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LAUWERSOOG - De versterking van de zeedijk tussen
de R.J. Cleveringsluizen en de Westpolder is een volgen-
de fase ingegaan. De werkzaamheden aan deze Lauwers -
meerdijk gaan pas in 2023 van start, maar vrijdag werd
het officiële startsein gegeven voor de voorbereidingen. 
Op de zeedijk werd een overeen-
komst getekend waarmee de part-
ners in het project hun samenwer-
king nog eens bekrachtigen. Ook
was er een vlaggenceremonie. Er
is afgesproken dat de plannen de
komende tijd tot in detail worden
uitgewerkt. Feitelijke opdrachtge-
ver is waterschap Noorderzijlvest,
dat het project gegund heeft aan
aannemer Waddenkwartier, een
dochteronderneming van GMB en
Heij mans. 
In totaal moet negen kilometer
zeedijk versterkt worden. Het gaat
om de Lauwersmeerdijk tussen de
R.J. Cleveringsluizen en het Vier-
huizergat. Deze dijk beschermt al
meer dan vijftig jaar het achter-
land tegen over stromingen. De
hoogte van de dijk en de bekleding
aan de zeezijde voldoen niet meer
aan de veiligheidsnormen. Over de
gehele lengte zal de asfaltbekle-

ding aan de zeezijde vervangen
moeten worden.
Tegelijk met de dijkversterking
wordt ook gekeken naar mogelijk-
heden om de natuur, recreatie,
economie en verkeersveiligheid in
het gebied te verbeteren. Zo is
voorzien in de aanleg van een
tweede ontsluitingsweg voor de ha-
ven van Lauwersoog over de zee-
dijk. Ook moet er een meer na-
tuurlijke overgang komen tussen
het Wad en de dijk en onderwater-
natuur, zodat de natuur zich beter
kan ontwikkelen. Dit moet tevens
leiden tot een nieuw zoet-zout
overgangsgebied in de Marne-
waard en extra visintrek naar het
achterland. Verder staat het uit-
breiden van de kwelder langs de
dijk bij Westpolder op het pro-
gramma. 

Hoe al deze zaken en de concrete
dijkversterking kunnen worden
uitgevoerd, zal de komende tijd
worden uitgewerkt. De planning is
dat in 2023 met de daadwerkelijke
versterking wordt begonnen. De
verwachting is dat de werkzaam-
heden twee jaar gaan duren en dat
oplevering in 2025 kan plaatsvin-
den. De totale kosten van het pro-
ject worden geraamd op 100 mil-
joen euro.
Namens waterschap Noorderzijl-
vest gaf dagelijks bestuurslid Eisse
Luitjens alvast een aantal details
prijs. ,,Voor de haven is gekozen
voor de oplossing met een vertica-
le wand in de dijk, mede doordat
dit de haven van Lauwersoog als
toeristische trekpleister kan ver-
sterken. Voor de landelijke dijk is
voor de ophoging gekozen voor een
binnenwaartse oplossing, waar-
door er geen ruimte op de Wad-
denzee nodig is. Ook gaan we hier

het bestaande fietspad aan de wa-
terzijde van de dijk vernieuwen’’,
aldus Luitjens.

Naast waterschap Noorderzijlvest
en de aannemer zijn diverse ande-
re organisaties bij het project be-

trokken. Dit zijn de provincie Gro-
ningen, de gemeente Het Hoge-
land, Het Groninger Landschap,
Rijkswaterstaat, Ingenieursbureau
Arcadis, Het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma en Het Wadden-
fonds.

De projectpartners hebben de vlag in top gehesen. De dijkversterking gaat een volgende fase in.

Het Hogeland
krijgt jeugdraad
NOORD-GRONINGEN - Politiek
Het Hogeland wil een jeugd-
raad in het leven roepen. Jonge
inwoners van de gemeente kun-
nen dan meepraten over de toe-
komst van de gemeente. Raads-
lid Linda Visser (Lokaal Soci-
aal) lanceerde het plan tijdens
de woensdag gehouden raads-
vergadering. Zij kreeg steun van
een grote meerderheid en wet-
houder Kristel Rutgers. 

Natuurschoon in Garnwerd
GARNWERD - De schoonheid van Noord-Gro-
ningen is op allerlei plaatsen te zien. Niet alleen
in de vorm van uitgestrekte bloeiende akkers,
ook in de bebouwde kom is veel fraais aan te
treffen. Bijvoorbeeld in de Burgemeester Brou-
wersstraat in Garnwerd. Dit straatje, het smalste
voor auto’s toegankelijke weggetje van Neder-

land, wordt momenteel gedomineerd door uit-
bundig bloeiende stokrozen. Samen met de klas-
sieke huisjesbebouwing, de klinkerbestrating en
de intimiteit van de smalle weg, is onbetwist
sprake van een wonderschoon plaatje. Natuurfo-
tograaf Hilde van Heuveln legde het vast.

Eeuweling in Wehe
WEHE-DEN HOORN - Willem
van Oosten heeft vrijdag de
 ijzersterke leeftijd van honderd
jaar bereikt. Hij is daarmee nu
de oudste inwoner van Wehe-
den Hoorn. 

Willem van Oosten werd geboren
als boerenzoon in Mensingeweer.
Hij was de jongste van zeven kin-
deren. In 1952 trouwde hij met zijn
vrouw Hedwig en werd verhuisd
naar Wehe-den Hoorn, waar aan
de Havenstraat een eigen boeren-
bedrijf werd gestart.  
Willem en Hedwig van Oosten kre-
gen zes dochters, waarvan er één
na zeventien dagen overleed. Ver-
der zijn er tien kleinkinderen en
inmiddels elf achterkleinkinderen,
waarvan de honderdjarige enorm
geniet. 

In 1982 werd verhuisd naar het
dorp, waar Willem van Oosten tot
op de dag van vandaag met hulp
van Thuiszorg woont. In 2005 over-
leed zijn vrouw Hedwig, die hij ja-
ren heeft verzorgd. 
Het geloof speelt een grote rol in
het leven van de eeuweling. Ver-

der hield hij zich na zijn werkzame
leven veel bezig met tuinieren,
fietsen en schaatsen. De heer Van
Oosten geniet nog van alle bezoek-
jes en wil zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen.

Het eeuwfeest werd vrijdag ge-
vierd in café-restaurant Hoornster-
til. Namens de gemeente Het Ho-
geland kwam wethouder Mariëtte
de Visser hier op bezoek om de
honderdjarige te feliciteren. 

Eeuweling Willem van Oosten wordt gefeliciteerd door Mariëtte
de Visser.

Technisch hoogstandje
aan Spijkster Oudedijk
SPIJK - Aan de Spijkster Oude-
dijk in Spijk is zaterdag gestart
met een technisch hoogstandje.
Het gaat om een bijzondere
grondboring door aannemer A.
Hak, waarbij meerdere water-
leidingen over een lengte van
1.250 meter op een diepte van
25 meter in de bodem worden
gebracht. 

De opdracht voor het project is af-
komstig van North Water, een
dochteronderneming van Waterbe-
drijf Groningen. North Water legt
zoals gemeld nieuwe waterleidin-
gen aan van Garmerwolde naar de
Eemshaven. Op grote delen van dit
tracé gaat dit gepaard met opper-
vlakkige graafwerkzaamheden,
maar dat lukt niet overal. Bij Spijk
moeten de leidingen onder de
N363, een waterloop en een per-
ceel land worden doorgetrokken.
Er is voor gekozen om dit te doen
met een boring op grote diepte.  

Drie leidingen
Er zullen in één keer drie waterlei-
dingen worden gelegd. Het gaat
om een drinkwaterleiding en een
leiding voor industrieel water, bei-
de met een diameter van 50 centi-
mer, en een leiding voor afvalwa-
ter uit de Eemshaven met een dia-
meter van 25 centimeter. De stalen
pijpen worden ter plekke aan el-
kaar gelast terwijl ze de grond in
gaan. Voor de takelwerkzaamhe-
den is de firma Wagenborg aanwe-
zig met meerdere kranen. De ope-
ratie houdt ook verband met de ac-
tiviteiten van Google in de Eems-
haven, die voor de koeling van

haar datacenters veel water nodig
heeft. De huidige leidingen heb-
ben te weinig druk en capaciteit
om hierin te kunnen voorzien. 

De beide leidingen voor schoon
water worden nieuw gelegd van
Garmerwolde naar de Eemshaven.
De leiding voor afvalwater wordt

Een van de waterleidingen hangt in de takels. 

Hogeland evalueert
corona-hulpverlening
WINSUM - In de Blauwe Schuit
in Winsum wordt maandag 20 ju-
li een bijeenkomst gehouden
over de hulpverlening in corona-
tijd. De gemeente Het Hogeland,
Mensenwerk Hogeland en Werk
op Maat willen in gesprek met
inwoners om de hulpverlening te
evalueren.
Door de lockdown kwamen veel
mensen in Het Hogeland thuis te
zitten. Met name ouderen en zie-
ken werden geraakt. Ze mochten
geen bezoek ontvangen en niet
naar de winkel of apotheek. In
veel dorpen en  buurten zijn ini-
tiatieven ontstaan, waarin bur-
gers elkaar bijstonden. Bijvoor-

beeld in de vorm van telefoonke-
tens, maaltijdverzorging, bood-
schappenhulp of doordat medi-
cijnen gehaald werden. 
Met de bijeenkomst willen de
organisatoren vaststellen wat
qua hulpverlening goed gegaan
is en wat nog beter kan. Op deze
manier moet Het Hogeland nog
beter voorbereid zijn op een
eventuele tweede golf van het
coronavirus. De bijeenkomst op
20 juli van duurt van 19.30 tot
21.30 uur. Aanmelding vooraf is
verplicht. Dit kan  tot 15 juli via
vrijwilligersgroningen@hethoge -
land.nl of telefoonnummer 0595
- 433 245.

vanaf de Eemshaven naar Godlin-
ze gelegd, waar aangetakt wordt
op de bestaande persleiding. Op
dit moment wordt het afvalwater
nog met vrachtwagens naar de zui-
vering gebracht. Dat is straks dus
niet meer nodig. Naar verwachting
is de hele operatie eind dit jaar ge-
reed. 

Expositie Heleen
van der Tuin in
De Weergang
GARNWERD - In galerie De Weer-
gang in Garnwerd opent donder-
dag een expositie met werk van
Heleen van der Tuin. De kunstena-
resse is vooral bekend door haar
grote kleurige en abstracte doe-
ken. Ook is een aantal zeefdruk-
ken te zien. Van der Tuin maakt
onder andere geabstraheerde
landschappen en gebruikt ook tek-
sten in haar werk. Verder heeft ze
een boekje met illustraties en ge-
dichten op haar naam staan. De
tentoonstelling is te zien tot en met
30 augustus. De galerie, gevestigd
aan de Burgemeester Brouwers-
straat 28, is open op donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot 17.00
uur. 

Nieuwe politieke partij
opgericht: Lokaal Sociaal
NOORD-GRONINGEN - In de
gemeente Het Hogeland is een
nieuwe politieke partij opge-
richt: Lokaal Sociaal. Raadslid
Linda Visser heeft zich aange-
sloten bij de beweging, waar-
door de groepering meteen een
zetel in de gemeenteraad heeft.  

Lokaal Sociaal is opgericht door
het oude bestuur van de SP in Het
Hogeland. Dat stapte onlangs op
na on enigheid in de partijgelede-
ren. ,,Wij hebben nog dezelfde
idealen en gaan nu door met waar
we twee jaar geleden mee begon-
nen zijn”, aldus Lokaal Sociaal in
een verklaring. 
Lokaal Sociaal heeft als slogan: ‘so-
ciaal, groen en lokaal’. De partij
spreekt van ‘kernwaarden’. Het
bestuur heeft aan Linda Visser ge-
vraagd zich bij de nieuwe partij

aan te sluiten. Visser, die ook uit
de SP is gestapt en daarna als on-
afhankelijk raadslid doorging,
geeft gehoor aan dit verzoek.
De SP had twee zetels in de ge-
meenteraad van het Het Hoge-
land. Behalve Visser was Sandra
Herkströter voor de partij actief.
Zij stapte onlangs op omdat ze zich
niet kan vinden in de wijze waarop
er in de Hogelandster raad politiek
wordt bedreven. Er was onduide-
lijkheid over wie haar zou opvol-
gen. De nummer drie op de kies-
lijst, Rinze Mook, was namelijk
een van de SP-bestuursleden die
zijn opgestapt. Hij maakt nu deel
uit van Lokaal Sociaal en heeft be-
sloten de vrijgekomen SP-zetel
niet in te nemen. Vorige week
werd bekend dat Joop Bergman
uit Zevenhuizen voor de SP zitting
neemt in de gemeenteraad als op-
volger Herkströter.

Het Hogeland helpt
dorpshuis en jeugdsoos
NOORD-GRONINGEN - Het Hoge-
land stelt 43.000 euro beschikbaar
voor noodlijdende dorpshuizen en
jeugdsozen in de gemeente. Zij
kunnen subsidie aanvragen om
(een deel) van de vaste lasten te
kunnen betalen.
Als gevolg van de coronamaatrege-
len hebben de dorpshuizen en

jeugdsozen hun deuren moeten
sluiten. Daardoor zijn de opbreng-
sten van de verhuur, activiteiten
en consumpties misgelopen. Som-
mige dorpshuizen en jeugdsozen
hebben nu problemen om hun vas-
te lasten te betalen. Met de nieuwe
subsidie wil Het Hogeland de hel-
pende hand bieden. 

Politie deelt
bekeuringen
uit bij Baflo
BAFLO - Bij een snelheidscon-
trole op de N363 tussen Baflo en
Winsum zijn woensdag 22 be-
keuringen uitgedeeld. De politie
kwam in actie naar aanleiding
van klachten van omwonenden. 

Op het betreffende wegdeel
worden werkzaamheden uitge-
voerd. In verband hiermee is de
maximum snelheid verlaagd van
60 naar 30 kilometer per uur.
Dit wordt met meerdere borden
aangegeven, maar lang niet ie-
dereen houdt zich hieraan.
De politie heeft geconstateerd
dat er nog steeds veel door-
gaand verkeer is op het weg-
deel, ondanks de werkzaamhe-
den. Er rijden zowel personen-
auto’s, vrachtauto’s, fietsers en
scootmobielen. Alle weggebrui-
kers werden gecontroleerd. In
20 gevallen werd met de laser
vastgesteld dat er te hard werd
gereden. De snelheden lagen
tussen de 55 en 70 kilometer per
uur. Eén persoon ging op de bon
omdat hij met zijn auto op het
fietspad reed. Verder werd een
bekeuring uitgedeeld voor het
vasthouden van een mobiele te-
lefoon tijdens het rijden. 

KinderBoekenHuis
Winsum weer open
WINSUM - Het KinderBoeken-
Huis aan het Kerkpad in Win-
sum is na ruim vier maanden co-
rona-ellende weer open voor het
publiek. Bezoekers zijn welkom
van dinsdag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur. De col-
lectie bestaat uit zo’n 30.000 kin-
derboeken. Ook is  de tentoon-
stelling ‘Van griffel tot laptop’
weer te zien. Vanwege corona
gelden er nog wel enkele beper-
kingen. Zo zullen er dit jaar
geen lezingen, workshops en
rondleidingen zijn en blijft de
deur voorlopig op zaterdag ge-
sloten. Ook schenkingen van
kinderboeken kunnen vanwege
besmettingsgevaar niet zonder
meer worden ingebracht. Daar-
over moet telefonisch of via per
e-mail contact worden gezocht.
Na twee jaar directeurschap
heeft Romke Visser te kennen
gegeven wegens privé-omstan-
digheden te stoppen.
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Meester Jaap 40 jaar leerkracht
UITHUIZERMEEDEN - Jaap Lesman, directeur
van sws De Dobbe in Roodeschool en nbs De
Sterren in Uithuizermeeden, zit deze zomerva-
kantie veertig jaar in het onderwijsvak. Op de
laatste schooldag werd hij daarom feestelijk ver-
rast door de kinderen en leerkrachten van De
Sterren. Alle kinderen en leerkrachten van de

school kwamen via een echte flashmob de klas-
sen uit. De kinderen kwamen op de klanken van
‘Born in the USA’ verkleed als Bruce Springsteen
uit de klassen (foto). Ze overhandigden meester
Jaap ook nog een herinneringsboek met foto’s.
Als afsluiting trakteerde meester Jaap iedereen
op een ijsje en daarna begon de vakantie.

Actie Bloedserieus gaat
van start in Het Hogeland
GARNWERD - In Het Hoge-
land start na de zomer de inza-
melingsactie Bloedserieus. Vrij-
willigers gaan maandverband
en tampons inzamelen voor
Voedselbank Het Hogeland, die
zorgt dat de verzorgingsmidde-
len terecht komen bij vrouwen
en meisjes met een (te) kleine
beurs.

Het startsein voor de inzamelings-
actie werd donderdag gegeven op
de brug in het centrum van Garn-
werd. Daar droeg het team van
Bloedserieus Westerkwartier als
‘aanmoedigingspremie’ een tas
met hygiëneproducten over aan
het team van Bloedserieus Hoge-
land. In de gemeente Westerkwar-
tier worden al langer tampons en
maandverband voor de voedsel-
bank ingezameld. Voor de actie in
Noord-Groningen wordt dezelfde
werkwijze gevolgd als in het Wes-

terkwartier. 
Het vrijwilligersteam van Bloedse-
rieus Hogeland wordt aangevoerd
door Mädi Cleerdin, gemeente-
raadslid voor de PvdA. Verder zijn
Wieb Roffel, acquisiteur van Voed-
selbank Het Hogeland, en Hans
Versteeg nauw bij de actie betrok-
ken. Versteeg vertegenwoordigt
de bibliotheken in Het Hogeland,
die als inzamelpunten gaan funge-
ren. 
De ervaringen van Bloedserieus in

Namens Bloedserieus Hogeland neemt Mädi Cleerdin de tas met hygiëneproducten in ontvangst uit
handen van Myra Eeken-Hermans van Bloedserieus Westerkwartier.

het Westerkwartier zijn erg posi-
tief. ,,Na een half jaar te hebben
ingezameld, kunnen we wel zeggen
dat het fenomeen ‘menstruatiear-
moede’ meer bespreekbaar is ge-
worden. En het bestuur van de
voedselbank heeft nu standaard
op hun inzamelbriefjes de dames-
hygiëne opgenomen.  Samen met
het inzamelen van ruim 20 kratten
maandverband en tampons zijn
dat resultaten die er mogen zijn”,
aldus de initiatiefnemers.

