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TER APEL

Nieuwe rotondes N361
voor veiliger situaties
De kruising ter hoogte van Wehe-den Hoorn wordt omgebouwd
tot rotonde. Foto: Ronnie Afman.

Start opschonen
terrein Rusthoven
WIRDUM - Het Groninger
Landschap start deze week met
het opschonen van het terrein
van steenfabriek Rusthoven in
Wirdum. Planten en bomen
worden gesnoeid om zo een
goede inschatting te kunnen
maken van de kosten van de
geplande saneringswerkzaamheden.
Het opschonen van het terrein
wordt gedaan met begeleiding van
ecologisch adviesbureau Ecosensys om eventueel aanwezige broedvogels niet te verstoren. Een groot
aantal bosschages en bomen blijft
gehandhaafd voor de aanwezige
vleermuizen in het gebied.
Het Groninger Landschap is in
2019 eigenaar geworden van steenfabriek Rusthoven en heeft een
ontwikkelingsplan voor het terrein
en de fabriek gemaakt. Rusthoven
is de enige nog overgebleven
steenfabriek met ringoven in de
provincie Groningen. Samen met
de nabijgelegen borg Rusthoven
en landgoed Ekenstein vormt de
steenfabriek een prachtig stukje
cultuurhistorisch erfgoed in Groningen. Het Groninger Landschap
wil dit graag voor de toekomst bewaren en heeft dankzij een particuliere gift de steenfabriek kun-

Markt bij Ewsum
MIDDELSTUM - Op het terrein
van de voormalige borg Ewsum in
Middelstum wordt zaterdag weer
een streekproductenmarkt georganiseerd met als thema Zomermarkt. Kaas, vlees, groenten, fruit,
honing, kruidenproducten, brood,
jam, chutneys, plantjes en meer
kan direct van de producent worden aangeschaft. Er is gedurende
de markt live-muziek van de band
Mag Wel. Op een van de weilanden worden prachtige, soms enorme, vliegers geshowd. Kinderen
kunnen zelf een vliegertje kleuren
en oplaten tussen 11.00 en 12.30
uur en van 13.30 tot 14.30 uur.
De tuinen van het borgterrrein liggen er, ondanks de afgelopen
warmte, prachtig bij en nodigen
uit tot een wandeling. Bij de Theeschenkerij, gevestigd in het Koetshuis, is koffie en thee met huisgemaakt gebak of een lunch op het
gezellige terras. Er is vanwege de
coronapandemie een looproute en
er zijn hand-ontsmettingsunits.
Het verzoek is zo mogelijk met pin
te betalen. Contant geld wordt echter wel geaccepteerd.

nen aankopen. Het plan bestaat,
naast de sanering van het terrein,
uit het conserveren van de ringoven, het beschermen van de aanwezige vleermuizen en het op een
verantwoorde manier openstellen
van het terrein.

WEHE-DEN HOORN - Op de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog worden twee nieuwe rotondes aangelegd: bij Wehe-den Hoorn en bij Leens. De
rotondes moeten de verkeersveiligheid verbeteren en de
doorstroming bevorderen. De werkzaamheden voor de
aanleg van de rotondes vinden plaats van maandag 31
augustus tot en met vrijdag 25 september. In deze periode wordt de rijbaan een paar keer gestremd.
De werkzaamheden op de N361
duren vier weken. Doorgaand verkeer over de N361 kan tijdens de
werkzaamheden van de weg gebruik blijven maken. De N983 die
op de weg aansluit is twee weken
gestremd. Verkeer naar Lauwersoog wordt omgeleid via Grijpskerk
en Zoutkamp, het lokale verkeer
wordt door de dorpen geleid. De
doorstroming van het verkeer
wordt met verkeerslichten geregeld. In de weekenden van 4 en 11
september is de rijbaan volledig
gestremd van vrijdagavond 20.00
uur tot maandagochtend 06.00 uur.

me middelen, zoals lage temperatuurasfalt en ledverlichting. Hun
voertuigen rijden op biodiesel en
ze gebruiken een elektrische wals.
De CO2 die nog wordt uitgestoten,
wordt gecompenseerd door zon-

De 22-jarige bromfietser uit
Sauwerd miste een bocht en belandde via de sloot in een naastgelegen weiland. De hulpverlening
was vanwege de locatie lastig.
Eerst kwam er over de Wierumerschouwsterweg een ambulance
met zwaailichten uit de richting
Adorp, die vervolgens de afslag
naar Hekkum nam. Die kon echter

MIDDELSTUM - Buurtvereniging Plan West in Middelstum
organiseert vrijdag een rommelmarkt voor jong en oud. Diverse spulletjes worden verkocht, waaronder zelfgemaakte,
plantjes maar ook is er koffie,
thee en ranja verkrijgbaar. Verder is er een springkussen voor
de jeugd. Dit alles speelt zich af
bij de speeltuin aan de Akkerstraat in Middelstum. De aanvang is 16.00 uur en het duurt
tot circa 20.00 uur.

Overzichtelijker
Bij Wehe-den-Hoorn en Leens liggen nu nog kruispunten met linksafvakken. Deze worden vervangen
door rotondes. De kruispunten zijn
onveilig en minder overzichtelijk
dan rotondes. De rotondes moeten
de veiligheid en de doorstroming
op de N361 verbeteren. Nu moeten
auto’s die willen afslaan lang wachten op het middenvak.
De rotondes bij Wehe-den Hoorn
en Leens worden CO2-neutraal
aangelegd. Aannemer BAM maakt
bij de aanleg gebruik van duurza-

‘Artsen moeten niet op
stoel RIVM gaan zitten’
ZANDEWEER - Kermisexploitant Freddie Velthuis uit Zandeweer is ‘not amused’ over het
feit dat de huisartsen in Warffum en Baflo, zoals donderdag

gemeld, klagen over het feit dat
er in de regio weer kermissen
georganiseerd worden. ,,Zij
moeten niet op de stoel van het
RIVM gaan zitten, dat is niet

Quarantaineplicht
voorlopig ‘op pauze’
NOORD-GRONINGEN - De
door minister Hugo de Jonge
van VWS dinsdag aangekondigde nieuwe coronamaatregelen
zijn voorlopig nog niet aan de
orde.
De Tweede Kamer vindt dat de
minster te voortvarend is geweest.
Het niet naleven van een opgelegde quarantaine zou een strafbaar
feit moeten worden, inclusief een
flinke boete.
Verplichte quarantaine is volgens
de minister een stevige maatregel
maar gerechtvaardigd: quarantaine stopt de verspreiding van het virus en naleving van de regels is
dus cruciaal. Verwacht wordt dat
door de thuisquarantaine echt als
verplichting in te zetten voor mensen die vermoedelijk in nauw contact zijn geweest met een potentieel besmet persoon, de naleving
van de thuisquarantaine zal worden vergroot. Dat ging de Kamer
echter te ver terwijl ook collegabewindslieden verrast werden
door de actie van de minister. Vanuit de zorg werd er echter wel positief gereageerd op het voornemen.
Uitstel wordt betreurd omdat nu
juist de periode is dat mensen uit
vakantieoorden terugkeren en ook
de scholen vandaag weer beginnen.
Meewerken aan het bron- en contactonderzoek zou in de ogen van

de minder vrijblijvend moeten
zijn. Voorzitters van veiligheidsregio’s willen wel graag de mogelijkheid hebben om mensen die contact hebben gehad met een potentieel besmet persoon, te verplichten om in thuisquarantaine te
gaan. Voorlopig is dat dus echter
nog niet aan de orde.
Reizigers die uit een hoog risicogebied komen wordt nu al gevraagd
in quarantaine te gaan. Zij krijgen
in de toekomst een quarantaineplicht opgelegd en moeten ook verplicht aan het bron- en contactonderzoek meewerken. De manier
waarop dit wordt verplicht wordt
momenteel verder uitgewerkt.

hun plek.”
Velthuis zegt zich te ergeren aan
het feit dat de artsen zich alleen
tot de gemeente hebben gewend
en niet hun licht hebben opgestoken bij de organisaties van de betreffende kermissen. ,,Ik snap het
niet. Als ze hier problemen mee
hebben, moeten ze naar Verwegistan emigereren. Wij voldoen aan
de strengste eisen en onze plannen
zijn niet voor niets goedgekeurd
door de Veiligheidsregio. En die
zijn niet de gemakkelijkste”, aldus
Velthuis. ,,Ik vind het allemaal
zwaar overtrokken wat ze beweren. Die artsen ontvangen iedere
dag hun salaris, wij niet. Een
bouwmarkt als Hornbach is ook gewoon open en kijk eens hoeveel
mensen daar heen gaan. Of naar
een pretpark als Walibi. Daar komen op één dag meer mensen dan
de kermissen in Baflo, Uithuizen
en Uithuizermeeden in totaal zullen bezoeken. Wij zijn absoluut
niet over één nacht ijs gegaan en
voldoen aan alle gewenste maatregelen om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen
te gaan. Als ze met ons contact
hadden opgenomen, hadden we
dat ook prima kunnen uitleggen.”

103-jarige in Loppersum
LOPPERSUM - In een warm Wiemersheerd in Loppersum heeft Pilke Heikema-Briek vrijdag op bescheiden wijze haar 103e verjaardag gevierd. Ze kreeg namens de gemeente bezoek van loco-burgemeester Pier Prins. Ze kwam op14 augustus ter wereld in Wagenborgen en trouwde in februari 1951
met Klaas Heikema. Uit het huwelijk werd een dochter geboren, die twee dagen voor haar moeder jarig was en haar 68e verjaardag vierde. De oudste inwoner van Loppersum, sinds mei 2016 woonachtig in Wiemersheerd, heeft daarnaast twee kleinzoons en vijf achterkleinkinderen. Volgens haar dochter had ze een slechte week achter de rug, mede door de warmte. ,,Van zondag tot en met dinsdag is ze
flink ziek geweest. Maar ze kwam er weer bovenop, ze heeft een sterk hart.”

