaal. Hier is een jonge Canadese verpleegster (Juliette Binoche) aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog alleen achtergebleven met de Engelse Patiënt, een man die letterlijk zijn gezicht heeft verloren
omdat zijn hele lichaam onherkenbaar is verbrand. Is de
Engelse Patiënt misschien een gezochte spion, die in 1942
neerstortte met zijn vliegtuig?..

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Ausgerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde;
19.30 Landermagazine; 20.00 Tagesschau; 20.15 Expeditionen ins tiereich 21.00 Made in Norddeutschland; 21.45 NDR info 22.00 Buttenwarder op platt 22.50 Grossstadtrevier 23.40 Der dicke 00.30 Nachttv

Eurosport
14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.30 Formule E 01.30 Snooker

TV Noord

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

Veronica

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wis17.40 Wat eten we?
mar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
18.00 Het blok Australie
Heute 19.25 Heldt 20.15 Aktenze19.30 Masterchef USA
20.30 The bodyguard; Amerikaanse ichen XY unglost 21.45 Heute journal
film uit 1992, met Kevin Cost- 22.15 Auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 00.30
ner
23.10 The blue lagoon; Amerikaanse Heute Xpress
film uit 1980, met Brooke
Shields

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.45 NDR info 22.00 Tatort 01.05
Nachttv

Europort

16.50 Achter gesloten deuren
18.40 Ghost whisperer
19.30 Ghost whisperer
20.30 Chicago fire
21.25 Chicago P.D.; misdaadserie
22.20 Gone; misdaadserie
23.10 Gone; dramaserie
00.05 Supernatural; fantasyserie
01.00 Nachttv

Net 5

Duitsland 3

SBS 6

SBS 9

Duitsland 1

22.55 Subconscious; Amerikaanse
thriller uit 2015
01.35 Nachttv

ERUIT GELICHT

17.55 VT wonen weer verliefd op je
huis
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.30 Steenrijk, straatarm; realityprogramma over arme en rijke
mensen
21.30 100 jaar jong; reportage
22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.30 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.10 Hart van Nederland

17.35 The bold and the beautiful;
soap
18.10 The bold and the beautiful;
soap
18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.30 ER
RTL 5
20.30 Love at sunset terrace; romantische film uit 2020
17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK; realityserie 22.30 House
23.30 ER
19.25 Ambulance down under
20.30 Ranking the stars; amusement 00.30 Nachttv
21.30 Britain’s got talent; talentenjacht
ÉÉN
22.40 24 uur in de ER
23.40 Ambulance down under
18.04 Het Journaal update; 18.10
00.40 The night shift
Weer; 18.15 Dagelijkse kost; 18.30
Blokken 19.00 Journaal 19.45 Iedereen beroemd; 20.10 Joker + lotto;
20.20 F.C. de Kampioenen 20.55
RTL 7
Switch 21.25 Vive la vie 22.25 Jour17.30 Flodder; Nederlandse comedy- naal/ Weer; 22.45 A million little
things 23.26 Loterijen 23.30 Dwars
serie
door Oceanie
18.00 Flodder
18.30 The A-team; actieserie
19.25 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
Ketnet/Canvas
20.30 U-571; oorlogsfilm
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 De konderen van de kolonie 20.00 Terzake; 20.25 Terzake
docu; rolstoel roadmovie 21.10
Seven worlds, one planet; natuurprogramm 22.10 Handmaid’s tale
23.50 Herhalingen

Duitsland 1

Duitsland 2

19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau;
20.15 Prinzessin Diana- Ikone, Mythos & konigin der herzen 21.45 NDR
info; 22.00 Die wunderbare welt des
lachens 23.45 The brokenwood mysteries

18.10 Traumacentrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 The English patient; filmdra-

RTL 4

19.50 Heiter bis todlicht morden im
norden 19.45 Wissen vor 8 20.00 Tagesschau 20.15 Und wer nimmt den
Hund? 21.45 Boeing das todliche
system 22.15 Tagesthemen 22.45
Kampf gegen schwazarbeit- teuer
und wirkungslos? 23.30 Wie die Dmark in den osten kam

Duitsland 3

SBS 9

NPO 2

Duitsland 1

19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15 Die
toten vom Bodensee- die vierte frau;
thriller 21.45 Heute-journal 22.15
Hunterkiller; actiefilm

21.30 Niets liever dan een kind
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde

TV-WOENSDAG

SBS 6
17.45 Hart van Nederland

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

Veronica heeft woensdagavond om half negen de film
Snakes on a plane op het programma staan. Nadat Sean
(Nathan Phillips) per ongeluk getuige is van een brute
moord, moet hij onder bescherming van FBI-agent Nelville Flynn (Samuel L. Jackson) van Hawaii naar Los
Angeles gevlogen worden om tegen een gangsterbaas te
getuigen. Maar de gangsters, onder leiding van Eddie
Kim (Byron Lawson), zijn niet van plan het zo ver te laten komen. Zij zetten een plan in werking waardoor het
toestel op 35.000 voet hoogte wordt aangevallen door het
enige wapen dat voor alle controles onzichtbaar was:
honderden dodelijke slangen.
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Bezoekers kunnen met bijzondere vr-brillen de wereld van de zeehond ontdekken.

Are you talking to me?
in Zeehondencentrum
PIETERBUREN - Zeehondencentrum Pieterburen heeft donderdag de nieuwe expositie Are
you talking to me? geopend.
Jaarlijks wordt het centrum geconfronteerd met pups die met bewuste of onbewuste acties door mensen gescheiden zijn van hun moeders. De expositie heeft dan ook
als doel te voorkomen dat zeehondenpups en moeders van elkaar
gescheiden worden door verstoring. Dit gebeurt door de bezoeker
middels een unieke beleving van
virtual reality hun invloed op zeehonden te laten ervaren. Een Waddensimulator neemt mensen mee
naar de Waddenzee om ze daar interactief de gevolgen van hun gedrag op de zeehonden te laten ervaren.
Als extra verdieping wordt de bezoeker bovendien meegenomen in
het bijzondere spraakvermogen
van zeehonden. Dit is gebaseerd op
het onderzoek door Dr. Andrea Ravignani, wiens prestigieuze Marie
Curie-fellowshiponderzoek onder
andere uitzoekt hoe zeehonden geluiden leren maken. Dit blijkt namelijk zo ver te gaan dat zeehonden als papegaaien geluiden na
kunnen doen. Zo wordt het publiek bewust gemaakt van wat zeehonden hen eigenlijk vertellen.
Ook wordt het publiek duidelijk
gemaakt dat een ‘huilende’ pup

niet noodzakelijkerwijs in problemen is en dat zeehonden die bij elkaar liggen wel degelijk gevoelig
zijn voor verstoringen.
De expositie is gebaseerd op twee
grote wetenschappelijke projecten
van het Zeehondencentrum en mo-

gelijk gemaakt door een bijdrage
van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het Zeehondencentrum zal
vanaf woensdag haar deuren weer
openen voor publiek. Kaartjes
kunnen, in verband met de coronamaatregelen, uitsluitend via de
website worden geboekt.

Groninger artiesten
treden op in De Boerderij
OOSTERWIJTWERD - In Eetcafé De Boerderij in Oosterwijtwerd zullen de komende periode tal van bekende Groninger
artiesten gaan optreden.
Zangeressen en actrices Alina
Kiers en Carmen Schilstra hebben
de handen ineen geslagen en hebben een coronaproof concept bedacht: genieten van Groninger artiesten gecombineerd met eten in
een grote oude Groninger boerenschuur aan het water in Oosterwijtwerd. De schuur van de boerderij
van de gastvrije familie Van Marum wordt helemaal coronaproof
ingericht als theater en voldoet
dan aan alle nu geldende coronamaatregelen.

Lonely Planet maakt
special over de Wadden

Vanaf 16 juli tot eind augustus
komt er een keur aan Groninger artiesten optreden: Erwin de Vries,
Pé en Rinus, Bert Visscher en Reinout Douma, Bert Hadders, Inge
van Calkar, De Bende, Izaline Calister, Gert Sennema, Meindert Talma, Harry Niehof, Henk Jan de
Groot, Alex Vissering, Klaas Spekken, Karin Noeken, Swinder,
Stroatklinkers, Jan Veldman, Wat
Aans, dj Sieme, Cochon bleu, Imca
Marina, Freek de Jonge en Arjen
Lubach.
,,Het is kort dag en we zijn met een
enthousiast ad-hoc-team hard aan
het werk om dit alles goed voor elkaar te krijgen”, vertellen Kiers en
Schilstra. Het programma en informatie over de kaartverkoop zijn te
vinden op www.tis-podium.nl

LAUWERSOOG - Een samenwerking tussen Lonely Planetmagazine en Visit Wadden
heeft geleid tot een minimagazine over de Wadden. Deze uitgave is gefinancierd door de
provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland en het
Waddenfonds.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (links) en Barbara Risselada, directeur
Marketing Groningen, tonen de Waddenspecial.

De special is door het team van Lonely Planet magazine in nauwe samenwerking met Visit Wadden gemaakt. Vorige week ontving de
Groninger gedeputeerde Mirjam
Wulfse al een exemplaar van de
Waddenspecial, uitgereikt door
Barbara Risselada, directeur Marketing Groningen.
In het 36 pagina’s tellende magazine neemt Lonely Planet de lezer
mee op reis door dit Werelderfgoed, met onder andere verhalen
over het waddengebied, inspirerende wandelingen en bijzondere
weekendjes weg in het waddenkustgebied. De waddenprovincies
hebben veel te bieden: de donker-

Ecologen RUG onderzoeken
effect Groningse zonneparken
NOORD-GRONINGEN - Ecologen van de Rijksuniversiteit
Groningen zijn gestart met
een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Groninger zonneparken.
De komende vijf jaar gaan de onderzoekers bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel van het onderzoek
is te komen tot de meest optimale
inrichting en beheer voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Het
betreft een onderzoek in opdracht van de provincie en producent van duurzame energie Solarfields.
Met het Klimaatakkoord stijgt de
productie van zonne-energie in
Nederland voor 2030 aanzienlijk
en daarmee ook het aantal grote
zonneparken naar 800. Gedeputeerde Henk Staghouwer vindt
het belangrijk dat zonneparken
op een zo natuurlijk mogelijke
manier in het landschap ingepast
worden. ,,Over het effect van zon-

nepanelen op de bodemkwaliteit
en biodiversiteit is nog weinig bekend. Vandaar dat we opdracht
hebben gegeven voor dit grootschalig wetenschappelijk onderzoek.’’
Het gaat om een onderzoek dat
uniek is in Nederland. Voor het
eerst worden verschillende opstellingen en vormen van beheer
van zonnepanelen getoetst. Daarmee wordt onderzocht welk effecten inrichting en beheer hebben
op de bodemkwaliteit en biodiversiteit en kunnen bijdragen
aan de verbetering ervan.
Onderzoeksleider namens de
RUG is dr. Raymond Klaassen.
Hij stelt dat er bij de onderzoekers extra aandacht voor de weidevogels zal zijn. ,,Dit is een
soortgroep die het zwaar heeft en
waarvoor de aanleg van zonneparken mogelijk een extra bedreiging vormt. Op een van de plekken waar dit najaar een groot
zonnepark gerealiseerd wordt,
hebben we een eerste meting gedaan. Er blijken graspiepers, gele
kwikstaarten en blauwborsten

voor te komen. Hoe reageren deze vogels op een opstelling met
meer ruimte tussen de zonnepanelen en een ecologisch beheer? De uitdaging is hoe we met
een ecologische inrichting van
zonneparken een plus op het leefgebied van boerenlandvogels
kunnen zetten.’’
De resultaten van het onderzoek
bieden handvatten voor een natuurlijke inrichting van zonneparken. Door te laten zien dat een
zonnepark positief bijdraagt aan
de biodiversiteit kan tevens de
maatschappelijke acceptatie voor
de aanleg van zonneparken vergroot worden.
Tot en met 2025 worden in de
provincie Groningen vijftien zonneparken van diverse eigenaren
vanaf de aanleg nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen bestaande zonneparken. Ook vinden er specifieke experimenten
met opstellingen plaats. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met een landelijke onderzoeksgroep.

ste nachten in één van de Dark
Sky-parken zoals National Park
Lauwersmeer, uitwaaien over de
dijken, pittoreske steden en dorpjes en natuurgebieden waar volop
rust en ruimte is. En natuurlijk is
wadlopen een unieke ervaring die
niet mag ontbreken bij een bezoek
aan het waddengebied.
Gedeputeerde Mirjam Wulfse is
erg blij met de samenwerking tussen de drie noordelijke marketingorganisaties. ,,Fijn om te zien dat
dit leidt tot deze mooie productie
in mijn favoriete magazine, de Lonely Planet. Hiermee geven wij de
bezoekers maar ook de bewoners
inspiratie en zetten wij ondernemers uit het Groningse waddenkustgebied in het zonnetje.”
De Waddenspecial is een bijlage
van het zomernummer van Lonely
Planet magazine, dat nu in de winkels ligt. Daarnaast is de special
deze zomer gratis verkrijgbaar bij
de regionale toeristische ondernemers en plaatselijke VVV’s.
Lonely Planet is een vooraanstaand reismediabedrijf en ’s werelds grootste reisgidsenuitgever.
Het bedrijf publiceert al sinds
1973 inspirerende en betrouwbare
informatie voor elk type reiziger.
De afgelopen 40 jaar heeft Lonely
Planet een bijzondere reisgemeenschap opgebouwd en meer dan 145
miljoen reisgidsen in de Engelse
taal gepubliceerd.
In Nederland en België wordt het
maandelijkse reistijdschrift Lonely Planet magazine door uitgeverij
Pijper Media gepubliceerd. Het
magazine heeft een oplage van
30.000 stuks. Lonelyplanet.nl is
een website voor de dagelijkse
portie reisinspiratie met informatie over (bijna) alle bestemmingen
op aarde.
Het project Visit Wadden beslaat
het hele Waddenkustgebied, van
Groningen tot en met Noord-Holland, en is in april 2019 van start
gegaan met als doel duurzaam toerisme in het Waddengebied te stimuleren. Visit Wadden is een samenwerking tussen ondernemers,
natuur- en erfgoedorganisaties en
de drie toeristische marketingorganisaties: Marketing Groningen,
Merk Fryslân, Holland boven Amsterdam.

Kledingpas
voor minima
in Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Inwoners van de gemeente Het Hogeland die rond moeten komen
van een minimuminkomen, hebben vorige week een Kledingpas
toegestuurd gekregen. Met de
Kledingpas kunnen zij kleding
voor hun kinderen (tot 18 jaar)
kopen. Men ontvangt een kledingpas van 25 euro voor elk
kind jonger dan 18 jaar. Hogelandsters die de pas niet hebben
ontvangen maar wel in aanmerking denken te komen, kunnen
de pas aanvragen via de gemeentelijke website.