Raad Het Hogeland
bezorgd over financiën
UITHUIZEN - De raad van Het Hogeland heeft woens-
dagavond diverse keren zijn bezorgdheid uitgesproken
over de financiële situatie van de gemeente. Dat gebeur-
de als eerste tijdens de behandeling van de jaarrekening
2019. Dit stuk meldt op papier een bescheiden overschot
van 600.000 euro, terwijl er in werkelijkheid een miljoe -
nenverlies is geleden.

,,Dit kan echt niet. We geven te
veel geld uit. Er blijft onvoldoende
over’’, stelde GroenLinks-fractie-
voorzitter Paul Steenman. Daarna
was het de beurt aan zijn VVD-col-
lega Stefan van Keijzerswaard:
,,De accountant maakt zich zorgen
over de gemeentelijke spaarpot. Ik
heb mij gestoord aan de berichtge-
ving dat er sprake zou zijn van een
overschot van zes ton. De werke-
lijkheid is dat we een miljoenen-
verlies geleden hebben. Een hele
forse greep in de reserves, het niet
uitvoeren van projecten ter waar-
de van ruim 2 miljoen euro en het
doorschuiven van andere zaken
hebben op papier tot een klein
plusje geleid. En er is sprake van
potverteren. Dat moet stoppen. Dit
is wat ons betreft de laatste keer
dat er een greep uit de spaarpot
wordt gedaan. Die is namelijk

hartstikke leeg.’’
Ook Gerke Kersaan (GemeenteBe-
langen) stoort zich aan de presen-
tatie van de rekening. ,,Melden dat
er een overschot is geweest van
600.000 euro, terwijl er in feite een
verlies is geleden van 5,7 miljoen
euro en er voor ruim 2 miljoen aan
projecten is doorgeschoven, is niet
goed. We zitten financieel nu echt
op de bodem. Dat moet anders. Let
op uw zaak!’’
PvdA-er Jan Willem Nanninga
maakt zich zorgen over de kleine
algemene reserve die de gemeente
nog heeft. De Winsumer vindt dat

daar iets aan moet gebeuren. Hij
ziet met spanning uit naar de be-
zuinigingsplannen van het college. 
,,Wij hebben het afgelopen jaar
fors ingeteerd op de algemene re-
serve. Dat is zorgelijk, want er
staat nog veel op stapel. Ik roep
het college dan ook op om iets be-
houdener te werk te gaan. Het is te
goedkoop om alleen de bezuinigin-
gen van het Rijk als oorzaak aan te
voeren. We zijn zelf ook schuldig.
De accountant geeft aan waar de
kwetsbaarheid zit. Dat is onze ver-
mogenspositie. Daar moeten we
iets aan doen’’, vindt CDA-er Kor
Berghuis. 
Nadat ook Linda Visser (Fractie
Visser) en Theo de Vries (Christen-
Unie) hun bezorgheid hadden uit-
gesproken, reageerde wethouder
Eltjo Dijkhuis. ,,We moesten een
greep in de reserves doen omdat
we met een aantal onvoorziene za-
ken zijn geconfronteerd. Met na-
me in het sociaal domein hebben

we veel geld moeten uitgeven.
Maar van potverteren is geen spra-
ke. In het eerste jaar van een nieu-
we gemeente is het toch een beet-
je op de tast de weg vinden. Maar
dat laat allemaal niet onverlet dat
we met een flink tekort zitten. We
zullen fors moeten bezuinigen. De
raad buigt zich in september over
de plannen die we hiervoor heb-
ben. De algemene reserve zal weer
omhoog moeten. Dat ben ik met u
eens. Ik hoop volgend jaar een
gunstiger beeld in de rekening te
kunnen schetsen. Ik verwacht ook
dat we dan flinke stappen hebben
gemaakt op financieel gebied. Wij
werken er hard aan om een finan-
cieel stabiele basis te realiseren.’’

Startsein voor snel 
internet in Garnwerd
GARNWERD - In Garnwerd is
donderdag het startsein gege-
ven voor de aanleg van snel in-
ternet. Bij restaurant Garnwerd

aan Zee werden de eerste glas-
vezelkabels in de grond gelegd
door wethouder Elly Pastoor
van de gemeente Westerkwar-
tier, Robert Hoogendorp van
Rodin/Snel Internet Groningen
en Bertus Franssens van Glas-
Draad Westerkwartier.

GlasDraad en Rodin werken nauw
samen bij de aanleg van snel inter-
net in de dorpen en het buitenge-
bied van het Westerkwartier. In to-
taal worden door de beide inter-
netaanbieders ruim 5.000 adressen
aangesloten. 

,,Aangezien we beide met dezelfde
Groninger aannemers werken, na-
melijk Koninklijke Oosterhof Hol-
man uit Grijpskerk en VIB uit
Zuidbroek, lag samenwerking op
dit specifieke tracé voor de hand”,
aldus Bertus Franssens namens
GlasDraad. ,,Het zou onlogisch zijn
dat wij eerst een sleuf graven, er
een kabel inleggen, de sleuf weer
dichtgooien en dat een paar weken
later hetzelfde opnieuw gebeurt.’’
Robert Hoogendorp: ,,We zijn
twee partijen met elk onze eigen
visie en strategie, maar toch wer-
ken we samen aan één gemeen-
schappelijk doel: snel internet
voor iedereen in de provincie Gro-
ningen. Voor het buitengebied
doen we dat met een mix van glas-
vezel en radioverbindingen.’’

Ook wethouder Elly Pastoor toon-
de zich enthousiast over de krach-
tenbundeling: ,,Dankzij deze sa-
menwerking kan de aanleg sneller
en efficiënter en beperken we de
overlast voor onze bewoners. Dat is
zonder meer een win-win situatie.
Snel internet zorgt ervoor dat ie-
dereen klaar is voor alle toekomsti-
ge digitale ontwikkelingen op het
gebied van werken, wonen, stude-
ren en zorg op afstand. De achter-
liggende coronaperiode heeft ons
duidelijk gemaakt dat door bij-
voorbeeld het vele thuiswerken en
het onderwijs op afstand in de
thuissituatie een goede en snelle
internetverbinding onmisbaar is.”

Elly Pastoor, Robert Hoogendorp  en Bertus Franssens (vanaf
links) geven het officiële startsein (foto Jan Buwalda).

Optreden Korthuis en
Pol in Klein Wetsinge
KLEIN WETSINGE - Martin Kort huis en Eddo Pol (foto) treden
woensdag 9 september op in het kerkje van Klein Wetsinge. Ze
worden bijgestaan door Sief Molenberg op drums en Jan van der
Molen op basgitaar. De musici zijn bezig met een nieuwe cd, waar-
voor al veel materiaal klaar is. Verschillende nummers zullen in
Klein Wetsinge te horen zijn. Daaronder ook ‘Aaindeloze Vlakte’
waarvan recentelijk een clip is uitgebracht. Er wordt opgetreden in
twee sessies, die beginnen om 15.00 en 16.30 uur. De toegang is niet
gratis. 

Wagenborg stopt met
verplicht reserveren
LAUWERSOOG - Wagenborg
Passagiersdiensten is gestopt
met het verplicht reserveren
voor reizigers op de veerboten
naar Schiermonnikoog en Ame-
land. Door de versoepeling van
de coronamaatregelen per 1 ju-
li is dit niet meer nodig.

Alle plaatsen aan boord van de
veerboten zijn weer beschikbaar.
De noodzaak om een plek aan
boord van de veerboot te reserve-
ren, is daarmee komen te verval-
len. Concreet betekent dit dat ie-
dereen die zonder auto naar Ame-
land of Schiermonnikoog wil, weer
op de bonnefooi kan reizen.  Ook
als men een fiets of motor mee-
neemt. Voor auto’s blijft reserve-
ren uiteraard wel verplicht.
Een veerdienstticket bestelt men
online. Het ticket is geldig op alle
dagen binnen de periode van het
jaar die de reiziger zelf kiest. De
toegangspoortjes op de eilanden

worden verwijderd.
Ger van Langen, directeur van Wa-
genborg Passagiersdiensten: ,,De
andere maatregelen om het virus
buiten de deur te houden, blijven
wel van kracht. Zo geldt er voor al-
le reizigers vanaf 13 jaar nog
steeds dat zij een mondkapje moe-
ten dragen in en om de terminals
en aan boord van onze schepen. De
afscheidingsfolies in de salons blij-
ven zitten en reizigers met auto
wordt verzocht om tijdens de over-
tocht in de auto te blijven zitten.”

Om grote hoeveelheden wachten-
den bij de terminals te voorkomen,
heeft Wagenborg haar reizigers op-
geroepen om vooral rekening te
houden met de bekende drukke
tijden en dagen. Het advies is de
reis buiten deze spitsdagen en -tij-
den te plannen en op tijd te ko-
men. Mensen die gereserveerd
hebben maar die meewillen op een
andere afvaart, kunnen contact op-
nemen met de Klantenservice.

MS Fonds zoekt
collectanten
NOORD-GRONINGEN - Het Natio-
naal MS Fonds houdt van 16 tot en
met 21 november weer z’n landelij-
ke huis-aan-huis collecte. De orga-
nisatie is hiervoor op zoek naar col-
lectanten.
Multiple Sclerose (MS) gaat ge-
paard met verlammings- en uit-
valsverschijnselen. Het is een ziek-
te van het centrale zenuwstelsel. In
Nederland hebben 17.000 mensen
MS en elk jaar komen hier zo’n
1.000 mensen bij. De eerste symp-
tomen treden meestal op tussen
het 20e en 40e levensjaar. 
Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te gene-
zen is. Onderzoek is daarom hard
nodig. Nationaal MS Fonds inves-
teert de opbrengst uit de MS col-
lecte in innovatieve onderzoeken
naar MS. Meer informatie, ook
over aanmelding als collectant,
staat op www.natio naal ms fonds.nl/
col lecteren.

Helmantel gaat op
herhaling in Assen
WESTEREMDEN - Kunstschil-
der Henk Helmantel uit Wes -
ter emden gaat op herhaling.
Vanaf 4 oktober is een over-
zichtstentoonstelling van zijn
werk te zien in het Drents Mu-
seum in Assen. Zestien jaar ge-
leden was de vorige grote expo-
sitie van Helmantel in het
Drents Museum.

Een grote overzichtstentoonstel-
ling in hetzelfde museum binnen
twintig jaar is uniek. Het onder-
streept de positie van Henk Hel-
mantiel, die een van de meest
vooraanstaande kunstenaars van
Nederland is. 
Er bestaat een groot publiek voor
zijn werk getuige de vele nationale
en internationale exposities. Hon-
derdduizenden bezoekers in onder
andere de Verenigde Staten, Tai-
wan, Singapore, Jakarta, Duits-
land, België, Italië, Denemarken
en Tsjechië kwamen zo in contact
met zijn werk. 

Naast museumbezoek mag de Gro-
ninger schilder zich verheugen in
een zeer grote afname van de boe-
ken die er over hem en zijn werk
verschenen zijn. In totaal gaat het
om meer dan 60.000 exemplaren in
de laatste 20 jaar en nog is het ein-
de niet in zicht. Van Een leven lang
schilderen en verzamelen is een ge-
wijzigde herdruk in voorbereiding.
Het boek verscheen vijf jaar gele-
den bij Art Revisited in Tolbert.
Het geeft een verrassende kijk op
het leven en werk van de in mid-
dels 75-jarige kunstenaar. Ver-
schillende auteurs belichten het
werk van Helmantel vanuit hun ei-
gen invalshoek. Uiteraard schenkt
het boek aandacht aan De Weem,
de door Helmantel en zijn vrouw
eigenhandig in Middeleeuwse stijl
opgebouwde pastorie annex boer-
derij in Westeremden. De Weem
herbergt een indrukwekkende col-
lectie middeleeuwse beelden en
meubels, antiek glas, aardewerk
en beeldende kunst van museale
kwaliteit.

Diploma-uitreiking via
drive-in op CSG Winsum 
WINSUM - De geslaagden van CSG Winsum (vmbo-tl) hebben
donderdag op bijzondere wijze hun diploma overhandigd gekregen.
Dat gebeurde door middel van een drive-in diploma-uitreiking. Bij
de school waren steeds vijf auto’s tegelijk welkom om de leerlingen
hun handtekening te laten zetten en om op een groot scherm film-
pjes te zien waarin de docenten hun afzwaaiende toppers in war-
me bewoordingen toespraken (foto). Menigeen pinkte een traantje
weg bij het afscheid van de school. Bijzonder was het voor docent
biologie Rick Koens die zijn dochter Marin haar getuigschrift
mocht geven. Het slagingspercentage was dit jaar honderd procent.
De middelbare school aan de Meeden heet vanaf het nieuwe cur-
susjaar HHC Winsum. 

Obs Kromme Akkers 
sluit het schooljaar af
GARNWERD - Obs Kromme
Akkers in Garnwerd heeft het
schooljaar vorige week afgeslo-
ten met verschillende activitei-
ten.

De leerlingen uit de groepen zes
tot en met acht hebben woensdag
en donderdag een musical uitge-
voerd in het dorpshuis in Feer-
werd.  Daarin kwamen de voor-
naamste gebeurtenissen uit de af-
gelopen maanden langs. Zo traden
niet alleen Rutte, Van Dissel en
doventolk Irma op, ook waren ge-
stresste ouders en ouderen in ver-
zorgingshuizen te zien. Ook de
frustraties van FC Groningen kwa-
men aan bod. Zeven kinderen heb-
ben afscheid genomen van de
school omdat ze naar het voortge-
zet onderwijs gaan Zij zongen met
elkaar het slotlied.
Vrijdag stond in het teken van  het
thema Raar. Op het speelplein de-
den de kinderen spelletjes, ge-
kleed in ‘rare’ outfits. Ook de Vos-
senjacht door het dorp was ‘raar’.
De scholieren moesten tien ‘vos-
sen’ vinden. Dat viel niet mee,
want er waren nog wat mensen
buiten bezig, die best een vos zou-
den kunnen zijn. Daarbij ging het
om Garnwerders die de heg knip-
ten, hun auto wasten, een kopje
koffie dronken, hun stoepje veeg-
den, bessen ritsten en zo meer. De

echte vosssen werden opgespoord
met de vraag ‘Bent u een beetje
raar?’. Als het antwoord luidde ‘Zo
waar, zo waar, ik ben een beetje
raar’, dan was een vos ontdekt en
ontvingen de kinderen een letter
voor een puzzelspel. Mede door de
bijdrage van veel Garnwerders
werd het een leuke en gezellige
dag in het dorp.

Meer Duits en
Engels bij
kerkenstichting
NOORD-GRONINGEN - De web-
site van de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken is nu nog beter
toegankelijk voor Duits- en En-
gelstaligen. Nadat eerder al het
algemene gedeelte was vertaald,
is nu ook het onderdeel ‘Onze
kerken’ aangepakt.
De informatie over de 93 kerken
van de kerkenstichting is nu ook
in het Duits en Engels te lezen
op www.gro ningerkerken.nl.
Ook zijn panoramafoto’s van het
interieur van de kerken toege-
voegd. Een 360-graden pano-
ramafoto is een interactieve foto
waarbij de websitebezoeker zelf
bepaalt in welke richting geke-
ken wordt. Dit kan naar boven,
onder, links en rechts. Men be-
vindt zich als het ware in het
midden van de gefotografeerde
ruimte. 
Met de recente uitbreiding is de
vertaling van de website volgens
de kerkenstichting nog niet vol-
tooid. ,,Er staat nog veel meer
op het verlanglijstje. Zo zou het
mooi zijn om in ieder geval ook
het onderdeel ‘Orgels’ in het
Duits en het Engels te vertalen.
Ieder jaar komen er toeristen
naar de stad en provincie Gro-
ningen die behalve in de kerken
ook zeer geïnteresseerd zijn in
de bijzondere orgels die deze
kerken in Groningen - de orgel-
tuin van Europa - herbergen’’,
aldus de Stichting Oude Gronin-
ger Kerken. Een groot deel van
de kerken is nu weer dagelijks
open voor bezichtiging. Wel zijn
uiteraard de corona-richtlijnen
van toepassing. 
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Sauwerder ommetje in boekvorm
KLEIN WETSINGE - Bij het kerkje van Klein Wetsinge is vrijdagmiddag het boekje ‘Het Sauwerder
ommetje’ gepresenteerd. Patty Wageman, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken, ontving
het eerste exemplaar uit handen van Nicolaas Geenen die het grootste gedeelte van de tekst schreef (fo-
to). De andere personen die een bijdrage aan het boek hebben geleverd, waren aandachtig toeschou-
wer. Het boekje telt 75 pagina’s en leidt de lezer langs verschillende bezienswaardigheden op de route
van het Sauwerder ommetje. De wandeling is 7,5 kilometer lang. Met foto’s en teksten worden de
markante punten onderweg uitgelicht. Ook wordt aandacht besteed aan manifestatie Kunstvloed, die
jaarlijks een buitententoonstelling in het gebied organiseert. Kunstvloed koopt elk jaar een van de
geëxposeerde werken aan om dit een vaste plek te geven langs de wandelroute. Overigens is er dit jaar
geen Kunstvloed in verband met de corona-uitbraak. Het boekje is verkrijgbaar in het kerkje van
Klein Wetsinge en in de Dorpswinkel van Sauwerd. 

Meer zelfredzaamheid
met slimme 5G-noodknop
NOORD-GRONINGEN - Tien-
tallen kwetsbare inwoners in
de gemeente Het Hogeland tes-
ten momenteel een innovatieve
noodknop van het bedrijf
Montr. Met het slimme appa-
raatje én dankzij de mobiele
5G-techniek kunnen ze overal
en altijd hulp inroepen, ook
buitenshuis. 