Omwonenden De Vlijt
ergeren zich aan gemeente
BEDUM - Omwonenden van De
Vlijt in Bedum ergeren zich
aan de in hun ogen trage gemeente Het Hogeland. Reden
van die ergernis is het feit dat
er nog niets bekend is gemaakt
over de voortgang van het voormalige plein van de Togtemaarschool. Stichting de Vlijt Breed

Dodelijke aanrijding Spijk

Hulpdiensten rukken
uit voor bromfietser
GARNWERD - Ambulances,
brandweer, politie en de traumaheli zijn donderdagavond
even na tien uur massaal uitgerukt voor een uit de bocht gevlogen bromfietser. Dat gebeurde nabij de Wetsingersluis.

nepanelen.
Op de plek van de nieuwe rotondes bevinden zich nu nog oversteken waar de afgelopen jaren de
nodige zware ongelukken zijn gebeurd.

Rommelmarkt
in Middelstum

niet verder omdat de weg daar
overgaat in een fietspad. De ambulance keerde om en bereikte het
doel uiteindelijk door via Wierumerschouw de richting Garnwerd te kiezen en halverwege de
Oostumerweg het brede fietspad
naar de Wetsingersluis te nemen.
Ondertussen arriveerden ook de
brandweer en de politie. Rond half
elf verscheen ook de traumaheli
ter plaatse, die bij de Wetsingersluis landde.Uiteindelijk kon de
ongelukkige bromfietser per ambulance zonder zwaailichten naar
het ziekenhuis worden vervoerd.
Over de aard van zijn verwondingen zijn geen mededelingen gedaan. Hij was niet onder invloed.

heeft weer aan de bel getrokken.
Men heeft het college en de raadsleden van Het Hogeland een brief
gestuurd met tal van op- en aanmerkingen over de gang van zaken. Men vindt dat de wensen van
de stichting genegeerd worden
door de gemeente. Men vreest bovendien vertraging in de uitvoering van de plannen met als gevolg
dat men nog twee jaar met een
braakliggend terrein te maken
heeft. De plannen van het college
kunnen zoals bekend niet rekenen
op steun van een aantal omwonenden en die zullen dan ook gaan
procederen, zo waarschuwt de
stichting. ,,Wij als buurt willen
echt onze inbreng hebben en niet
worden gebruikt voor het spelletje
dat wij zogenaamd inspraak hadden. Wij hoeven u niet te herinneren hoe de plannen voor de nieuwe
Togtemaarschool ons door de strot
zijn geduwd”, schrijft men in de
brief. Men hoopt dat het college terugkomt op het eerste plan, dat
wel instemming van de buurt had.
,,Anders zijn wij bang dat we nog
jarenlang tegen een zandbak aan
moeten kijken en dat het brengen
en halen van de kinderen dit jarenlang dramatisch zal blijven
voor de hele buurt en inherent
hieraan het wegdek van De Vlijt
vreselijk zal zijn om overheen te
rijden.”
Men heeft een afvaardiging van
het college en de raad uitgenodigd
om de situatie ter plekke te komen
bekijken en te praten met de stichting zodat het invullingsplan zo
snel mogelijk gerealiseerd kan
worden.

SPIJK - Op de Lage Trijnweg in Spijk is vrijdagmiddag een 48-jarige man uit Roodeschool om
het leven gekomen na een aanrijding met een
auto. De fietser werd door de hulpdiensten gevonden in een sloot langs de weg. Even later
werd er langs de Maarvlietweg in Oosternieland
een zwaar beschadigde auto aangetroffen. Het
voertuig bleek betrokken te zijn geweest bij de

aanrijding. De automobilist, een 25-jarige inwoner van de gemeente Loppersum, werd door de
politie aangehouden. Hij zit nog vast. Omdat er
aan een gevluchte tweede inzittende werd gedacht, werden de landerijen rond de auto doorzocht. Daarbij werden ook een helikopter vanaf
Schiphol en speurhonden ingezet. Er was echter
geen tweede inzittende. Foto: Ingmar Vos.

Gemeente
sluit jeugdsoos
Warffum
WARFFUM - Jeugdsoos Sjelter
in Warffum gaat dicht tot 1 december van dit jaar. Burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland heeft dit
besluit genomen na ontoelaatbare overlast in het weekend van 8
augustus.
Omdat de overlast en de onrust
in Warffum al langer bij de gemeente bekend waren, heeft de
gemeente de politie verzocht
het toezicht op de jeugdsoos te
intensiveren. De situatie in de
nacht van 8 augustus was ontoelaatbaar. De politie constateerde alcohol- en middelengebruik
onder jongeren, waarbij ook
minderjarigen betrokken waren.
Er was bovendien geluidsoverlast en er werd gevochten.
De jeugdsoos blijft in ieder geval tot 1 december gesloten. De
gemeente, Mensenwerk Hogeland en de politie gaan in gesprek met het bestuur van de
jeugdsoos onder welke voorwaarden de jeugdsoos weer
open kan.

Aanbrengen
slijtlaag zorgt voor
verkeershinder
HET HOGELAND - Op een aantal
wegen in de gemeente Het Hogeland wordt dinsdag een slijtlaag
aangebracht. Dit zal voor verkeershinder en omleidingen zorgen.
Per wegvak duren genoemde
werkzaamheden tot ongeveer
16.00 uur, waarbij aangetekend
wordt dat de werkzaamheden alleen doorgaan bij droog weer.
Het betreft de Hoofdweg in Zuurdijk tussen Eerste Nijhoezen en
Zuurdijk, de Paaptilsterweg in Oldenzijl en de Lageweg vanaf huisnummer 58 tot de aansluiting met
de Oude Dijk in ’t Lage van de
Weg.
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De mysterieuze en vogelrijke

DOLLARD
een rol. Dan lijken de ingrepen zoals in polder Breebaart misschien
een beetje gekunsteld, maar je
kunt het ook zien als een kleine genoegdoening. En ja, je moet dan
een keer in de zoveel tijd de boel
weer op de kop zetten en weer van
vooraf aan beginnen. Je moet denken als een stormvloed.
Ik nam me voor om, als de werkzaamheden achter de rug zouden
zijn, terug te gaan en de wandeling
opnieuw te doen. Juist kort na zo’n
inrichtingsmaatregelen is er een
explosie van vogelleven te verwachten. Maar door het corona-gedoe kwam het er niet van. Pas be-

Het Bezoekerscentrum Dollard aan de
rand van polder
Breebaart is vanwege de Corona-maatregelen in ieder geval tot 1 september
gesloten. De parkeerplaats, het vogelkijkscherm en de
wandelroutes zijn
wel vrij toegankelijk. Actueel nieuws
en informatie over
de vogelfotohut is te
vinden op
www.groningerlands
chap.nl.

van dergelijke hutten kost echter
veel geld en daarom zijn ze niet
gratis toegankelijk. Voor wat,
hoort wat.

Zonsopkomst
Omdat ik er op tijd bij was met
boeken, kon ik er in de eerste
week van augustus al terecht. Bij
zonsopkomst daalde ik via een
klein trapje de hut in. De basis van
de hut is gemaakt van staal en hij
is in zijn geheel verzonken in de
grond. Daardoor kun je de vogels
op ooghoogte fotograferen wat
meestal een mooie en rustige achtergrond oplevert. En die verzon-

De Punt van
Reide. (foto Ko
Veldkamp).

I

NOORD-GRONINGEN - De
Dollard heeft op de topografische kaart uit het midden van 19e eeuw nog een
geheel eigen ‘woordenboek’. De Oude beerster
mude bijvoorbeeld en de
Uikerplaat. Namen die in
de decennia daarna langzaam van de kaart verdwijnen. En waar je nu -afhankelijk van het tij- slechts
voor mensen onbewoonbaar slik of water ziet, lagen in de vroege Middeleeuwen talloze dorpjes. Tegenwoordig staat de Dollard vooral bekend om zijn
grote aantallen vogels en
die kun je als natuurfotograaf nu wel van héél
dichtbij bekijken.
door Aaldrik Pot
Je zou kunnen zeggen dat ik een
kind van de Dollard ben. Getogen
in Delfzijl trok ik al op jonge leeftijd met mijn verrekijker oostwaarts. Eerst met mijn opa in zijn
rode Opel Kadet en zijn verrekijker. Op het beoogde industrieterrein tussen Delfzijl en Termunten
keken we naar reeën en vond ik
mijn eerste scholeksternest. Ook
de Oterdummer pier had een enorme aantrekkingskracht op me. Het
idee dat je met de auto eigenlijk
midden in zee stond, gaf me als
kind een bijna magisch gevoel. Eigenlijk heb je het dan nog over de
Eems natuurlijk, maar de Dollard
is niet ver meer.
Wat ik als kind maar niet kon bevatten, is dat er twee dorpjes,
Oterdum en Heveskes, van de
kaart waren geveegd. De ontmanteling van Weiwerd, waar een oom
en tante van me woonden, was in
volle gang. Ik vroeg me steeds af
hoe het moest zijn als je gedwongen werd de plek waar je was geboren en getogen te verlaten. De
relicten van de twee dorpjes, het
kerkje van Heveskes en de begraafplaats van Oterdum, zijn eigenlijk even treurig als mysterieus. Het doet me denken aan de
kerktorens die uit sommige stuwmeren in de Alpen oprijzen.
Rond mijn achttiende fietste ik
wekelijks een of twee keer van
Delfzijl richting Fiemel en de Punt
van Reide omdat ik als vrijwilliger
dienst had genomen bij het Dol-