Gedeputeerde Nienke Homan opende vorig jaar in ‘t Zandt een zonnepark met 1500 panelen.
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Feestelijke start Donkerte
van het Waddengebied

Jubilaris bij Kunst
Na Arbeid Usquert
USQUERT - Toneelvereniging
Kunst Na Arbeid uit Usquert is
een jubilaris rijker geworden.
Tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting van de vereniging, dit
jaar vanwege de coronacrisis op
anderhalve meter afstand gehouden, werd vastgesteld dat
Martha Brugge-Huizinga maar
liefst 25 jaar lid is van de toneelvereniging.
Tijdens de seizoensafsluiting werd
Martha Brugge-Huizinga daarom
uiteraard even flink in het zonnetje gezet: 25 jaar is immers een
mooie mijlpaal om even bij stil te
staan. De jubilaris is in 1995 lid geworden en heeft zich in die afgelopen jaren flink ingezet voor de toneelvereniging. Zij is actief spelend lid en is daarbij ook al vele jaren actief als bestuurlid van de
vereniging. Daarnaast is zij samen
met haar man en hun bedrijf Onderhoudsbedrijf Conny Brugge uit
Usquert één van de vaste sponsors
van de toneelclub. De afgelopen
vier jaar was ze ook nog eens, samen met een paar andere leden
van de club, leidster bij de jeugdafdeling van KNA.
Uit handen van voorzitter Harald

Wiersema kreeg zij een grote bos
bloemen overhandingd en een oorkonde als blijk van waardering
van 25 jaar inzet en lidmaatschap
voor en van Kunst Na Arbeid. Volledig verrast nam ze de bloemen
en haar oorkonde in ontvangst. Ze
was er zichtbaar blij mee.
De toneelvereniging heeft daarmee het toneelseizoen 2019-2020
afgesloten. Het was voor de club
vanwege de coronacrisis een andere afsluiting dan normaal. De vereniging heeft in februari nog met
de jeugdafdeling op de planken
gestaan en een spetterende uitvoering gegeven. Daarna was het de
beurt aan de volwassengroep van
Kunst Na Arbeid om op te treden,
maar de coronacrisis gooide roet in
het eten. De toneeluitvoering werd
uitgesteld naar oktober, in de hoop
dan wel een toneeluitvoering op te
kunnen voeren. Binnenkort komt
de toneelvereniging met meer informatie naar buiten omtrent deze
uitvoering, die mogelijk wederom
afgelast gaat worden.
Kunst Na Arbeid hoopt komend
seizoen gewoon weer op de planken te staan, samen met jubilaris
Martha Brugge. Dan viert de toneelvereniging zelf ook een mijlpaal: de vereniging bestaat dan
maar liefst 90 jaar.

LAUWERSOOG - Het programma De Donkerte van het Waddengebied is vorige week online
van start gegaan. Het programma is er op gericht om bewoners, recreanten en toeristen
de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en
nieuwe rustzoekende toeristen
naar de Waddenkust te trekken.
Het programma is een initiatief
van de Natuur en Milieufederaties
van Friesland, Groningen en
Noord-Holland, de Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Onder anderen wethouder Bert Nederveen (links) en museumdirecteur Heidi Renkema bekijken een
deel van de nieuwe expositie.

Expositie over de
Oude Riet geopend
EZINGE - In Museum Wierdenland in Ezinge is vrijdag
de nieuwe tentoonstelling Langs de oevers van de Oude
Riet geopend door cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse.
Vanwege de coronabeperkingen
was er slechts plek voor 30 genodigden (onder wie de wethouders
Hylke Westra en Bert Nederveen
van het Westerkwartier) en vond
de opening buiten plaats. Andere
belangstellenden konden via een
livestream deze gebeurtenis volgen.

Ader

Martha Brugge-Huizinga is 25 jaar actief voor Kunst Na Arbeid
en dat leverde haar bloemen en een oorkonde op.

Eduard Zuidema naar Gorecht
LEENS - Eduard Zuidema gaat aan de slag als assistent-trainer bij de
hoofdmacht van tweedeklasser Gorecht uit Haren. De oud-voetballer
van FC LEO uit zijn geboortedorp Leens gaat samenwerken met
hoofdtrainer Hans van der Ploeg, die in het verleden trainer was van
Viboa in Winsum en CVVB in Bedum. Hiervoor was Zuidema drie seizoenen actief als trainer van het tweede elftal van Zuidhorn. Hij zou
de overstap maken naar Be Quick 1887, maar dat ging uiteindelijk
toch niet door. In Gorecht heeft de Leenster een nieuwe uitdaging gevonden.

In deze tentoonstelling wordt nu
eens niet gekeken naar het wierdenlandschap, maar naar het
landschap van het Westerkwartier,
in het hart van Noord-Nederland,
vertelde directeur Heidi Renkema. Sinds 1 januari 2019 bevindt
Museum Wierdenland zich in de
nieuwe gemeente Westerkwartier.
De Oude Riet is een voormalige getijderivier die als een (on)zichtbare ader door deze gemeente
loopt. Het stroomdal van de Oude
Riet is al duizenden jaren een plek
waar mensen wonen en werken.
Wat is de geschiedenis van het
landschap en de landbouw in deze
regio? Welke ontwikkelingen vinden er plaats en hoe ziet de toekomst er uit? Welke rol spelen de
boeren?

Kunstwerken onderstrepen belang
van Starkenborch en Abelstok
WEHE-DEN HOORN - Het terrein van de voormalige borg
Starkenborch bij Wehe-den
Hoorn is sinds kort een kunstwerk rijker. Ook in de 75 jaar
oude boomgaard Abelstok bij
Mensingeweer is een kunstwerk geplaatst. Hiermee wordt
het historisch belang van beide
locaties onderstreept.
Arjen Boerstra maakte voor de
voormalige borg Starkenborch een
functioneel kunstwerk dat naar de
geschiedenis van de plek verwijst,
maar waar mensen ook lekker op
kunnen zitten. Samen met het opknappen van de lanen en het grasveld, het schonen van een deel van
de gracht en het herstel van de beplanting hoopt Staatsbosbeheer
hier weer een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers
van te maken. De provincie Groningen stelde subsidie beschikbaar.
Staatsbosbeheer in Groningen
kiest er nadrukkelijk voor om deze
cultuurhistorische landschapselementen te behouden en te verster-

ken. Naast het bos en borgterrein
Starkenborgh geldt dat ook voor
de nabijgelegen oude hoogstamboomgaard Abelstok bij Mensingeweer. Teamleider Hogeland Marcel Jager: ,,Deze cultuurhistorische
elementen zijn de dragers van het
landschap van Het Hogeland. Ze
zijn belangrijk voor onze geschiedenis en daarmee ook voor onze
toekomst. Ze zeggen iets over wie
we hier zijn. Dat vinden we als
Staatsbosbeheer belangrijk en
daarom zetten we er op deze manier een plus op.”
In het bos van Wehe-den Hoorn is
de plek van de oude borg nog
zichtbaar in het carrévormige veld
midden in het bos. Het kunstwerk
van Arjen Boerstra accentueert
hier de maat van de voormalige
borg. De trap verwijst naar de trap
naar de voordeur. Aangezien het
borgterrein een archeologisch
waardevol monument is, is het
kunstwerk óp de bodem geplaatst
en niet erin. De karakteristieke lanen, de beplanting en de gracht
worden later dit jaar aangepakt.
Er komt een nieuw wandelpad met
twee nieuwe bruggen over de voor-

Gedeputeerde Henk Staghouwer
van de provincie Groningen beet
tijdens de bijeenkomst het spits af.
Hij had nooit gedacht ‘geen schijnwerper te willen plaatsen op het
Waddengebied’ en legde in zijn

malige gracht. Een deel van het
bos zal wat wilder blijven, een deel
wordt intensiever beheerd door
Staatsbosbeheer.
Het bos Abelstok bij Mensingeweer is een 75 jaar oude hoogstamboomgaard. Hier werd eerder essentaksterfte aangetroffen waardoor een deel van de essen moest
worden gekapt. Het was de aanleiding om ook dit bos een flinke opknapbeurt te geven. In samenwerking met de Noordelijke Pomologische Vereniging werden nieuwe
fruitbomen geplant en een wandelpad aangelegd. Ook hier heeft
Staatsbosbeheer nu met financiële
steun van de provincie Groningen
een functioneel kunstwerk kunnen
realiseren: een brug die tegelijkertijd een picknickbank is, van kunstenaar Lambert Kamps.
Nu ook het kunstwerk van Arjen
Boerstra is opgeleverd zijn beide
functionele kunstwerken klaar en
te gebruiken voor bezoekers. Na
de vakantie zal er nog een feestelijke (en aan eventuele coronamaatregelen aangepaste) bijeenkomst plaatsvinden.

In het bos van Wehe-den Hoorn is de plek van de oude borg nog zichtbaar. Daar is nu een kunstwerk
geplaatst.

Op een 3D-geprinte maquette is
het stroomdal van de Oude Riet
extra duidelijk te zien. Met speciale beamers worden kaarten op de
maquette geprojecteerd en ziet
men het landschap langzaam veranderen door de jaren heen. Ook
zijn de ‘parels van het Westerkwartier’ uitgelicht en komen bezoekers meer te weten over de verschillende landschapstypen, de natuur en de waterlopen.
In de tentoonstelling staan diverse
kunstwerken van Flos Pol en Koos
Buist, gemaakt van natuurlijke lokale materialen zoals klei, riet en
lisdodde. Goudsmid Roger Veldman uit Ezinge heeft de ambtsketen van de nieuwe gemeente Westerkwartier ontworpen. De keten
verbeeldt de waterloop die alle
dorpen verbindt: de Oude Riet.
De expositie ontstond op initiatief
van het Platform Oude Riet en Museum Wierdenland. In het platform werken veel instanties samen. Er is een Masterplan behoud
Rietdal opgesteld met als hoofddoel de blijvende waarneembaarheid van het dallandschap Oude
Riet in het landschap, vertelde
Koos Vos van het platform. Dat betekent onder meer de Oude Riet
weer meanderend maken, zicht-

Kunstenaars
houden nieuwe
raamroute
KANTENS - De aan de atelierroute Hoge Noorden deelnemende kunstenaars zullen zondag weer een alternatieve
kunstroute organiseren.
In verband met de coronacrisis
werden in de weekenden van
Hemelvaart en Pinksteren
raamroutes gehouden. Kunstliefhebbers konden de ateliers
weliswaar niet bezoeken, maar
wel genieten van kunstwerken
voor de ramen. Sommige kunstenaars hadden hun werk in de
tuin tentoongesteld of men had
een kraampje op de oprit ingericht. Het werd een groot succes. Vele bezoekers genoten van
de kunstwerken.
Aangemoedigd door dit succes
wordt zondag weer zo’n alternatieve kunstroute gehouden. Belangstellenden zijn tussen 12.00
en 17.00 uur welkom bij de deelnemende kunstenaars. In Loppersum kan men terecht bij
Nanny ter Wiel, in Onderdendam bij Edwin Grissen en Jan
Mulder en in Huizinge bij Emca
Wildeman. Verder doen ook de
Zandtsters Marilyn Josiena en
Jos Mulders mee en kan men in
Doodstil terecht bij Oscar de
Jong en Hilde van Heuveln.
Eveneens is tijdens de route in
Roodeschool werk te zien van
Linda Bouter en Tiny BouterSnijders en in Rottum kan men
de kunst van Kim Haaxma en
haar gast Corrie Bisschop bewonderen. In Kantens doen
John van de Rijdt en Gerda Onnes mee, terwijl schilder Theo
Onnes er aanwezig is als gastexposant. Nieuw in de route is
Mary Velthoen uit Middelstum.
De adressen van alle deelnemers zijn te vinden op de website www.gerdaonnes.com.

baar maken van de cultuurhistorische parels rond de Oude Riet, recreatief-toeristische ontwikkeling
en streven naar een streekproducteneconomie.
De Oude Riet moet onderdeel wor-

den van gemeentelijk en provinciaal beleid, was het pleidooi van
Vos. Mirjam Wulfse kon dat alleen
maar ondersteunen. De tentoonstelling is tot en met 29 november
in Ezinge te zien.

openingswoord de nadruk op afstemming met bewoners van het
gebied, zodat ook zij in alle rust
kunnen blijven genieten van de
donkerte van de nacht. De online
aftrap bracht alle initiatiefnemers
samen, alwaar zij de diverse projecten over beleving en behoud
van duisternis in het Waddengebied aan elkaar presenteerden en
een virtuele tour door het heelal
kregen.
Het vierjarige programma wil een
stimulans zijn voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme in de
Waddenregio en richt zich zowel
op toeristen als op lokale bewoners
en ondernemers. Het programma
beslaat de hele Waddenkust: van
Den Oever tot aan de Eemshaven,
inclusief de Waddeneilanden
Schiermonnikoog en Terschelling.
Daarnaast zijn er projecten om de
nachtnatuur te versterken, zoals
Wad een Nachtleven in De Waadhoeke en projecten om de nacht te
beleven. Bijvoorbeeld met de expositie Op pad door nacht en dag bij
het Wieringer Eilandmuseum,
sterrenkijkavonden en nachtwandelingen bij Dark Sky Park Lauwersmeer en de Nacht van het
Wad, boordevol leuke nachtactiviteiten.
Tot slot zijn er projecten om bewustwording, kennis en beleving
van de duisternis en nachtflora en
nachtfauna in het Waddengebied
te stimuleren en ondersteunen.
Het gaat om het opzetten van een
meetnetwerk lichtvervuiling, het
maken van een Nachtalmanak van
alle nachtlocaties en -activiteiten,
het opleiden van natuurgidsen om
nachtexcursies te begeleiden en
producten ontwikkelen met en
voor lokale toeristische ondernemers.

Meijsters mogen meedenken
over nieuw gezondheidsplein
UITHUIZERMEEDEN - Noorderzorg onderzoekt in nauw
overleg met de gemeente Het
Hogeland, stichting Dorpsbelangen, Meij-Invest en Ondernemersvereniging Eemsmond
Noord de mogelijkheden voor
een gezondheidsplein in Uithuizermeeden. De inwoners
mogen er in een doorlopende
bijeenkomst hun zegje over
doen.
Doel daarvan is de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden. Onderzocht wordt of een gezondheidsplein gekoppeld aan wonen
en zorg gerealiseerd kan worden,
met ruimtes voor ontmoeting en
informatie voor bijvoorbeeld eerstelijns zorg en wellicht specialistische spreekuren. Uitgangspunt is
hiervoor samen met het dorp te komen tot een integrale visie op wonen en zorg in Uithuizermeeden.
De wens hiervoor komt mede voort
uit het dorp en maakt onderdeel
uit van de vastgestelde Gebiedsagenda Uithuizermeeden. Het onderzoek moet antwoord geven op
de vraag of een gezondheidsplein
en in welke vorm wenselijk en
haalbaar is.
Op donderdag 9 juli wordt er een
doorlopende bijeenkomst gehouden in de sporthal Scherphorn

waarbij de organisatoren in kleine
groepen (maximaal 10 personen,
tijdsduur maximaal 1 uur) met inwoners en professionals in gesprek
willen om mee te denken over een
gezondheidsplein, wonen en zorg
in Uithuizermeeden.
Men wil weten waar behoefte aan
is op het gebied van zorg in de nabijheid en wat men verstaat onder
een gezondheidsplein? Welke woningtypen ontbreken nog in het
dorp? Op welke locaties denkt
men dat dit moet worden gerealiseerd? Het zijn voor de organisatie
relevante vragen die men graag
wil bespreken.
Vanwege de RIVM-richtlijnen met
betrekking tot het coronavirus is
er voor gekozen om geen grootschalige bijeenkomst te organiseren maar in kleine groepen van
maximaal 10 personen met elkaar
een uur lang in gesprek te gaan.
De sporthal is een grote ruimte
waarbij de afstandsnorm van 1,5
meter gerespecteerd kan worden.
Bovendien wordt na elke sessie de
ruimte gedesinfecteerd en worden
loopstromen gescheiden
Meedenken kan door een e-mail
met naam te sturen naar communicatie@noorderzorg.nl onder vermelding van aanmelding Wereldcafe Uithuizermeeden. Men kan
daarbij aangeven op welk moment
van de dag (dagdeel of tijdstip)
men bij voorkeur in gesprek wilt

gaan en daarbij ook een tweede
voorkeurskeuze te noemen. De organiserende partijen hebben de
dag gepland van 08.30 uur tot
21.00 uur afhankelijk van het aantal deelnemers. Elke sessie duurt
een uur met daartussen telkens
een half uur ruimte. Indien men
zich niet via de e-mail kan aanmelden, kan men ook contact opnemen met Noorderzorg via het telefoonnummer: 0595 745010.

Laatste
vergadering
Het Hogeland
UITHUIZEN - In de raadzaal
van het gemeentehuis in Uithuizen wordt woensdag de laatste
raadsvergadering van de gemeente Het Hogeland voor het
zomerreces gehouden. In verband met de coronacrisis zijn
pers en publiek nog altijd niet
welkom. De vergadering is wel
digigtaal te volgen. Inwoners die
over een onderwerp willen inspreken, kunnen zich melden
bij de griffier. Op de agenda
staat onder andere de jaarrekening. De vergadering start om
19.00 uur.