,,Er is een behoorlijk verschil met
de bestaande noodknoppen,’ legt
Stefan Meulensteen van Montr uit.
,,Die werken meestal alleen in
huis. De nieuwe noodknop doet
het ook wanneer iemand in de tuin
aan het werk is en bij het bood-
schappen doen. Het is bovendien
in gebruik een goedkope en zeer
veilige techniek. Niemand kan de
apparaten uitlezen’’, zegt Meulen-
steen. 
De nieuwe noodknop heeft het for-
maat van een sleutelhanger en met

een gewicht van nog geen dertig
gram kan het zo in een koordje om
de nek. En er zit maar één knop op
het fel gekleurde geavanceerd
stukje elektronica, precies in het
midden. 
Volgens Marcel van Leeuwen van
zorg- en welzijnsorganisatie Men-
senwerk Hogeland is er veel be-
hoefte aan deze nieuwe noodknop.
,,Mensenwerk Hogeland opereert
in een gebied met veel kleine ker-
nen waar betrekkelijk veel senio-
ren en kwetsbare personen wonen.
Nu van hen meer zelfredzaamheid
wordt verwacht, is het belang van
hulpmiddelen die hen ondersteu-
nen bij zelfstandig wonen groot.’’
Het 5G-netwerk waar de noodknop
verbinding mee maakt, is van Vo -
da foneZiggo. Bij twee keer druk-
ken legt de noodknop contact met
een alarmcentrale. Die belt dan ter
controle eerst de persoon zelf op
zijn of haar mobiele of vaste tele-
foon. Is er geen reactie, dan wordt

contact gezocht met iemand uit het
netwerk. De buurman of een fami-
lielid dat nabij woont, kan dan
gaan kijken. Krijgt de centrale
geen verbinding met de contact-
personen, dan worden hulpdien-
sten ingeseind.
,,Doordat zo het informele en for-
mele hulpcircuit aan elkaar wor-
den gekoppeld, wordt hulpverle-
ning effectiever’’, zegt Marcel van
Leeuwen van Mensenwerk Hoge-
land. ,,Wij zijn erg benieuwd naar
de beleving van ouderen, maar we
denken dat het apparaatje hen
zelfvertrouwen kan geven en onze-
kerheid over zelfstandig wonen
kan verminderen.’’

De test wordt mogelijk gemaakt
door Economic Board Groningen
(EBG), de organisatie die het aard-
bevingsgebied een economische
impuls moet geven. Dat doet EBG
onder meer door de toepassing van
5G-techniek te stimuleren. 

Voorjaarsnota maakt
raad Hogeland niet blij
UITHUIZEN - De gemeenteraad van Het Hogeland is
niet bepaald blij geworden van de door het college van
burgemeester en wethouders gepresenteerde voorjaars-
nota. Dat bleek woensdag tijdens de raadsvergadering.
En dat is ook logisch, want bij ongewijzigd beleid drei-
gen er de komende jaren, zoals gemeld, miljoentekorten.
De gemeente moet dus flink bezuinigingen. De raad
buigt zich in september over de plannen die het college
hiervoor heeft. Die staan in een zogenaamde bouwste-
nennotitie.

,,’T is nait best’’, vindt CDA-fractie-
voorzitter Kor Berghuis. ,,De finan-
ciële positie van de gemeente
baart ons zorgen. We zullen de te-
ring naar de nering moeten zetten.
We worden geconfronteerd met
forse uitgaven voor jeugdzorg, het

sociaal domein en de omgevings-
wet. En we krijgen te weinig geld
van het Rijk. Daarnaast worden
we geplaagd door tegenvallende
ozb-opbrengsten.’’
Roelf Torringa, de voorman van
GemeenteBelangen, maakt zich

eveneens zorgen. ,,Ik mis een on-
derbouwing en een analyse. Ver-
der heb ik moeite met een nieuwe
greep uit de algemene reserve.’’

’Orkest gestopt’
,,Het orkest is gestopt met spelen’’,
was de openingszin van het betoog
van VVD-er Stefan van Keijzers-
waard. En hij vervolgde met: ,,Het
college realiseert zich dat het schip
een ijsberg heeft geraakt. Hoe
gaat het college dit schip drijvende
houden? Het is tijd voor bewust-
wording. Het is niet allemaal de
schuld van de boze buitenwereld.
We zijn zelf ook verantwoorde-
lijk.’’
Nadat Jan Willem Nanninga had
aangegeven dat er keuzes gemaakt
moeten worden en hij met belang-

stelling uitkijkt naar de bouwste-
nennotitie, lieten Theo de Vries
(ChristenUnie)  en Paul Steenman
(GroenLinks) zich in soortgelijke
bewoordingen uit. Linda Visser
(Fractie Visser) drukte het college
op het hart de prioriteiten anders
te stellen en te stoppen met wat zij
‘megalomane projecten’ vindt. Vis-
ser doelt daarmee onder meer op
het We reld erfgoedcentrum in Lau-
wersoog.’’
,,Alle plattelandsgemeenten krij-
gen structureel te weinig geld van
het Rijk om hun taken goed te
kunnen uitvoeren’’, antwoordde
wethouder Eltjo Dijkhuis. ,,Daar-
om hebben wij hierover ook aan
de bel getrokken bij de minister.’’
De Uithuizer was zichtbaar niet
blij met opmerkingen dat het col-
lege de miljoenentekorten over
zichzelf heeft afgeroepen. ,,Niets is
minder waar. Een gemeente zijn in
2020 is gewoon heel ingewikkeld.
Maar we hebben de ambitie om
hier met elkaar uit te komen. Dat
zijn we ook aan iedereen verplicht.
We werken hard aan de bouwste-
nennotitie. Maar er zullen dan
pijnlijke keuzes moeten worden
gemaakt’’, gaf de wethouder alvast
een schot voor de boeg.
Na tekst en uitleg van de wethou-
der ging de raad, met uitzondering
van de fractie van de VVD, ak-
koord met de voorjaarsnota. ,,De
spaarpot moet niet tot de bodem
leeg. Daar zijn wij tegen. Het colle-
ge moet eerst naar oplos singen
binnen de bestaande programma’s
gaan zoeken’’, aldus Van  Keij -
zerswaard.

Stefan Meulensteen toont de noodknop (foto Corné Sparidaens).

Pier Prins wordt de lijsttrekker voor het CDA in Eemsdelta. 

Pier Prins voert 
CDA Eemsdelta aan
LOPPERSUM - In een door 35
leden bezochte ledenvergade-
ring van het CDA Eemsdelta is
Pier Prins uit Middelstum una-
niem gekozen als lijsttrekker
voor de op 18 november te hou-
den verkiezingen voor de ge-
meente Eemsdelta. Momenteel
is hij wethouder in Loppersum.

De 60-jarige Pier Prins was vanaf
de verkiezingen in 2006 fractie-
voorzitter van het CDA in de ge-
meenteraad van Loppersum en is
sinds 2010 wethouder. Hij houdt
zich nu voornamelijk bezig met de
portefeuilles ruimtelijke ordening,
openbare werken, cultureel erf-
goed en volkshuisvesting. ,,Ik ben
erg verheugd dat de leden hun ver-
trouwen in mij hebben uitgespro-
ken”, aldus Prins na afloop van de
ledenvergadering.  ,,De afgelopen
jaren heeft het CDA in alle drie de
gemeenten, die de gemeente
Eemsdelta gaan vormen, met een
wethouder laten zien dat we willen
bouwen aan een goede toekomst
voor deze regio. Ik ga als lijsttrek-
ker voor het CDA met heel veel
energie en enthousiasme hiermee
door. Er liggen interessante uitda-
gingen voor ons, zoals het in stand
houden van voorzieningen, ade-
quate zorg, het verbeteren van de
leefbaarheid, de versterkingsopga-
ve en het versterken van deze eco-

nomische regio. Daar gaan we de
komende jaren aan werken.”
De tweede plek op de kandidaten-
lijst wordt ingenomen door Bert
Raangs, nu fractievoorzitter in de
raad van Appingedam, en Agtje
Elderman uit Garrelsweer, de hui-
dige CDA-fractievoorzitter in Lop-
persum staat op de derde plek.
Vierde is Allart Veentjer uit Delf-
zijl, die momenteel nog voorzitter
is van de CDA-afdeling Eemsdelta.
Marnick Joustra uit Appingedam
is vijfde en mevrouw Tonnie Post-
ma uit Appingedam zesde, op de
zevende plek gevolgd door Jaap
Jongerden, eveneens uit Appinge-
dam. Arend Laning, CDA-raadslid
in Loppersum, bezet de achtste
plek. Corrie Wouters, nu raadslid
in Appingedam, staat op de negen-
de plaats. De totale kandidaten-
lijst van het CDA telt 22 namen,
waarbij het opvallend is dat
slechts vier van hen uit de huidige
gemeente Delfzijl komen, toch ver-
reweg de grootste van de drie ge-
meenten die samengaan.  Gert
Brouwer, voormalig fractievoorzit-
ter in Delfzijl, is de lijstduwer.
De Lopster wethouders zijn in trek
want de PvdA schoof eerder al Bé
Schollema als lijsttrekker naar vo-
ren. De derde wethouder van Lop-
persum zal niet genomineerd wor-
den. Rudi Slager (ChristenUnie)
houdt het namelijk voor gezien als
politicus. 

PvdA-kandidatenlijst
Eemsdelta vastgesteld
LOPPERSUM - De PvdA Eems-
delta heeft woensdag de kandi-
datenlijst voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen vast-
gesteld. 

In de algemene ledenvergadering
heeft de conceptlijst onveranderd
aangenomen. Dat betekent dat de
41-jarige Bé Schollema uit Middel-

stum de lijsttrekker is. Hij is al lan-
ge tijd actief in de politiek en is
sinds 2014 wethouder in de ge-
meente Loppersum. 
De verkiezingen worden gehouden
op 18 november en zijn nodig om-
dat de gemeenten Delfzijl, Appin-
gedam en Loppersum per 1 janu-
ari worden samengevoegd tot de
nieuwe gemeente Eemsdelta.
Bé Schollema, voor de PvdA te-
vens de kandidaat-wethouder,
geeft aan erg blij te zijn met het in
hem gestelde vertrouwen: ,,Ik ben
ontzettend trots op deze waarde-
ring vanuit de eigen club! Zeker
gezien de grote opkomst op deze
ledenvergadering. Dat ik aanvoer-
der mag zijn van deze lijst maakt
me dankbaar en enthousiast tege-
lijk. Er staat ontzettend veel erva-
ring en tegelijk nieuw bloed op. En
net als onze partij uit alle lagen
van de gemeenschap in Eemsdelta.
We gaan met elkaar voor een
mooie campagne en een goede toe-
komst met perspectief voor de
nieuwe gemeente en haar inwo-
ners. Als er ergens een  gebied is
dat recht heeft op zekerheid en
perspectief, dan is dat de gemeen-
te Eemsdelta. Daarvoor is een par-
tij nodig die dat op alle niveaus
weet te bereiken. Hard werken,
maar dat maakt het leuk!”
Op de kandidatenlijst wordt Schol-
lema op de tweede plek gevolgd
door Janny Volmer, momenteel
fractievoorzitter in Delfzijl. De der-
de plek wordt bezet door het Dam-
ster raadslid Joop van der Lei en
op plaats vier staat Jan Chris Wa-
genaar, sinds kort raadslid in Lop-
persum. De volgende vrouw op de
lijst is Liesbeth Wassenaar die nu
fractieondersteuner is in Delfzijl.
Op de zesde plek staat Dennis Vij-
ver uit ’t Zandt, nu nog raadslid in
Loppersum. Henk ten Brinke uit
Uitwierde, nu raadslid in Delfzijl,
staat op de zevende plek. Tet Luur-
sema uit Delfzijl is achtste, ge-
volgd door Bennie Grave uit Delf-
zijl en Peter de Jong uit Bierum op
plaats negen en tien. 
De kandidatenlijst van de PvdA
telt in totaal twintig namen. In de
ledenvergadering van woensdag
werd ook het verkiezingsprogram-
ma vastgesteld.

Culturele prijs Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meente Het Hogeland wil ook dit
jaar de Culturele Stimuleringsprijs
uitreiken. Iedereen kan tot en met
14 augustus personen en instellin-
gen voordragen. 

Het Hogeland is rijk aan culturele
pareltjes. Er zijn tientallen ate-
liers, kleine (cultuur)podia, musea,
amateurverenigingen en culturele
commissies. Om de cultuurmakers
aan te moedigen een bijdrage te
blijven leveren aan het culturele

klimaat in de gemeente, heeft Het
Hogeland de Culturele Stimule-
ringsprijs ingesteld. De prijs werd
vorig jaar gewonnen door kunst-
manifestatie Kunstvloed. 
Cultuurwethouder Eltjo Dijkhuis:
,,We zijn trots op wat wij hebben
aan cultuur in onze gemeente. Cul-
tuur is van groot belang voor de sa-
menleving. De afgelopen maanden
hebben we kunnen zien hoe er
nieuwe en creatieve manieren ge-
zocht zijn om iedereen toch te kun-
nen laten genieten van alle cultu-
rele pareltjes in onze gemeente.
Daarvoor willen we als gemeente
onze waardering uiten.’’

Voor de prijs komt een persoon of
organisatie in aanmerking die een
grote bijdrage heeft geleverd aan
de ontwikkeling en/of zichtbaar-
heid van de cultuur in Het Hoge-
land. Tevens moet er een bijdrage
geleverd worden aan de vernieu-
wing van het culturele klimaat in
de gemeente. De persoon of orga-
nisatie moet een belangrijke bron
van inspiratie en vernieuwing zijn. 
Iedereen kan gemotiveerde voor-
drachten doen. Deze kunnen tot en
met 14 augustus per e-mail worden
ingediend bij t.willems@hethoge -
land.nl of r.vellenga@hethoge land.
nl.  

Groot fotoaanbod
Scheurkalender
GRONINGEN - De productie van
de Groninger Scheurkalender 2021
ligt goed op koers. Ondanks de co-
ronacrisis worden er weer massaal
foto’s ingestuurd. Inmiddels heeft
de uitgever al meer dan 750 inzen-
dingen ontvangen. Ook dit keer
gaat het om afbeeldingen die ‘Gro-
nings’ zijn en ‘iets los maken’ bij
de inzender. 
De scheurkalender voor 2021 is de
zesde in zijn soort. Initiatiefnemer
Hent Hamming kreeg het idee vijf
jaar geleden toen Groningen voor-
al in de media werd afgebeeld als
een door aardbevingen gekwelde
krimpregio. In de volle overtuiging
dat de Groningers dat toch anders
zien, werd het idee van de scheur-
kalender uitgewerkt. Iedereen kan
foto’s inzenden die Groningen van
z’n mooiste kant laten zien. Hieruit
wordt een selectie gemaakt. Inzen-
den kan tot 15 augustus. 

Smok & Vot-bord
bij school Uithuizen
UITHUIZEN - Bij de nieuwe
school in het Boukemapark in
Uithuizen is nog net voor de
start van de grote schoolvakan-
tie een Smok & Vot-bord aange-
bracht. 

Sinds de verhuizing van de drie ba-
sisscholen in Uithuizen naar het
gezamenlijke, nieuwe gebouw aan
de Oude Tilsterweg maken ouders,
verzorgers en personeel gebruik
van verschillende routes om op
veilige wijze naar school te komen.
Toch is het er af en toe flink druk
door het afzetten en afscheid ne-
men. Met het oog hierop is de
Smok & Vot-plek gecreëerd. 
De Smok & Vot is bedoeld voor het
snel afzetten en ophalen van leer-
lingen. Hier kunnen kinderen aan
de trottoirkant in- en uitstappen en
veilig van en naar school lopen
zonder de weg over te moeten ste-

ken. Er is een ontwerpwedstrijd
gehouden voor de leerlingen van
de toenmalige groepen  6 van de
drie scholen. De opdracht was een
verkeersbord te ontwerpen waar-
op de Smok & Vot-boodschap op
een aantrekkelijke manier wordt
uitgebeeld. De leerlingen van de
huidige groep 7 van obs Brunwerd
hebben de wedstrijd gewonnen. 

Vorige week maandag, in de laat-
ste schoolweek voor de zomerva-
kantie, hebben de leerlingen het
bord met een korte ceremonie ont-
huld en bevestigd met behulp van
een medewerker van de gemeente.

De winnende ontwerpers bij hun Smok & Vot-bord.

Pluktuin in Bedum
BEDUM - Aan de oude weg tussen
Bedum en Onderdendam is in de
afgelopen maanden een nieuwe
bloementuin gecreëerd. Het gaat
om Bio Pluktuin Lageweg die vrij-
dag wordt geopend. 

In de tuin kan men ‘tegen redelij-
ke betaling’ een bos bloemen pluk-
ken. Het is ook een plek waar de
liefhebber even kan neerstrijken
en genieten van geuren, vlinders
en bijen. 
Eigenaren Hero en Joke Beukema
zijn vorig jaar aan het einde van
de zomer begonnen met de aanleg,
samen met hun zoon Guillaume.
Op het land stonden de afgelopen
veertig jaar schapen, kalveren en
pony’s. Het ‘Bultje’, zoals deze plek
genoemd wordt, was verwilderd.
Het bleek een hele uitdaging om
er een tuin van te maken. Omdat
er geen water en elektriciteit aan-
wezig is, moest veel met de hand
worden gedaan. Akkers aanleggen,
de aarde bewerkbaar maken en
het (voor)zaaien van alle zorgvul-
dig uitgezochte biologische zaden.
Inmiddels is een fraai geheel ont-
staan met bloemen, fruitbomen,
een oude schaftkeet en picknickta-
fels. Er worden geen bestrijdings-
middelen gebruikt en dus kan ie-
dereen gewoon z’n neus in de bloe-
men steken. Zelf plukken mag,
maar wie liever een kant-en-klaar
boeketje wil of een creatie op vaas,
kan eveneens in Bio Pluktuin La-
geweg terecht.
De tuin is op droge dagen geopend
op vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur en op zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Bij mooi weer
is de tuin ook op andere dagen
open. Dit is dan zichtbaar aan een
oranje vlag. 