Typisch Dollard-plaatje, een grote zwerm kluten met op de achtergrond de industrie van Emden.
lard-centrum van het Groninger
Landschap. Toentertijd, we spreken begin jaren negentig, was dat
niet veel meer dan een lege schuur
achter de beheerderswoning bij
Fiemel. Vandaar uit organiseerden
we onder bezielende leiding van
Bert Speelman excursies naar de
normaal voor het publiek afgesloten Punt van Reide. Pas veel later
werd die schuur omgebouwd tot
het prachtige bezoekerscentrum
dat het nu is.
In het vrijwilligersclubje waar ik
deel van uit maak, zat historicus
Rob. Zijn achternaam ben ik helaas vergeten, maar Rob was een
wandelende encyclopedie. Hij
vond het mooi dat ik wat van planten, vogels en andere waddieren
wist, maar hij meende dat ik óók
iets van de geschiedenis moest weten. In de nog internetloze tijd
werd mij (aan)bevolen het boek
Waddenzee, natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
van de Waddenvereniging en De Dollard van G.A. Stratingh en C. A.
Venema te kopen. Vooral dat laatste werk is een curieuze verzameling geschied-, aardrijks- en natuurkundige verhandelingen over
de Dollard. Oftewel, ‘beschrijving
van deze boezem der Eems’ zoals
de schrijvers het zelf samenvatten.
Het eerste boek is een nog steeds
goed leesbaar koffietafelboek uit
het midden van de jaren zeventig.
Het tweede werk is nu bijna 170
jaar oud, wat minder actueel, maar
in meerdere opzichten een pareltje om te lezen. De eerste zin uit
het boek is er al eentje om in te
lijsten: ‘Aan de noordoostelijke
grens van ons land op het grondge-

bied van de provincie Groningen
en voor een deel ook van Oostfriesland, in het Koninkrijk Hannover,
ligt een opmerkelijke zee- of liever
een rivierboezem, namelijk van de
Eems, de Dollard of Dollart, ook
wel Dullard geheeten, waarschijnlijk naar de onstuimigheid zijner
baren.’ De auteurs halen Ubbo
Emmius aan die beweert dat de
naam Dollaart of Dollaard een
‘verbastering’ is van dollen aard.
Het meest fascinerende in dit
boekje vond ik het tweede hoofdstuk over ‘de plaatsen, in den Dollard vergaan’. De huidige Dollard
is waarschijnlijk pas in de late
Middeleeuwen ontstaan. Tot die
tijd was het een wierdenlandschap
zoals we dan op meer plekken
langs de Groningse kust kennen.
Maar in tegenstelling tot de veel
kleiiger Groninger noordkust, bestond de ondergrond in het Reiderland zoals de Dollard toen heette
vooral uit veen. In een aantal opeenvolgende stormvloeden en
overstromingen verdween een
groot aantal van de kerspelen en
buurtschappen (zo’n 30 tot 35 in totaal) in de golven. Ook drie kloosters werden op deze manier van de
aardbodem geveegd. Het zeewater
drong vervolgens diep het binnenland in, tot voorbij Scheemda. Halverwege de zestiende eeuw begon
men door inpoldering land op de
aldus ontstane Dollard terug te
winnen. Dat ging door tot de Carel
Coenraadpolder, de ‘laatste’ inpoldering aan Nederlandse zijde van
de Dollard in 1924.
Daarmee verdween echter ook
weer een stuk natuurlijke geschie-

Grauwe ganzen, casarca’s, kieviten, tureluurs, groenpootruiters en een grutto rusten uit in polder
Breebaart. (foto Ko Veldkamp)

denis in het gebied. Tot die inpolderingen kende de Dollard een
groot stelsel aan prielen, kreken
en platen met prachtige namen die
nog deels zijn terug te vinden op
de oude kaarten. Via de website
www.topotijdreis.nl kun je op die
manier teruggaan in de tijd. Op de
kaart van 1865 is goed te zien hoe

van Reide heeft op veel mensen
dezelfde aantrekkingskracht als de
Oterdummer pier toentertijd op
mij. Blijkbaar hebben we een onbedwingbare behoefte om te vertoeven op de rand van land en zee.
Maar juist op dat soort plekken
zoeken ook talloze vogelsoorten
vaak een plek om te broeden of om
de periode van hoogwater af te
wachten. Deze plekken worden
dan ook wel hoogwatervluchtplaatsen genoemd en de Punt van Reide is daar een goed en belangrijk
voorbeeld van.
Inmiddels steeds meer verknocht
geraakt aan de Drentse bossen,
was ik lang niet meer in het gebied
geweest. Maar eind vorig jaar
raakte ik er zomaar weer verzeild
toen een vriendin vroeg of ik zin
had mee te gaan wandelen bij de
Punt van Reide. Wandelen? Daar?
Het gebied zelf is afgesloten voor
publiek en je mag er nog steeds alleen onder begeleiding van een
gids naartoe. Maar ze bedoelde de
wandelroute van 10 kilometer
rond de polder Breebaart en de
aangrenzende Johannes Kerkhovenpolder.
Het was guur, nat en prachtig. De
wind waaide ons bijna van de weg
en de automobilisten die we in de
polder tegenkwamen moeten gedacht hebben dat we dwazen wa-

Kluut, mascotte van de Dollard.
gin juli raakte ik er eigenlijk bij
toeval verzeild en liep het ‘kleine
rondje’ vanaf het bezoekerscentrum door de polder richting Punt
van Reide, met een uitstapje naar
het vogelkijkscherm dat dient als
tijdelijke vervanging voor de nog
te bouwen vrij toegankelijke en
rolstoelvriendelijke vogelkijkhut.
Weer overviel me de massaliteit
aan vogels. Op de speciaal aangelegde broedeilanden waren kluten
nog druk in de weer met hun jongen. Aan de rand van het water
stond een groep van zo’n veertig lepelaars het hoge water af te wachten en dichterbij het kijkscherm
zat zowaar een reuzenstern tussen
de driftig heen weer lopende steltlopers.
Toen we vervolgens over het betonpad door de polder richting
Punt van Reide liepen, viel mijn
oog op een houten afscherming
met een deur. Er kwam een vage
herinnering op van een vogelfotohut in wording. En snelle check
leerde dat de hut na een proefperiode vanaf begin augustus te boeken zou zijn. Het Groninger Land-

Uitzicht vanuit de vogelfotohut. De watersnippen komen erg dichtbij.
naamrijk de Dollard is. Twee namen die tegenwoordig ook nog fier
staan genoemd zijn de Punt van
Reide en Fiemel. En in 1982 kwam
daar ineens een nieuwe veldnaam
bij: polder Breebaart, de allerlaatste inpoldering in de provincie
Groningen die in 1979 werd afgerond. De naam Breebaart-polder is
ontleend aan voormalige polderbestuurder Johannes Breebaart.
De polder was bedoeld om de aanleg van een kanaal tussen de Punt
van Reide, het enige stukje dat is
overgebleven van het oude Reiderland, naar de Westerwoldse Aa
mogelijk te maken. Dat kanaal
kwam er na hevige protesten echter niet. Diverse groeperingen hadden hun eigen beweegredenen
voor de protesten, maar het stond
als een paal boven water dat de
Punt van Reide en omgeving, als
onderdeel van het Waddengebied,
van grote betekenis was voor vogels. En daarmee zijn we terug bij
de allerbelangrijkste reden waarom de Dollard voor mij zoveel betekent. Ik leerde in dit gebied, dat
met zijn brakke water en getijdenwerking van zichzelf al een zeldzaamheid is in Europa, kijken én
genieten van al die bijzondere vogels.
In 1991 kocht het Groninger landschap de 63 hectare grote polder
Breebaart aan om de kwetsbare
Punt van Reide en omringende
slikplaten te ontlasten. De Punt

ken constructie had nog een voordeel merkte ik bij binnenkomst.
Het was er aangenaam koel en dat
terwijl de temperatuur buiten opliep tot dik boven de dertig graden.
Vanuit de hut kijk je via geblindeerd glas uit op een aantal aangelegde (schelpen)eilandjes, slikrandjes en ondiep water. Dergelijke omstandigheden hebben een
enorme aantrekkingskracht op vogels omdat er veel eetbaars in de
bodem zit. Al snel verschenen er
dan ook een aantal watersnippen
op een tiental meter voor de hut
en in de loop van het volgende uur
kwamen ze steeds dichterbij totdat ik ze aan had kunnen raken als
er geen glas tussen had gezeten.
Hét bewijs dat de vogels je totaal
niet opmerken. Dat ik wat met het
objectief aan het klooien was in de
uitsparing onder het glas deerde
ze ook niet. Nog nooit eerder heb
ik zulke mooie foto’s van watersnippen kunnen maken.
In de loop van de ochtend landden
er steeds meer leuke vogels voor
de hut: zwarte ruiter, tureluur, witgatje, bosruiter, oeverloper, kemphaan, bonte en kleine strandloper,
bergeend en gelukkig ook nog één
kluut. Laatstgenoemde heeft met
een aantal paren gebroed op de
schelpeneilandjes maar ze zijn inmiddels grotendeels vertrokken
richting Dollard vermoedelijk.
Wel vlogen de boerenzwaluwen
die onder de overkapping van de
hut broeden nog steeds af en aan
en zie je voor de hut huis- en oeverzwaluwen op insecten jagen.
Eigenlijk heb je in deze vogelfotohut een Dollard-ervaring in het
klein. Zonder ze te verstoren, trek
je een dag met de vogels op. Na
een uurtje of zes hield ik het echter voor gezien. Niet omdat ik uitgekeken en -gefotografeerd was,
maar omdat mijn hoofd te vol zat
met al die mooie waarnemingen.
Op de weg terug naar huis reed ik
via Termunten langs Oterdum en
Heveskes richting Weiwerd. Bij
Oterdum klom ik bij het begraafplaatsje de dijk op. Op de pier van
Oterdum staan nu windmolens en
er is aan de westzijde een heel
stuk land tegenaan geplakt met
daarop een speciaal broedeiland
voor sterns en visdieven ter compensatie van het verdwijnen van
hun broedgebied op de schermpier van Delfzijl. Gelukkig maar
dat vogels zo vergevingsgezind zijn
bedacht ik me. Ze zijn inderdaad
verhuisd ‘naar de overkant’. Maar
nog steeds vraag ik me af hoe het
de bewoners van Heveskes, Oterdum en Weiwerd, die iets soortgelijks is overkomen, is vergaan.