Zingen voor jarige Waddenzee
LAUWERSOOG - Het is elf jaar geleden dat de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed. De
verjaardag van Werelderfgoed Waddenzee zou afgelopen weekend gevierd worden met de Dag van het
Wad. In verband met de coronacrisis is dat feest afgelast, maar de verjaardag werd niet vergeten. In
Lauwersoog werd gezongen voor het Wad. Onder muzikale begeleiding van Matthijs Lievaart (alias
Jutter Thijs van Doe Mee, Verlos de Zee) zongen onder anderen gedeputeerde Henk Staghouwer en havendirecteur Harm Post uit volle borst mee tijdens ‘Zingen voor de Waddenzee’. Van de dijk vanaf
Den Helder tot aan de dijk bij de Duitse grens was het zingen voor de Waddenzee één van de traditionele activiteiten van de Dag van het Wad die nog wel doorging. Organisator van deze muzikale actie
was Nienke Dijkstra van Doe eens Wad. Foto: Ronnie Afman.
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Middelbare scholen na
de zomer volledig open
NOORD-GRONINGEN - Het
gaat tot dusverre goed met de
bestrijding van het coronavirus.
Daarom kunnen de middelbare
scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs na de
zomervakantie helemaal open.
Vanaf 1 juli hoeven leerlingen
in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.
,,Dit is goed nieuws voor scholieren. Dit betekent dat leerlingen na
de zomervakantie weer gewoon les
op school krijgen. Daar hebben
leerlingen en leraren ook veel behoefte aan, na al die weken onderwijs achter een computerscherm,”
zegt minister Arie Slob (Basis en
Voortgezet Onderwijs).
Volgens de medisch deskundigen
van het Outbreak Management
Team (OMT) is het verantwoord
om de 1,5 meter afstand tussen
leerlingen te schrappen in het
voortgezet (speciaal) onderwijs.
Dit kan leiden tot verspreiding van
het virus, maar dat risico weegt
niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het
welzijn van jongeren. Uit de cijfers
blijkt dat scholieren nauwelijks
besmet raken met het virus en als
het gebeurt, verloopt de ziekte
mild.

Aangepaste manier
De volledige heropening van het
voortgezet (speciaal) onderwijs zal
na de zomervakantie wel op een
aangepaste manier gebeuren.
Leerlingen en onderwijspersoneel

moeten altijd 1,5 meter afstand
houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de
school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan
zoveel mogelijk lopend of met de
fiets naar school. De protocollen
voor scholen worden aangepast
aan de nieuwe situatie.
Onderwijspersoneel en jongeren
die zelf coronaklachten hebben óf
gezinsleden met deze klachten komen niet naar school. Dat geldt
ook voor onderwijspersoneel en
jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de
risicogroep behoren. Dit gebeurt in
overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen
dan onderwijs op een andere wijze
aangeboden. Onderwijspersoneel
en jongeren met klachten kunnen
worden getest of ze het virus hebben.

De nieuwe vier-onder-een-kap-woningen zijn geschikt voor gezinnen,
aardbevingsbestendig, gasloos en
zijn gebouwd volgens het door
VDM Woningen ontwikkelde ZERO-concept. Dit type woning
draagt substantieel bij aan een

LAUWERSOOG - Voor de afhandeling van de schade veroorzaakt door de containerramp met de MSC Zoe heeft de
rederij een eindbod gedaan.
Fractie Visser in de gemeenteraad van Het Hogeland heeft
nogal wat kritiek op dit bod.

Leerlingenvervoer
In het leerlingenvervoer hoeven
leerlingen geen 1,5 meter afstand
van elkaar te houden. Tussen leerlingen en de chauffeur gebeurt dat
wel zo veel mogelijk. Als dat niet
lukt, draagt de chauffeur een medisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten
zich houden aan de richtlijnen van
het RIVM.
Het primair onderwijs is al volledig open. De afstandsregel in basisscholen wordt wel versoepeld. Tot
nu toe moesten leraren zoveel mogelijk afstand houden van leerlingen tot 13 jaar. Vanaf 1 juli hoeft
dat niet meer.

Woningen Ticheldobbe
nu allemaal bewoond
MIDDELSTUM - Woningcorporaties Woongroep Marenland
en Wierden en Borgen hebben
zestien nieuwe woningen aan
de Ticheldobbe in Middelstum
gebouwd. Donderdag ontvingen
de laatste bewoners de sleutels
van hun nieuwe woning. De
nieuwe huizen worden nu allemaal bewoond.

Fractie Visser kritisch
over eindbod MSC Zoe

duurzame buurt door het terugdringen van het energieverbruik
en de CO2-uitstoot.
De oplevering ging door de maatregelen tegen corona wat anders
dan normaal. Normaal gesproken
worden bewoners door Woongroep
Marenland uitgenodigd op kantoor
voor de ondertekening of gebeurde dat in de nieuwe woning. Nu
kregen de nieuwe bewoners van
tevoren het huurcontract toegestuurd en stuurden ze het ondertekend terug. Op de dag van de sleuteloverdracht liep de opzichter
met één en maximaal twee personen een rondje door de woning.
Daarbij gaf hij uitleg en konden
bewoners vragen stellen.

Bondscoach Sarina Wiegman. Onder haar leiding werd Oranje in 2017 Europees kampioen. Vorig
jaar werd de WK-finale bereikt.

Bondscoach Sarina
Wiegman verrast Winsum
WINSUM - Voetbalvereniginig Winsum is dinsdagavond,
tijdens een online-bijeenkomst met andere voetbalclubs,
verrast door Sarina Wiegman. De bondscoach van de
Oranje Leeuwinnen, en sinds 14 februari ambassadeur
meiden- en vrouwenvoetbal, kondigde samen met Steven
Sedee, manager sportsponsoring ING, aan dat de voetbalclub een driejarig sponsorcontract krijgt van ING.
De Winsumer voetbalvereniging
krijgt dit contract omdat zij, net
als bijna 200 andere clubs, dit
voorjaar een plan heeft ingediend
om het meidenvoetbal verder te
ontwikkelen binnen de vereniging.
Eerder werd vv Winsum, zoals gemeld, al door de KNVB geselecteerd voor een ontwikkelingsprogramma voor meiden- en vrouwen.
Binnen vv Winsum is Chantal
Streppel projectleider voor dit ontwikkelingsprogramma. Zij stelde
samen met bestuurslid sponsoring
Peter Ritzema het vervolgplan op.
Op basis van dit voorstel is vv Winsum door de jury geselecteerd als
één van de 60 clubs waar ING een
sponsorcontract mee aangaat. ING
en de KNVB willen zo samen met
de club het meidenvoetbal verder

Laatste bezwaren tegen
hoogspanningslijn van tafel
EEMSHAVEN - Ook de laatste
bezwaren tegen de nieuwe
hoogspanningslijn tussen de
Eemshaven en Vierverlaten zijn
door de Raad van State van tafel geveegd.
De nieuwe hoogspanningslijn is
nodig om de in de Eemshaven opgewekte of aan land gekomen
stroom
(via bijvoorbeeld de
stroomkabel tussen Nederland en
Noorwegen) verder te kunnen
transporteren. De huidige lijn
heeft onvoldoende capaciteit. Tegen de veel forser uitgevoerde lijn

is jarenlang geprotesteerd. Tegenstanders, waaronder ook gemeenten en de provincie, twijfelden niet
over nut en noodzaak, maar in hun
ogen werd het landschap wel ‘verknipt’. Men zag dan ook graag dat
de stroomlijn op de meest kwetsbare gebieden -zoals het Reitdiepgebied en Nationaal Landschap
Middag-Humsterlandondergronds werd aangelegd. De verantwoordelijke ministers Henk Kamp
en diens opvolger Eric Wiebes
voelden daar niets voor, het zou te
duur zijn, en eind vorig jaar verwees ook de Raad van State het
idee naar de prullenbak. Daarmee

Levensloopwoningen
op Vogelzanglocatie

BEDUM - Op de voormalige Vogelzanglocatie aan de Kwekerij in
Bedum worden achttien levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Corporatie Wierden en Borgen geeft na de bouwvak het
startsein voor de bouw. De woningen worden naar verwachting
medio mei 2021 opgeleverd. Directeur-bestuurder Matthieu van
Olffen ondertekende vorige week het contract. De woningen worden gebouwd door aannemer Paas B.V. In 2010 kocht Wierden en
Borgen de gesaneerde grond van de voormalige gemeente Bedum.
Door de aardbevingsproblematiek liepen de plannen sterke vertraging op. De laatste jaren is gewerkt aan een toekomstbestendig
plan. De levensloopwoningen worden aardbevingsbestendig gebouwd en de basisvoorzieningen, zoals de badkamer, keuken en één
slaapkamer, bevinden zich op de begane grond van de woning. De
woningen worden gebouwd op de voormalige locatie van Vogelzang Trailerbouw. Jan Vogelzang kocht de locatie in 1934 van de
failliete vlasfabriek van Aalfs en stichtte er een machinefabriek en
trailerbouwbedrijf. In 2008 werd de locatie verkocht aan de gemeente Bedum, die de grond saneerde en doorverkocht aan Wierden en Borgen

Het eindbod houdt onder andere
in dat MSC het grootste deel van
de schadeclaims vergoedt, behalve
de overheadkosten. Verder zijn er
afspraken gemaakt over een fonds
voor als er in de toekomst nog afval moet worden opgeruimd. Daar
trekt MSC Zoe ruim zeven ton voor
uit. Ook gaan er enkele tonnen
naar het Fishing for Litter-programma en naar het ministerie voor toekomstige bergingen. Opmerkelijk
is dat de rederij zich met dit eindbod wil vrijwaren van verdere aansprakelijkheid.

waren de belangrijkste bezwaren
tegen de aanleg van de lijn zelf
van tafel en kon de realisatie beginnen. Wat wel bleef staan, was
de kritiek op het landelijk inpassingsplan. Ook de Raad van State
vond dat onvoldoende uitgewerkt.
De minister kreeg een half jaar de
tijd om zijn plannen aan te passen.
In februari werden wijzigingen
doorgevoerd en vorige week boog
de Raad van State zich over het
aangepaste plan.
Verschillende
bezwaarmakers,
waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen, vinden dat de
beschreven
maatregelen
nog
steeds te vaag zijn. Zo plaatst men
vraagtekens bij de plannen om de
dijkdoorbraak bij De Poel in de
Wolddijk bij Bedum met beplanting te accentueren en, eveneens
in Bedum, bij het herstellen van de
verbinding tussen Ter Laan en de
Wroetende Mol. Men vindt het onduidelijk hoe en wanneer de beplanting wordt gerealiseerd en
men vraagt zich af wat met het
herstellen van de verbinding
wordt bedoeld.Volgens de Raad
van State hoeft niet nu al op perceelsniveau vast te staan welke
landschappelijke maatregelen getroffen moeten worden. Men vindt
het aangepaste plan van de minister ‘toereikend’. ,,Het verschil met
het oorspronkelijke Landschapsplan is er met name in gelegen dat
daarin slechts mogelijke landschapsmaatregelen waren beschreven, zodat onduidelijk was welke
maatregelen de ministers ten minste noodzakelijk vinden. In het gewijzigde Landschapsplan zijn de
concrete maatregelen opgesomd
die volgens de ministers minimaal
gerealiseerd dienen te worden”,
stelt de Raad van State vast.
De bezwaren veegt men van tafel
en daarmee staat nu niets de nieuwe hoogspanningslijn meer in de
weg.

professionaliseren en ontwikkelen.

Sympathieke manier
De voetbalclub ontving een uitnodiging van ING om afgelopen dinsdag deel te nemen aan een online
bijeenkomst, waarin goed nieuws
aangekondigd zou worden. Tijdens
deze bijeenkomst vertelde Sarina
Wiegman vervolgens aan vv Winsum en 59 andere clubs het mooie
bericht dat ze een sponsorcontract
kregen. ,,Een geweldige en sympathieke manier om te horen dat de
pitch van vv Winsum is gewaardeerd en dat we de samenwerking
met ING aan kunnen gaan”, zegt
Ben Breukelman, voorzitter van vv
Winsum. ,,Met het sponsorgeld
gaan wij een campagne inrichten
om meer meiden enthousiast te
maken om te komen voetballen bij
onze mooie club. We willen ook
meer vrouwelijke trainers en be-

Platform met
blije vissen
LAUWERSOOG - Het verbeteren van de visstand in de Waddenzee is een speerpunt van de
Waddenvereniging. Om de positieve ontwikkelingen op dit vlak
inzichtelijk te maken, is het
platform blijevis.nl gelanceerd.
,,Zonder vissen missen we een
belangrijke bouwsteen in het
voedselweb. Vogels, zeehonden
en grote roofvissen zijn van de
vissen afhankelijk. Veel vissen
in verschillende soorten, maten
en leeftijden zorgen voor een robuuste Waddenzee die tegen
een stootje kan. Met lobby en
verschillende projecten proberen we de rijkdom van de Waddenzee weer te laten groeien.
Het opheffen van barrières voor
trekvissen is daarin een belangrijk onderdeel. We zijn blij dat
het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en dat er in Nederland meer en meer initiatieven
ontstaan die vismigratie bevorderen. Dat betekent meer betrokken partijen met meer verhalen”, zegt de Waddenvereniging. En daar past volgens hen
een nieuw platform bij: Blijevis.nl. Dat platform richt zich
niet alleen op de Waddenzee,
maar op blije vissen in heel Nederland. Het resultaat is een
aansprekende website over vismigratie in Nederland. De Blije
Vis vormt hierin het inspirerende icoon dat de positieve ontwikkelingen en inspanningen op
gebied van vismigratieherstel
verbindt en viert. Het doel van
de website is bezoekers, jong en
oud, bekend te maken met het
thema vismigratie en waarom
gezonde rivieren en vispopulaties zo belangrijk zijn. De Bije
Vis website is gericht op een
breed publiek en staat vol informatie over vismigratie, aansprekende projecten, leuke weetjes,
activiteiten en educatiemateriaal voor scholen.

stuurders aantrekken, wat een
enorme bijdrage zou leveren aan
de ontwikkeling van het meidenvoetbal.”
KNVB en ING zetten zich samen in
om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen Het
moet ‘normaal’ worden om bij
voetbal ook meteen te denken en
te praten over meiden- en vrouwenvoetbal. De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is dan
ook om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in
de voetbalwereld. De komende
vijf jaar werken de KNVB en ING
gezamenlijk aan een groei van 25
procent naar 200.000 vrouwelijke

KNVB-leden en 25 procent meer
vrouwelijk kader bij amateurclubs. Steven Sedee, manager
sportsponsoring ING: ,,Amateurverenigingen zijn de basis van het
Nederlandse voetbal. Zij hebben
de kennis, kunde en faciliteiten in
huis om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden en een plek te
geven die het verdient. Vv Winsum is een van de clubs die met
hun pitch laten zien dat ze het meidenvoetbal een warm hart toedragen en het echt willen laten groeien. De motivatie en passie spat er
vanaf en wij zijn blij dat wij als
ING ook in deze tijd hier aan kunnen bijdragen.”

NAM-praktijken
,,Waarom zou dit überhaupt wenselijk zijn?”, wil Linda Visser van
de Fractie Visser van het college
van Het Hogeland weten. Volgens
die partij speelt de rederij het
hard. ,,Zwicht u voor deze manipulatie. Zij hebben toch weinig te eisen, want ze zijn immers aansprakelijk. Dit lijken wel NAM-praktijken in het klein”, vindt Linda Visser. Zij wil ook weten wat het eindbod betekent voor de gemeente
Het Hogeland.

Strijdbaar
Het onderzoek waaruit blijkt dat
er een kans is op een herhaling
van de containerramp boven de
Waddeneilanden (zie elders deze
editie), heeft eveneens tot vragen
van Fractie Visser geleid. ,,Er moet
actie ondernomen worden voor het
stormseizoen dit najaar van start
gaat. Kunnen wij van het college,
en met name van de burgemeester, een strijdbare inzet verwachten?” Ook wil ze weten welke actie
er concreet vanuit Het Hogeland
ondernomen wordt.