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

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 De wereld spoelt terug; mu-

ziekprogramma
20.00 Journaal
20.35 De 100; reportage over een

groep van 100 mensen die op
de wachtlijst staan voor een
orgaan transplantatie

21.30 Het mooiste meisje van de
klas; realityprogramma

22.25 Op 1
23.20 Journaal
23.40 Srebrenocajournaal; reportage
23.55 Op 1

NPO 2

17.40 De amazone
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Oosterend; realitypro-

gramma
19.40 Verborgen verleden; reportage
20.35 Srebrenica- de machteloze

missie van Dutchbat; docc
21.30 Nieuwsuur
22.00 Srebrenicajournaal
22.20 A confession; filmdrama
23.15 De kist; reportage
23.45 Andries

NPO 3

16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Toscaanse bruiloft; filmkome-

die uit 2014

22.15 Sluipschutters
22.50 Makkelijk scoren: Studio age-

last; sportprogramma
23.25 Penoza
00.20 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 Ru-
ben Nicolai vier dagen tegen
elkaar strijden

20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma

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

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK : betalen of

leeghalen
19.25 Ambulance
20.30 Eerste hulp bij festivals; reali-

typrogramma
21.30 De ambassade; realityserie
22.25 24 uur in de ER
23.20 Ambulance down under
00.30 The night shift

RTL 7

17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team
19.30 Hardcore pawn
20.30 Eagle eye; thriller uit 2008
23.00 Revenge of the green drag-

ons; actiefilm uit 2014
01.10 Nachtttv

Net 5

17.05 Wat eten we?
17.35 Het blok Australie
18.35 Het blok Australie
19.25 Masterchef USA
20.30 Top gun; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 1986, met Tom
Cruise 

22.40 An officer and a gentleman;
Amerikaanse film uit 1982, 

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
17.55 VT wonen weer verliefd op je

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

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

SBS 9

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

Veronica

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 The last boy scout; actiefilm

uit 1991, met Bruce Willis

Fox

17.15 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 The X-files essential collec-

tion
21.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
22.05 The handmaid’s tale
23.00 CSI
00.50 9-1-1

RTL 8

17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics

17.35 The bold and the beautiful
18.05 The bold and the beautiful
18.35 Grey’s anaytomy; dramaserie
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie 
21.30 The good doctor
22.30 House; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy

EEN

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
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 Jour-
naal 22.50 A million little things
23.34 Loterijen 23.35 Dwars door
Oceanie

Ketnet/Canvas

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

Duitsland 1

17.15 Brisant; 18.00 Gefragt-gejagt;
quiz 18.50 Heiter bis todlicht morden
im norden 19.45 Wissen vor 8 20.00
Tagesschau 20.15 Book club; Ameri-
kaanse tragikomedie uit 2018 21.50
Exclusiv im ersten 22.20 Tagesthe-
men 22.50 Die story im ersten 23.35
Afghanistan. Unser verwundetes
land; reportage 01.05 Tagesschau

Duitsland 2

18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Nord Nord Mord-
slevers und die tote im strandkorb
21.45 Heute-journal 22.15 Hangman;
misdaadfilm 23.45 Fussball 00.15
Heute Xpress

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Servi-
cezeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30
Lokalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15
Dieter Hallervorden- ein mann mit
humor und tiefgang 21.45 NDR info;
22.00 Die wunderbare welt des la-
chens 23.45 The brokenwood myste-
ries

Eurosport

14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.00 Motorsport 01.30 Snooker

TV Noord

18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 De wereld spoelt terug; mu-

ziekprogramma
20.00 Journaal
20.30 Opsporing verzocht; opspo-

ringsprogramma
21.25 De S.P.E.L. show; spel
22.20 Op 1; talkshow
23.20 Journaal
23.55 Op1

NPO 2

17.10 Per seconde wijzer; quiz
17.40 De amazone
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Oosterend
19.40 Verborgen verleden
20.00 Toms Engeland; reportagese-

rie
20.35 Srebrenica- de machteloze

missie van Dutchbat; doc.
21.30 Nieuwsuur
22.00 Srebenicajournaal
22.20 A confession; dramaserie
23.15 America to me; doc.
00.15 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
21.20 Down to the road; realitypro-

gramma
22.15 Help, mijn borsten staan on-

line; reportage
23.10 Zusjes
23.40 Penoza
00.35 Nachttv

RTL 4

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

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

RTL 5 

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 Team Parade Eenheid
21.30 Beruchte sloppenwijken

Ewout in de ghetto
22.30 24 uur in de ER
23.30  Ambulance down under; re-

alityserie
00.30 The night shift; dramaserie

RTL 7

16.30 Married with children
17.30 Flodder; Nederlandse come-

dyserie
18.00 Flodder
18.30 The A-team; comedyserie
19.30 Hardcore pawn
20.30 Lara Croft: Tomb Raider; avon-

turenfilm uit 2001

22.30 The librarian; avonturenfilm
uit 2004

Net 5

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

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 VT wonen weer verliefd op je

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

gramma
20.30 Down met Johnny; amuse-

ment

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

SBS 9

18.10 Traumacentrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Spartacus; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2004
00.10 Mistresses; dramaserie
01.05 Teleshopping

Veronica    

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

dyserie
20.05 The big bang theory
20.30 Lethal weapon; Amerikaanse

actiekomedie uit 1987, met
Mel Gibson

22.45 The specialist; actiefilm uit
1994, met Sylvester Stallone
en Sharon Stone

FOX

16.25 Storage wars
18.25 According to Jim
20.10 Stumptown; misdaadfilm
22.00 The resident
22.55 Paranormal caught on camera;

reportage

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful;
soapserie

18.10 The bold and the beautiful;
soapserie

18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Just fort he summer; Ameri-

kaanse film uit 2000, met Lin-
da Darlow

22.30 House
23.30 Grey’s anatomy

ÉÉN 

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.
de Kampioenen 21.00 Switch 21.35
Vive la vie 22.35 Journaal; 22.55 A
million little things 23.37 Loterijen
23.40 Dwars door Oceanie

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.15 Strafpleiters; 20.00 Ter-
zake 20.30 Terzake docu: rolstoel ro-
admovie 21.15 Kinderen van de ko-
lonie 22.05 Trauma; 22.55 Trauma

Duitsland 1

18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50
WaPo Bodensee; misdaadserie
19.45 Sportschau 20.00 Tagesschau
20.15  Um himmels willen 21.00 In
aller freundschaft 21.45 Report
Mainz 22.15 Tagesthemen 22.45 The
old man & the gun; misdaadkomedie

Duits land 2

17.45 Leute heute 18.00 Soko Koln
19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim
cops 20.15 Mordshunger- verbre-
chen und andere delikatessen; mis-
daadserie 21.45 Heute journal 22.15
Letzten hilfe- chance fur einen stadt-
teil 22.45 Markus Lanz 

Duitsland 3

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Tatort;
21.45 NDR info 22.00 Tatort 00.55
Nachttv

Europort

14.00 Tour de France 19.00 Tennis;
23.00 Motorsport 01.30 Snooker

TV Noord

18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1 

17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 De wereld spoelt terug; mu-

ziekprogramma
20.00 Journaal
20.35 Het beste van Heel Holland

Bakt; compilatie
21.30 Fodtruck gezocht; realitypro-

gramma
22.15 Op 1
23.15 Journaal
23.35 Srebenicajournaal
23.50 Op 1

NPO 2

17.10 Per seconde wijzer
17.45 De amazone
18.35 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Typisch Oosterend; realitypro-

gramma
19.40 Verborgen verleden
20.35 Srebrenica- de machteloze

missie van Dutchbat; doc.
21.30 Nieuwsuur
22.00 Srebenicajournaal
22.20 A confession; dramaserie
23.15 Allah in Europa: Bonie, de les

van Srebenica; reportage
00.05 De Boedhistische blik

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 Toppers in concert 2019; regi-

stratie
22.35 Lauren! En het geld; Lauren

gaat met rijke kinderen op pad
om er achter te komen hoeveel
macht geld over hun leven
heeft

23.15 Penoza
00.10 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

RTL 5

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

jacht
22.40 24 uur in de ER
23.40 Ambulance down under
00.40 The night shift

RTL 7

17.30 Flodder; Nederlandse comedy-
serie 

18.00 Flodder
18.30 The A-team; actieserie
19.25 Hardcore pawn
20.30 Lara Croft tomb Raider: the

cradle of life; avonturenfilm uit
2003

22.40 The librarian 2; Amerikaanse
avonturenfilm uit 2008

00.50 Nachttv

Net 5

17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.30 Het blok Australie
19.25 Masterchef Australie
20.30 Cocktail; Amerikaans filmdra-

ma uit 1988, met Tom Cruise

22.35 Jerry Maguire; Amerikaanse
filmkomedie uit 1996

01.25 Nachttv

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
17.55 VT wonen weer verliefd op je

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

programma over arme en rijke
mensen

21.30 Flirty dancing; datingprogam-
ma

22.30 Hart van Nederland
22.50 Shownieuws
23.30 Weer
23.35 Lang leve de liefde
00.05 Hart van Nederland

SBS 9

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

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
20.05 The big bang theory
20.30 Lethal weapon 2;

Amerikaanse actiekomedie uit
1989, met Mel Gibson

22.45 Rush hour; Amerikaanse ac-
tiekomedie uit 1998

00.50 Hart van Nederland

Fox

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

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful;
soap 

18.10 The bold and the beautiful;
soap

18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.30 ER
20.30 The beach house; Amerikaans

filmdrama uit 2018
22.30 House
23.30 ER
00.30 Nachttv

ÉÉN

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Dwars door Oceanie 20.10 Joker +
lotto; 20.20 F.C. de Kampioenen
20.55 Switch 21.25 Vive la vie 22.25
Journaal/ Weer; 22.45 A million lit-
tle things 23.26 Loterijen 23.30
Dwars door Oceanie

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 De kinderen van de ko-
lonie 20.00 Terzake; 20.25 Terzake
docu; 21.10 Seven worlds, one pla-
net; natuurprogramma 22.10 Hand-
maid’s tale 23.50 Herhalingen

Duitsland 1

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
18.00 Gefragt- gejagt 18.50 Rentner-
cops 19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Die notluge;
filmkomedie; 21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 22.45 Der Maulwurf-
ein detektiv im Altersheim 00.10
Nachtmagazin

Duitsland 2

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wis-
mar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
Heute 19.25 Heldt 20.15 Die grosse
‘Terra X’ 21.45 Heute journal 22.15
Auslandsjournal 22.45 ZDFzoom
23.15 Markus Lanz 00.30 Heute
Xpress

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Aus-
gerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde;
19.30 Landermagazine; 20.00 Tages-
schau; 20.15 Expeditionen ins tie-
reich 21.00 Made in Norddeutsch-
land; 21.45 NDR info 22.00 Butten-
warder op platt 22.50 Grossstadtre-
vier 23.40 Der dicke 00.30 Nachttv

Euros port

14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.00 Motorsport 01.30 Snooker

TV Noord

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

Op RTL7 zijn dinsdag en woensdag de beide Tomb Rai-
der-films om 20.30 uur te zien. Dinsdag is Lara Croft:
Tomb Raider uit 2001 aan de beurt en woensdag is het-
tijd voor Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life. An-
gelina Jolie speelt in beide films de hoofdrol. Woensdag
gaat ze op zoek naar een soort Doos van Pan dora. Lara
moet stad en land afreizen om het object dat de wereld
bedreigt op te sporen. Dat betekent een race tegen de klok
want de doos is een tijdbom die onverbiddelijk doortikt.
Ze wordt in haar speurtocht naar de Doos van Pan dora
de hele wereld over gestuurd en heeft daarbij nogal wat
tegenwerking van de schurkachtige zakenman Reiss. Het
is aan Lara Croft om de wereld voor nog meer onheil en
rampspoed te behoeden.... Jan de Bont was de regisseur.

In het nieuwe EO-programma ‘De 100’ volgt Bert van Leeuwen
een jaar lang een groep mensen die op de wachtlijst staan voor
orgaan- of weefseltransplantatie. Met de nieuwe donorwet, die
op 1 juli ingaat, is er hoop op meer orgaandonoren in ons land.
De deelnemers wachten soms al jaren op een geschikte donor.
In de startaflevering van vanavond (maandag, 20.35 uur op
NPO1) komen de mensen voor het eerst bij elkaar en vertellen
ze hun verhaal. Hoe wordt hun leven beïnvloedt door het
wachten? Wat is de impact daarvan op hun partner of gezinsle-
den? Van Leeuwen spreekt de deelnemers bij deze gezamen-
lijke start, vol aangrijpende en hoopvolle verhalen.
Op dit moment staan er in Nederland 1283 mensen op de
wachtlijst voor een orgaan. Mensen die soms maanden of zelfs
jaren moeten wachten op een geschikte donor. In de eerste af-
levering van ‘De 100’ maakt de kijker kennis met de deelne-
mers en vertellen ze hun verhaal. Het is een gezamenlijke
start, want vanaf dan worden ze een jaar lang gevolgd. De se-
rie vertelt niet alleen het verhaal van de deelnemers, maar ook
die van mantelzorgers, artsen en donoren. Wat betekent het
bijvoorbeeld om bij leven je nier te doneren? Of hoe is het
voor familie wanneer je familielid dat is overleden, donor was?
En wat is de drive of juist tijdsdruk waar artsen mee te maken
krijgen wanneer op stel en sprong mensen geopereerd moeten
worden?
Het komende jaar volgt Bert van Leeuwen de deelnemers in
hun dagelijks leven. Tot en met de operatie, of juist al jaren
wachten op een donor. Deze serie vertelt vanuit de kern het
mooie, aangrijpende en soms ook erg ingewikkelde proces van
orgaantransplantatie. In 2021 wordt het zesdelige vervolg uit-
gezonden en is te zien hoe het met de deelnemers gaat.

De 100 bij de EO

Ook de leerlingen van Brugklas hebben zomervakantie en ver-
laten de schoolbanken voor de camping! In de nieuwe serie
Brugklas vakantieliefde worden in 20 afleveringen de avontu-
ren van Ebru, Steef, Jamie en Milan op de camping gevolgd.
Brugklas Vakantieliefde is vanaf vandaag (maandag) om 18.25
uur te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.
Steef en beste vriendin Ebru werken op de camping van de
oom van Steef. Ebru vindt het werk vies tegenvallen en tot
overmaat van ramp staat de hele familie van rector Folmers
ook nog eens op de camping. Jamie en Milan hebben het er
prima naar hun zin. Milan ontmoet de wonderschone Anoush-
ka en Jamie raakt gecharmeerd van een van de jongens die
surfles geeft. Ondertussen is Steef ook verliefd aan het worden
op een van de surfleraren. Maar wanneer er spullen gejat wor-
den en Milan wordt beschuldigd van de diefstal, verandert al-
les…

Veronica zendt dinsdag om 22.45 uur de actiefilm The
Specialist uit 1994 uit. De hoofdrollen worden gespeeld
door Sharon Stone, Sylvester Stallone en James Woods,
De regie was van Luis Llosa. Ray Quick is een gepensio-
neerd expert van de CIA. May Munroe, die wraak wil ne-
men op de moordenaars van haar ouders, hoort van
Ray’s kwaliteiten en wil dat hij de daders om het leven
brengt...

Brugklas: vakantie

Dinsdag: The Specialist
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Kermis Eenrum gaat toch door
EENRUM - De kermis in Een-
rum gaat toch door. Dat heeft
de organisatie vanochtend be-
kend gemaakt na overleg met
de gemeente Het Hogeland. 

De draaiboeken waren alweer eni-
ge tijd opgeborgen en het leek er-
op dat er in de zomerperiode geen
evenementen zouden plaatsvinden
in Eenrum. Tot op de persconfe-
rentie van premier Rutte werd
aangekondigd dat er weer kermis-
sen georganiseerd mogen worden.
De organisatie in Eenrum is die-
zelfde week nog in gesprek gegaan
met alle kermisexploitanten en
met gemeente Het Hogeland en
heeft groen licht gekregen. Kermis
Eenrum 2020 kan tóch doorgaan,
uiteraard wel coronaproof.
Voor de kermisorganisatie was het
wel even omschakelen. Niets leek
er op te wijzen dat de kermis nog
plaats zou vinden in 2020. ,,Na de
intelligente lockdown die in maart
werd aangekondigd, zijn wij als
kermiscommissie niet meer bij el-
kaar gekomen. Ook alle kermisex-
ploitanten werden op de hoogte ge-
steld”, vertelt Thomas Benes van
de kermiscommissie. ,,Verdere
voorbereidingen werden er natuur-
lijk ook niet meer getroffen, de
vergunning is niet eens aange-
vraagd. Het is dan wel even scha-
kelen als je ineens hoort dat het
weer mag.” 

Na de persconferentie werd de
kermiscommissie gelijk door meer-
dere exploitanten gebeld: ,,Wat
gaan jullie doen? Mogen wij ko-
men? Kunnen we weer los?” De or-

Er komt een reuzenrad naar de kermis van Eenrum.

ganisatie was positief, de exploi-
tanten waren positief en gelukkig
dacht de gemeente erg goed mee.
De kermis komt er weer, maar niet
een kermis zoals men gewend is.

De Eenrumer kermis staat bekend
om de vele activiteiten rondom de
kermis. Benes: ,,Helaas zijn er dit
jaar geen grasbaanraces en ook
met z’n allen staan hossen op live
muziek in een kroeg is er nu niet
bij. Toch staat dit ons niet in de
weg om een goede kermis neer te
zetten. We zullen het kermister-
rein anders inrichten en kijken
naar activiteiten die wel georgani-
seerd kunnen worden. Daarnaast
geldt de anderhalve meter maatre-
gel voor kinderen onder de 18 jaar
niet. Er worden looproutes ge-
creëerd en terrassen zullen ruimer
opgezet worden. We moeten roei-
en met de riemen die we hebben,
mensen zullen hier ook begrip voor
hebben. Maar wij vinden wel: be-
ter iets dan niets!” 
Ondanks alle beperkingen en re-
gels komen vrijwel alle exploitan-
ten naar Eenrum toe. Thomas Be-
nes: ,,Veel exploitanten zitten al
maanden zonder werk en willen
dus graag weer open. Zij zijn allen
erg creatief om de mensen zo vei-
lig mogelijk te ontvangen. Geluk-
kig mogen kinderen gewoon naast
elkaar zitten en hoeven er alleen
regels opgesteld te worden voor
volwassenen. De autoscooter heeft
wel aangegeven dit jaar over te
slaan, maar we hebben er een ech-
te coronaproof-attractie voor te-
ruggekregen: een reuzenrad! Ont-
zettend leuk voor jong en oud, en
veiliger kan haast niet.”

De Eenrumer kermis vindt plaats
van vrijdag 14 tot en met zondag
16 augustus in het centrum van
Eenrum. De kermis zal alle dagen
geopend zijn vanaf 14.00 uur. 

Het diamanten paar en hun vier kinderen. Rechts wethouder De Visser.

Diamanten paar in Obergum

WESTERNIELAND - Egbert
(Eppie) en Anke Torrenga-Wan-
ders, woonachtig in Obergum,
hebben donderdag hun 60-jarig
huwelijksfeest gevierd. Dat ge-
beurde met een feestelijke bij-
eenkomst in restaurant De Ou-
de Smidse in Westernieland.
Namens de gemeente Het Ho-
geland kwam wethouder Ma-
riëtte de Visser op bezoek om
het diamanten paar te felicite-
ren. 