ren. Maar och, wat was het mooi.
Nergens zijn de luchten zo betoverend als hier waar de geploegde
klei in golven op de akkers lag.
Maar toen we halverwege vanuit
de Kerkhovenpolder de dijk opliepen, begon het feest pas echt. Ja,
je moet er van houden, van dit lege en soms onbarmhartige landschap, maar toen we boven het
Dollardslik een grote wolk kluten
zagen dansen tegen een kobaltblauwe lucht, werd ik opnieuw verliefd.

schap nam voor de bouw van de
hut Han Bouwmeester in arm die
meerdere van dergelijke hutten elders in Nederland bouwde, speciaal voor natuurfotografen. De hut
werd met financiële hulp van het
Waddenfonds gerealiseerd. De natuurfotohobby heeft sinds de intrede van de digitale camera’s een
enorme vlucht genomen en dan
zijn dit soort hutten ideaal om
mooie foto’s te kunnen maken zonder de vogels op kwetsbare plekken te verstoren. Het onderhoud

In polder Breebaart werd toen nog
druk gewerkt. De polder staat via
een duiker in de dijk in verbinding
met de Dollard en met elk tij
wordt er niet alleen zout water
aangevoerd, maar ook heel veel
slib. Dat slib zorgde voor steeds
verdere ophoging waardoor de
trek van vissen werd bemoeilijkt,
maar het ook voor vogels minder
gunstig werd. Veel vogels van de
waddenkust zijn gebaat bij zogenaamde pionierssituaties. In een
volledig natuurlijk waddenlandschap ontstaan die plekken elk
jaar opnieuw. Maar doordat we
aan de kust dat van nature bewegende landschap hebben vastgelegd met dijken, is het voor de vogels in de afgelopen decennia of
misschien wel eeuwen, steeds lastiger geworden een geschikte broedplek te vinden. Ook de toegenomen recreatiedruk speelt daarbij

De begraafplaats van het voormalige dorpje Oterdum. (foto Ko
Veldkamp)
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Online praten over
toekomst Het Hogeland
WINSUM - Hoe komt de gemeente Het Hogeland er straks
uit te zien? Daar mogen de Hogelandsters met elkaar over nadenken. In het lokaal programmaplan De kop op ’t Hogeland
wordt een deel van deze ‘toekomstige welvaart’ uit de doeken gedaan. Op dinsdag 25 augustus wil de gemeente inwoners bijpraten over deze plannen in een online informatiebijeenkomst.
De online informatiebijeenkomst
kunnen belangstellende live volgen via YouTube. Op 25 augustus
wordt om 19.30 uur gestart. Vanaf
19.00 uur kan men op het gemeentelijk YouTube-kanaal al doorklikken naar de livestream. Een opname van de livestream is ook achteraf op YouTube terug te kijken.
Het lokaal programmaplan bestaat
uit zes thema’s. Tijdens de livestream worden de koppen bij elkaar gestoken. Na een welkomstwoord door burgemeester Henk
Jan Bolding gaat de gemeente met

Meer dvd’s in
bieb Garnwerd

de inwoners in gesprek.
De thema’s die aan bod komen,
zijn Toekomstbestendige bedrijvigheid; Leven lang ontwikkelen;
Wonen & Leven op de Wierden;
Zorgen voor & met elkaar; Het Hogeland goed verbonden en Pronkjewailen op ’t Hoogelaand.
Rond 20.30 uur is de bijeenkomst
afgelopen. Ingelogd met een Google-account kan men live vragen
stellen via de chatfunctie van YouTube. Dat kan ook via WhatsApp.
Wie van tevoren al vragen heeft
over het lokaal programmaplan,
kan alvast een berichtje sturen
naar de gemeente Het Hogeland.
,,Vanuit de studio proberen we de
sprekers op zoveel mogelijk vragen te laten reageren. Lukt dat
niet, dan komen we er later op terug”, belooft de gemeente.

In de kerk van Saaxumhuizen maakt kunstenaar Wianda Keizer met touw een soort voorhang
midden in de kerk.

Monnikenwerk beleeft
woensdag laatste dag

GARNWERD - De collectie dvd’s
in de dorpsbibliotheek van Garnwerd is fors uitgebreid dank zij
een bijdrage van een gulle gever.
Deze bieb bevindt zich in obs De
Kromme Akkers en is geopend tijdens de schooltijden.

NOORD-GRONINGEN - Monnikenwerk is inmiddels al
weer vijf weken onderweg. Het project waar elf kunstenaars in tien kerken zes woensdagen in stilte werken
kent dit jaar zijn 3e editie. Woensdag is de laatste mogelijkheid het gemaakte werk te ontdekken en met de kunstenaars in gesprek te gaan.

Mogelijk gratis
openbaar vervoer
voor minima

In de kerk van Saaxumhuizen
maakt kunstenaar Wianda Keizer
met touw een soort voorhang midden in de kerk. Zij gebruikt het gebouw letterlijk als onderdeel van
het werk. ,,Het maakt de kerk opnieuw een heilige plek”, zei een
bezoeker. In Eenrum werkt Marc
de Groot aan een collage van grote
en kleine eikenknoppen. Het is
een verbeelding van de equinox,
de twee momenten in het jaar
waar het overal op de wereld even
lang licht als donker is. Leen Kaldenberg vangt in Westernieland
de stilte op zijn doek; schilderijen
die diep en stil zijn. Den Andel is
de werkplek van Arjan Verschoor

GRONINGEN - Mensen, die een
minimuminkomen hebben, kunnen vanaf 1 september mogelijk
gratis reizen met bus en trein binnen de provincie Groningen. Deze
regeling zou al eerder ingaan,
maar werd uitgesteld vanwege het
coronavirus. Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe betrokkenen
een beroep op deze regeling kunnen doen.

Stremming ringweg
GRONINGEN - De oostelijke ringweg (N46) in Groningen is van vrijdag 19.00 uur tot uiterlijk maandag 24 augustus 06.00 uur gestremd tussen de afrit Beijum
Noord en knooppunt Boterdiep.
De bestaande portalen met borden
boven de weg en de portalen aan
beide kanten van het Boterdiep
worden vervangen door één nieuw
portaal aan de westkant van het
Boterdiep. Doorgaand verkeer
wordt omgeleid via de noordelijke,
westelijke en zuidelijke ringweg
rondom de stad.
De stremming begint vrijdag om
19.00 uur op de zuidelijke rijbaan,
het gedeelte van de stad richting
de N7. De noordelijke rijbaan, vanuit de richting Hoogezand, is vanaf
21.00 uur gestremd. De werkzaam-

heden duren tot uiterlijk maandagochtend 06.00 uur.
Tijdens de werkzaamheden worden de portalen met borden vervangen. Vrijdagavond en -nacht
worden de buizen voor de fundering van het portaal ingetrild. Zaterdag wordt het nieuwe portaal
geplaatst en tegelijkertijd worden
de oude portalen gesloopt en afgevoerd. Op zondag moeten de laatste werkzaamheden worden afgerond.

en Annemarie van Buuren die,
geïnspireerd door de maan zowel
lunagrammen maken, foto’s bij
maanlicht, als verbeeldingen van
de maan zelf. Van Buuren: ,,Ons
kerkje begint zo langzamerhand
op een alchemistische werkplaats
te lijken. Arjans kunstmanen zweven door de ruimte en de vloer is
bezaaid met stukjes van het bladgoud dat ik aanbreng op mijn lunagrammen.”
In de kerk van Baflo werkt Yvonne
Struys aan een manuscript en aan
wat ze in de kerk tegenkomt. ,,De
vormen van de oude vloeren blijven me verrassen. Wonderlijke
landschappen ontstaan. Vorige
week heb ik de structuren overgenomen met houtskool, dat bleek
achteraf een beetje slap van toon.
Deze week met drukinkt, de vormen zijn nu sterker, hier kan ik
wat mee. Volgende week verder,
tijd te kort.”