Tsjernobyl in
kerk Vierhuizen
VIERHUIZEN - In de kerk van
Vierhuizen zijn in de maanden
juli en augustus fotomateriaal
en teksten van het kunstproject
Tsjernobyl Who Cares? te zien.
De kerk is alle dagen open van
9.00 tot 21.00 uur.
Merle van der Kooi (schrijfster)
en Jessica van Dijk (kunstenaar/fotograaf) hebben vorig
jaar een reis gemaakt naar de
Wit-Russische kant van Tsjernobyl voor het kunstproject Who
Cares?. Zij hebben drie dagen
fulltime gefotografeerd en geschreven over hoe het is om in
een gebied te zijn met de gedachte dat misschien onze hele
planeet er ooit zo uit gaat zien:
verwoest, geplunderd en besmet
door de mens.

Windparken op zee hebben
negatief effect op kabeljauw
LAUWERSOOG - Geluiden van
de bouw of exploitatie van
windmolenparken op zee hebben een negatief effect op de
kabeljauwpopulatie. Dat blijkt
uit onderzoek van Floor Soudijn, theoretisch ecoloog bij Wageningen Marine Research
(WMR).
In het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B vertelt Soudijn over haar
onderzoek waarin aangetoond
wordt dat onderwatergeluid leidt
tot hogere energetische kosten of
een lagere voedselinname van kabeljauw, wat uiteindelijk een negatief effect heeft op de populatie.
Het afgelopen jaar is de visserij op
kabeljauw flink beperkt, omdat
het bestand in de Noordzee er niet
goed voor staat. Het onderzoeksre-

sultaat van Soudijn noemt de Nederlandse Vissersbond ‘extra opmerkelijk’, gezien het feit dat de
grootschalige bouw van windparken blijkbaar zeer negatieve effecten heeft op het kabeljauwbestand. De windparken op zee schieten echter als paddenstoelen uit de
grond, de visserij wordt verder verdreven en onderzoek naar de gevolgen van onderwatergeluid op
vispopulaties blijft uit, uit de bond
kritiek.
Vissen hebben gevoelige gehoorsystemen. Toch blijft het vooralsnog onbekend wat onderwatergeluid op grote schaal doet met het
niveau van vispopulaties. In haar
artikel roept Soudijn op om meer
gericht onderzoek te doen naar de
effecten van onderwatergeluid op
het gedrag en de fysiologie van vissen. ,,Net zoals bij mensen kan
stress bij vissen leiden tot lichame-

lijke klachten. Als stress door onderwatergeluid leidt tot een toename van het energieverbruik of afname van de voedselinname, kan
dit sterke consequenties hebben
voor de groei van vis en uiteindelijk ook voor het succes van de
populatie”, aldus Soudijn.
Voor onderzoek naar de effecten
van onderwatergeluid op vispopulaties pleit de Nederlandse Vissersbond al jaren. ,,Het beleid van
de Nederlandse overheid is teveel
gericht op het realiseren van de
Europese klimaatdoelen en te weinig op de neveneffecten. Maar dat
rechtvaardigt niet het volplanten
van de zee met een gigantische
hoeveelheid windmolens, terwijl
er nu ook uit onderzoek blijkt dat
het zeeleven er onder leidt”, aldus
Derk Jan Berends, secretaris van
de Nederlandse Vissersbond.

Feestelijke afsluiting Unitas
USQUERT - GAV Unitas uit
Usquert heeft het seizoen feestelijk afgesloten met peuters
en kleuters. De gymlessen werden in maart abrupt stop gezet
door de coronamaatregelen.
Vanaf mei mochten er buiten
weer groepslessen gegeven worden.
De lessen voor de kleuters zijn na
de meivakantie weer gestart op

het voetbalveld in Usquert. Ook is
men een aantal keer naar het
speeltuintje aan de Kruyssteelaan
geweest. De kinderen hebben zich
iedere week prima vermaakt mede
dankzij het geweldige weer. Het
lukte niet om Ouder&Kind-gymlessen buiten te starten. De coronamaatregelen waren daar te gecompliceerd voor. Om het seizoen toch
voor iedereen feestelijk af te sluiten, stonden er drie verschillende
springkussens op het veld waar de
peuters en kleuters naar harten-

lust op konden spelen. Ook was er
voor iedereen een pakje drinken
en een traktatie. Na de zomervakantie hoopt Unitas dat alles weer
normaal is en dat de lessen weer
gewoon in de gymzaal gegeven
kunnen worden.
Ook na de zomervakantie zullen er
weer Ouder&Kind- en Kleutergymgroepen op dinsdag en woensdag zijn. Zodra het kindje kan lopen, is het al welkom bij Ouder&Kindgym.

Het seizoen bij Unitas werd met een drietal springkussens toch nog vrolijk afgesloten.
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Diploma voor leerlingen van
Terra Praktijkonderwijs Winsum
WINSUM - Leerlingen van het
praktijkonderwijs van Terra Winsum hebben vorige week hun diploma ontvangen. Voor deze leerlingen was dit extra speciaal omdat zij de eerste leerlingen van
Terra Praktijkonderwijs zijn die
de school verlaten met een diploma op zak.
Nadat er eerder in de Randstad al
een succesvolle pilot is gedraaid met
het uitreiken van diploma’s aan
leerlingen van de Praktijkschool,
werden vorige week ook in Winsum
diploma’s uitgereikt. De leerlingen
hebben hier hard voor gewerkt. Zo
hebben zij hun portfolio op orde gemaakt en een eindgesprek met hun

mentor en stagebegeleider gevoerd.
Na dit gesprek was het even spannend en kregen zij te horen of ze geslaagd waren. Voor alle leerlingen
was er goed nieuws: ze zijn geslaagd.
Door de coronaperikelen konden de
leerlingen langere tijd niet op
school verwelkomd worden. Thuis
konden ze wel veel doen. De laatste
weken hebben ze zowel thuis als op
school hun eindgesprek kunnen
voorbereiden. De leerlingen werden
vorige week één voor één met hun
ouders/verzorgers uitgenodigd voor
het eindgesprek. Terwijl de ouders
geduldig wachtten in de kantine,
kijkend naar een afscheidsfilm, was
het voor menigeen nog even zweten
tijdens het eindgesprek.
Er was grote opluchting bij het ho-

ren van de positieve uitslag. Na het
ondertekenen en ontvangen van het
diploma en een bloemetje, verlieten
de leerlingen over de rode loper het
gebouw. Buiten werden zij onder
luid applaus uitgezwaaid door docenten en medewerkers van de
school. Er was gebak, wat drinken
en een presentje. Ook werden er de
nodige foto’s gemaakt bij een roze
Cadillac. Voor sommigen viel het afscheid zwaar. Maar toch overheerste
de blijdschap en keken de leerlingen met veel plezier terug op hun
schooltijd, maar ook vooruit naar de
toekomst.
De geslaagde leerlingen zijn Romy
Bakker, Zoutkamp; Jasmijn Boer,
Appingedam; Lucas de Boer; Lisanne Brink, Ulrum; Thomas Cruiming,

Niehove; Tessa Datema, Onderdendam;Jarmo Dijk, Den Ham; Kimberley Giere, Groningen; Milan Groen,
Appingedam; Giovanni Hesseling,
Rasquert; Shania Jager, Delfzijl;
Chayenne Stuts, Loppersum; Esmeé
Koning, Warffum; Zoey van Lunenberg, Groningen; Klaas Jan van der
Molen, Uithuizen; Carmen Noorman, Ten Boer; Nathalie Pasveer,
Winsum; Nienke Schollema, Winsum; Jessey Tempel, Winsum; Damien Tingen, Groningen; Edwin de
Wal, Uithuizen en Norah Wolthers,
Harkstede.

I Een van de geslaagde leerlingen op de rode loper.
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Nijntje (65) op
Kinderpostzegels

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

NOORD-GRONINGEN - Sinds
de oprichting van de stichting
zet Kinderpostzegels zich in
voor kwetsbare kinderen die
om wat voor reden dan ook in
onveilige situaties terecht zijn
gekomen. Ruim 90.000 kinderen in ons land leven in een benarde thuissituatie. Door de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, nog
schrijnender geworden.

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

Oproep inwoners
Onderdendam
Deze zomer, van 4 juli tot 16 augustus, is de Provincialeweg N361
tussen de Munnikeweg bij
Sauwerd en de grens van Winsum
geheel afgesloten voor verkeer in
verband met het uitvoeren van
werkzaamheden.
Het verkeer wordt met aanwijzingsborden langs verschillende
routes omgeleid. Eén van de routes gaat door ons dorp. Dit betekent veel extra verkeer door Onderdendam, terwijl ons dorp al
overbelast is met veel doorgaand
verkeer. Wij maken ons zorgen
over een zomer met nog meer onveilige verkeerssituaties, overlast
van geluid, trillingen in de huizen
en meer vervuilde lucht.
Als bestuurder van een zware
vrachtauto, grote trekker, bestelbus of personenauto bent u zich
hiervan wellicht niet bewust, maar
het lawaai en de trillingen zijn
voor veel bewoners echt een aanslag op het woonplezier.
Daarom doen wij een dringend beroep op u om bij het passeren van
Onderdendam een kalm en veilig
verkeersgedrag aan te houden.
Hierbij gaat het dan met name om
de volgende zaken:
-Breng ruim voor de dorpsgrens uw
snelheid terug tot 30 kilometer. Zo
voorkomt u zware trillingen in de
huizen bij het begin van het dorp
-Rijd kalm door Onderdendam en
houdt u aan de maximumsnelheid
van 30 kilometer.
-In het hart van het dorp waar de
wegen uit Winsum, Warffum en
Middelstum samenkomen, staan
verkeersregelaars. Volg hun aanwijzingen op.
-Gebruik geen sluiproutes! U rijdt

dan door smalle straten waar kinderen spelen. Gebruik dus niet de
Achterweg van en naar Winsum en
niet de Stadsweg van en naar Bedum.
-Geef verkeer van rechts voor, ook
fietsers.
Wij rekenen op u.
Afiena Benthem, Menna Dijkema,
Jan ’t Mannetje, Dethmer Jonkhoff, Evert Vos , Annemieke Neuteboom, Hans Stoelinga, Hanneke
de Vries, Jannie Boer, Fam. Witsenboer, Fam. Stavast, Anneke
Mekkes, Jan Mekkes, Bert Helmholt, Jacqueline Helmholt, Anka
Hoven, Annemiek Wassenaar, Eelco Prak, Haike Damstra, Miranda
Bonnema, Jan Dijkema, Harry de
Jonge, Astrid Scheffer, Marja Verbree, Jelte Verbree, Kees Willemen, Siebe Zwerver, Inge Zwerver, Koos Cramer, Marjon Ruzius,
Yvonne Veltman, Peter Knol, Henriëtte Kamminga, Anton Kamminga, Marion Bos, Jacobien Mansholt, Jan Henk Hazelaar, Jeannette
Smit, Jan de Blécourt, Yfke Eijgelaar, Jeannette Boelens, Thomas,
Adaja, Fokko Bolt, Erna Alexandra, Agnes Kolman, Joke Lutjeboer,
Emmy Stuurwold, Imke Stuurwold, Wietse Blink, Annita Bats,
Hanneke Biermasz, Rob Biermasz,
Wim Joosten, Luit Sluiter, Jolanda
Sluiter, Adriaan keizer, Marte
Zwierstra, Chris Hazelhoff, Dennis
Smeding, Aukje v.d. Beek, Bart
Nuis, Willy van Dis, Heerko van
Dis, Eltjo Venema, Herma Venema, Meine Bosma, Klaas Veltkamp

Remkes in Raad van Toezicht RUG
GRONINGEN - Johan Remkes is per 1 september benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
volgt Tjibbe Joustra op die er dan twee termijnen als voorzitter op
heeft zitten. Remkes (1951) is op dit moment waarnemend burgemeester van Den Haag. Remkes werd in de jaren zeventig en tachtig
zowel in de Groningse gemeenteraad als de Provinciale Staten van
Groningen gekozen. In 1993 kwam hij in de Tweede Kamer. Hij werd
in 1998 staatsssecretaris. Van 2002 tot en met 2007 was Remkes minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 2010 tot
2019 was hij Commissaris van de Koning in Noord-Holland. Remkes is
recentelijk veel in het nieuws als voorzitter van het adviescollege dat
adviezen geeft aan het kabinet over de stikstofproblematiek.

Straten Baflo blank door hoosbui
BAFLO - Verschillende straten in Baflo zijn zaterdagavond blank komen te staan. Er trok een flinke hoosbui over
het dorp en daarmee kwam er in één keer wel heel veel water naar beneden. Straten in het laagste punt van Baflo konden het vele water niet aan. De Emmastraat, de Willem de Zwijgerstraat en de Julianalaan kwamen blank
te staan. Foto: Ronnie Afman.

GB steunt lobby: meer
geld uit gemeentefonds
NOORD-GRONINGEN - De fractie van GemeenteBelangen Het Hogeland maakt zich ernstige zorgen over de herijking van het gemeentefonds. In het kort komt het erop
neer dat hoe groter de gemeente, des te harder de kassa
rinkelt. In de provincie Groningen betekent dat bijvoorbeeld dat alleen de stad Groningen profiteert van de herijking, terwijl alle andere gemeenten moeten inleveren.
,,Dit is niet herverdelen, dit is de oren laten hangen naar
de grote jongens in de klas”, aldus raadslid Kick Mulder
van GemeenteBelangen.
,,Weer wordt de Randstad vorstelijk beloond en heeft de rest het
nakijken,” concludeert Mulder.
,,Dit maakt de financiële problemen, waar wij als gemeente mee te
kampen hebben, alsmaar groter,”
vult fractiegenoot Gerke Kersaan
aan.
Het Hogeland is aangesloten bij de
P10, een samenwerkingsverband
van plattelandsgemeenten. De P10
staat onder leiding van Ellen van
Selm, burgemeester van Opsterland. Het is dus niet gek dat vanuit

Groep 8 KWA zwaait af
met Amerikaanse schoolbus
UITHUIZEN - Ondanks de coronamaatregelen is er toch op
grootse wijze afscheid genomen
van de kinderen van groep 8
van cbs Koning Willem-Alexander in Uithuizen. Daarvoor
werd onder andere een oude
Amerikaanse schoolbus ingezet.
Bijna leek het erop dat er dit jaar
geen afscheid zou zijn voor de kinderen van groep 8 van de KWAschool. Door de coronacrisis was
het niet mogelijk om een afscheidsavond te houden zoals voorgaande jaren met een musical en
een gezellig avond met kinderen,
ouders en leerkrachten.
Door de inzet van de ouders van de
kinderen van groep 8 en een aantal sponsoren (Jumbo, Overdekte
Markt, Abiant, Boels verhuur, administratiekantoor Zwarts en
bouwbedrijf Kremer) is het, in
overleg met meester Stephan van

groep 8, toch gelukt om de kinderen een onvergetelijk afscheid te
geven. De dag was een complete
verrassing voor de kinderen (en
gedeeltelijk voor meester).
’s Ochtends werden de kinderen
met een oude Amerikaanse schoolbus opgehaald van verschillende
opstappunten. Als laatste reed de
bus naar het huis van meester
Stephan. Onder luid gejuich en getoeter nam ook hij plaats in de bus.
De rit ging naar de polder, naar de
boerderij van een klasgenootje.
Daar heeft iedereen een heerlijk
ontbijt gehad. Vervolgens reden
de kinderen met hun meester via
een ritje door het dorp naar school.
Daar werden de zwemkleren aangedaan, werd er nog even flink
met zonnebrand gesmeerd en vertrok men richting het Boterdiep.
Daar stapten de kinderen, geholpen door enkele ouders, in kano’s
voor een heerlijk tochtje door de
natuur. Na een paar uurtjes
kanoën kwamen ze weer bij het

Daarom is het thema van de Kinderpostzegelactie dit jaar Geef een
veilig thuis. Met een jarige Nijntje
op de vrolijke kinderpostzegels wil
de stichting een warm en prettig
gevoel van veiligheid aan de kinderen geven.
Kinderpostzegels is in 1924 gestart
om de kinderen die wees waren geworden na de Spaanse griep een
veilig thuis te geven. De rijke historie laat een groot aantal mijlpalen zien. Zo gingen de kinderen in
1948 voor het eerst met postzegels
langs de deur, werden menig prins
en prinses op de postzegels afgebeeld en zijn belangrijke organisaties en projecten zoals de Kinder-

beginpunt aan en daar kon iedereen genieten van een heerlijke
lunch, verzorgd door enkele ouders. Na nog even afgekoeld te zijn
in het water (het was inmiddels al
tegen de 30 graden), kon iedereen
naar huis om zich klaar te maken
voor het grote eindfeest. Om 17.00
uur werden de kinderen weer in
de polder verwacht voor een
buffet, waarvoor iedere leerling
iets meegebracht had. Ondertussen konden ze zich vermaken met
onder andere een buikschuifbaan,
zwembad en waterpistolen. Ook
kwam er nog een ijscokar langs.
Rond 19.30 uur verscheen dj Asjhok met zijn drive-in-show en kon
het feest losbarsten.
Aan het eind van de avond kon
overnacht worden in de schuur van
de boerderij en de volgende ochtend stond er voor iedereen weer
een heerlijk ontbijt klaar. De kinderen, leerkracht en ouders kunnen terugkijken op een geweldige,
zonovergoten dag.