Eppie Torrenga (85) is geboren in
Wehe. Echtgenote Anke (86) zag
het levenslicht in Ulrum. Het stel
gaf elkaar het jawoord in het ge-
meentehuis van Ulrum. 
Eppie heeft vanaf z’n vijftiende bij
diverse werkgevers in de bouw ge-
werkt. Z’n grootste klus was de
nieuwbouw van het UMCG in Gro-
ningen, toen hij bij de firma Tiem -
stra-Trebbe in dienst was. De laat-
ste jaren tot aan zijn vervroegd
pensioen in 1994 was hij daar uit-
voerder. 
Anke heeft voor haar huwelijk ge-
werkt als winkelbediende in Ul-
rum en in Groningen in de kruide-
nierswinkel van haar oom en tante. 
Daarna was ze werkzaam in be-

jaardencentrum Asingahof in Ul-
rum, eerst bij de huishoudelijke
dienst en later in de keuken. Na
haar trouwen wijdde ze zich volle-
dig aan het huishouden en het ge-
zin. 
Beide echtelieden waren in hun
jonge jaren sportief aangelegd. Ep-
pie was al op jonge leeftijd aan het
voetballen en Anke handbalde. 
Na hun trouwen zijn Eppie en An-
ke gaan wonen aan de Pastoor
Martenstraat in Den Hoorn. In
1965 werd een eigen huis gebouwd
aan de Rochefortstraat in Wehe-
den Hoorn. Hier woonden ze tot
2004, toen ze verhuisden naar de
Lijnbaan in Obergum. Daar woont
het paar nog steeds. 
Eppie was zeer betrokken bij het
wel en wee van het dorps- en ver-
enigingsleven waarin de Wehester
meerdere bestuursfunctie be-
kleedde. Hij was betrokken bij de
ouder vereniging van de lagere
school, de speeltuinvereniging, de
ijsvereniging, Dorpsbelangen en
sportvereniging SV Merna waar
hij ook een tijd voorzitter was. Ver-
der was hij drager, bestuurslid en
later voorzitter van de Uitvaartver-
eniging Wehe-den Hoorn. Veel tijd
stak hij ook in de toneelverenigin-
gen TAONA en Kunst door Vriend-
schap. Toneelspelen en later regis-

seren was een grote passie van Ep-
pie. Nadat hij met de VUT was ge-
gaan, heeft de Wehester met suc-
ces een behoorlijk aantal toneel-
stukken geschreven of vertaald
vanuit het Nederlands in het Gro-
nings. 
Anke was vooral binnenshuis ac-
tief. Ze runde het gezin, naaide
heel veel kleren zelf en breide in
een tempo dat ‘de ogen nauwelijks
konden volgen’. Ze had zelfs een
breimachine waarop ze nog meer
tempo kon maken. Ook beheerde
ze een tijd lang het gymnastiekge-
bouw tegenover hun huis aan de
Rochefortstraat en was ze een en-
thousiast lid van de sjoelvereni-
ging. Daarnaast was zij het centra-
le punt bij de wekelijkse Lotto-To-
to-cyclus, die het gezin jarenlang
heeft meegemaakt. De drie doch-
ters verzamelden iedere woens-
dagavond de formulieren van de
deelnemers in Wehe-den Hoorn en
Eppie deed dat in Warfhuizen.
Daarna deed Anke de administra-
tieve verwerking van al die formu-
lieren, waarna Eppie zorgde dat
het geheel werd ingeleverd in Win-
sum.
Het diamanten paar heeft vier kin-
deren gekregen, drie dochters en
een zoon. Er zijn vier kleinkinde-
ren. 

KANTENS - De kinderen van groep 8 van obs Klinkenborg in Kan-
tens hebben vrijdag op een leuke manier  afscheid genomen van de
bassischool. Ze werden in een oude auto door het dorp gereden (fo-
to). Nadat de kinderen weer op school waren gearriveerd, werden
ze met een erehaag en een rode loper uitgezwaaid.

Zitmaaiercoureurs weer los
Door de coronabeperkingen
zijn dit jaar nog geen wedstrij-
den verreden, maar vorige
week zaterdag konden de zit-
maaierracers eindelijk weer de
baan op. 

De werkgroep van Zitmaaierrace
Hogeland Baflo had het plan opge-
vat om een trainingsdag voor race-
zitmaaiers te organiseren op het
Motorsportcentrum van MRTO in
Vledderveen bij Stadskanaal.
Dat plan viel in zeer goede aarde
bij de liefhebbers. De honger naar
de racezitmaaier was zo groot dat
37 coureurs uit heel Nederland en
zelfs Duitsland zich hadden aange-
meld. Ze stonden ’s ochtends om
tien uur te popelen om weer te mo-
gen racen.

Het werd een prachtige dag, met
slechts één regenbui, waarvan ie-
dereen met volle teugen genoot.
Het was volgens de maairacers-
goed om elkaar weer te zien en

even de mogelijkheid te krijgen
om machine en stuurmanskunsten
te testen.

De zitmaaicoureurs op de baan in Vledderveen waar weinig te
maaien viel maar des te harder gereden kon worden.

Om vijf uur was iedereen moe
maar voldaan en zorgde de meege-
reisde baandienstclub van ZHB er-
voor dat de beide trainingsbanen
weer keurig netjes en vlak werden
achtergelaten.

Iedereen was vol lof over dit initia-
tief van de actieve club uit Baflo.

Zonnehuis De Marne
start kaartenactie
LEENS - De handwerkgroep van Zonnehuis De Marne in Leens is
een bedankactie gestart. De leden zijn volop bezig met het maken
van vrolijke kaarten (foto), die als dankjewel worden verstuurd
naar mensen die in de afgelopen coronatijd ‘leuke en lieve atten-
ties’ bij het Zonnehuis hebben afgeleverd. Op deze manier tonen de
bewoners hun waardering voor alle aandacht. De handwerkgroep
heeft inmiddels al meer dan veertig kaarten verstuurd.  Ook aan
het maken beleven de leden veel plezier. 

Afscheid van Lydinge
met drive-in bioscoop
LEENS - Ouders en kinderen van obs Lydinge in Leens hebben vo-
rige week maandagavond afscheid genomen van de school. Ze kwa-
men naar een zelf gecreëerde drive-in bioscoop (foto) waar een tien
minuten durende film over de school werd vertoond. De rolprent is
gemaakt door een professionele filmploeg, die een dag lang draaide
in de school. Obs Lydinge wilde een echt afscheid organiseren,
maar door corona leek dit niet door te kunnen gaan. Daarop ont-
stond het creatieve idee van een drive-in show. Op deze manier
konden alle gezinnen met de kinderen aanwezig zijn om het
schooljaar samen af te sluiten. De ouderraad zorgde voor corona-
proof drankjes en hapjes. Vanaf komend schooljaar zal obs Lydinge
niet meer bestaan en samen met de cbs De Regenboog opgaan in
samenwerkingsschool De Leenstertil.

Bolding reikt onderscheidingen uit

MAARHUIZEN - Burgemees-
ter Henk Jan Bolding van de
gemeente Het Hogeland heeft
donderdag en vrijdag koninklij-
ke onderscheidingen uitgereikt
aan zeven van de negen Hoge-
landsters die in april zijn gede-
coreerd.

De onderscheidingen werden uit-
gereikt in de monumentale Enne

Jans Heerd in Maarhuizen. Don-
derdag ontvingen Henk Leegte uit
Uithuizen en Ben Wiegers uit Be-
dum de versierselen die horen bij
het Lidmaatschap in de Orde van
Oranje Nassau. Vrijdag kregen
Sietske Korendijk-Reker uit Win-
sum, Sjoerd Schoonhoven uit Zuid-
wolde en het echtpaar Fennie en
Geert Veldman uit Uithuizermee-
den hun onderscheiding. Grietje
Dijkhuis-Bazuin ontving haar on-
derscheiding in het gemeentehuis
in haar woonplaats Uithuizen. Ook
zij zijn benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Door de coronacrisis was het op 24
april niet mogelijk de onderschei-
dingen persoonlijk uit de reiken.
Burgemeester Bolding belde die
dag met negen gedecoreerden en

De onderscheidingen werden door burgemeester Bolding uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst
op de monumentale Enne Jans Heerd in Maarhuizen (foto Roelof Bos). 

stelde een uitreiking op een later
moment in het vooruitzicht. Over
die telefoontjes zei Bolding in zijn
toespraak het volgende: ,,Ik had
negen Hogelandsters aan de lijn
die - zonder uitzondering - beschei-
denheid, betrokkenheid en nuch-
terheid ademden. Negen Hoge-
landsters die het gewoon heel van-
zelfsprekend vonden iets voor de
omgeving, voor de samenleving te
doen. Jarenlang.  ‘Och, da’s toch
nait zo biezunder?’ Dat proefde ik
bij iedereen. Ik vond en vind dat
toch wel heel bijzonder…”
Twee gedecoreerden, mevrouw Ja-
cobien Louwes uit Vierhuizen en
de heer Kor Moorlag uit Kantens,
waren verhinderd om naar Maar-
huizen te komen. Zij ontvangen de
onderscheiding later.

Afscheid op Klinkenborg

Niet meer reserveren
voor zwembadbezoek
NOORD-GRONINGEN - In zwem-
bad De Dinge in Uithuizen en De
Breede in Warffum kan vanaf van-
daag weer gezwommen worden
zonder reservering. Dat is een ge-
volg van de versoepeling van de
corona-maatregelen per 1 juli.
Behalve dat de reserveringsplicht
is komen te vervallen, zijn in beide
baden ook de openingstijden ver-
ruimd. Verder mogen de kleed-
ruimtes weer gebruikt worden,
kan er weer gedoucht worden en is
de kantine weer geopend. Hier is

de anderhalve meter-regel nog wel
van toepassing. 

Veel mensen hebben geen abonne-
ment gekocht omdat het onduide-
lijk was of er deze zomer wel ge-
zwommen kon worden. Nu de mo-
gelijkheden verruimd zijn, hebben
de zwembaden in Uithuizen en
Warffum voor de resterende tijd
een speciaal vakantie-abonnement
geïntroduceerd. Voor 25 euro mag
de houder de rest van het seizoen
komen zwemmen. 
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Wim van Zanten:
’Als spits moet je
altijd scherp zijn’
Wim van Zanten speelde als spits in totaal 22 seizoenen
in het eerste elftal van de vv Stedum. Daarin promoveer-
de en degradeerde hij twee keer en wist hij twee keer de
topschuttersbokaal van de Ommelander Courant te win-
nen. 

door Johan Staal

,,Ik was nog maar vijftien toen ik
mijn eerste wedstrijd in het eerste
elftal van Stedum speelde. Dat was
in de periode met Albert Klooster-
hof als trainer. Kloosterhof was
echt iemand die voor de jeugd
durfde te kiezen. Ik weet namelijk
nog goed dat Gerrie Laning, Jan
de Jonge en Menko Swieringa in
die periode ook mochten debute-
ren. Dat was in een wedstrijd te-
gen ONR waarin ik ook direct wist
te scoren”, vertelt de Stedumer,
die met veel plezier terugkijkt op
zijn periode als speler van het eer-
ste elftal. ,,Ik was in die tijd al be-
zeten van het spelletje, maar dat
gold toen voor veel meer jongens.”
Met een van de leeftijdsgenoten
waarmee hij in het veld stond, had
Van Zanten een speciale band.
,,Zonder iemand tekort te doen,

moet ik Menko Swieringa noemen.
Dat is in mijn ogen echt de beste
voetballer waar ik mee heb samen-
gespeeld. Menko had de gave om
je met een steekpass vrij voor de
keeper te zetten. Die speelde echt
puur op intuïtie en voelde exact
aan waar jij je als spits bevond.”

Handelsmerk
Van Zanten had als spits een bij-
zonder handelsmerk. De Stedumer
stond erom bekend dat hij een
slordigheid in de defensie van de
tegenstander altijd afstrafte. ,,Veel
spitsen lopen bij een afgeslagen
aanval direct van het vijandelijke
doel af. Dat heb ik nooit gedaan. Ik
bleef altijd loeren op een fout in
de defensie. Dat gebeurde regel-
matig en dan was ik er als de kip-
pen bij om een doelpuntje mee te
pikken.”
Van Zanten geeft eerlijk toe dat
hij niet de gemakkelijkste speler

voor het elftal en een trainer was.
,,Ik kon slecht tegen mijn verlies
en was verder altijd met mijn te-
genstander bezig. Wanneer het
wat te tam in een wedstrijd was,
dan wilde ik er wel eens wat vuur
in gooien,” aldus de Stedumer, die
ook behoorlijk principieel kon
zijn. ,,Ik was nog maar twintig toen
ik als zelfstandige in de transport-
wereld terecht kwam. Op sommige
momenten had ik het heel erg
druk en dan werd er wel eens een
vakantie gepland die voor het
voetballen niet goed paste. Zo ging
ik een keer met mijn vrouw Ineke
op skivakantie, wat bij de toenma-
lige trainer niet in goede aarde
viel. Toen ik terugkeerde werd ik
niet opgesteld. Gezien de reden
van de vakantie vond ik dat onte-
recht en ik gooide daarom mijn
kont tegen de krib. Ik bleef wel ge-
woon trainen, maar wilde niet
meer spelen.’’
Zonder Van Zanten speelde Ste-
dum twee keer gelijk en verloor
het drie keer. Na die vijf duels
kwam het bestuur bij de spits met
het verzoek of hij toch weer terug
wilde keren in het eerste elftal.
Dat deed Van Zanten en hij maak-

te zijn rentree in een uitwedstrijd
tegen Potetos. Na de eerste helft
stond het 1-0 voor de thuisclub en
werd Van Zanten vanaf de bank
ingebracht. Hij scoorde prompt
twee keer en het duel werd uitein-
delijk met 1-3 gewonnen. ,,Je snapt
natuurlijk wel dat ik toen wel even
met een brede grijns van het veld
ben gelopen’’, aldus de oud-spits,
die ook jaren later nog om dit voor-
val moet lachen. 

Hepke Buma
Terugkijkend om zijn periode in
het eerste elftal komen er prachti-
ge herinneringen boven, ook over
de trainers die bij Stedum gewerkt
hebben. Van Zanten: ,,Ik kijk nog
steeds met heel veel plezier terug
op de periode dat Hepke Buma
hier trainer was. Dat was niet al-
leen een prima trainer, maar ook
een fijn mens. We zijn met hem
een keer kampioen geworden,

maar ook een keer net niet. En dat
net niet was een beetje mijn
schuld. In dat seizoen werd ik na-
melijk uit het veld gestuurd en
voor drie duels geschorst. Dat zorg-
de voor wat puntverlies en dat
kostte ons het kampioenschap. Na
het laatste competitieduel zat ik
naast de trainer aan de bar en heb
ik mijn excuses aangeboden. Hep-
ke was namelijk echt iemand die
er alles aan deed om ons zo goed
mogelijk te laten functioneren.’’
Een trainer voor wie dat ook geldt
is volgens de Stedumer Jos Jansen
op de Haar. ,,Onder Jos waren we
als team conditioneel ijzersterk.
Daardoor wisten we vaak in de
slotminuten nog de zege binnen te
halen. Naast een prima trainer was
Jos ook behoorlijk fanatiek. Hij
was nog maar net trainer bij ons,
toen ik hem een keer helemaal
‘wild’ kreeg door bij het vertrek te
vragen tegen wie we die middag ei-

genlijk moesten spelen. Die op-
merking nam hij vervolgens mee
in zijn bespreking door te zeggen
dat hij totaal niets kon met spelers
die niet met de wedstrijd bezig wa-
ren. Maar al snel kwam hij er ach-
ter dat wij een groep hadden die
er wel degelijk goed mee bezig
was. Dat was toen echt heel anders
dan tegenwoordig waar de spelers
in mijn ogen te gemakkelijk afzeg-
gen wanneer ze denken andere
‘verplichtingen’ te hebben. Ik wil
niet zeggen dat vroeger alles beter
was, maar onze beleving was wel
anders.’’
In zijn voetbalcarrière beleefde
Wim van Zanten naar eigen zeg-
gen twee persoonlijke hoogtepun-
ten. ,,Het twee keer winnen van de
topschuttersbokaal van de Omme-
lander Courant vond ik geweldig.
De eerste keer was in het seizoen
1985-1986 toen ik dertien keer
scoorde. Een seizoen later scoorde

ik een doelpunt meer, maar ook
dat was voldoende om, samen met
Eddy Schollema van CVVB te win-
nen. Vreemd genoeg gebeurde dat
in twee seizoenen dat wij met Ste-
dum in de lagere regionen speel-
den en ik minder kansen kreeg
dan Eddy die met CVVB om de bo-
venste plaatsen meedeed.’’
Van Zanten, sinds zeven jaar be-
stuurslid van de club, vindt het
jammer dat Stedum niet op een
wat hoger niveau speelt. ,,Het is
niet anders’’, zegt hij. ,,Ik ben er
vooral trots op dat Stedum als
voetbalclub nog steeds bestaans-
recht heeft. De voetbalvereniging
is voor veel Stedumers een binden-
de factor is. Niet voor niets trap ik
heel soms nog een balletje mee in
het derde elftal. Iets wat ik door
een gebrek aan training eigenlijk
niet meer moet doen, maar ook op
latere leeftijd blijft het voetballen
bij Stedum nog steeds leuk.” 