Ronde Oost
In de enorme kerk van Loppersum
probeerde schilder Roelof Hoving
het licht te vangen in een enorm
schilderij van het kerkinterieur.
Dat lijkt gelukt. En nu? ,,Ondertussen ben ik begonnen aan het uitzagen van circa negentig rechthoekige plaatjes koper. Monnikenwerk.
Deze worden verwerkt in een
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Vlinders kijken
met Wierde & Dijk
SCHOUWERZIJL - Wierde &
Dijk organiseert donderdagavond de jaarlijkse zomerexcursie. Het thema van dit jaar
is Vlindertuinen.
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Deze krant is gedrukt op
kringlooppapier 80/100

Voor de excursie zal een bezoek
worden gebracht aan een twee
vlindervriendelijke tuinen waar
bloemenmengsels zijn ingezaaid
die aantrekkelijk zijn voor boerenlandvlinders, wilde bijen en tal
van andere insecten.
Tijdens de excursie zal door deskundigen uitleg worden gegeven
over de vlinders en insecten die gebruik maken van deze mengsels.

windmobiel dat refereert aan de
vormen van de ramen in het koor.
Met het mobiel verwacht ik de
wind of luchtstroom binnen zichtbaar te maken”
Josefien Alkema maakt in Westeremden moderne getijdenboeken.
Dat zijn boeken die monniken
vroeger gebruikten om dagelijks
uit te bidden. Ze zegt:,,Ik start de
dag met het overschrijven van een
van de boetepsalmen, die altijd onderdeel zijn van getijdenboeken.
Ik gebruik de tekst als meditatief
begin van de werkdag; als een
monnik die handschriften kopieert. Ik schrijf zó, dat de tekst
onleesbaar is; alleen een structuur.
Tekst wordt op deze manier een
beeldend element en leidt niet af
van het beeld als geheel op de pagina. Wat ik wel meeneem uit de
tekst zijn bepaalde symbolen,
beeldtaal en gedachten, die ik verwerk in de tekening. Zo kom ik op
gang en heb ik meteen een begin
gemaakt met nieuwe ideeën.”
Lisette Durenkamp vult langzaam
de banken van de kleine kerk van
Eenum met lege liturgie-boekjes
die ze maakt van papier dat ze zelf
maakt. ,,De mensen uit het dorp
passen op de boekjes als ik er niet
ben. Ze komen een praatje maken.
Ik kreeg ook al oude lakens die ik
mocht gebruiken om papier van te
maken.”

welkom in de kerken van Den Andel, Saaxumhuizen, Eenrum, Westernieland, Baflo, Loppersum,
Westeremden, Eenum, Leermens
en ’t Zandt.
Meer informatie staat op de website www.monnikenwerk.nu.

Lichtinval
In Leermens vangt Geert Schreuder in kleine pen en inkt tekeningen wat hem in de kerk treft: de
stenen, de lichtinval, een oud stopcontact, een mot. En in ’t Zandt onderzoekt Anjet van Linge de betekenis van de oude wijdingskruizen
die in die kerk nog op veel plekken op de muur staan. In steen
hakt ze steeds delen van die vorm.
Een bezoeker verwonderde zich:
,,Wat een enorm geluid, die hamer
en beitel op die steen in de galm
van de kerk.”
De derde editie is drukbezocht. Bezoekers waarderen de mogelijkheid het onstaan van een kunstwerk te kunnen volgen en sommigen komen bijna wekelijks terug.
Andere bezoekers van ver zijn speciaal voor Monnikenwerk naar
Groningen gekomen, en ook bij de
vele toeristen raakt het een snaar.
De eenvoud van het werken in de
stilte van de kerken en de eenvoud
van zomaar even binnen kunnen
lopen zonder programma geeft dat
veel bezoekers zich vrij voelen om
in en uit te lopen.

Nog één keer welkom
Woensdag zijn bezoekers tussen
17.00 en 20.00 uur nog één keer

Sumoworstelen was een geliefd onderdeel. Foto: Ronnie Afman.

KinderSpeelDag Usquert gezellig
USQUERT - In Usquert is zaterdag onder prachtige weersomstandigheden een KinderSpeelDag georganiseerd door
het bestuur van de Stichting
KinderSpeelWeek Usquert.

een KinderSpeelDag op de laatste
zaterdag van de zomervakantie.
Die dag is normaal gesproken de
traditionele afsluiting van de
SpeelWeek met een kampvuur.
Die keuze was snel gemaakt.

Uitleven
Traditiegetrouw wordt er in Usquert in de laatste week van de zomervakantie een KinderSpeelWeek gehouden. Het zou dit jaar
zelfs een jubileum zijn, omdat de
Stichting het voor de vijftigste
keer zou organiseren. Men wilde
dan ook extra groot uitpakken.
Het liep echter anders. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gooiden danig roet in het
eten en alles werd afgelast. Later
werden deze regels echter weer
versoepeld en zag het stichtingbestuur toch nog kans om iets te
doen voor de kinderen. Het werd

De dag begon om tien uur op het
sportpark van VV Usquert die het
terrein en de kantine ter beschikking had gesteld. De kinderen konden zich helemaal uitleven, want
er was veel te ondernemen. Er was
een skelterbaan, voetbal, touwtrekbaan, stormbaan, springkussen, sumoworstelbaan en een Rad
van Speelgoed. Ook konden de
kinderen kleine dingen doen, zoals
stoepkrijten, knutselen of tekenen. Daarnaast stonden er op het
veld nog een aantal Oud-Hollandse
spelletjes uitgestald, zoals sjoelen.
Rond het middaguur konden de

Daarnaast zal ook worden stilgestaan bij de aanleg en het beheer
van bloemvriendelijke mengsels.
De excursie start om 19.00 uur bij
de familie Onderwater, Zijlsterweg 44 in Schouwerzijl (gele
schuur). Daarna gaat de excursie
door naar Sieger Wiersema aan de
Streeksterweg 79 in Usquert
(Boerderij Zuidpool). De excursie
duur tot 22.00 uur.
Tijdens de excursie gelden de landelijke coronamaatregelen van het
RIVM. Deelname aan de excursie
is gratis. Voor deelnamek an men
aanmelden via info@wierde-endijk.nl .

kinderen zich tegoed doen aan wat
poffertjes van de poffertjeskraam.
Daar werd gretig gebruik van gemaakt.
Na de lunch kon men weer verder
spelen en werd het geheel ook nog
eens belangeloos muzikaal ondersteund door DJ Arlan. Toen het in
de middag wat warmer werd op
het veld, ging men zich nog vermaken met wat waterspelletjes. Al
met al hebben een kleine vijftig
kinderen zich opperbest vermaakt
op het voetbalveld.

Puzzelwandeltocht
Om vier uur was het afgelopen en
werd alles opgeruimd en in gereedheid gebracht voor de puzzelwandeltocht, die aan het begin van
de avond gelopen werd. Ruim zeventig deelnemers hebben de
tocht, uitgezet door Jaap Nienhuis,
gelopen. Het was een mooie route
van 2,8 kilometer door Usquert
met vragen voor de ouders onderweg. Ook de kinderen moesten tijdens deze tocht uitkijken naar verschillende verstopte figuren. Aan
het einde leidde de route terug
naar de voetbalkantine van VV Usquert en daar werd druk gepraat
over de uitslag en alle vragen.
Jaap Nienhuis lichtte ter plekke
de antwoorden toe en de uitslag
werd bekend gemaakt. Voor de
winnaars was er ‘eeuwige roem’.
Het stichtingsbestuur kijkt terug
op een zeer geslaagde KinderSpeelDag onder prachtige weersomstandigheden, maar hoopt volgend jaar toch wel weer een gewone KinderSpeelWeek te kunnen
organiseren. ,,Gelukkig konden we
op deze manier toch nog een klein
alternatief aanbieden aan de kinderen”, aldus voorzitter Oane van
der Heide.

Vernielzucht
in Eenrum

Vrouw eindigt op rotonde
MENSINGEWEER - Op de rotonde van de N361 bij Mensingeweer is een automobiliste zaterdagmiddag rechtdoor gereden. Vermoedelijk is ze onwel geworden. Een ambulance kwam met spoed ter plekke om de vrouw te onderzoeken. Ze is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De auto en een bord op
de rotonde raakten beschadigd. Er is door de politie onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. De auto werd door een berger afgesleept. Foto: Ingmar Vos.

EENRUM - In Eenrum zijn afgelopen weekend op diverse plekken veel vernielingen aangericht. Op het sportpark werden
tal van kapotte bierflessen gevonden en jonge aanplant bleek
uit de grond gerukt. In het dorp
zelf werd een abri vernield en
werd er over auto’s in de Dokter
Posthumuslaan heengelopen.
Ook werden ruitenwissers eraf
getrokken.
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TV-MAANDAG
NPO1
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.40 MAX vakantieman; consumentenprogramma
21.30 Denkend aan Holland; Janny
van der Heijden en Andre van
Duin maken een tocht over de
rivier de Vecht en de Loosdrechtse Plassen
22.10 Op 1
23.15 Journaal
23.40 Op1
00.35 Journaal
01.05 Eenvandaag

NPO 2
17.00 Journaal
17.10 Twee voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde; realityprogramma
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 2doc: How to steal a country;
doc.
23.10 Andries
23.55 Adieu God?
00.10 De nachtzoen

NPO 3
16.55 SpangaS
17.45 Dance academy
18.15 Forever
18.25 Brugklas vakantieliefde
18.35 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 Doe alsof je thuis bent
20.25 Taal is zeg maar echt mijn
ding; filmkomedie uit 2018

18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.25 UEFA Europa League
voorbeschouwing
20.55 UEFA Europa League halve finale
23.00 UEFA Europa League samenvattingen
23.30 The A-team

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

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

Veronica
18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.35 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 American gangster; misdaadserie
23.40 Magnum P.I.
00.35 Nachttv

Fox
17.30 Laugh out loud
18.20 According to Jim
20.05 The X-files essential collection
21.00 The handmaid’s tale; dramaserie
23.00 CSI
00.50 9-1-1

RTL 8
22.05 Sluipschutters; korte sketches
22.40 Promenade
23.10 Feuten
23.35 Feuten

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
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
waarin zes kandidaten olv Ruben Nicolai vier dagen tegen
elkaar strijden
20.30 Voor hetzelfde geld; woonprogramma
21.30 Ik weet er alles van! Vips;
quiz
22.00 RTL nieuwsupdate
22.05 Jinek
23.25 Nieuws en weer
23.45 Jinek

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

Net 5
17.05 Wat eten we?