Kinderen van groep 8 van de KWA-school met meester Stephan voor de Amerikaanse schoolbus.

Friesland de eerste geluiden kwamen om te protesteren tegen deze
herverdeling van de gemeentegelden. Ook Appingedam roept vanuit onze provincie op tot een lobby
om meer geld uit het gemeentefonds naar de plattelandsgemeenten te krijgen. Dat geluid wil GemeenteBelangen ook vanuit Het
Hogeland laten horen. De partij
roept de P10 op om een sterk tegengeluid vanaf het platteland naar
de VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) te zenden. De insteek
moet dan zijn om de totale omvang
van het gemeentefonds te vergroten en de koek dan eventueel anders te verdelen, zodat gemeenten
er in ieder geval niet op achteruit
gaan.
De herijking van het gemeentefonds (één van de grootste inkomstenbronnen van gemeenten in ons
land) is nodig omdat de decentralisaties in vooral het sociaal domein
tot een scheefgroei hebben geleid.
,,Maar als we zo gaan herverdelen,
is er geen draagvlak,” zegt Kersaan. ,,Je ziet nu al dat bijna alle
gemeenten de grootste moeite
hebben om de broek op te houden.
Er is landelijk minimaal 2 miljard
nodig voor gemeenten om de problemen op te lossen. Maar het
heeft er tot nu toe weinig schijn
van dat de minister wil meedenken met de gemeenten.”

Motie
Voor GemeenteBelangen is dit de
reden om woensdag, in de laatste
raadsvergadering voor het zomerreces, een motie in te dienen. De
partij wil het college hierin oproepen een lobby te starten om de bijdrage van het Rijk voor de ge-

Orgels
en fluit in
kerk Leens
LEENS - Omdat het beroemde
Hinsz-orgel uit 1733 dit jaar vanwege een restauratie niet kan
worden bespeeld, heeft de Stichting Hinsz-orgel in de maanden
juli en augustus een beperkte
concertserie Rond het Hinsz-orgel
georganiseerd in de Petruskerk.
Voor het eerste concert, komende zaterdag, tekenen organist
Stef Tuinstra en fluitist Ronald
Moelker. In het koor van de
Leenster kerk staan twee kleine
orgels: een koororgel dat in 1983
door Mense Ruiter Orgelmakers
is gemaakt en een groot kabinetorgel uit circa 1775, waarvan
de bouwer onbekend is. Dit orgel komt uit particulier bezit en
is in bruikleen in de kerk geplaatst. Beide orgels lenen zich
uitstekend voor samenspel met
een solist, hetgeen Tuinstra zaterdag zal laten zien. Op het
programma staan werken van
Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel. Het concert begint om 20.00 uur. In verband met de coronamaatregelen
wordt bezoekers aangeraden te
reserveren via de site
www.hinszorgelleens.nl.

meenten te vergroten in plaats van
te verkleinen. ,,We hopen uiteraard dat we hierin de steun van
meerdere, zo niet alle andere partijen krijgen”, zegt Kick Mulder.
,,Maar we willen hoe dan ook een
signaal afgeven dat het zo niet langer gaat.” Ook in Midden-Groningen is afgelopen week een motie
met een dergelijke strekking unaniem aangenomen.
Overigens bestaat de herijking uit
twee onderdelen: de klassieke taken (bestuur, veiligheid, sport en

onderwijs) en het sociaal domein.
Alleen voor wat betreft dit laatste
deel is het herijkingsrapport klaar.
Voor het klassieke deel worden
nog vervolgonderzoeken ingesteld.
In september moet dan duidelijk
worden hoe de nieuwe verdeling
er in totaal in 2022 uit komt te
zien. Een substantiële verhoging
van de uitkering kan de gemeenten weer op het juiste (financiële)
spoor zetten. Dat betekent inzetten
op herijking van een grotere totale
omvang van de pot.

telefoon opgericht met geld van de
kinderpostzegelactie. Nog altijd
zet Kinderpostzegels zich in voor
kinderen die in een onveilige
thuissituatie leven. Met projecten
als Huisje Boompje Beestje en de
Warm Welkom Tas wordt gezorgd
voor een ‘thuisgevoel’ in een daklozenopvang of blijf-van-mijn-lijfhuis.
Op dit moment woont een op de
vijftien kinderen in Nederland in
een onveilige situatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Zij hebben thuis dagelijks te
maken met ernstige problematiek,
zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders. School is voor deze kinderen
de veilige haven. Doordat zij daar
de afgelopen drie maanden niet of
nauwelijks naartoe konden, is de
situatie in deze gezinnen alleen
maar verergerd. Juist voor deze
groep is hulp nu extra hard nodig.

Nijntje
Dit jaar staan de kinderpostzegels
in het teken van Nijntje: Nijntje is
jarig. Het lieve konijntje, in 1955
getekend door Dick Bruna, is 65
jaar geworden. Al 65 jaar verovert
het konijntje vele kinderharten en
genieten diverse generaties van de
prentenboeken en verhalen van
nijntje. De eenvoud van de vorm
geeft ieder kind de vrijheid om het
naar zijn of haar eigen fantasie in
te vullen. Veel kinderen herkennen zich in Nijntje en haar avonturen. Ze is ongecompliceerd en onschuldig, is positief en staat open
voor nieuwe ervaringen. Dit jaar
zijn de postzegels per vijf stuks te
koop. Ook kan men dit jaar weer
de zegels zonder kaarten kopen.
Op woensdag 23 september gaat
de Kinderpostzegelactie weer van
start en kunnen basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8 voor de 72e
keer verschillende producten,
waaronder kinderpostzegels, verkopen. Welke vorm de verkoop
gaat krijgen, is Stichting Kinderpostzegels nog aan het onderzoeken. ,,We zijn erg blij dat de actie
door kan gaan. Na uitgebreid onderzoek onder leerkrachten, ouders, kinderen en het Nederlands
publiek én in goed overleg met de
scholen maken we de actie binnen
de RIVM-richtlijnen veilig en vooral leuk voor de kinderen”, aldus
Pascal de Smit, directeur Stichting
Kinderpostzegels.

Duizend euro bonus
voor medewerkers zorg
NOORD-GRONINGEN - Zorgmedewerkers die in hun werk
direct of indirect de gevolgen
van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden,
krijgen een bonus van 1000 euro netto. Dat is donderdag toegezegd.
Hiermee laten de Tweede Kamer
en het kabinet hun waardering en
dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg

tijdens de coronacrisis hebben verricht. Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in
alle sectoren van de zorg. Dus de
verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg,
ambulancezorg,
gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren.
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): ,,Tij-

dens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen
te helpen. En dat onder ongekende
omstandigheden. Nederland kon
op hen rekenen.”
Het ministerie zorgt er in overleg
met zorginstellingen voor dat het
geld terechtkomt bij de mensen
voor wie het bedoeld is. Het streven is om het loket waar de bonus
kan worden aangevraagd uiterlijk
1 oktober te openen.

Meer steun voor Stichting
Boetn Toen Pieterburen
PIETERBUREN - Boetn Toen
in Pieterburen heeft, naast een
bijdrage van het Waddenfonds,
nog meer steun ontvangen om
de Waddencamping te verduurzamen en nieuwe activiteiten op te zetten.
Met het project is in totaal 50.00
euro gemoeid. Vorige week werd
al gemeld dat het Waddenfonds
hier 10.000 euro voor heeft uitgetrokken. Nu maakt Boetn Toen bekend dat men ook gesteund wordt
door het Rabo Coöperatiefonds

van de Rabobank Noordenveld
West Groningen, het Loket Leefbaarheid van de provincie Groningen en bewonersinitiatieven.
In oktober gaat de schop in de
grond. Niet al te letterlijk, want de
werkzaamheden betreffen de vervanging van het asbestdak op het
sanitair gebouw, plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren en
de installatie van een zonneboiler.
De camping is sinds twee jaar in
handen van de stichting Boetn
Toen, die met een vrijwilligersorganisatie de camping beheert en
bestuurt. Voorzitter Koos van der

Maar vertelt: ,,Het is een fantastische opsteker voor de vrijwilligers
van het gastenteam en groenteam,
die dagelijks in touw zijn om het
de klanten naar de zin te maken.
We ontvangen ook vaak positieve
reacties op de relaxte sfeer en
unieke locatie van de camping op
social media. En nu kunnen we
dankzij deze fondsen aan de slag
met deze verbeteringen.”
De vrijwilligers gaan ook zelf dit
najaar de handen uit de mouwen
steken. Zij gaan een overkapping
plaatsen als ontmoetingsplaats
voor bezoekers en activiteiten.

Voorzitter Koos van der Maar (links) en vrijwilligers van camping Boetn Toen zijn blij met de positieve response van de fondsen

Potma’s willen
het beste uit
zichzelf halen
De afgelopen seizoenen waren ze samen succesvol bij
Rood Zwart Baflo, maar nu gaan de leden van de familie
Potma weer hun eigen weg. Vader Jan zette een punt
achter zijn loopbaan als hoofdstrainer, terwijl oudste
zoon Jordy juist aan het begin van zijn trainerscarrière
staat. Hij is komend seizoen assistent-trainer bij FC Groningen Onder 16. Arjen, de Benjamin in huize Potma,
blijft nog wel voetballen. Hij is ook na de zomer in het
shirt van Rood Zwart Baflo te bewonderen. ,,Bij alles
moet je proberen het beste in jezelf naar boven te halen”, zegt de jongste Potma.
door Johan Staal
Voor de 60-jarige Jan Potma was
het besluit om als hoofdtrainer te
stoppen niet lastig. De Bafloër
vond het na bijna veertig jaar trainerschap wel mooi geweest. ,,Op
mijn 21e werd ik jeugdtrainer bij
De Heracliden om vervolgens bij
diverse verenigingen als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Bij de ene
club was dat wat langer dan bij
een andere, maar dat had met
meerdere factoren te maken. Zo
ben ik bijvoorbeeld maar kort bij
Zuidlaren geweest omdat er binnen de spelersgroep een harde
kern was die het niet in de trainer
zag zitten. Dan kun je als trainer
denken dat je het gaat winnen
maar dat kun je vergeten. Gelukkig was dat een momentopname,
want uiteindelijk kijk ik terug op
een periode als trainer bij echt
mooie verenigingen.” De Bafloër
was trainer van Lycurgus, CVVB,
Urk, De Pelikanen, Noordwolde,
ZFC Zuidlaren, Neptunia en Rood
Zwart Baflo. Hij was op nagenoeg
alle denkbare niveaus werkzaam:
van de hoofdklasse tot en met de
vijfde klasse. ,,Het seizoen 2017/18
was het hoogtepunt”, vertelt Potma. ,,In dat seizoen werden we met
Rood Zwart Baflo kampioen van
de vijfde klasse en dat was voor de
vereniging uniek omdat men nog
nooit in de vierde klasse had gespeeld. Maar voor mij was het
mooi omdat mijn beide zoons, Jordy en Arjen, onderdeel van dat
team waren. Dat maakte het, naast
dat ik voor het eerst hoofdtrainer
in mijn woonplaats was, extra speciaal”, aldus Potma, die nu dus te
boek staat als oud-trainer. Of toch
niet? ,,Ik zou mij kunnen voorstellen dat ik nog een club ga helpen
als een collega-trainer door bijvoorbeeld ziekte tijdelijk niet beschikbaar is. Of, en wat helaas
steeds vaker gebeurt, dat trainer
en club eerder afscheid van elkaar
nemen dan eigenlijk de bedoeling
was”, legt Potma uit. ,,Maar meer
zal het niet gaan worden zodat ik
meer tijd heb voor andere dingen.
Zo wil ik graag van afstand bekijken hoe Jordy het als trainer bij
FC Groningen gaat doen en blijf ik
Arjan uiteraard volgen, die voor
Rood Zwart Baflo blijft spelen.”

FC Groningen
Vader Jan krijgt met oudste zoon
Jordy dus een opvolger in het trainersvak. Jordy Potma zet op pas
29-jarige leeftijd een punt achter
zijn loopbaan als voetballer. ,,Ik
weet dat dit relatief jong is, maar
mede doordat ik als sportdocent
aan het Noorderpoortcollege ben
verbonden wist ik al snel dat ik
graag als trainer door wilde gaan.
En wanneer de kans zich dan opeens voordoet, moet je die pakken”, vertelt Jordy Potma. En een
mooie kans kreeg hij zeker. ,,Ik
word assistent-trainer bij FC Groningen Onder 16, waar Bote Talsma de hoofdtrainer is.”
Jordy Potma kijkt terug op een
mooie carrière als voetballer. ,,Ik

ben begonnen bij Marcia. Vanuit
Baflo ben ik op een gegeven moment overgestapt naar de jeugd
van Viboa. Dit omdat ik mij graag
verder wilde ontwikkelen als voetballer en die kans was bij een club
als Voboa nu eenmaal groter dan
bij, en met alle respect, Marcia. Bij
Viboa speelde ik vanaf de D-jeugd
in de hogere jeugdteams om van
daaruit bij de senioren wisselend
in het eerste en tweede elftal te
spelen. Bij Viboa speelde ik samen
met onder anderen Thomas Kauw,
Hans Zwakenberg en Jeroen Carmio. Dat was best een goede lichting, maar vreemd genoeg werden
we nooit kampioen. In de senioren
ben ik nooit echt een basisspeler in
het eerste elftal geweest. Dat laatste deed me besluiten om de overstap naar Loppersum te maken,
waar ik samen ging spelen met
mijn neef Ruben Danhof. In Loppersum heb ik een jaar gespeeld
om vervolgens met mijn vader
mee te gaan naar Lycurgus. Wat
die overstap extra leuk maakte,
was dat Wim Beukema en mijn
broer Arjen ook meegingen naar
Lycurgus. Na twee seizoenen Lycurgus werd mijn vader benaderd
om trainer van Rood Zwart Baflo
te worden. Dat zorgde er voor dat
ik samen met Arjen terugkeerde
in het dorp waar het voor ons als
voetballer was begonnen. Het leuke was dat ook Duncan Torrenga,
die ik in de jeugd van Viboa nog
heb getraind, naar Rood Zwart
Baflo kwam en ook Wim Beukema
samen met ons de stap maakte om
in de vijfde klasse te gaan voetballen.” Een klasse waar Jordy Potma
niet echt vrolijk van werd. ,,Met alle respect. maar er waren ploegen
bij die konden er helemaal niets
van. Ik was daarom blij dat we in
ons eerste seizoen direct kampioen
werden. Want ik weet niet of ik
nog wel een jaar in de vijfde klasse
had willen spelen.”