Voor Pascal Koolhof is het na 21 seizoenen als speler van
het eerste elftal van ZEC tijd om een stapje terug te
doen. Hij gaat spelen in het derde elftal van de Zande-
weersters. ‘Pakkie’ krijgt daardoor meer tijd voor het ge-
zin en zijn activiteiten als vrijwillige brandweerman bin-
nen de blusgroep Uithuizen. 

door Johan Staal

Voor Pascal Koolhof begon het
voetballen al op jonge leeftijd in
zijn geboortedorp Usquert. ,,Ik
denk dat ik nog maar net vijf was
toen ik ging voetballen bij Us-
quert, dat toen een samenwerking
had met ZEC. Daardoor heb ik in
mijn jeugd voor die combinatie ge-
voetbald. Toen ik vijftien jaar was,
kwam daar verandering in. Een
jaar eerder was mijn vader Gerard
overleden. Hij was actief binnen
ZEC en ik weet zeker dat hij ge-
wild had dat ik op zaterdag voor
die club ging voetballen. Daar
kwam bij dat Usquert op zondag
speelde en dat sloot toch minder
aan bij mijn andere interesses”,

vertelt de als ‘Pakkie’ bekend
staande Pascal Koolhof. 
De Zandeweerster heeft besloten
te stoppen bij het eerste en verder
te gaan in derde elftal van ZEC.
Maar zeg nooit ‘nooit’. ,,Mocht de
nood echt aan de man komen, dan
mag de trainer altijd een beroep
op mij doen’’, zo laat Koolhof we-
ten. ,,Gezien het huidige spelersbe-
stand van ruim zestig actieve seni-
oren, waarvan er vijftig jonger zijn
dan ik, zou het niet meer nodig
moeten zijn’’, laat hij er direct op
volgen. ,,Vorig seizoen hebben we
er een aantal spelers bij gekregen
en voor het komende seizoen is dat
niet anders. Zo ben ik persoonlijk
heel erg blij met de komst van
Kjell Posthumus, die is terugge-
keerd van Loppersum. Kjell is een

speler die echt een sturende rol in
het elftal kan vervullen. In het ver-
leden had ik die rol, maar dit sei-
zoen was dat moeilijker. Conditio-
neel werd het steeds wat minder
en dan komen er toch wat irrita-
ties. Ik ben nooit een speler ge-
weest die het van zijn technische
kwaliteiten moest hebben. Bij
mijn stijl van voetballen hoort een
overtreding meer of minder er
echt wel bij. Dat komt ook omdat
het voetbal altijd mijn uitlaatklep
is geweest, waarbij ik wel eens
over het randje ben gegaan. Zo is
er een seizoen geweest dat ik in to-
taal acht gele en twee rode kaar-
ten pakte. Natuurlijk is dat niet
iets waar ik trots op ben, maar het
laat wel zien dat ik altijd vol inzet
heb gespeeld. Ik hoop dat nu nog
een aantal jaren in het derde elftal
vol te houden.”

Hardheid
Inzet en hardheid waar dat nodig
is, is iets wat volgens Pascal Kool-
hof bij de huidige generatie voet-
ballers nog wel eens ontbreekt.
,,Het lijkt erop alsof sommige spe-
lers denken dat je het met alleen
een panna of een dubbele schaar
kunt redden in de vijfde klasse.
Nou dat is niet zo, ook niet als je
bij ZEC speelt. In de vijfde klasse
worden er ook andere dingen ge-
vraagd. Ik hoop dat de huidige ge-
neratie dat echt op gaat pikken.
Lukt dat, dan zie ik niet waarom
ZEC niet binnen een paar jaar
naar de vierde klasse kan promo-
veren.’’

Promotie
Zelf heeft Koolhof met ZEC twee
keer een promotie naar de vierde
klasse meegemaakt. Het werd
geen onverdeeld succes. De eerste
keer, in het seizoen ’97-’98 eindig-
de ZEC met twee punten stijf on-
deraan en tien jaar later was het
met acht punten niet veel beter.
,,Maar wie weet gaat het in de toe-
komst wel een keer wel lukken en
kunnen we ons in de vierde klasse
handhaven. Dat zou ik voor ZEC
echt heel erg mooi vinden, ook om-
dat ik weet dat sommige mensen
nog wel eens op de club neerkij-
ken. Heel onterecht. Iedere vereni-
ging heeft een eigen cultuur en dat
geldt ook hier in Zandeweer. De
derde helft is binnen deze club nu
eenmaal een belangrijk onderdeel.
Daarbij maakt het niet uit in welk
team je speelt of dat je vrijwilliger
bent. Iedereen is bij ons gelijk en
dat moet zo blijven. Je moet de ei-
gen clubcultuur nooit verlooche-
nen”, aldus Koolhof die absoluut
gelooft in de toekomst van ZEC.
,,Als je alle verhalen had gelooft,
dan waren we al heel wat keertjes
kapot geweest. Ik zal als oud-be-
stuurslid de laatste zijn die ont-

kent dat we het als vereniging wel
eens lastig hebben gehad,  maar in
moeilijke tijden zie je toch de
kracht van het dorp Zandeweer.
Wie had vijf jaar geleden kunnen
denken dat wij in 2020 met drie se-
niorenteams en een damesteam de
competitie in zouden gaan? Toch is
het zo en daar mogen we als club
en dorp trots op zijn.”

Brandweer
Koolhof is behalve als voetballer
ook actief als vrijwillig brandweer-
man. ,,Op 1 juli was het precies vijf
jaar geleden dat ik bij de vrijwilli-
ge brandweer van Uithuizen ben
gekomen. Ik had mijn vader als
voorbeeld, want die is ook als
brandweerman actief geweest. Hij
zat bij de blusgroep in Usquert.
Toen ik in 2011 bij de toenmalige
gemeente Eemsmond kwam wer-
ken, duurde het niet lang voordat
Lammert Korendijk met de vraag
kwam of ik belangstelling had voor
een functie als brandweervrijwilli-
ger. Lammert kende ik nog van de
brandweer in de tijd dat hij colle-
ga-vrijwilliger was van mijn vader.
Dat leidde niet veel later tot een
open sollicitatie bij de brandweer
en vervolgens tot een opleiding tot
brandweerman.’’

Pascal Koolhof startte bij de blus-
groep Usquert als aspirant brand-
weerman, een klein jaar voordat
de posten Usquert en Uithuizer-
meeden fuseerden tot de post Uit-
huizen. Tegenwoordig werkt hij sa-
men met onder anderen Siemen
Mulder en Christiaan Eleveld, be-
kenden uit de voetbalwereld. ,,Het
werk als brandweerman heeft er
misschien ook wel voor gezorgd
dat het voetballen wat naar de ach-
tergrond is verdreven. Verder
vraagt het gezin steeds meer aan-
dacht, omdat we met Julia een
dochtertje met lichamelijke beper-
kingen hebben. Dat vraagt het no-
dige aan energie, maar dat hebben
mij vrouw Yvette en ik er graag
voor over. 

Volleyballen
Daarnaast huppelt hier nog een
mannetje, Thijn, van tweeënhalf
rond. Ik hoef mij dus niet te verve-
len. Verder vind ik het ook belang-
rijk dat ook Yvette haar ding kan
doen. Die mag graag volleyballen
en dat gun ik haar zeker. Ons ge-
zinsleven heeft lang genoeg in het
teken gestaan van mijn voetbal.
Dat is nu anders en dat bevalt pri-
ma.’’
Nu Pascal Koolhof wat meer thuis
is, maakt hij zich ook verdienste-
lijk in bijvoorbeeld de keuken.
Niet in de rol van kok, maar meer
bij het opruimen achteraf. ,,Daar
steek ik de nodig tijd in”, besluit
een lachende Koolhof. 

� Wim van Zanten, tweevoudig winnaar van de OC-topschuttersbokaal (foto Ronnie Afman).

� Pascal Koolhof in de door hem opgeruimde keuken.

Voor Pascal ‘Pakkie’
Koolhof is mooi geweest

Menko Swieringa: ‘Wim was een echte spits’

Investering van 8 miljoen 
in fossielvrije waddenvloot
EEMSHAVEN - Met een bijdra-
ge van 8 miljoen euro uit het
Waddenfonds kan gestart wor-
den met een omvangrijk inves-
teringsprogramma in de ver-
groening van de scheepvaart op
de Waddenzee. Het eerste pro-
ject heet Waterstof voor wal-
stroom. Dat is een pilot waarbij
een mobiele brandstofcel-ag-
gregaat op basis van waterstof
wordt ontworpen en getest
door Groningen Seaports en de
havens van Den Helder en Har-
lingen
Het project Green Shipping wil de
waddenvloot in tien jaar voor een
groot deel verduurzamen. Daar-
door moet de CO2-uitstoot in 2030
met 60 procent zijn afgenomen.
Ook moeten alle schepen in de be-
roepsvaart in dat jaar op waterstof
varen. De totale investering voor
Green Shipping bedraagt de ko-
mende vier jaar 26 miljoen euro.
Het project is onderdeel van het
Investeringskader Waddengebied
(IKW) van de drie Waddenprovin-
cies, een meerjarig programma om
grote investeringen in de Wadden-
regio mogelijk te maken.
,,Green Shipping is in meerdere
opzichten belangrijk voor de Wad-
denzee. Met innovaties zorgen we
ervoor dat een belangrijke sector
als de scheepvaart klaar wordt ge-
maakt voor de toekomst. En nog
belangrijker, het milieu van de
kwetsbare Waddenzee is er zeer
bij gebaat’’, aldus voorzitter Henk
Staghouwer van het Waddenfonds.
Bij Green Shipping is een groot
aantal partijen betrokken. Het
project wordt uitgevoerd onder re-
gie van FME, de ondernemersorga-
nisatie voor de technologisch in-
dustrie. Het bedrijfsleven draagt
tweederde bij aan de totale inves-

tering.

Minder olievervuiling
Green Shipping zorgt niet alleen
voor minder CO2-uitstoot maar
ook voor een grote reductie van
koolstofmonoxiden, zwaveldioxide
en andere vervuilende stoffen op
de Waddenzee. Daarnaast maken
schepen die elektrisch worden
aangedreven amper geluid en zor-
gen zo voor rust in de Waddenha-
vens. Ook wordt de kans op olie-
vervuiling door lekkage of rampen
verkleind.
Green Shipping bestaat in totaal
uit tien deelprojecten, waarvan de
eerste vijf tot 2024 worden uitge-
voerd. De komende vier jaar wordt
er onder andere concrete kennis,
expertise en ervaring opgedaan
met het ontwikkelen van schone
technologie en varen op waterstof.
Botenbouwers in de Waddenregio
kunnen op die manier ook een
kennisvoorsprong opbouwen in de
vergroening van de scheepvaart.
Het eerste project heet Waterstof
voor walstroom, een pilot waarbij
een mobiele brandstofcel-aggre-
gaat op basis van waterstof wordt
ontworpen en getest door Gronin-
gen Seaports en de havens van
Den Helder en Harlingen. Deze in-
stallatie kan groene stroom leve-
ren aan schepen, ook op plekken
in havens waar vaste walstroom
niet voorhanden is, omdat de aan-
legkosten hoog zijn.

Een ander project is de ombouw
van het zeiljacht Ecolution van
voormalig ruimtevaarder Wubbo
Ockels om zo op waterstof te kun-
nen varen. Als dit lukt, kunnen
ook andere middelgrote en grotere
schepen volgen.
Behalve het varen op waterstof
wordt ook onderzocht of biome -
thanol in een brandstofcel geschikt
kan worden gemaakt voor elektri-
sche aandrijving van schepen.

Elektrisch
De twee laatste projecten worden
gerealiseerd in de haven van Den
Helder. Daarbij wordt een service-
vaartuig ontwikkeld dat elektrisch
vaart op waterstof. Het schip zal
onder andere gebruikt worden
door onderzoeksinstellingen. Daar-
naast wordt een lokaal zonnepark
gebouwd, een elektrolyser die de
zonnestroom omzet in waterstof,
een leiding om die waterstof naar
de haven in Den Helder te bren-
gen en een opslagtank voor water-
stof.
Green Shipping sluit naadloos aan
bij de Investeringsagenda Inte-
graal Waterstofplan Noord-Neder-
land, die in maart vorig jaar is ge-
presenteerd. Hierin hebben over-
heden en bedrijven afspraken
vastgelegd om de komende 10 jaar
in totaal 2,8 miljard te investeren
in emissievrije waterstof zodat het
rond 2030 grootschalig en renda-
bel geproduceerd kan worden.

Minder mensen
verdronken
NOORD-GRONINGEN - In 2019
zijn er in ons land 76 Nederlanders
verdronken. Dat zijn er 36 minder
dan in 2018. Bij mannen daalde
het aantal verdrinkingen van 89
naar 64 en bij vrouwen van 23 naar
12. Naast 76 inwoners van Neder-
land verdronken ook 26 niet-inwo-
ners, evenveel als in 2018. Dat
meldt het CBS. Gemiddeld over de
afgelopen twintig jaar verdronken
jaarlijks 87 inwoners van Neder-
land. In de periode 1980-1999 wa-
ren dat er jaarlijks gemiddeld 112.
Jaarlijks vindt ongeveer 1 op de 10
verdrinkingen binnen plaats, bij-
voorbeeld in een badkuip of bin-
nenzwembad.De meeste verdrin-
kingen vinden plaats onder inwo-
ners van 60 jaar of ouder. Bij meer
dan de helft (53 procent) van alle
verdrinkingen gaat het om 60-plus-
sers. In 2019 verdronken 40 inwo-
ners van 60 jaar of ouder. Jonge-
ren zijn het minst vaak slachtoffer
van verdrinking: in 2019 verdron-
ken 5 kinderen jonger dan 10 jaar
en 4 kinderen tussen de 10 en 20
jaar.

,,Wim was als spits een echte spits zoals ze dat zo
mooi zeggen’’, vertelt Menko Swieringa, oud-team-
genoot bij vv Stedum. ,,Wim was niet alleen heel
fanatiek binnen de lijnen, maar had ook een neus-
je voor de goal. Wanneer hij bijvoorbeeld vijf kan-
sen kreeg, wist je bijna zeker dat hij een paar
keer scoorde. Wat dat betreft is het ‘Corenos-ver-
haal’ legendarisch. Een van de verdedigers van

Corenos liet een keer weten dat Wim die middag
niet ging scoren. En inderdaad ze gaven echt geen
kans weg. Met nog een paar minuten te spelen,
kreeg Wim opeens een kans en stond het toch 0-1
voor ons. Dat werd ook de eindstand. Het is teke-
nend voor zijn mentaliteit, want Wim gaf nooit op.
Hij ging altijd voor dat ene kansje en daardoor
heb ik met heel veel plezier met hem gevoetbald.’’
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Pinokkio was
Ienie Mienie
ULRUM - In deze krant is donder-
dag bericht over een geslaagd rid-
der- en prinsessenfeest op peuter-
speelzaal Pinokkio in Zoutkamp.
Hierover werd een persbericht uit-
gegeven door de beheersstichting
Kinderopvang Waddenkind, die
echter twee peuterspeelzalen door
elkaar heeft gehaald. Het blijkt
niet te gaan om Pinokkio in Zout-
kamp, maar om Ienie Mienie in Ul-
rum. Waarvan acte. 

Workshop met
Geurt Busser op
Verhildersum
LEENS - Museum Landgoed Ver-
hildersum organiseert op 1 en 2 au-
gustus de workshop ‘Tekenen met
Geurt Busser’. 
Waddenschilder Geurt Busser is
ook een fanatiek tekenaar. Met een
Japans penseel tekent hij in snelle
lijnen, zelfs nog tijdens de vaart. In
deze workshop wordt gewerkt met
zacht potlood, kneedgum en/of Si-
berisch krijt. Busser maakt de deel-
nemers deelgenoot van zijn ver-
wondering over licht en landschap
en leert ondertussen de fijne
kneepjes van de tekenkunst. 
De schilder vertelt vooraf over zijn
expositie ‘Uit Liefde’ in het koets-
huis. Daarna wordt er getekend op
het landgoed. Voor koffie en lunch
wordt gezorgd. Deelname is niet
gratis. Meer informatie is te vinden
op www.verhildersum.nl. 

Juf Alida na 24
jaar uitgezwaaid
WARFUM - Alida Ritzema heeft vorige week afscheid genomen
van peuterspeelzaal Hummelhörn in Warffum. Juf Alida is 24 jaar
werkzaam geweest in het peuterspeelzaalwerk en gaat genieten
van haar pensioen. Om dit te vieren waren er allerlei leuke activi-
teiten. Zo heeft juf Alida zowel dinsdag als donderdag met de peu-
ters taart gemaakt. Aansluitend was er een hapje en drankje met
ouders en een high tea met naaste collega’s en vrijwilligers. Don-
derdag tijdens de receptie werd het plein van de peuterspeelzaal
omgedoopt tot het ‘Juf Alidaplein’, compleet met een echt straat-
naambord (foto). Zo wordt de peuterspeelzaal blijvend aan haar
herinnerd. Om het feest af te ronden, ging juf Alida met (oud-)col-
lega’s en familie uit eten.

Coronaboek van Martini Ziekenhuis
GRONINGEN - Het Martini
Ziekenhuis heeft een boek uit-
gegeven met daarin ervarings-
verhalen over de coronacrisis.
Het eerste exemplaar van Wij
& Corona is donderdag aange-
boden aan kinderverpleegkun-
dige Madelon de Geus-Bouw-
man. 

De Geus stond symbool voor alle

medewerkers van het ziekenhuis.
Ze ontving het boek uit handen
van Hans Feenstra, bestuursvoor-
zitter van het Martini.
In het Martini Ziekenhuis zijn in
korte tijd extra IC-bedden gereali-
seerd. Ook is er veel werk verricht
om de reguliere zorg af te schalen.
Hans Feenstra: ,,Veel medewer-
kers hebben zich enorm  ingezet,
waarvoor we ze zeer dankbaar zijn.
Het zit in het DNA van onze mede-

werkers om in moeilijke tijden aan
te pakken en samen te zoeken
naar oplossingen. Als dank voor
die inzet hebben wij als ziekenhuis
een tijdsdocument samengesteld
met foto’s en ervaringen van pa-
tiënten en medewerkers. Ze vertel-
len hoe ze deze periode hebben
meegemaakt. Al deze individuele
ervaringen vormen gezamenlijk
het verhaal van het Martini Zie-
kenhuis in deze bijzondere tijd.’’
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Dick Sennema:
’Ik kwam bij
toeval in de spits’
De nu 74-jarige Dick Sennema was in het seizoen ’80-’81
de eerste speler die het OC-topschuttersklassement wist
te winnen. De oud-spits van Viboa was daar zelf nog het
meest verbaasd over. ,,Het was totaal onverwacht, want
ik kwam eigenlijk bij toeval in de spits terecht’’, zo blikt
hij nu terug.

door Johan Staal

,,Ik was in het begin van mijn loop-
baan een echte sjouwer op het

middenveld. Mijn taak was meest-
al om de beste speler van de tegen-
partij uit te schakelen. Daar slaag-
de ik vaak redelijk in”, vertelt de
Winsumer, die op twaalfjarige

leeftijd begon met voetballen bij
Viboa. ,,In die periode hadden we
Klaas van der Veen als trainer. Die
had als speler nog voor Velocitas
en Heracles in het betaald voetbal
gespeeld. Van mijn jeugdjaren als
voetballer herinner ik mij echter
niet heel veel meer, want ik ben
pas dingen uit mijn voetbalcarriè-
re gaan bewaren toen ik voor Wil-
helmina SSS ging spelen.’’
Sennema werd aangesteld als amb-
tenaar in Zutphen en verhuisde sa-
men met zijn vrouw Alie. Hij werd
lid van de plaatselijke Wilhelmina
SSS en had het daar prima naar
zijn zin. Toch kreeg de Winsumer
heimwee naar Viboa en na een
jaar besloot hij om toch weer voor
de club uit Winsum te gaan spelen.
,,Dat was echter geen handige ac-
tie. Je wedstrijden spelen in Win-
sum en elders trainen, dat werkte
bij mij niet. Gelukkig kon ik van
baan veranderen en kwamen we in
Haren te wonen. Toen kon ik ge-
woon weer in Winsum trainen en
spelen en dat maakte het een stuk
leuker.’’ 