17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics
17.35 The bold and the beautiful
18.05 The bold and the beautiful
18.35 Grey’s anaytomy; dramaserie
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie
21.30 The good doctor
22.30 Grey’s anatomy; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy

EEN
18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00
Journaal; 19.40 De stoel 19.50 FC de
Kampioenen 20.30 Switch 21.00 op
weg met Jan 21.50 First dates 22.40
Journaal 23.00 Ptofessor T. 23.49
Loterij/weer 23.50 De playlist

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
Junior 19.05 Ancient superstructures; doc.; doc. 20.00 Terzake 20.25
America to me; doc. 21.30 Magda
Goebbels: first lady of the third reich; doc. 22.25 Extra time 23.25 The
ordered case

Duitsland 1
17.15 Brisant; 18.00 Gefragt-gejagt;
quiz 18.50 Heiter bis todlicht morden
im norden 19.45 Wissen vor 8 20.00
Tagesschau 20.15 Erlebnis erde; die
verruckte welt der hornchen 21.00
Hart aber fair 22.15 Tagesthemen
22.45 Die story im ersten 23.30 Geschichte im ersten; 00.15 Nachtmagazin

Duitsland 2
18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Unter anderen umstanden; misdaadserie 21.45 Heutejournal 22.15 The hurricane heist;
actiefilm 23.45 Heute Xpress 23.50
Somewhere in Tonga; filmdrama

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Servicezeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30
Lokalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15
Markt 21.00 Die tricks entlang der
autobahn 21.45 NDR info; 22.00 45
min 22.45 Kulturjournal 23.15 Shetland
17.30 Het blok Australie
Eurosport
18.25 Masterchef Australie
20.30 The lord of the rings: The re13.00 Tennis 18.00 Wielrennen
turn of the king; fantasyfilm uit 19.00 Wielrennen 20.30 Snooker
2003
00.35 Wat eten we?; kookprogramma
TV Noord

RTL 7
17.00 Married with children

18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

TV-DINSDAG
NPO 1
17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.10 De hit kwis; quiz, drie kandidaten duo’s laten zich testen
op hun muziekkennis
20.00 Journaal
20.35 Hello goodbye; verhalen van
reizigers op Schiphol
21.30 De S.P.E.L. show; spel
22.25 Op 1; talkshow
23.20 Journaal
23.50 Op1

2015
01.35 Mistresses

Veronica
18.00 Veronica’s funniest
18.45 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory; comedyserie
20.00 The big bang theory
20.30 Unstoppable; Amerikaanse
thriller uit 2010

TV-WOENSDAG
NPO 1
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.10 De hitkwis; quiz
20.00 Journaal
20.35 Andre staat op; informatief
programma
20.55 Nederland staat op tegen kanker; thema-avond
22.20 Op 1
23.20 Journaal
23.45 Op 1
00.45 Nachttv

NPO 2
NPO 2
17.10 2 voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Op weg: hunebed highway
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; kennisquiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 De Windsors, achter de schermen bij het Britse Koningshuis; doc.
22.30 Unbreakable; Amerikaanse
22.55 2doc: ik alleen in de klas; doc.
thriller uit 2000
00.03 De nachtzoen
00.40 Hart van Nederland

NPO 3

FOX

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.20 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Doe alsof je thuis bent
20.00 Dagelijkse kost; kookprogramma
20.25 Papadag; dramaserie
21.15 Mijn seks is stuk; doc.
21.55 Ik durf het bijna niet te vragen
22.30 Zusjes
23.00 Feuten
23.25 Feuten

17.30 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.10 Chicago med
22.55 Paranormal caught on camera;
reportage
00.45 The Royals; dramaserie
02.25 The X-files

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainmentprogramma
19.30 RTL nieuws&weer
19.50 Burgers’ zoo natuurlijk; realityserie
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Uitstel van executie; realityprogramma
21.30 Ik weet er alles van; quiz
22.00 RTL nieuwsupdate
22.05 Jinek
23.25 RTL nieuws
01.00 Boulevard

RTL 5
17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance down under
20.30 De douane in actie
21.30 Heathrow; realityserie
22.00 Heathrow
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under; realityserie
00.30 Nachttv

RTL 7
15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Hardcore pawn
20.30 The myth; actiekomedie uit
2005
23.00 Witchville; fantasyfilm uit
2010
01.10 Nachttv

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

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 Playing for keeps; filmkomedie uit 2012
22.35 What to expect when you’re
expecting; filmkomedie uit
2012

NPO 3
16.55 SpangaS
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Doe alsof je thuis bent
20.00 Dagelijke kost; kookprogramma
20.25 Het beste van ….50 jaar Toppop; muziekprogramma
21.00 Classic albums: tears for fearSongs from the big chair
22.10 Lauren!
23.10 Typhoon in Amerika
23.15 Feuten
23.30 Feuten

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

Veronica
18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.45 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 Bad company; actiekomedie
uit 2002
22.50 Collateral damage;
Amerikaanse actiefilm uit
2002
01.00 Nachttv

Fox

Op NPO3 is vanavond (maandag) om vijf voor half negen de romantische komedie Taal is zeg maar echt mijn
ding uit 2018 te zien. De onhandige Anne houdt van
taal. Bij een glossy waar ze werkt, mag ze echter alleen
schrijven over zomermode en quinoasalades. Ze wil meer
diepgang, een ander leven. Net als ze ontslag wil nemen,
wordt ze gekoppeld aan de charmante fotograaf Rick en
besluit ze het toch nog een kans te geven.De hoofdrollen
worden gespeeld door Egbert Jan Weeber, Yannick van de
Velde, Peter Faber, Annet Malherbe, Huub Smit, Ali Ben
Horsting, Tim Haars en Fockeline Ouwerkerk.

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

RTL 8
17.35 The bold and the beautiful;
soap
18.10 The bold and the beautiful;
soap
18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.00 Married at first site Australie
20.30 Mr. Deeds; Amerikaanse
filmkomedie uit 2002
22.30 The babymakers;
Amerikaanse filmkomedie uit
2012

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
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Briljant!; amusement
21.30 Ik weet er alles van Vips; quiz
22.00 RTL nieuwsupdate; actualiteiten
23.25 Nieuws
01.00 Boulevard

Op RTL8 is dinsdag om 20.30 uur de romantische komedie What to expect when you’re expecting uit 2012 te
zien. Een kind op de wereld zetten gaat niet vanzelf en is
voor iedereen een ander avontuur. Zo staat het leven van
TVfitness-goeroe Jules (Cameron Diaz) en haar Dancing
With The Stars-partner nogal op z’n kop als bekend
raakt dat ze zwanger is. Wendy (Elizabeth Banks) is gek
van baby’s en brengt net haar eerste babyboekje uit als
ze het zelf mee gaat maken en ze voor heel wat verrassingen komt te staan...

Landje pik bij de EO
Corruptie en belangenverstrengeling staan vanavond om tien
over tien icentrala n EOdoc ‘How to Steal a Country’ op NPO2.
‘How to Steal a Country’ reconstrueert #Gupta-Leaks, waarbij
onderzoeksjournalisten bewijzen vonden voor omvangrijke
corruptiepraktijken in Zuid-Afrika. Praktijken waarbij zelfs
president Jacob Zuma betrokken was. De Indiase familie Gupta wist met hulp van politieke connecties, de opbrengsten van
een hele natie voor eigen gewin te kapen...
00.30 Nachttv

00.45 Nachttv

ÉÉN
18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 The dog house 19.00
Journaal/ weer ; 19.40 De stoel;
19.45 Weer 19.50 F.C. de Kampioenen 20.25 Switch 21.00 Die huis
21.55 First dates 22.45 Journaal;
23.05 Professor T. 23.57 Loterijen
00.00 De playlist

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.05 Magda Goebbels: first
lady of the third reich; doc. 20.00
Terzake 20.25 Terzake docu 21.30
Weduwen na de val 22.25 Big little
lies; misdaadserie; 23.15 Big little
lies

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

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Wolves; actiefilm uit 2014
22.15 The cabin in the woods; Amerikaanse horrorfilm uit 2012

18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50
WaPo Bodensee; misdaadserie
19.45 Sportschau 20.00 Tagesschau
20.15 Die kanzlei 21.05 In aller
freundschaft 21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen 22.45 Alles ist
gut; filmdrama 00.15 Nachtmagazin

Duitsland 2

19.10 Wielrennen 20.30 Snooker;
01.00 Formule E

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

ÉÉN
18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Weer 19.50 F.. de Kampioenen 20.27
Joker + lotto; 20.30 Switch 21.00
Mon plat prefere 22.20 Journaal/
Weer; 22.35 Weer 22.40 Professor T.
23.31 Loterijen 23.35 De playlist

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

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

Duitsland 1

Europort

18.20 Traumacentrum
18.50 Achter gesloten deuren
20.30 The two faces of January;
thriller uit 2014
22.50 Straight outta Compton;
Amerikaanse biografie uit