Schoppen
Dat laatste geldt ook voor de jongste van de broers Potma, want ook
Arjen was na een seizoen wel klaar
met de vijfde klasse. ,,Jordy benoemt het niet maar ik denk dat
hij in het jaar dat we in de vijfde
klasse speelden meer schoppen
heeft gehad dan in de jaren daarvoor. En dat is heel erg lastig als je
op een hoger niveau hebt gespeeld”, vertelt Arjen die ook de
overstap van de jeugd van Marcia
maakte naar Viboa. ,,Voor mij
geldt wat dat betreft hetzelfde als
voor mijn broer. Wij willen in alles
kijken waar ons plafond als sporter, maar ook in het dagelijks leven, ligt. Bij alles moet je proberen
het beste in jezelf naar boven te
halen”, vertelt de 27-jarige Arjen,
die dus uiteindelijk samen met
zijn broer voor Lycurgus ging spelen. ,,Van die overstap heb ik geen
spijt maar soms denk ik weleens
dat ik misschien wel langer bij Vi-

boa, nu vv Winsum, had moeten
blijven. Maar nogmaals, ik heb
nergens spijt van en wat ook geldt
voor mijn keuze om naar Rood
Zwart Baflo te gaan. Dat is de club
waar ik voorlopig nog wel blijf
voetballen. Ik ben best ambitieus,
maar ik heb als casemanager binnen de gemeente Tynaarlo best
een drukke baan en daarnaast ben
ik als sociaal werker binnen het
Noorderpoort College actief om
studenten weer terug in het reguliere lescircuit te krijgen. Dat laatste is ook pittig, maar interessant
om te doen omdat je daar het nodige van jezelf in kan leggen.” Die
laatste opmerking zorgt er voor dat
het aan de Wier in Baflo opeens
gaat over winnen en verliezen. ,,Ik
snap de KNVB niet wanneer men
zegt dat bij de jongste jeugd winnen en verliezen niet belangrijk
is”, steekt Jan Potma van wal. ,,Ik
denk daar anders over omdat je
kinderen op die wijze niet leert om
met tegenslagen om te gaan. En
dat is nu juist belangrijk. Dat merk
ik ook in mijn dagelijks leven als
docent. Ook daar merk ik dat leerlingen door tegenslagen vaak sterker worden.” Jordy is het helemaal met zijn vader eens. ,,Je stelt
een team samen om een winnaarscultuur te creëren. Een winnaar
moet namelijk ook in de spiegel
kunnen kijken en leren omgaan
met tegenslag zoals bij blessures of
als hij of zij een keer gewisseld
wordt. Dat zijn zaken die het teamproces juist interessant maken”,
legt hij uit. Vervolgens wordt de
opmerking van zijn broer door Arjen vertaald naar de club waar hij
ook het komend seizoen voor
speelt. ,,Binnen Rood Zwart Baflo
hebben we diverse teams, waaronder natuurlijk ook een team van
vrijwilligers. Een team dat altijd
uit meer personen zou kunnen bestaan, maar wat soms lastig is om
dat te realiseren. Maar wat daarbij
wel heel belangrijk is, is dat je iedereen in zijn of haar kracht gebruikt en iedereen er op die manier plezier en voldoening uithaalt.”

Belangrijkste persoon
Tal van zaken zijn inmiddels de
revue gepasseerd. ,,Maar de voor
ons drieën belangrijkste persoon is
nog niet genoemd”, merkt Jordy
ineens op. Dat is de enige vrouw
in huize Potma, moeder Petra.
,,Naast dat ze wel eens tureluurs
moet zijn geworden van de hoeveelheid aan vuile was, had ze ook
altijd een luisterend oor als we ons
verhaal kwijt wilden. Dat was gewoon prettig waarbij je merkte dat
ze zelf ook altijd sportief actief was
geweest. Zo handbalde ze vroeger
en kon ze ook goed schaatsen. Dat
was in een huishouding met drie
voetballende mannen alleen maar
goed omdat ze ook nog eens goed
kon relativeren. Daarom moeten
we haar ook zeker noemen omdat
we alle drie weten dat we zonder
haar steun nooit dat hadden kunnen doen wat we tot nu toe gedaan
hebben.” Aan zijn vader is vervolgens te zien dat hij de woorden
van zijn oudste zoon waardeert.
,,Zonder een goed thuisfront ben
je nergens en dat klopt ook echt.
Daarnaast ben ik trots op mijn beide jongens die maatschappelijk en
op sportief gebied een gezonde
ambitie laten zien. Daar kan ik oprecht van genieten en wat ik, nu ik
gestopt ben als trainer, nog meer
kan gaan doen.”

Tuinbouwexport
daalt in april
NOORD-GRONINGEN - De tuinbouwexport was in april 11 procent lager dan in april 2019. De daling was met 35 procent het hoogst
voor de export van snijbloemen.
Dat melden het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research op basis van onderzoek op verzoek van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Na snijbloemen was de grootste
krimp bij de overige sierteelt
(planten, boomkwekerijproducten,
bloembollen), met een afname van
18 procent, en bij groenten met 1
procent krimp. De export van fruit
nam in april 2020 nog licht toe (2
procent), maar wel aanzienlijk
minder dan in de eraan voorafgaande maanden. Voor alle branches binnen de tuinbouw zwakte
de export sinds januari elke
maand verder af.
Voor de gehele Keten Tuinbouw
en Uitgangsmaterialen (T&U), met
bijvoorbeeld groente-, fruit- en
bloementelers, maar ook zaadveredelaars en kassenbouwers, speelt
export een belangrijke rol: de keten is goed voor 4,7 procent van de
totale export van goederen door
Nederland. In 2019 exporteerde de
tuinbouwketen voor 24,5 miljard
euro.
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Duurt Stoppels treedt toe tot het Technisch Hart van SV Bedum.
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De in de voetbalwereld actieve leden van de familie Potma met vanaf links Arjen, Jan en Jordy Potma. Foto: Ronnie Afman.

Opleiding SV Bedum
staat als een huis
Duurt Stoppels begint na de zomer alweer aan zijn vijfde
seizoen als jeugdtrainer bij SV Bedum. Na een jaar bij
de Onder 11, heeft de Bedumer helemaal zijn draai gevonden bij de Onder 13-lichting van de Bedumers. Het
hoogst spelende jeugdteam van de paarshemden pendelde heen en weer tussen de tweede en derde divisie, maar
mag mede dankzij het winterkampioenschap in het afgelopen ‘coronaseizoen’ volgend jaar weer aantreden in de
tweede divisie. Daarnaast maakt Stoppels voor komend
seizoen zijn entree binnen het Technisch Hart van SV Bedum. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de nu 27-jarige Stoppels snel voor een avontuur buiten Bedum kiest.
Helemaal omdat Bedum niet alleen zijn spelers maar
ook zijn trainers wil laten doorontwikkelen.
door Kick Mulder
,,Ik ben geboren en getogen in
Spijk”, vertelt Duurt Stoppels.
,,Mijn eigen voetbalcarrière had
niet heel veel om het lijf. Ik heb bij
Poolster de hele jeugdopleiding
doorlopen en als tweedejaars A-junior ben ik destijds vervroegd
overgeheveld naar de senioren omdat er een tekort aan spelers dreigde. Ik heb wel twee seizoenen bij
de eerste selectie gezeten, maar ik
heb voornamelijk mijn wedstrijden in het tweede elftal gespeeld.
Eigenlijk had ik al heel snel de
keuze gemaakt om me te willen
richten op een carrière als trainer.
Daar past zelf voetballen dan niet
meer bij. Sinds een paar jaar speel
ik nog wel in een vriendenteam bij
Onderdendam, een klassieke kelderklasseploeg….”
,,In het begin van mijn trainerscarrière kon ik meelopen met jeugdtrainers bij Poolster en had ik nog
geen eigen team onder mijn hoede. Toen was ik nog maar een jaar
of 15. Na een aantal jaren en wel
eindverantwoordelijk te zijn geweest voor diverse jeugdteams,

heb ik de stap naar SV Bedum gemaakt. Ik had het gevoel bij Poolster uitgeleerd te zijn en ik ben
toen bij diverse clubs langs geweest waar ik mensen kende. Via
mijn baan in het onderwijs kende
ik Jelmer Meinardi, die toen al enige jaren bij Bedum rondliep. Ook
toenmalig hoofdtrainer René Wollerich kende ik en met hen ben ik
in gesprek gegaan. Ik kreeg toen
de mogelijkheid om in te stappen
bij de JO11-1 en tegelijkertijd de
TC3-opleiding -nu UEFA-C- bij de
KNVB te volgen.”
,,Twee seizoenen geleden kwam er
een plek vrij bij de JO13-1 en van
die stap heb ik geen moment spijt
gehad. Het team was toen net gepromoveerd naar de tweede divisie en ondanks dat we in het eerste
jaar gedegradeerd zijn, was dat
een enorme ervaring voor de jongens en de staf. We hadden een hele jonge ploeg en ondanks dat we
in veel wedstrijden aardig konden
meekomen en zelden zijn weggespeeld, is het moeilijk opboksen tegen ploegen als Quick ’20, Excelsior ’31, ONS en Urk, die alleen
maar tweedejaars opstellen. Als
trainer leer je dan ook omgaan

met andere factoren in het voetballen, zoals acceptatie en de ontwikkeling van de jongens voorop
stellen. Resultaten telden niet
voor ons. Het jaar erop, afgelopen
seizoen dus, schoten we uit de
startblokken, hetgeen resulteerde
in het winterkampioenschap, maar
konden we het seizoen helaas niet
afmaken. Deze lichting kan in elk
geval de ervaringen opgedaan met
het voetballen op divisie niveau
meenemen in hun verdere ontwikkeling als speler. Dat is niet voor
iedereen weggelegd. Ondanks dat
we de competitie niet hebben kunnen voltooien, ben ik blij dat de
bond onze koppositie heeft erkend
en ons heeft laten promoveren.”

Technisch Hart
,,Daarnaast ben ik blij dat ik door
de club ben gevraagd zitting te nemen in het Technisch Hart naast
onder anderen hoofdtrainer Remy
van der Wal en Jelmer Meinardi.
Samen zijn we verantwoordelijk
voor het voetbaltechnische gedeelte van de jeugdopleiding. Vincent
Geerling en Marcel Dijkstra pakken het organisatorische deel op.
Het afgelopen jaar stond in het teken van het verkrijgen van de status Lokale Jeugdopleiding. Dat
was een enorme klus, maar we zijn
natuurlijk heel blij met dat resultaat. Nu kunnen we die status verder uitbouwen door de voetbaltechnische mensen meer op het
veld te zetten. Samen worden wij
verantwoordelijk voor het coachen
en opleiden van onze eigen jeugdtrainers, die veelal ook uit de eigen jeugd komen. Zo leiden we
niet alleen spelers op, maar ook
het eigen kader. Met de stap naar
het Technisch Hart ben ik uiterst
content. Enerzijds omdat ik blij
ben dat ik op die manier invloed
heb om mee te denken over de lange termijn visie van SV Bedum en
het doorontwikkelen van onze
jeugdopleiding, maar anderzijds
ook zeker omdat ik daar als trainer
de vruchten van kan plukken. Het
praten over voetbal met deze voetbaldieren, over hoe je een organisatie neerzet, hoe je spelers beter
maakt en hoe je trainingsstof ontwikkelt voor de hele jeugdopleiding, maakt dat ik zelf ook een betere trainer zal worden. Ik kan en
wil nog zoveel leren van deze mensen.”
,,De denkwijze van bewust eigen
mensen opleiden en begeleiden
voor alle lichtingen en niet alleen
voor de selectieteams, is zo’n zes
jaar geleden ingezet. De selectieteams speelden toen veelal op
hoofdklasse-niveau. Nu zijn we een
aantal jaren verder en hebben alle
inspanningen van zoveel mensen
geresulteerd in het feit dat onze selectieteams volgend seizoen allemaal op divisie-niveau spelen. Dat
is een enorme beloning voor de inzet voor de afgelopen jaren en
geeft bovendien een flinke boost
om nu vooral niet tevreden te zijn,
maar om ook de komende jaren te
proberen weer een stap te maken.
Het is een continu proces: je krijgt
steeds betere trainers, de trainingen worden naar een hoger niveau
getild en dus ontwikkelen de individuele spelers zich weer beter. En
daarmee gaat het niveau van de
hele club omhoog. Dat past weer in
de filosofie van de vereniging om
voor het eerste elftal geen spelers
te halen, maar ervoor te zorgen dat
minimaal driekwart van de selectie bestaat uit eigen opgeleide spelers. Als je dan kijkt naar de lichtingen die eraan komen, zal de
hoofdtrainer ook nog wel een paar

jaar aan willen blijven.”
,,Het feit dat al onze selectieteams
op divisie-niveau spelen, zal ongetwijfeld weer een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Dat is
ook niet zo gek natuurlijk. Ik vind
het een gezonde zaak dat iedereen
zou moeten kijken waar voor hem
of haar het plafond ligt. Ik kom natuurlijk zelf ook van buitenaf en
heb bewust de stap gemaakt naar
Bedum om mezelf te ontplooien als
trainer. Met mij hebben ook diverse jeugdspelers dat gedaan uit de
omliggende dorpen. Maar wij zullen nooit actief spelers gaan benaderen om bij Bedum te komen
voetballen. Als spelers naar ons
toe willen komen om te ontdekken
waar hun top ligt, zijn ze van harte
welkom. Ik snap dat dat voor andere clubs niet altijd even fijn is,
maar aan de andere kant is het ook
niet meer dan logisch. Voetballen
met de besten tegen de besten, dat
kan nou eenmaal bij ons. Onze
jeugdopleiding staat als een huis
en de stap om nu naar Bedum te
komen om voetballen te leren is
aanlokkelijk. Wij hebben ook wel
degelijk geprobeerd om voor de
omliggende verenigingen iets terug te doen. Niet alleen spelers
van Middelstum en Noordwolde
bijvoorbeeld mochten bij ons op
vrijdagmiddag meetrainen met de
Skills-trainingen, maar ook de trainers waren van harte welkom om
een kijkje in de keuken te nemen.
Maar eerlijk is eerlijk, dat is niet
geworden wat we ervan gehoopt
hadden. En dat is oprecht jammer.
Wij willen de kennis die we denken te bezitten niet alleen voor
onszelf houden. Zo staat onze trainingsstof bijvoorbeeld allemaal op
YouTube. Andere verenigingen
kunnen daarvan profiteren. En
ook in coronatijd waren wij vrij
snel weer actief op social media en
hadden we dagelijks een uitdaging
voor de kids. Dat had een enorme
aantrekkingskracht. De skills-filmpjes werden een hit en niet alleen
onze eigen leden, maar ook spelers
van andere clubs deden dagelijks
mee. Qua naamsbekendheid heeft
dat de club ook weer goed gedaan.”
,,Wij trainers zijn ook echt een
team. Iedereen helpt elkaar. De
trainer van een selectieteam is niet
te beroerd om bijvoorbeeld een
JO13-3-team te begeleiden en de
trainingsstof aan te passen zodat
het ook voor hen uitdaging biedt.
Bovendien presenteren we ons ook
als een team. Het kledingpakket is
voor iedere trainer gelijk, maar
ook het materiaal is voor een selectietrainer niet anders dan voor een
andere trainer. We werken met dezelfde ballen, dezelfde hesjes enzovoort. Zo hoef je dus niet bang te
zijn dat als je niet in een selectieteam speelt, dat je dan onvoldoende aandacht krijgt. Integendeel!
Wij zijn een paars collectief waarin voetbal centraal staat, maar ook
het sociale aspect is hier nog heel
belangrijk.”
,,Ik hoop dat ik me bij Bedum nog
verder kan ontwikkelen als trainer. Mijn UEFA-B-papiertje halen
is een mooie volgende stap, misschien eens wat vaker bij Remy in
de keuken kijken. Ik heb nog voldoende te leren. De komende jaren wil ik me verder verdiepen in
de periodisering, ook omdat dat
een groot onderdeel is van de
UEFA-B-opleiding. Misschien nog
eens de stap maken naar een seniorenteam, wie weet. Ik kijk niet zover vooruit. Voorlopig zit ik hier
prima op mijn plek.”
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Bé Huizing
masseerde vijftig
wereldkampioenen
De 76-jarige Bé Huizing loopt al ruim zestig jaar in de
wielerwereld rond. Als soigneur bracht hem dat in bijna
alle landen ter wereld. Ook mocht de Middelstummer
maar liefst vijftig wereldkampioenen masseren.
door Johan Staal
Bé Huizing kwam op 14-jarige leeftijd voor het eerst met de wielrensport in aanraking. Als aspirant
reed hij toen zijn eerste wedstrijden. ,,In de jaren daarvoor voetbalde ik nog een beetje, maar was
toen al geïnteresseerd in andere
sporten zoals het wielrennen. In
Middelstum hadden we toen twee
bekende wielrenners, Klaas Wiltjer en Piet Kruger. Die laatste kon
ook goed schaatsen en heeft in de
jaren vijftig de Noorder Rondritten gewonnen. Tegen die mannen
keek ik echt op en dat zorgde er
voor dat ik ook ging wielrennen.
Mijn eerste racefiets had ik overigens niet thuis omdat mijn ouders
niet echt gecharmeerd waren van
mijn plannen om te gaan wielrennen. Maar een jaar later kon ik er
niet meer onderuit, toen ik na een
stevige valpartij wat gehavend
thuis kwam. Toen de aap eenmaal
uit de mouw was gekomen, waren
mijn ouders snel om en werd mijn
vader zelfs mijn grootste supporter. Uiteindelijk ben ik twaalf jaar
wielrenner geweest, waarvan de
laatste negen als amateur. Ik was
als wielrenner geen sprinter maar
moest het meer van een ontsnapping hebben. Wel reed ik altijd
wel in de prijzen. In 1970 was ik
echter klaar met het wielrennen,
maar bleef ik door een toevallige
samenloop van omstandigheden
toch bij de wielersport betrokken.
Ik had in 1968 uit verveling het diploma sportmassage gehaald, maar
had daar verder geen echte bedoelingen mee. Ik had absoluut niet