Knieblessure
Viboa kwam in die tijd  uit in de
vierde klasse. De club had niet
heel lang plezier van de terugkeer
van Sennema, want al in zijn eer-
ste wedstrijd ging het helemaal
fout. ,,Ik weet het nog als de dag
van gis teren. We speelden tegen
Bedum. In dat duel liep ik een hele
vervelende knieblessure op, waar
ik uiteindelijk aan geopereerd
moest worden. Bij die operatie
werd mijn buitenmeniscus wegge-
haald, waardoor ik bijna twee sei-
zoenen uit de roulatie ben ge-
weest. Na mijn terugkeer bleef de
knie me plagen, zodat ik op het
middenveld minder kon brengen
dan ik zelf graag wilde. Daardoor
werd ik op een gegeven moment in
de spits geposteerd’’, zegt Senne-
ma.
Het spelen in de spits ging de Win-
sumer ‘wel aardig’ af en als punt-
speler beleefde Dick Sennema zijn
grootste successen met Viboa. Zo
werd in het seizoen ’76-’77 het
kampioenschap in de vierde klasse
behaald en was Sennema in het
voorlaatste duel tegen concurrent
De Pelikanen de man die het enige
doelpunt scoorde en daarmee de
titel veilig stelde. Sennema: ,,Dat
was een seizoen waar er aan het
begin veel commotie was. De nieu-
we trainer, Veenhuis, nam twee
spelers mee: Dick Jager en Egbert
Takens. Tegenwoordig is dat heel
gewoon maar toen was er binnen
de club veel over te doen. Omdat
het uiteindelijk goed uitpakte,
werd het getolereerd maar het was
echt helemaal fout gegaan als we
niet hadden gepresteerd.”
Sennema vertelt met een aaneen-
schakeling van anekdotes over zijn
rijke voetballoopbaan. Daaronder
diverse voorbeelden die aantonen
dat de lange Winsumer in de wed-
strijd goed was in het uitdelen,
maar ook zelf kon incasseren.
,,Daardoor had ik met de meeste
scheidsrechters ook geen moeite.
Roelf Folkersma was een arbiter
naar mijn hart. Die had het vermo-
gen om je verbaal even aan te pak-
ken. Dat deed hij soms op strenge
wijze, maar nog vaker met een
grap. Wijlen Albert Nauta was
heel anders, maar wel altijd conse-
quent. Daardoor was ook hij als
scheidsrechter heel goed.’’
Sennema ging pas echt veel scoren
toen hij bij de veteranen van Vi-

boa zijn wedstrijden speelde. ,,In
het seizoen dat ik het OC-topschut-
tersklassement won, scoorde ik ze-
ventien keer. Bij de veteranen
maakte ik per seizoen vaak vijftig
of meer doelpunten. Dat was na-
tuurlijk een heel ander niveau. Vi-
boa had in die periode een prima
veteranenteam, met onder ande-
ren Albert van der Schuur, Fré
Post en Gerke Kersaan. Bijna elk
jaar werden we kampioen. Voor
een spits is het dan natuurlijk
makkelijk scoren.’’

Secretaris
Aan alles komt een einde en dus
ook aan het werkende leven van
de Winsumer. Hij was veertig jaar
als ambtenaar in diverse functies
actief. ,,Die veertig dienstjaren
maakten dat ik op mijn zestigste
met een mooie regeling mocht ver-
trekken. Ik heb er nooit spijt van
gekregen, omdat ik naast mijn

werk voldoende andere activitei-
ten had. Zo ben ik op bestuurlijk
niveau binnen Viboa actief ge-
weest als secretaris en later wed-
strijdsecretaris. Dat laatste heb ik
tussen 2000 en 2015 gedaan. In de
laatste jaren werd het bijna een
fulltime baan.’’ 
Hoewel gepensioneerd, lukt het
Sennema nog steeds niet om een
thuisduel van tegenwoordig vv
Winsum te bezoeken. Al in de Vi-
boa-tijd ervoer hij een ‘vreemde
spanning’ als het vlaggenschip van
de vereniging moest spelen. Het
weerhield hem ervan om als toe-
schouwer langs de lijn te gaan
staan. ,,Ik had verwacht dat het be-
ter zou worden toen Viboa opging
in vv Winsum, maar helaas is dat
niet het geval. De spanning over
de afloop van de wedstrijd is nog
zo groot, dat ik nog steeds niet kan
kijken’’, beschrijft Sennema het
bijzondere fenomeen. Gelukkig

heeft hij als opa een goed alterna-
tief, want kleinzoon Remco komt
voor de hoofdmacht van Omlandia
uit Ten Boer uit. ,,Remco is een pri-
ma spits en heeft in het seizoen
2018-2019 zijn debuut in het eerste
elftal gemaakt. Helaas is hij nu
door een kruisbandblessure uitge-
schakeld en moet hij geopereerd
worden.’’
Dick Sennema heeft behalve het
voetbal ook andere interesses. Zo
was hij van 1992 tot en met 2006
actief als raadslid in Winsum.
Eerst voor het CDA en later voor
Gemeentebelangen. Ook daarna is
Sennema de politiek blijven vol-
gen. ,,Tot aan de herindeling
schreef ik voor De Wiekslag twee
keer per maand een verhaal over
de raadsvergaderingen in de ge-
meente Winsum. Verder ben ik
voorzitter van de Wierda-Stichting
hier in Winsum. Dat is een stich-
ting die is voortgekomen uit de er-

fenis van oud-burgemeester Enno
Wierda. Het doel is onderbouwde
hulpaanvragen vanuit de bevol-
king van Winsum wel of niet te ho-
noreren met een financiële bijdra-
ge. Zo hebben we aan vv Winsum
vanuit die stichting een financiële
bijdrage toegekend voor een ge-
luidsinstallatie en een elektronisch
scorebord op het Geert Reinders
Sportpark.’’

Sennema is geregeld op dit sport-
park te vinden. Niet op de zater-
dag, maar wel op de maandag als
hij samen met Jan Ettema, Kees
Pol en Jan Mulder de kantine aan
de Schouwerzijlsterweg schoon
maakt. De mannen doen dat al een
aantal jaren, waarbij het volgens
Sennema ‘zeer gezellig’ toe gaat en
de voetbalanekdotes niet van de
lucht zijn. Ook de oud-spits van Vi-
boa laat zich daarbij niet onbe-
tuigd.

Jan Rienks was zeventien jaar lang spits van het eerste
zondagteam van Zeester. In die tijd bezocht hij nog geen
25 trainingen. Desondanks was de Zoutkamper goed
voor een gemiddelde van twintig doelpunten per seizoen.

door Johan Staal

,,Ik kwam op 17-jarige leeftijd in
het eerste elftal van Zeester, maar
niet direct als spits. Als A-junior
ging ik samen met Elzo van Kam-
pen vaak mee als wisselspeler. El-
zo was middenvelder en als ik
mocht invallen, dan was dat vaak
als rechtsbinnen. In die tijd be-
stond dat nog. Jopke van der Klei
was toen de spits van Zeester en
die mocht ik op een gegeven mo-
ment vervangen’’, zo blikt Jan
Rienks terug. Hij pikte bij de
jeugd regelmatig zijn doelpuntjes
mee en dat was bij de senioren
niet anders. ,,Dat verbaasde eigen-
lijk iedereen, ook mijzelf, want na
mijn veertiende heb ik eigenlijk
nooit meer echt getraind. Ik liet op
jonge leeftijd de school al snel

voor wat het was en besloot om te
gaan varen. Dat was in eerste in-
stantie op een garnalenboot, maar
al snel kwam ik bij een visser aan
boord die voor de echte visvangst
ging.” 

Op zee
Het doordeweeks op zee zijn zorg-
de er voor dat Jan Rienks vrijwel
nooit op een training aanwezig
was. ,,In mijn beginperiode als
voetballer werd er nog maar één
keer per week getraind en ik was
er alleen als we door slecht weer
niet konden uitvaren. Normaal
vertrokken we op maandag al
vroeg om pas in de loop van vrij-
dag, soms zaterdag, weer in de ha-
ven van Zoutkamp terug te keren.
Dan had je er een week van soms
honderd uur werken opzitten. Er
waren in die tijd echt weken dat je

in totaal maar acht uren aan slaap
kreeg’’, vertelt Rienks.

Afwerkvormen
In die periode was Jan Alberda
trainer bij Zeester. Hij had geen
probleem met de afwezigheid van
Rienks op trainingen. ,,Wanneer ik
dan wel een keer kwam, moest ik
van hem het conditiewerk altijd la-
ten schieten. ‘Ga maar afwerkvor-
men doen. Een spits die kilometers
van hot naar her sjouwt is geen
goede spits. Jouw kracht ligt in het
strafschopgebied’. Ik moet eerlijk
zeggen dat Alberda, volgens mij
een van de beste trainers die Zee -
ster ooit heeft gehad, daar gelijk in
had. In het strafschopgebied lag in-
derdaad mijn kracht.’’

Rienks bewees dat bijvoorbeeld in
een wedstrijd tegen Oosterhoek,
dat twee boomlange spelers in het
centrum van de verdediging had
staan. Langs de lijn werd wat la-
cherig gedaan over het postuur
van de Zoutkamper, die met zijn 1
meter 70 meter duidelijk kleiner
was dan zijn tegenstanders. ,,Maar
in de wedstrijd was het lachen snel
over. Ik had in die periode Jacob
Zwart die met zijn voorzetten een
prima aangever was. Dat was die
keer tegen Oosterhoek niet anders
en zo wonnen we’’, vertelt de gebo-
ren en getogen Zoutkamper, die
soms gekscherend wel eens ‘Ulru-
mer’ wordt genoemd.

,,Dat komt omdat mijn vader, Bien-
ze Rienks, wel Ulrumer van ge-
boorte is. Maar ik ben echt in Zout-
kamp geboren,  waar velen mij al-
leen maar kennen als ‘Jan Bienze’.
Dat is een bijnaam waar ik trots op
ben. Ik mag wel zeggen dat mijn
vader hier in Zoutkamp iets van
een cultfiguur was en het is daar-
om helemaal niet erg om als ‘Jan
Bienze’ door het leven te gaan.’’

’Aardig koppen’
De ondertussen 69-jarige oud-voet-
baller werd in zijn jaren als spits
wel vergeleken met de Duitser
Gerd Müller. ,,Dat was ook een
spits die niet veel ruimte nodig
had om een doelpunt te maken.
Dat gold ook voor mij. Verder kon
ik wel aardig koppen en was ik
tweebenig”, aldus Rienks. Zijn
veelzijdigheid roept de vraag op
wat er van Jan Rienks als spits was
geworden wanneer hij wel regel-
matig had kunnen trainen. ,,Het is
natuurlijk allemaal achteraf ge-
praat, maar ik denk wel dat ik dan
een nog betere spits was gewor-
den. Gerrit Arkema vertelde enke-
le weken geleden in de Ommelan-
der Courant dat wij met Zeester ze-
ker een paar keer kampioen waren
geworden wanneer sommige jon-
gens meer hadden kunnen trainen.

Dat ben ik helemaal met Gerrit
eens. Maar die situatie was nu een-
maal zo en dat was het lot van
Zeester. Veel spelers waren zee-
man of werkten in het buitenland
en verdienden als chauffeur hun
geld. Ik ben bijvoorbeeld nooit
kampioen geworden met Zeester.
Wel zijn we een keer gepromo-
veerd van de GVB naar de vierde
klasse van de KNVB.”

Uit de basis
Na het tijdperk Jan Alberda ver-
dween Rienks opeens uit het eer-
ste zondagteam. ,,Alberda werd op-
gevolgd door Anne Kamstra als
trainer. Hij ging niet zo soepel om
met mijn werk op zee en het niet
trainen. Ik verdween uit de basis
wat voor mij reden was om op 32-
jarige leeftijd de overstap naar de
zaterdagtak van Zeester te maken.
Daar heb nog vijf seizoenen in het
eerste gevoetbald. Tot op de dag
van vandaag heb ik de beslissing
van Kamstra nooit begrepen, om-
dat ik in een wedstrijd nooit ver-
zaakte. De eerste 45 minuten voet-
balde ik op conditie en de tweede
helft vooral op wilskracht.’’ 

Vince van der Veen
Jan Rienks heeft voor het huidige
Zeester nog een welgemeend ad-
vies. ,,Ik zie hier in Zoutkamp bij-
na alle thuiswedstrijden van het
eerste en dan heb ik met regel-
maat het idee dat er meer in zit.
Neem onze Zeester-spits Vince van
der Veen. Die scoorde vorig sei-
zoen 45 keer, maar dit seizoen, tot-
dat de competitie door corona
werd stilgelegd, had hij nog maar
negen keer gescoord. Dat is voor
een spits met zijn kwaliteiten,
want die heeft hij absoluut, te wei-
nig. Vince zijn kracht ligt in het
strafschopgebied en in het benut-
ten van vrije trappen en straf-
schoppen. Daarom moet hij ook
niet mee gaan voetballen, maar ge-
woon dat doen waar hij goed in is:
het eindstation zijn. Ik wist vroe-
ger ook wel dat ik niet mee moest
voetballen. Daar hadden we met
Rieks van Ham, Elzo van Kampen,
Geert Timmer en later ook Jacob
Zwart betere spelers voor. Mijn
taak was om met regelmaat mijn
doelpuntje mee te pikken’’, aldus
de oud-voetballer.

Rienks is op de achtergrond nog
steeds bij de voetbalclub uit Zout-
kamp betrokken. ,,Op het gebied
van sponsoring doe ik nog iets,
hoewel ik sinds vorig jaar officieel
geen deel meer uitmaak van de
sponsorcommissie. Ik zal altijd bij
Zeester betrokken blijven en dat
geldt voor meer Zoutkampers. In
alles zie je dat het voetbal hier
weer enorm leeft en dat is alleen
maar mooi”, aldus de oud-spits.

� Dick Sennema is de eerste speler die het OC-topschuttersklassement won (foto Ronnie Afman). 

� Jan Rienks, de succesvolle oud-spits van Zeester (foto Ronnie Afman). 

Jan ’Bienze’ Rienks:
’Ik trainde nauwelijks’

Vakhandel verkoopt 
recordaantal e-bikes
NOORD-GRONINGEN - De ver-
koop van e-bikes door fietsspe-
ciaalzaken is in mei met 38 pro-
cent gestegen ten opzichte van
dezelfde maand vorig jaar. Uit
onderzoek van bureau GfK in
opdracht van BOVAG blijkt dat
er afgelopen mei zo’n 58.000
elektrische fietsen werden ver-
kocht, een absoluut maandre-
cord. Over de eerste vijf maan-
den werden 149.000 e-bikes af-
gezet, 12 procent meer dan een
jaar eerder.

De vele coronamaatregelen zorg-
den in combinatie met het mooie
weer voor een ware run op e-bikes.
Hoewel vanaf medio maart poten-
tiële kopers eerst de kat uit de
boom keken, bleek uiteindelijk
dat veel mensen toch in beweging
willen blijven of op zoek zijn naar
een alternatief voor het openbaar
vervoer. In maart en april daalden
de verkoopaantallen bij de vak-
handel nog licht, maar dat werd
ruimschoots goedgemaakt met de
toename van 38 procent in mei. 
In eerder onderzoek van Marktef-
fect in opdracht van BOVAG gaf
de helft van de OV-reizigers al aan
op zoek te gaan naar alternatief
vervoer. 57 procent kiest in dat ge-
val voor de fiets. Voor veel foren-

zen is de e-bike een welkome op-
lossing en ook voor werkgevers
vormt dit een goed alternatief in
combinatie met de nieuwe rege-
ling voor de fiets van de zaak.
Elektrische fietsen vormden in
mei bijna de helft van de totale
fietsverkoop bij de vakhandel.
Naast de 58.000 e-bikes verlieten
ook nog 64.000 tweewielers zónder
trapondersteuning de showrooms,
oftewel 16 procent meer dan in
mei 2019. Over de eerste vijf
maanden van 2020 gaat het om
een totaal van 335.000 verkochte
fietsen bij de speciaalzaken en
door het groeiende aandeel van de
e-bike resulteert dat in een record-
omzet van 503 miljoen euro in de
maanden ja nuari tot en met mei.
Vorig jaar lag het omzetniveau in
dezelfde periode ruim 63 miljoen
euro lager. Gemiddeld werd in de
eerste vijf maanden van het jaar
1.500 euro gespendeerd aan een
nieuwe fiets, meer dan ooit tevo-
ren. 
Aangezien veel fietsfabrieken en
toeleveranciers als gevolg van het
coronavirus gesloten waren of nog
steeds zijn, treedt in sommige ge-
vallen nu wel grote vertraging op
in de leveringen van nieuwe be-
stellingen. Daardoor is het onzeker
of de positieve ontwikkelingen van
de eerste vijf maanden zich zullen
doorzetten.

Varen met de Emma
GARNWERD - Varen over het
Reitdiep met een museumschip
is deze zomer mogelijk. Het is
dé trots van het Noordelijk
Scheepvaartmu seum: de Emma
(PW 17). 

Dit directievaartuig werd in 1922
gebouwd in opdracht van Provin-
ciale Waterstaat. Sinds een kleine
tien jaar vaart de Emma onder de
vlag van het museum. Door corona
legde het museum het fraaie muse-
umschip tijdelijk aan de ketting.
Dolblij zijn de ervaren schippers
dan ook dat de Emma weer in de
vaart gebracht wordt. Geheel vol-
gens de richtlijnen van het RIVM
is het museumschip voorlopig al-
leen exclusief voor groepen van
maximaal 7 personen te reserve-
ren via het museum. 
Vanaf het Noordelijk Scheepvaart-
museum is een tocht van twee uur
mogelijk; vanaf de Zuiderhaven,
een stukje Verbindingskanaal, de
Noorderhaven, de Oosterhaven,
het Eemskanaal en het Winscho-
terdiep vaart het museumschip
weer terug naar de stad. De trip
kan uitgebreid worden met een
tochtje over het Drents Diep, rich-
ting het Zuidlaardermeer. Met de
vier uur durende tocht doen de
passagiers een ronde om de stad
naar de Dorkwerd Sluis en de Oos-
tersluis. Met de tocht over het
Reitdiep (voorheen rivier de Hun-
ze) ontdekken passagiers een van
de oudste cultuurlandschappen
van Europa.