17.15 2 voor 12
17.55 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Op weg: hunebed highway;
reportage
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 Love child; doc.
23.05 2doc: the road to Fame; doc.
23.35 Menachem Begin: vrede en
oorlog
00.25 De nachtzoen

SBS 9

RTL 5

17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.00 Soko
Koln 19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim cops 20.15 ZDF-zeit: sehnsucht
SBS 6
urlaub: so reist Deutschland 21.00
Frontal 21 21.45 Heute journal 22.15
17.45 Hart van Nederland
37 verratene liebe die masche der
18.00 The secret life of the zoo
lover boys 22.45 Leschs Kosmos
19.00 50/50
19.30 Lang leve de liefde; datingpro- 23.15 Markus Lanz 00.30 Heute
gramma
20.30 UEFA Champions League; live
verslag
Duitsland 3
23.00 Nabeschouwing UEFA Champions League
18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
23.10 Hart van Nederland
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
23.30 Shownieuws
21.15 Panorama 3 21.45 NDR info
00.00 Weer
22.00 Tatort 23.30 Weltbilder
00.05 Lang leve de liefde
00.55 50/50

SBS 9

ERUIT GELICHT

Sta op tegen kanker
Frits Sissing presenteert woensdag om 20.55 uur op NPO1 de
liveshow van de tiende editie van Nederland staat op tegen
kanker. Het liveprogramma wordt om 20.35 uur voorafgegaan
door een compilatie van de afgelopen edities, aan elkaar gepraat door André van Duin.
Gedurende het programma vertellen bekende en onbekende
Nederlanders over hun ervaringen met de ziekte en vormen
een menselijk lint door het gehele land. Kijkers worden tijdens de show aangemoedigd donateur te worden van KWF
Kankerbestrijding. Door de coronacrisis zijn evenementen van
de stichting niet doorgegaan, waardoor inkomsten zijn misgelopen.
Tijdens de liveshow worden er optredens verzorgd door Miss
Montreal, Kensington en André Hazes. Twee bekende Nederlanders die nog niet zijn aangekondigd worden in het programma omgetoverd tot standbeelden van koningin Wilhelmina en Antoni van Leeuwenhoek. Ook Louis van Gaal, Ivo Niehe, Hugo de Jonge, Floortje Dessing en Romy Monteiro leveren een bijdrage.
De compilatie van de mooiste momenten van de show in de afgelopen jaren, André staat op, wordt direct voor de liveshow
uitgezonden. ,,Het belooft een mooi document te worden”, aldus Van Duin

Duitsland 2
00.15 Rob the mob; Amerikaanse
misdaadfilm uit 2014

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 Masterchef Australie
20.30 Hidden figures; Amerikaans
filmdrama uit 2016
23.00 Corrina, Corrina; Amerikaanse
filmkomedie uit 1994
01.20 Wat eten we?

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the Zoo
19.00 50/50
19.30 Lang leve de liefde
20.30 UEFA Champions League; live
verslag
23.00 Nabeschouwing UEFA Champions League
23.10 Hart van Nederland
23.30 Shownieuws
00.00 Weer
00.05 Lang leve de liefde

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wismar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
Heute 19.25 Heldt 20.15 Bares fur
rares 21.45 Heute-plus 22.15 Auslandsjournal 22.45 ZDF zoom 23.15
Markus Lanz 00.30 Heute xpress

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

Eurosport
18.00 Tennis 19.30 Tennis 21.00
Wielrennen 23.00 Wielrennen

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

Cabin in the woods
Op RTL7 is woensdagavond om kwart over tien de thriller Cabin in the woods uit 2011 te zien. Vijf jongeren maken een tripje naar een afgelegen hutje in het bos. Drew
Goddard (schrijver/regisseur) en Joss Whedon (schrijver/producent) hebben samen met The Cabin in the
Woods volgens de kenners een van de beste en zowaar origineelste Amerikaanse horrorfilm van de afgelopen jaren
gemaakt. Gewapend met een vindingrijk, humoristisch
script vol spitsvondigheden gaat de film genreclichés te
lijf en slaagt erin zowel zeer grappig als af en toe eng te
zijn. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen
Chris Hemswort, Kristen Connolly en Jesse Williams.
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SPECIALISTEN
in en om het

HUIS

Betsy Lofvers zestig jaar muzikant

De specialisten uit uw regio
helpen u graag verder...

Betsy Lofvers werd zaterdag verrast met een serenade en een ontbijt. Foto: Ronnie Afman.
WARFFUM - Betsy Lofvers
uit Warffum is zaterdagmorgen tot haar verrassing
in het zonnetje gezet omdat ze al zestig jaar lid is
van de muziekvereniging
Euphonia in haar dorp.
Betsy Lofvers is op 18 augustus 1960 lid geworden van de
muziekvereniging Euphonia
en ter gelegenheid van dat ju-

bileum bracht een aantal muzikanten haar daarom een serenade. Na het spelen van de
eerste noten, deed een verraste jubilaris haar voordeur
open. Behalve de muzikanten
stonden ook buurtgenoten
voor de deur. zodat er sprake
was van een feestelijk geheel.
Tussen de muziek door stonden voorzitter Petra van der
Zanden en ere-voorzitter Arnold Boeijenk stonden uitge-

breid stil bij dit heuglijk feit.
Lofvers is begonnen op de klaroen, speelde daarna trompet
en tot op heden bespeelt ze de
altsaxofoon. Ze staat altijd
klaar om de vereniging te helpen zoals bij lotenverkoop,
oliebollenactie,
commissie
Lief en Leed en bij Op Roakeldais is ze ook altijd van de
partij. Ze heeft ook 25 jaar
lang de uniformen onder haar
hoede gehad. Al met al is ze

Concert Veldman
op Hemonycarillon
MIDDELSTUM - Henk Veldman
zal zondag tussen 14.00 en 15.00
uur een concert verzorgen op het
Hemonycarillon van de Hippolytuskerk van Middelstum.
Dat betekent klassieke tophits op
het carillon en voor iedereen herkenbare melodieën. Veldman begint met de rustige aria op de Gsnaar (Air) van Johann Sebastian
Bach, Mozart en Beethoven volgen.
Schubert, Mozart en Bach/Gounod
hadden hun eigen kijk op Ave Maria, Henk Veldman laat ze alle drie
horen. Van Samuel Barber speelt
de beiaardier Adagio for strings, dit
stuk is ook vertolkt door dj Tiësto,
Henk Veldman zal het een stuk
rustiger spelen of laat hij zich inspireren door Tiësto? Tot slot volgen de Bloemenwals van Tchaikovsky en de Second waltz van Shosta-

kovich.
Henk Veldman zegt over zijn keuze: ,,Bij het samenstellen van een
lijst met de tien meest bekende
klassieke hits is de kans groot dat
deze te spelen werken genoemd
worden. Deze hits zijn bekend geworden, niet alleen omdat ze het
allerbeste van de componist laten
horen, maar misschien nog wel
meer omdat ze een groot publiek
aanspreken. Natuurlijk zou ook
de Bolero van Ravel of Le sacre du
printemps
van
Strawinsky erop
moeten
staan,
maar daar waag
ik mij op beiaard
niet aan.”

Landdag Harssens verschoven
HARSSENS - Het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens heeft besloten om de voor 26 september geplande,Landdag te verschuiven naar 2021.
Harssens ligt even ten zuiden van Adorp. Er hebben
voorheen twee borgen gestaan. De contouren van de
slotgrachten zijn nog duidelijk in het landschap te
zien. Bij die borgen was eertijds een dorpje, compleet met een kerk. De klok daarvan hangt nu in de
kerk van Adorp.
Om Harssens is een kring mensen ontstaan, die zich
in zetten om de geschiedenis van deze Heerlijkheid
beter op de kaart te krijgen. Daartoe worden onder
andere Landdagen georganiseerd. Het thema van de,
voor dit jaar geplande, Landdag was Winsum de gefnuikte hoofdstad van Hunsingo.
In 2013 werden er op de grens van de voormalige
Heerlijkheid zes grenspalen geplaatst met daarop
het wapen van Harssens: een lazuren draak.

VVD-ers naar Lauwersoog
LAUWERSOOG - De VVD-Tweede Kamerleden Arne Weverling en Aukje de Vries zijn vrijdag op bezoek geweest in
Lauwersoog. Met een aantal garnalenvissers, een garnalenverwerker, raads- en statenleden werd gesproken over het
concept Noordzeeakkoord. De uitwerking van dit akkoord zou betekenen dat er nog meer gebieden worden afgesloten
voor de garnalenvisserij. De VVD vindt dat dit moet worden voorkomen. Ook de nasleep van de MSC Zoe containerramp kwam aan de orde. Daar waar nog steeds containers op de bodem liggen, wordt nauwelijks gevist in verband
met mogelijke eventuele schade aan bijvoorbeeld de netten.

dus al jarenlang een zeer actief lid.
Na de toespraken en de muziek kreeg de jubilaris namens de vereniging, een ontbijt en een dinerbon aangeboden. Betsy en Jan Lofvers
konden na het vetrek van de
muzikanten vervolgens heerlijk gaan genieten van het ontbijt van bakkerij Bouwman
uit Warffum.