het plan om masseur te worden,
laat staan in het wielrennen. Maar
in februari 1970 werd ik door mijn
goede vriend Nico Been uit Groningen, in die tijd stayerkampioen
van Nederland, gevraagd of ik hem
naar Rotterdam kon brengen omdat hij in het voorprogramma van
de Zesdaagse iedere avond achter
de motor moest rijden. Daar aangekomen maakte ik kennis met
grote namen in de wielerwereld zoals Peter Post, toen de zesdaagsekoning. Op verzoek van Been ben
ik toen gebleven en mocht ik via
soigneur Bert Romijn het Amerikaanse koppel Timmy Mountford
en Jackie Simes in de middaguren
‘warm zetten’, zoals dat in het wielerjargon wordt genoemd. Verder
was ik de rest van de dagen ‘loopjongen’, wat betekende dat je allerlei klusjes voor de renners en
soigneurs deed. Zo kwam ik in
contact met Gerrit Visser, die door
velen betiteld wordt als een van de
beste soigneurs ooit. Nadat ik Visser in Rotterdam had geholpen
met wat hand- en spandiensten,
beloonde hij mij met de opmerking ‘als je verder wil in de wielersport dan kom je maar langs’. Omdat ik het avontuur altijd wel heb
gezocht, besloot ik om daar gebruik van te maken. Door zijn contacten kon ik vervolgens met een
Noorse ploeg naar de Ronde van
Rheinland Phalz.”

Olympische Spelen
Het was een opdracht met fraaie
gevolgen voor de soigneur in spé,
want in Duitsland was ook een Nederlandse ploeg, met als bondscoach de beroemde Joop Midde-

link, aanwezig. ,,Middelink was
verbaasd dat hij mij bij een Noorse ploeg bezig zag. Hij wist dat zijn
vaste soigneur, Jantje Kuiper, er
op korte termijn mee zou stoppen
en vroeg mij of ik voor de KNWU
wilde komen werken. Die uitnodiging zorgde er voor dat ik op drie
Olympische Spelen, in Montreal,
Moskou en Los Angeles, als soigneur van de Nederlandse wielrenbaanploeg actief ben geweest. Dat
waren drie prachtige evenementen, die ik niet graag had willen
missen. Al moeten we dat ook
weer niet verheerlijken omdat je
weinig meer ziet dat in mijn geval
de wielrenbaan en het Olympisch
dorp.” Zo was Bé Huizing al snel
een bekend gezicht in de wielerwereld. Vanaf 1976 breidde hij zijn
werkzaamheden uit naar het Oostblok. ,,Door mijn prima samenwerking met Middelink werd ik op een
gegeven moment door hem benaderd of ik als verzorger met een
wielerploeg mee wilde naar de
Vredeskoers. De Vredeskoers is
een wielerwedstrijd die in die tijd
jaarlijks werd verreden in Polen,
Tsjechië en het voormalige OostDuitsland en als tegenhanger van
de veel bekendere Tour de France
werd gezien. Maar ik durf tot op de
dag van vandaag te beweren dat
de Vredeskoers veel beter georganiseerd was dan de Tour ooit is geweest. Na die eerste keer in 1976
ben ik nog twaalf keer met een
ploeg naar de Vredeskoers geweest en steeds was het een feest
om erbij te mogen zijn. Natuurlijk
was het als soigneur hard, werken
maar je wist je dat het binnen de
wielersport zo werkte”, vertelt de
man die nog steeds te bescheiden
is over het aantal kampioenen dat
hij op zijn massagetafel heeft gehad. ,,Uit mijn bijgehouden gegevens blijkt dat ik in totaal vijftig
wereldkampioenen heb mogen
masseren. Dan praten we over renners als Jan Raas, Gianni Bugno en
Mario Cipollini, maar ook over
Olympisch kampioen Olaf Ludwig.
Olaf reed vroeger voor de Panasonic-ploeg en stapte later over naar
Telecom. Twee jaar geleden was
hij nog te gast in de Omloop van
Bedum en tot op de dag van vandaag heb ik nog contact met hem.”
Maar niet alleen met Olaf Ludwig
heeft de ondertussen oud-soigneur
nog steeds contact, want in het gesprek komt een groot aantal namen van bekende renners en ook
bestuurders voorbij.

Handboogschieten

I Giovanni Zwikstra (rechts) tekent zijn eerste profcontract. Foto:
Giovanni Zwikstra/Instagram.

Giovanni Zwikstra
trekt naar NEC
Giovanni Zwikstra heeft een
tweejarig contract getekend bij
NEC uit Nijmegen. De lange
spits uit Zijldijk, oud-speler van
’t Zandt en Noordpool UFC,
was de afgelopen acht jaar actief in de jeugdopleiding van
FC Groningen.

Kaam en de uit Wehe-den Hoorn
afkomstige Thomas Poll een contract aangeboden kregen en veel
van hen inmiddels hun debuut in
de hoofdmacht van de Trots van
het Noorden hebben gemaakt, bleef
het rond Zwikstra stil. Bij NEC
hoopt hij de volgende stap in zijn
ontwikkeling te zetten.

,,Ik heb als soigneur/verzorger een
groot aantal mensen leren kennen
en een daarvan is Peter Nieuwenhuis. Peter was vroeger baanwielrenner en werd in 1970 en 1973
derde op de Nederlandse kampioenschappen
baanwielrennen
voor elite op de 1 kilometer. In
1973 werd hij tevens derde op het
wereldkampioenschap
ploegenachtervolging, samen met Gerrie
Fens, Herman Ponsteen en Roy
Schuiten. Door hem werd ik in
2003 benaderd of ik als verzorger
met het Nederlands team Handboogschieten naar wedstrijden in
het buitenland wilde. Omdat ik Peter als een plezierig iemand had leren kennen, reageerde ik positief
op zijn verzoek. Dat heeft er voor
gezorgd dat we samen met de
handboogschutters in tien jaar tijd
in tal van landen zijn geweest. En
nog steeds hebben we regelmatig
contact omdat we een gezamenlijke interesse hebben.”

I

Bé Huizing toont een plakboek van een etappekoers in het voormalig Oostblok.

Een interesse die betrekking heeft
op de Vredeskoers. ,,Sinds een
aantal jaren ben ik ambassadeur
van het Friedensfahrtmuseum in
het Duitse Kleinmühlingen. Daar
kom ik met regelmaat waardoor
mijn interesse in deze koers alleen
maar sterker is geworden. Via
mijn contacten hebben al veel oudrenners het museum bezocht en iedere keer weer is dat een feest
voor de directeur van het museum,
Horst Schäfer die ik als een per-

over alles. Wanneer een sporter
het bijvoorbeeld niet eens was met
het regime, dan kon je er zeker
van zijn dat je van hem of haar
maar weinig meer hoorde. Dat
laatste is iets wat ons bezig houdt
en wat nu een hobby is van twee
mannen op leeftijd”, grapt de Middelstummer, die verder nog steeds
deel uitmaakt van het bestuur van
de Omloop van Bedum. Een omloop die dit jaar helaas door het coronavirus niet door kon gaan, maar

Wie het sportpark in Godlinze bezoekt, treft daar een accommodatie aan die een derdeklasser waardig zou zijn.
Hoofdveld en bijveld zien er gladgeschoren uit, als een
biljartlaken. De belijning ontbreekt, want sinds begin
maart is er door de coronacrisis niet op de velden gespeeld en getraind. En ook daarvoor hadden de velden
niet veel te lijden want er werd maar door één elftal gespeeld in de reserve vierde klasse en door een 7 x 7-team
in de regionale competitie. Toch neemt de vv Godlinze
een belangrijke plaats in voor het dorp. Niet alleen in
sportief opzicht, want het heeft ook een sociale functie in
het kleine dorp met verder weinig voorzieningen en vertier.
door Auke Zoethout
Onder de kantine, die uitzicht
biedt op het hoofdveld, spraken
we met voorzitter Bas Krajenbrink
en secretaris Ina Winkel. De club
werd in 1955 opgericht en kan dit
jaar dus haar 65-jarig bestaan vieren. ,,De voorbereiding daarvan
hebben we vanwege de onzekerheid door corona even op een laag
pitje gezet”, meldt voorzitter Bas
Krajenbrink, ,,maar na de zomer
zullen we daar zeker op gepaste
wijze aandacht aan besteden.”
Door de jaren heen was de vv Godlinze, ondanks het kleine inwonertal van het dorp, een bloeiende
vereniging. Deze eeuw kwam de
hoofdmacht van de club steeds uit
in de vierde en derde klasse, rook
zelfs even aan de tweede klasse,

maar in de loop der jaren werd het
door de uitblijvende aanwas van
jeugd steeds moeilijker om een representatief eerste elftal op de
been te brengen. In 2012 kwam er
een opleving. Bij toenmalig eersteklasser Holwierde trok de hoofdsponsor de stekker er uit. Voor de
meeste spelers van de hoofdmacht
reden om te vertrekken en het elftal werd uit de competitie teruggetrokken.
Een groot deel van hen, voornamelijk met een Turkse achtergrond,
sloot zich aan bij de vv Godlinze.
Het feit dat Koert Stulp, voormalig
penningmeester van vv Holwierde,
in Godlinze sponsor en voorzitter
werd, zal daaraan niet vreemd zijn
geweest. Er gingen zelfs geruchten
dat de komst van het vreemdelingenlegioen hen geen windeieren

zou leggen, maar dat bleef bij geruchten, die door de vereniging
werden ontzenuwd. Feit bleef dat
de formatie van toenmalig trainer
Peter Ernst een kwaliteitsimpuls
kreeg door de komst van de begaafde voetballers. Enkelen van
hen bleken niet alleen goed te
kunnen voetballen, maar waren
ook onverbeterlijke individulisten,
soms met een kort lontje. Voor
trainer Ernst was het een helse opgave om er een echt team van te
smeden, maar die bleef er redelijk
nuchter onder en een vaste uitdrukking in nabeschouwingen was
dan ook ‘soms zit het mee, soms zit
het tegen’. Dit in navolging van
een reclamespotje van een verzekeringsmaatschappij.

Goede prestaties
Niettemin werden er sportief gezien ook goede prestaties geleverd.
Het seizoen 2012/13 werd afgesloten met een vijfde plek en een seizoen later werd Godlinze zelfs
tweede en dwong in de nacompetitie promotie naar de derde klasse
af. In die klasse ging het minder
voortvarend en het seizoen 2014/15
werd afgesloten met een twaalfde
plek op de ranglijst, hetgeen nacompetitie voor klassebehoud betekende. Intussen had trainer Peter Ernst al vroegtijdig aangegeven dat hij Godlinze zou vertrekken. Hij werd hoofdtrainer bij Corenos. Ook voorzitter Koert Stulp
legde zijn functie neer en de van
Holwierde overgekomen mannen
vertrokken even snel als ze gekomen waren. Een enkeling stopte
met voetballen en anderen vonden
onderdak bij andere verenigingen
in de regio. In de nacompetitie
moest een tweeluik worden gespeeld tegen Poolster. In Godlinze
werd het 2-2 en in Spijk won de
thuisploeg met 2-1. Degradatie
voor Godlinze dus. Met een gezellige barbecue, waar naast de gebruikelijke braadworst en speklappen
ook voldoende halalvlees op de
roosters lag te garen, werd op een
plezierige manier afscheid genomen van een tijdperk.

Hoe verder?

Kort regionaal

I

wat anders voor Huizing een beladen dag zou zijn geworden. ,,Op 16
juni was het precies een jaar geleden dat mijn vrouw Janna is overleden. Zij was mijn steun in alles
wat ik in mijn leven heb mogen
doen. Het klopte dat ik veel van
huis was, maar ook samen met Janna heb ik veel plaatsen bezocht.
En uiteindelijk waren dat de echte
hoogtepunten binnen de reizen die
ik over de hele wereld heb gemaakt.”

VV Godlinze is klein,
maar springlevend

,,Het is een moeilijke keuze geweest, maar wel de beste op dit
moment.” Dat zegt Zwikstra op social media over zijn overstap naar
eerstedivisionist NEC. In Nijmegen tekent de Noord-Groninger
zijn eerste profcontract. Hij tekende voor twee jaar en gaat in het
nieuwe Onder 21-team van NEC
spelen, dat op het hoogste niveau
is ingedeeld. In de voorbereiding
traint hij wel mee met het eerste
elftal. ,,Ik heb heel veel zin in het
nieuwe seizoen”, laat Zwikstra weten.
De Noord-Groninger liet in de
jeugdopleiding van de FC zien een
neusje voor de goal te hebben. Afgelopen seizoen kwam hij uit in de
Onder 19. Op het moment dat de
competitie door corona werd stilgelegd, was hij een van de topschutters van de competitie. Zo
scoorde hij eerder dit jaar twee
keer in de door FC Groningen Onder 19 met 4-3 gewonnen wedstrijd
tegen Ajax en was hij ook trefzeker tegen Feyenoord: 3-1 zege. In
totaal maakte hij dit seizoen 11
treffers in 20 wedstrijden.
Waar jongeren als Romano Postema, Kian Slor, Daniël en Joël van

UITHUIZEN - De gemeenteraad
van Het Hogeland komt woensdag
in vergadering bijeen in het gemeentehuis in Uithuizen. Burgemeester Henk Jan Bolding zal de
vergadering om 19.00 uur openen.
Publiek en pers zijn nog steeds
niet welkom. De raadsvergadering
is voor belangstellenden via internet te volgen.

soonlijke vriend zie. Samen met
Peter ben ik echter ook geïnteresseerd in alles wat rond de Vredeskoers minder bekend is. Zo weten
we allemaal dat er in het voormalige Oost-Duitsland een bepaalde
sportcultuur heerste. Dat was een
cultuur die geen of weinig raakvlakken had met hoe er in het westen tegen bijvoorbeeld het wielrennen aan werd gekeken. Het ministerie voor Staatsveiligheid, de
Stasi, had in die tijd de controle

Secretaris Ina Winkel en voorzitter Bas Krajenbrink op de trap van het Glinzer clubhuis.