PW 17
In 1922 liet Provinciale Waterstaat
Groningen een ijzeren motorschip
bouwen bij scheepswerf Gideon
aan het Winschoterdiep in Gronin-
gen. Na 66 jaar trouwe dienst als
directievaartuig en sleepboot werd
het schip te koop gezet. Na een
aantal eigenaren is het directie-

voertuig sinds 2010 eigendom van
het Noordelijk Scheepvaartmu -
seum. Na een grondige restauratie
kreeg het schip de naam Emma
(PW17).

� De PW17 is de trots van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Fo-
to: Antrude Oudman. 
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MBO-Entree voor leerlingen
Praktijkonderwijs Winsum
WINSUM - Acht leerlingen van
Praktijkonderwijs Terra Win-
sum hebben het afgelopen
schooljaar deelgenomen aan
een speciale variant van de
MBO-Entree opleiding. Ieder-
een slaagde en krijgt daardoor
toegang tot het MBO-onderwijs. 

In samenwerking met Terra MBO
kregen de leerlingen een entree-op-
leiding aangeboden met vier ver-
schillende (groene) profielen. De
lessen werden gegeven in het ver-
trouwde schoolgebouw in Winsum,
waarbij de leerlingen hulp kregen
van een studiebegeleider die ze al
kenden van voorgaande jaren. Ook
een MBO-docent vanuit Terra gaf
uitleg.
Door de coronamaatregelen heb-
ben de laatste maanden er iets an-
ders uitgezien dan oorspronkelijk
bedoeld. De leerlingen hebben
hard gewerkt om net als elke ande-
re MBO-Entree student hun kwali-
ficatiedossier in orde te maken. Ze
hebben als laatste het praktijkexa-
men afgelegd. Alle acht leerlingen
slaagden. 

Vorige week woensdag zijn drie do-
centen van Terra op pad gegaan
om de leerlingen thuis te felicite-
ren met het behalen van hun diplo-
ma en het uitreiken ervan. Onder
het genot van een hapje en een
drankje ondertekenden de leerlin-
gen hun diploma in de tuin, bij de
voordeur of zelfs op straat. Andere
docenten die er graag bij hadden
willen zijn, hebben een videobood-
schap ingesproken, die werd ge-
toond na het tekenen van het diplo-
ma. Ook kregen de leerlingen ver-
schillende afscheidscadeautjes en
is het moment op Polaroid vastge-
legd. Dit was volgens iedereen een
leuke ouderwetse manier om een
nieuwe eigentijdse diplomering
vast te leggen. De leerlingen toon-
den zich zonder uitzondering blij
verrast door de actie. 
De geslaagden zijn Melvin Brands-
ma uit Baflo, Anthony Koops uit
Leens, Wesley Medema uit Uithui-
zen, Isabelle Nzita Fatima uit Uit-
huizen, Stephanie Oosterhof uit
Garmerwolde, Sven Poelstra
uit Ten Boer, Roy van der V. uit
Kloosterburen en Hanna de Vries
uit Leens.

� Een van de geslaagde leerlingen gaat op de foto.



Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt
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Vandaag in de abonneekrant

Nieuwe politieke
partij opgericht:
Lokaal Sociaal
NOORD-GRONINGEN - In de gemeente
Het Hogeland is een nieuwe politieke
partij opgericht: Lokaal Sociaal. Raads-
lid Linda Visser heeft zich aangesloten
bij de beweging, waardoor de groepering meteen een zetel in de ge-
meenteraad heeft. Lokaal Sociaal is opgericht door het oude bestuur
van de SP in Het Hogeland. Dat stapte onlangs op na on enigheid in
de partijgelederen. ,,Wij hebben nog dezelfde idealen en gaan nu
door met waar we twee jaar geleden mee begonnen zijn”, aldus ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Versterking van zeedijk langs
Lauwersmeer komt dichterbij
LAUWERSOOG - De versterking van de zeedijk tussen de R.J. Cle-

veringsluizen en de Westpolder
is een volgende fase ingegaan.
De werkzaamheden aan deze
Lauwers meerdijk gaan pas in
2023 van start, maar vrijdag
werd het officiële startsein gege-
ven voor de voorbereidingen. 
Op de zeedijk werd een over-
eenkomst getekend waarmee de
partners in het project hun ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Technisch hoogstandje
aan Spijkster Oudedijk
SPIJK - Aan de Spijkster Oudedijk in Spijk is zaterdag gestart met

een technisch hoogstandje. Het
gaat om een bijzondere grondbo-
ring door aannemer A. Hak,
waarbij meerdere waterleidin-
gen over een lengte van 1.250
meter op een diepte van 25 me-
ter in de bodem worden ge-
bracht. De opdracht voor het
project is afkomstig van North
Water, een dochter ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Hogeland evalueert
corona-hulpverlening
WINSUM - In de Blauwe Schuit in Winsum wordt maandag 20 juli
een bijeenkomst gehouden over de hulpverlening in coronatijd. De
gemeente Het Hogeland, Mensenwerk Hogeland en Werk op Maat
willen in gesprek met inwoners om de hulpverlening te evalueren.
Door de lockdown kwamen veel mensen in Het Hogeland thuis te zit-
ten. Met name ouderen en zieken werden geraakt. Ze mochten ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Eeuweling in Wehe-den Hoorn
WEHE-DEN HOORN - Willem van Oosten heeft vrijdag de
 ijzersterke leeftijd van honderd jaar bereikt. Hij is daarmee nu de
oudste inwoner van Wehe-den
Hoorn. Willem van Oosten werd
geboren als boerenzoon in Mens-
ingeweer. Hij was de jongste
van zeven kinderen. In 1952
trouwde hij met zijn vrouw Hed-
wig en werd verhuisd naar We-
he-den Hoorn, waar aan de Ha-
venstraat een eigen boerenbe-
drijf werd gestart.  Willem en
Hedwig van Oosten kregen ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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mer hebben we  hier overleg met
de gedeputeerde over. In de tussen-
tijd hebben wij de verkeerscom-
missie onze steun aangeboden. Het
plan is om gezamelijk op te trek-
ken. Maar het  blijft een te kleine
weg door een klein dorp.’’
PvdA-voorman Jan Willem Nannin-
ga voegde toe dat zijn fractiege-
noot Jaap Heres hoogstpersoonlijk
heeft geholpen het verkeer in goe-
de banen te leiden. ,,Hij stond me-
teen toen de problemen ontston-
den met een geel hesje op de brug
het verkeer te regelen. Ook heeft
hij wethouder Kristel Rutgers ge-
vraagd om met de inwoners in ge-
sprek te gaan.’’
Dat heeft Rutgers gedaan. ,,En dat
was een prettig en positief gesprek.
Deze inwoners zijn bereid om met
ons mee te denken. Het doel is om
tot een structurele oplossing te ko-
men, maar dat kost tijd’’, aldus de
wethouder.

ONDERDENDAM - De ge-
meente Het Hogeland denkt
mee met de provincie Gronin-
gen om een oplossing te zoeken
voor de verkeersoverlast waar-
mee de inwoners van Onder-
dendam de laatste jaren steeds
worden geconfronteerd.

Telkens als er elders in Noord-Gro-
ningen aan de weg wordt gewerkt,
ontstaan er in knooppunt Onder-
dendam problemen. Al het ver-
keer besluit dan via dat dorpje te
rijden en de smalle doorgaande
weg in de kom van Onderdendam
is daar niet op berekend.
CDA-er Kor Berghuis sprak hier
tijdens de woensdagavond gehou-
den raadsvergadering van Het Ho-
geland zijn zorgen over uit. ,,Het is
de laatste weken weer goed raak
in Onderdendam en de bevolking
is daar de komende tijd nog niet

van af. De N361 tussen Groningen
en Sauwerd wordt straks zes we-
ken afgesloten en dan zit Onder-
dendam weer in de ellende. Is het
college hiervan op de hoogte? Is
men in gesprek met de inwoners?
Dit moet opgelost worden, want
volgend jaar wordt er wel weer er-
gens in de omgeving aan de weg
gewerkt. Ik kom er zo nu en dan
ook langs en word er niet vrolijk
van.’’

Wethouder Eltjo Dijkhuis is het
met Berghuis eens. ,,Ik doe hier
dan ook een oproep aan een ieder
om niet naar Onderdendam te ko-
men. Het is daar veel te druk. We
zijn hier uiteraard van op de hoog-
te en zijn in gesprek met de inwo-
ners en de verkeerscommissie.
Maar dat is een zaak van de pro-
vincie. Het zijn hun wegen. We
hebben bij de provincie aange-
drongen op maatregelen. Na de zo-

Verkeersellende in Onderdendam

Hogeland denkt mee over
oplossing Onderdendam

Tien bevingen 
WIRDUM - In het Groninger
gaswinningsgebied hebben in
de maand juni tien aardbevin-
gen plaatsgevonden. Opvallend
is dat Wirdum en Overschild
tweemaal zijn getroffen. In de
eerste week van de maand was
het driemaal raak met bevingen
op 1 juni bij Sappemeer (1.2) en
Wirdum (1.9) en op 4 juni bij
Overschild (1.3). Op 10 juni was
het weer raak bij Wirdum. Die
keer ging het om een beving
van 1.0. Op 26 juni vond er een
beving van 1.3 bij Woldendorp
plaats. De andere vijf bevingen
in juni waren allemaal zwakker:
13 juni Harkstede (0.8), 21 juni
Farmsum (0.2), 21 juni Over-
schild (0.8), 24 juni Groningen
(0.7) en 29 juni Tjuchem (0.7). 

Opknapbeurt
orgel Warffum
WARFFUM - Het Freijtag-orgel
in de Sebastiaankerk in Warf-
fum krijgt de komende tijd een
grondige opknapbeurt. Dinsdag
heeft de firma Reil uit Heerde
het hele orgel ontmanteld. 

De provincie Groningen staat be-
kend om zijn oude kerken en zijn
bijzondere orgels. Niet voor niets
wordt Groningen ook wel de ‘orgel-
tuin’ van Nederland genoemd. Van
heinde en verre komen orgellief-
hebbers naar onze provincie om de
beroemde orgels te horen. De be-
kendste orgelbouwer is Arp Sch-
nitger. Schnitger wordt ook wel de
‘Stradivarius’ van de orgelbouwers
genoemd. Zijn orgels staan bekend
om hun rijke en zilverachtige klan-
ken. In Uithuizen is het Arp Sch-
nitger-orgel zeer goed bewaard ge-
bleven. Dit orgel heeft dan ook een
grote bekendheid. Ook in Eenum,
Mensingeweer en Godlinze staat
een Schnitger-orgel. 

Schnitger had een uitgebreide
werkplaats waar ook anderen het
vak van orgelbouwer konden le-
ren. Een beroemde leerling van
Schnitger was Albertus Antoni
Hinsz, die schitterende orgels
heeft nagelaten in Zandeweer,
Leens en Uithuizermeeden. Via
Hinsz loopt de lijn door naar Hein-
rich Hermann Freij tag, die het or-
gel in Warffum in 1812 opleverde.
Een orgel onderhouden en conser-
veren kost veel geld. De meeste or-

gels zijn echter cultureel erfgoed.
Hierdoor komen orgelrestauraties
in aanmerking voor provinciale en
gemeentelijke subsidies. De res-
tauratie in Warffum kan mede
doorgang vinden door een gulle
bijdrage van de provincie (meer
dan 230.000 euro) en de voormali-
ge gemeente Eemsmond (25.000
euro). Daarnaast heeft Anne Pran-
ger, als lid van de orgelcommissie
in Warffum, veel fondsen aange-
schreven waarvan ook een aantal
een bijdrage heeft gegeven, waar-
onder het Prins Bernhard cultuur-
fonds en het JB Scholtenfonds. De
totale kosten zijn begroot op onge-
veer 450.000 euro (inclusief de
plannen voor het pedaal). Het hele
project staat onder leiding van or-
geladviseur Stef Tuinstra uit Be-
dum.
Dinsdag is een begin gemaakt met
de ontmanteling van het orgel.
Een hele klus, want het orgel in
Warffum heeft ongeveer 1200 pij-
pen. Deze pijpen zijn gesorteerd
en naar beneden gehaald met een
hoogwerker. In de werkplaats in
Heerde zal al het pijpwerk worden
gerepareerd en schoongemaakt.
Ook zullen drie registers helemaal
nieuw worden gemaakt. Het is de
bedoeling dat het hele project be-
gin 2022 zal zijn afgerond. De ker-
kelijke gemeente in Warffum kan
dan weer van de fraaie klanken
van dit bijzondere instrument ge-
nieten. Daarnaast zal het orgel te
horen zijn bij openbare bespelin-
gen en orgelconcerten. 

� De ontmanteling van het orgel in Warffum in volle gang. 

Uithuizen krijgt nieuw
woonzorgconcept bij De Tille
UITHUIZEN - De zorgorganisa-
ties Noorderzorg, Cosis en Len-
tis hebben de handen ineen ge-
slagen om op het terrein van
Lentis aan de Oude Tilsterweg
in Uithuizen een nieuw woon-
zorgconcept te realiseren.

Onder toeziend oog van wethouder
Mariëtte de Visser van de gemeen-
te Het Hogeland hebben de be-
stuurders dinsdag de samenwer-
kingsintentie ondertekend. De
wens  voor een  nieuwe woonzorg-
concept is ontstaan vanuit het Gro-
ninger  Zorg akkoord. In dit stuk
staan afspraken om ook in de toe-
komst dichtbij huis kwalitatief
goede zorg en behandeling te bie-
den  in het aardbevingsgebied.
Het woonzorgconcept wordt een
bijzondere plek waar wonen, ont-
moeten, welzijn, (verpleeg)zorg,
dagbesteding en dienstverlening
samenkomen. Noorderzorg, Cosis
en Lentis richten zich voorname-
lijk  op 24-uurszorg voor mensen
met een intensieve zorgvraag. De

wens  is om te komen tot een ver-
gaande samenwerking in onder
meer de nachtzorg, specialistische
kennis en facilitaire ondersteu-
ning.  

‘Toekomstbestendig’
Cosis-bestuurder Bert Hogeboom:
,,We willen toekomstbestendige
zorg bieden in nauwe verbinding
met de samenleving. Met dit nieu-
we woonconcept zetten we ook in
op zaken als innovatie en duur-
zaamheid. Onze wens is om hier-
mee bij te dragen aan leefbaar-
heid van de regio.’’

De komende maanden worden de
plannen verder uitgewerkt. Vol-
gens Geke Blokzijl, bestuurder van
Noorderzorg, worden er momen-
teel gesprekken gevoerd over hoe
verder invulling gegeven kan wor-
den aan een samenwerking.
,,Cliënten en omwonenden betrek-
ken we  bij de uitwerking van de
plannen en de invulling van het
terrein.’’
De zorgorganisaties zitten momen-

teel met de gemeente Het Hoge-
land om tafel om te kijken naar
een geschikte locatie. De wens is
om dit nieuwe woonzorgconcept te
realiseren op het terrein van Len-
tis aan de Oude Tilsterweg. Dat is
een locatie die een veilige woon-
omgeving biedt en waar verbin-
ding met de samenleving kan ont-
staan. ,,Het nieuwe woonzorgcon-
cept biedt op die manier onder-
steuning aan bewoners bij de wijze
waarop zij zelf willen leven’’, aldus
Arien Storm, bestuurder van Len-
tis.

Lege school Stedum
wordt niet gesloopt
STEDUM - De overbodige en
dus lege school aan de Bedu-
merweg 33 in Stedum wordt
niet gesloopt. Dat liet wethou-
der Pier Prins vorige week we-
ten tijdens de digitale raadsver-
gadering van de gemeente Lop-

persum. 

De naaste buren van nummer 35
hebben de gemeente per brief la-
ten weten een voorkeur voor sloop
te hebben. Ze maken zich zorgen
over een nieuwe invulling en spre-
ken over ‘zorgen en frustraties’. Ze
hebben een duidelijke voorkeur,
zo schrijven ze in hun brief: ,,Wij
verwachten een selectie van men-
sen met discipline als bewoner van
de school. Geen vervoermiddel op
het schoolplein als auto, camper,
motor, brommer, scooter of aan-
hangwagen. De parkeerplaats is
even verderop, achter de gerefor-
meerde kerk. Tevens verwachten
we geen lawaai van voetbal en mu-
ziek, zeker niet op laat tijdstip.”

Namens Lokaal Belang Eemsdelta
reageerde Hans Warink op de
brief. Hij wilde weten wat de plan-
nen met het gebouw zijn. Prins:
,,Het is niet de bedoeling om de
school te slopen. We zijn in ge-
sprek  om te komen tot een herin-
vulling van het gebouw en daarbij
worden ook de omwonenden be-
trokken.” ,,Een goede zaak”, aldus
Warink.  

Bomen en bankjes
in Lopster dorpen
LOPPERSUM - Tijdens de bezoe-
ken van Neef Herbert en de daar-
opvolgende NPG Dorpscaféavon-
den zijn veel wensen en ideeën op-
gehaald voor de toekomst van de
dorpen in de gemeente Lopper-
sum.  In alle wensen en ideeën is
iets gemeenschappelijks geconsta-
teerd, namelijk ‘meer groen en
meer ontmoetingsplaatsen’. Om in
te spelen op deze behoefte, is het
project Banken en Bomen ontstaan.
De gemeente zal op korte termijn,
en in elk geval nog dit jaar, ieder
dorp in Loppersum een bank, een
boom en een aantal planten aan-
bieden.

Natuurschoon in Garnwerd
GARNWERD - De schoonheid van Noord-Gro-
ningen is op allerlei plaatsen te zien. Niet alleen
in de vorm van uitgestrekte bloeiende akkers,
ook in de bebouwde kom is veel fraais aan te
treffen. Bijvoorbeeld in de Burgemeester Brou-
wersstraat in Garnwerd. Dit straatje, het smalste
voor auto’s toegankelijke weggetje van Neder-

land, wordt momenteel gedomineerd door uit-
bundig bloeiende stokrozen. Samen met de klas-
sieke huisjesbebouwing, de klinkerbestrating en
de intimiteit van de smalle weg, is onbetwist
sprake van een wonderschoon plaatje. Natuurfo-
tograaf Hilde van Heuveln legde het vast.