Hoe verder? Dat was nu de vraag.
Van het eerste elftal was slechts
een half dozijn speler over gebleven: Raymond Bogema, Bas en
Reinout Krajenbrink, Tom Wiersema, Marcel Poort en Ivar Kappen.
Samen met het tweede elftal zou
nog maar één team op de been
kunnen worden gebracht en al snel
werd duidelijk dat dit kwalitatief
onvoldoende was om in een standaardklasse uit te komen. Besloten
werd dan ook om de plek van het
tweede elftal in de reserve vierde
klasse in te nemen. En dat gebeurt
nu al vijf seizoenen met wisselende resultaten. Het elftal is in alle
opzichten een mix. Jong en oud,
meer en minder voetbalkwaliteiten, spelers uit alle rangen en standen. Spelers die niet (meer) in
Godlinze wonen zijn de club trouw
gebleven. Zo wonen voorzitter Bas
Krajenbrink, in het dagelijks leven
directeur bestuurder van woningbouwvereniging Patrimonium, en
zijn broer Reinout in de stad Groningen, maar komen naar Godlinze

om te trainen en voetballen. De diversiteit in het elftal is meteen in
het resultaat te merken als één of
twee van de betere spelers eens
een keer verstek moeten laten
gaan, maar bij ieder blijft toch
steeds de wil om te winnen terwijl
het plezier in het spelletje en met
elkaar ook een factor van betekenis is. Tegenstanders zijn vooral
tweede en derde elftallen van verenigingen uit de regio, maar ook
wel uit de stad Groningen. Aanwas
is er maar mondjesmaat en als die
er al is, komt dat uit kringen rond
het team of een enkele nieuwe inwoner. Zo is er nu een statushouder van Irakese afkomst die een
aardig balletje trapt en de club
naast het sportieve aspect ook een
belangrijke rol geeft in zijn integratie. Hij vraagt zijn ploeggenoten en staf om uitsluitend Nederlands tegen hem te spreken om zodoende de taal sneller onder de
knie te krijgen. Ook is er enige tijd
een tweetal in de Eemshaven werkende Ieren in het elftal actief geweest. De goede sfeer in het team
wordt nog eens geïllustreerd door
het feit dat men al twee keer op eigen kosten op ‘trainingskamp’ is
geweest in Barcelona en Toremolinos.

7 x 7-team
Naast het elftal kent de vv Godlinze sinds enige tijd ook een 7 x 7team. In samenwerking met Poolster wordt meegedaan aan een regionale competitie op de donderdagavond. Dit staat los van het 7 x
7-voetbal dat door de KNVB wordt
georganiseerd. Secretaris Ina Winkel vertelt dat het idee heeft bestaan dat Godlinze rijp was voor
een damesteam. Een wervingsactie heeft echter niet voldoende
liefhebsters opgeleverd.
De club draait volledig op vrijwilligers. Ook trainer Hilbrand Mos
doet zijn werk pro deo, evenals
verzorger/leider Evert Mulder. De
accommodatie is geprivatiseerd en
door de kosten laag te houden is
de club financieel gezond. Alleen
de grasmat van de velden wordt
verzorgd door een bevriend professioneel hoveniersbedrijf. De rest
gebeurt allemaal door vrijwilligers. Zo is er aanstaande zaterdag
weer een grote schoonmaak- en
klussenochtend. Alles krijgt dan
weer een goede beurt door, naar
men hoopt, veel vrijwilligers.
Naast het voetbal heeft de club
ook een sociale functie voor het
kleine dorp waar weinig voorzieningen zijn. Zo worden er regelmatig gezellige avonden georganiseerd met activiteiten als kaarten,
sjoelen en een barbecue en dergelijke. Zo snijdt het mes aan twee
kanten: een gezellige avond voor
dorpsbewoners en kantine-inkomsten voor de club. Ook op trainingsavonden en wedstrijddagen
weten de Glinzers het clubhuis te
vinden.
,,Voorlopig zijn we van plan om op
deze weg door te gaan”, meldt
voorzitter Bas Krajenbrink. Of
Godlinze ooit weer met een standaardelftal aan de competitie zal
meedoen, ligt in de toekomst verscholen.
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

Ommelander
Courant
telefoon: 0595-437777
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Vandaag in de abonneekrant

Onthulling door de drie burgemeesters

Wapen en logo voor
gemeente Eemsdelta
Arjen Robben
maakt rentree
uit clubliefde

e 45,

00

per
half jaar

BEDUM - Totaal onverwacht heeft de
vorig jaar afgezwaaide stervoetballer Arjen Robben zijn comeback aangekondigd. Na een schitterende loopbaan die
hem langs onder andere Chelsea, Real Madrid en Bayern München
voerde, wil de Bedumer volgend seizoen schitteren in het groen en
wit van FC Groningen. De geboren en getogen Noord-Groninger
keert uit clubliefde terug op de velden, om de door de coronacrisis
geplaagde Trots van het Noorden te helpen. ,,Al hoop ik er zelf ...

LOPPERSUM - De burgemeesters Koos Wiersma (Appingedam), Gerard Beukema (Delfzijl) en Hans Engels (Loppersum) hebben woensdagavond in
de raadszaal van de gemeente
Delfzijl het wapen en het logo
voor de nieuwe gemeente
Eemsdelta onthuld.
,,Het wapen symboliseert krachtig
het samengaan van de drie gemeenten”, aldus Gerard Beukema,
voorzitter van de Stuurgroep Herindeling. ,,Daarnaast zien we vanuit het wapen de golvende lijnen

van water en landschap weer terug
in het logo.”

Gemeentewapen
Het wapen van Eemsdelta bestaat
uit een gekroond schild gegolfd
doorsneden, met bovenin in blauw
een gouden pelikaan met jongen
op haar nest, onderin, in goud
kruislings, een anker en een sleutel. Een gouden harpij houdt links
het schild vast, rechts een zwarte
adelaar met een rode snavel en poten. Het geheel staat op een grasgrond met daarvoor drie gegolfde
banen van blauw en zilver. De pelikaan is herkenbaar uit het wapen

Hogeland ’vindt’ 1 miljoen voor
verkeersveiligheid Marnedorpen
LEENS - De bebouwde kommen van Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum worden verkeersveiliger gemaakt. Het college van Het Hogeland laat in een memo aan de
gemeenteraad weten dat men
hier ruim 1 miljoen euro voor
gaat uittrekken. In mei maakte
de provincie al bekend dat de
wegen in Wehe-den Hoorn, Ulrum en Leens op de schop gaan.
Door deze voormalige ...

Potma’s willen
het beste uit zichzelf halen
De afgelopen seizoenen waren
ze samen succesvol bij Rood
Zwart Baflo, maar nu gaan de leden van de familie Potma weer
hun eigen weg. Vader Jan zette
een punt achter zijn loopbaan
als hoofdstrainer, terwijl oudste
zoon Jordy juist aan het begin
van zijn trainerscarrière staat.
Hij is komend seizoen assistenttrainer bij FC Groningen Onder 16. Arjen, de Benjamin in huize ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Bé Huizing masseerde
vijftig wereldkampioenen
De 76-jarige Bé Huizing loopt al ruim zestig jaar in de wielerwereld
rond. Als soigneur bracht hem dat in bijna alle landen ter wereld.
Ook mocht de Middelstummer maar liefst vijftig wereldkampioenen
masseren. Bé Huizing kwam op 14-jarige leeftijd voor het eerst met
de wielrensport in aanraking. Als aspirant reed hij toen zijn eerste
wedstrijden. ,,In de jaren daarvoor voetbalde ik nog een beetje ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Opleiding SV Bedum
staat als een huis
Duurt Stoppels begint na de zomer alweer aan zijn vijfde seizoen als
jeugdtrainer bij SV Bedum. Na
een jaar bij de Onder 11, heeft
de Bedumer helemaal zijn draai
gevonden bij de Onder 13-lichting van de Bedumers. Het
hoogst spelende jeugdteam van
de paarshemden pendelde heen
en weer tussen de tweede en
derde divisie, maar mag mede
dankzij het ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Logo
Inwoners hebben gekozen voor het
logo met de golvende balken. De
blauwe balken staan voor het blauwe water, de groene voor het landschap. De golvende vorm betekent
dat inwoners in goede en slechte
tijden de kop d'r veur houden. De
rode kleur staat voor de woningen
in de gemeente en geeft de gemeentelijke organisatie weer.
Er zijn door inwoners van de nieuwe gemeente ruim 5.000 geldige
stemmen uitgebracht. De jongste
stemmer was drie jaar oud, de oudste was 97 jaar. 65 procent van de
uitgebrachte stemmen is gegaan
naar het ontwerp met de golvende
balken.
Filmpjes over de totstandkoming
van wapen en logo zijn terug te
vinden op de gemeentelijke websites van Loppersum, Appingedam
en Delfzijl. Daar staat ook een uitgebreide toelichting op het gemeentewapen.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

van Appingedam, het anker uit het
wapen van Delfzijl, de sleutel is afkomstig uit het wapen van Loppersum.

links de burgemeesters Gerard Beukema, Koos Wiersma en
Hans Engels bij het onthulde logo en het nieuwe gemeentewapen.

Provincie steunt kleine
bedrijven met aanpassingen

Denk bijvoorbeeld aan bewegwijzering,
desinfecteringspompen,
spatschermen of een digitaal reserveringssysteem. De provincie trekt
1,5 miljoen euro uit voor de ondersteuning van kleine ondernemers
in de zwaarst getroffen sectoren,
zoals de detailhandel, de vrijetijdssector, de vervoerssector en culturele instellingen.
De provincie vergoedt de helft van
de kosten om bijvoorbeeld een
winkel, restaurant of sportschool
aan te passen aan de coronamaatregelen. De subsidie bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 2500
euro. Dat betekent dat de investe-

ring in de coronamaatregelen minimaal 1000 euro moet bedragen.
Niet alle winkels komen voor subsidie in aanmerking. Supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en
webshops kunnen geen subsidieaanvraag indienen, omdat zij tijdens de coronapandemie juist
meer omzet hadden.

Het afgelopen schooljaar is door
betrokkenen met veel inzet gewerkt om deze school te realiseren. Beide scholen zijn sinds dit
schooljaar gehuisvest in het nieuwe kindcentrum naast het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat.

UITHUIZEN - De regels om
het zwembad te bezoeken zijn
lastig en dan zoekt met name
de jeugd alternatieven. De afgelopen dagen namen groepjes
jongeren dan ook onder andere
een duik in het Meedstermaar
bij Zandeweer en in de havens
van Uithuizen, Baflo en Winsum.

het zwemmen in rivieren of kanalen ook klachten krijgen aan de
oren, de huid en het maagdarmstelsel. Bij klachten moet de huisarts of de GGD worden gebeld.
Zwemmen in meren, kanalen of rivieren dient op een veilige manier
te gebeuren. De GGD raadt iedereen aan om alleen te zwemmen op
locaties waar de kwaliteit van het
water wordt gecontroleerd. De provincie Groningen vermeldt op haar
website alle 47 plaatsen waar het
water tijdens het zwemseizoen tussen 1 mei en 1 oktober elke twee
weken wordt gecontroleerd door
het waterschap. Als het water van
een bepaalde locatie bacteriën zoals blauwalg bevat, dan staan er
waarschuwingsborden. De provincie geeft met de borden aan dat
een negatief zwemadvies of een
zwemverbod geldt. De dichtsbijzijnde zwemplek van de zwemkaart is het Reitdiep bij Garnwerd.
De zwemkaart is te vinden op de
website van de provincie. Er is ook
een zwemwater-app voor de smartphone of tablet.

Rozentunnel bij borg in bloei

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol
is blij met de steun aan de getroffen ondernemers: ,,De coronacrisis
raakt onze economie breed en
zorgt bij veel ondernemers voor
grote acute onzekerheid. Om veilig
te kunnen winkelen, sporten, of
uitgaan hebben veel ondernemers
hun zaak moeten aanpassen. Zo’n
extra investering komt hard aan
bij kleine bedrijven die hun omzet
hebben zien kelderen door de coronamaatregelen. Hen willen we
graag ondersteunen met deze anderhalvemeterregeling.’’
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en
geldt met terugwerkende kracht
vanaf 15 maart.

Nieuwe school Leens
heet De Leenstertil
LEENS - De nieuwe basischool
in Leens, die per 1 augustus
ontstaat uit een fusie van de
christelijke basisschool De Regenboog en de openbare Lydinge, gaat De Leenstertil heten.

Niet in het zwembad,
dan maar in de haven

Dat lijkt logisch nu zij voor het
zwembad eerst moeten reserveren
en alleen kunnen banen zwemmen
vanwege het coronaprotocol.
Het zwemmen in open water
brengt echter risico’s met zich
mee. De diepte van het water is
vaak verschillend. Duiken in het
water wordt dan ook sterk afgeraden. De koude temperatuur van
het water, stroming en ziekteverwekkende stoffen kunnen tot gezondheidsrisico’s leiden. Een van
de ernstigste aandoeningen is de
ziekte van Weil, een infectieziekte
die wordt veroorzaakt door ratten
en muizen. Daarnaast kan men na

 Vanaf

NOORD-GRONINGEN - De subsidieregeling van de provincie
Groningen voor het inrichten
van bedrijven en instellingen
aan de anderhalvemetereconomie gaat per 1 juli van start.
Bedrijven en instellingen met
minder dan vijftig werknemers
kunnen subsidie aanvragen
voor de gemaakte kosten van
coronamaatregelen.

Jongeren zwemmen in havens en maren nu de zwembaden beperkt open zijn. Zo ook in de nieuwe haven op de Blink in Uithuizen.

Ouders hebben aan de schoolbesturen gevraagd deze samenvoeging mogelijk te maken om daarmee een school van voldoende
omvang in het dorp te houden. In
het nieuwe schooljaar zal de samenwerkingsschool ongeveer 110
leerlingen tellen.
Met deze samenvoeging is een
school gerealiseerd die een goed
onderwijsaanbod op de langere
termijn kan bieden. De school
valt onder het bestuur van de VCPO Noord-Groningen en wordt geleid door directeur Simone Doolaard.

UITHUIZEN - De rozen in de rozentunnel in de tuin van de Menkemaborg in Uithuizen staan in
bloei. Het warme weer heeft gezorgd voor een prachtig bloeiende rozentunnel. Wandelen door een tunnel van roze, rode en witte rozen is een bijzondere ervaring. De rozentunnel is dan ook al ruim negentig jaar een publiekstrekker. De belangrijkste soorten rozen in de rozentunnel zijn de enkelbloemige
American pillar en de dubbelbloemige Dorothy Perkins. De bloeitijd is maar kort. Afhankelijk van het
weer staan deze rozen slechts enkele weken in bloei. In de borg zelf kan de expositie ‘Klein maar fijn’
nog bekeken worden. Dit hele jaar staan daarin kleine meubelen en houten voorwerpen in de Menkemaborg centraal. Voor een bezoek in de borg moet online gereserveerd worden in verband met de
RIVM-maatregelen. Voor de tuin hoeft niet gereserveerd te worden, maar is wel een looproute aangegeven.

13 miljoen voor
Lauwersmeerdijk
LAUWERSOOG - Voor het project
Dijkversterking LauwersmeerdijkVierhuizergat wordt het algemeen
bestuur van waterschap Noorderzijlvest woensdagavond gevraagd
12,8 miljoen euro beschikbaar te
stellen. De verbetering en versterking van deze dijk, als onderdeel
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, gaan in 2023 van
start. In het verlengde van dit project steekt men ook geld in een ‘vitale toekomstbestendige kustzone’.
Hiermee anticipeert het waterschap op toekomstige zeespiegelstijging en klimaatverandering en
koppelt men de functies van natuur, recreatie/toerisme, economie
en verkeersveiligheid aan waterveiligheid.

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