Neerslagtekort
in deze regio lager
dan gemiddeld
GRONINGEN - Het neerslagtekort in het beheergebied van waterschap Noorderijlvest bedraagt
momenteel 179 millimeter. Dat is aanmerkelijk
lager dan het landelijk gemiddelde, dat op 239
millimeter ligt. Dat neerslagtekort is overigens
lager dan dat in de extreem droge zomers van
2018 en 1976. In de komende periode zal er vanuit het IJsselmeer nog voldoende water beschikbaar zijn om aan de watervraag te voldoen in gebieden waar wateraanvoer mogelijk is.
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Jan Spijk werkt
met SJO STEO
aan de toekomst
Jan Spijk mag gerust dé allrounder van de voetbalvereniging Stedum genoemd worden. Niet alleen is hij al ruim
dertien seizoenen speler van het eerste elftal, maar ook
binnen de SJO STEO is de Stedumer als wedstrijdsecretaris en jeugdtrainer een belangrijke pion.
door Johan Staal
De nu dertigjarige Jan Spijk begon zijn voetballoopbaan in de
jeugd van de voetbalvereniging
Stedum waar hij al op jonge leeftijd in het eerste elftal kwam. ,,Ik
was nog zestien toen ik mijn debuut in het eerste elftal maakte.
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Dat was in het eerste seizoen met
Klaas van der Ploeg als trainer.
Mijn eerste wedstrijd was toen op
11 november thuis tegen Loppersum. Dat was voor Stedum geen
succes. We verloren dat duel met
maar liefst 1-6 maar dat met ruime cijfers verliezen gebeurde dat
seizoen wel vaker hetgeen uitein-

De vernielde dug-out

delijk degradatie naar de vijfde
klasse betekende.”
Met Stedum speelde Spijk vervolgens drie seizoenen in de vijfde
klasse maar door een versterkte
promotieregeling waren de Stedumers met ingang van het seizoen
2010/2011 weer vierdeklasser.
,,Dat was voor ons een mooi cadeautje maar eigenlijk waren we
op dat moment geen vierdeklasser.
Het eerste jaar werden we negende maar een jaar later degradeerden we weer naar de vijfde klasse.
In het seizoen dat we degradeerden kwam Leendert Nieborg als
trainer. Zonder andere trainers tekort te doen, Leendert is de beste
trainer die ik tot nu toe bij Stedum
heb meegemaakt. Leendert wil
zijn teams altijd laten voetballen
maar hij weet ook dat je dat van
een vijfdeklasser niet altijd kunt
verwachten. Daar zijn de bedoelingen vaak wel goed maar is het op
een gegeven moment toch weer de
lange bal die gehanteerd wordt”,
vertelt de voetballer die in de tot
nu toe dertien seizoenen al heel
wat posities in het eerste elftal
heeft bekleed. ,,Ik ben voor een
trainer geen moeilijke jongen. Ik
heb op bijna alle posities in de verdediging gespeeld en ook wel als
verdedigende middenvelder. Maar
wat de trainer dit seizoen voor mij
in petto heeft, durf ik niet te zeggen. We hebben er wat spelers bij
gekregen waarvan Julius van
Bragt in de zaal voor Drs.Vijfje 1
speelt. En verder gaat Tiemen
Dijk ook weer voetballen. Tiemen
is zo goed als hersteld van een slepende enkelblessure die hem uiteindelijk een succesvolle scheidsrechtersloopbaan heeft gekost.
Met Tiemen, en ook Julius, ben ik
persoonlijk heel erg blij want met
mijn dertig jaar ben ik na Jaap
Dijkema de oudste speler in een
verder nog redelijk jonge selectie.
Vorig seizoen is er namelijk een
aantal spelers van SJO STEO naar
Stedum teruggekeerd en dat betekende toen wel een heel erg jonge
ploeg. Qua leeftijd is onze selectie
nu wat beter in balans en daarom
moeten we dit seizoen beter kunnen presteren dan in het afgebroken seizoen waar we toen op de
dertiende plaats stonden,” vertelt
Jan Spijk, die in het dagelijks leven in de constructiebouw werkzaam is. ,,Op dit moment zijn we
als bedrijf een loods in Pieterburen aan het bouwen en dat is leuk
werk. Ik mag namelijk graag buiten zijn, al hoeft dan wat mij betreft niet met temperaturen van
boven de vijfentwintig graden te
zijn”, waarbij zijn lachend gezicht
verraadt dat de hittegolf van afgelopen week hem geen plezier heeft
bezorgd.

Jeugdtrainerschap

I

Waar de Stedumer echter wel veel
plezier aan beleeft, is het jeugdtrainerschap bij eerst de voetbalvereniging Stedum en nu SJO
STEO. ,,Toen ik in het seizoen
2007-2008 vast in het eerste elftal
kwam, ben ik eigenlijk ook direct
een jeugdteam gaan trainen. En
nu, dertien jaar later, doe ik dat
nog steeds. Men zegt weleens dat
het bijzonder is om dat zo lang vol
te houden. Maar ik vind het trainen van een jeugdteam leuk om te
doen en waarom zou ik dan stoppen? Daarnaast ben ik sinds 2012
ook wedstrijdsecretaris bij SJO
STEO, iets dat ik eerder ook al bij
Stedum was.”

Het vernielde kassahokje.

Vernielingen
bij vv Winsum
De vv Winsum heeft last van vernielers. Nadat eerder al het oude
kaartverkoophuisje er aan moest
geloven, is er nu ook een dug-out
gesloopt.
De club uit op de clubwebsite zijn
ongenoegen. ‘Het nieuwe seizoen
komt er aan, eindelijk samen voetballen op ons prachtige nieuwe
sportpark! Helaas lopen er mensen
rond die besluiten de boel kapot te
maken. In een week tijd zijn de
ruiten van het oude ‘kaartverkoophuisje’ ingegooid én is een van onze dug-outs aan veld 4 geheel gesloopt. Voordat de wedstrijden beginnen. moeten we deze dus vervangen. Dit kost ons als vereniging
onnodig geld, tijd en moeite.”

Jan Spijk is al jaren een vaste kracht in de hoofdmacht van de vv Stedum

Wanneer de samenwerking tussen
Stedum en TEO uit Ten Post ter
sprake komt, spreekt het bestuurslid van SJO STEO zijn bezorgdheid
over de toekomst van deze samenwerking uit. ,,Toen we zeven seizoenen geleden als SJO begonnen,
hadden we elf jeugdteams. Daar
zijn nu alleen maar een JO 17-1,
MO 15-1, JO 14-1, JO 13-8-tal, 11-1
zevental en Kabouters meer van
over. Zo is er bijvoorbeeld geen
JO-9 of nog lager en dat is geen
goede ontwikkeling. Dat wordt
voor ons als jeugdbestuur de komende jaren ook de grootste uitdaging om de onderbouw weer beter
bezet te krijgen. Want zoals de situatie nu is, kan echt niet. Op dit
moment komt het grootste gedeelte van de jeugdleden uit Stedum,
dat denk ik ook iets meer een voetbaldorp is dan Ten Post. Soms heb

ik het idee dat teveel ouders uit
Ten Post het als een bezwaar zien
dat ze soms naar Stedum moeten
omdat hun zoon of dochter daar
moet spelen of trainen. Maar dat is
andersom ook het geval. Dat is nu
eenmaal de afspraak en ook logisch wanneer twee verenigingen
een samenwerking aan gaan. Het
is namelijk geen fusie waarbij er
op één complex gespeeld gaat worden”, aldus Jan Spijk, die in de
toekomst misschien wel verder wil
als trainer. ,,Ik ben nu in het bezit
van het jeugdtrainersdiploma
maar wie weet ga ik nog een keer
voor de TC3-cursus. Maar zolang
ik zelf nog kan voetballen, blijf ik
dat zeker doen. Hoe mooi ik een
training verzorgen ook vind. Wat
dat betreft kom ik toch nog weer
even terug op Leendert Nieborg.
Van hem heb ik niet alleen qua

trainingen veel geleerd maar ook
hoe je omgaat met een groep. Ze
zeggen vaak dat het trainersvak
een ervaringsvak is en daar ben ik
het wel mee eens. Zo heb ik best
wel een keer een discussie met onze huidige trainer Robert Benes.
Dat is een beginnende trainer en
dan maak je nog fouten. Ik ben zeker niet iemand die denkt dat hij
de wijsheid in pacht heeft maar
dan maak ik wel eens een opmerking. Dat gebeurt trouwens wel
met respect naar Robert want zo
werkt het binnen mijn eigen team
ook. Ze mogen best een opmerking
maken maar ze moeten het wel onderbouwen. Aan alleen wat loze
kreten heb je als trainer namelijk
niets. Dat geldt ook voor Robert,
die ik als persoon prima bij Stedum vind passen. Je moet als trainer namelijk weten bij wat voor je
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Johannes Scholtens, oud-keeper van FC LEO en Kloosterburen.

vereniging je terecht komt en goed
weten wat de doelstelling van de
club is. Wanneer ik naar de historie kijk, dan zijn we deze eeuw
precies één keer kampioen geworden. Dat was in het eerste jaar met
Wim Nube als trainer toen er opeens een aantal spelers naar Stedum kwam. Maar ook dat leverde
geen heel lang verblijf in de vierde
klasse op want na een jaar waren
we weer vijfdeklasser. En heel eerlijk, dat is ook de klasse waar we
als Stedum op dit moment horen,
waarbij een plaats bij de bovenste
zeven de doelstelling moet zijn.
Maar wat ik nog mooier zou vinden
is dat de jeugdafdeling SJO STEO
weer wat op zou bloeien. Want anders wordt het op termijn voor zowel TEO als Stedum een lastig verhaal om in het standaardvoetbal
actief te blijven.”

Johannes Scholtens: van
keeper tot coördinator FC
Als doelman is Johannes Scholtens is nooit een bewuste
clubhopper geweest maar toch is hij, nu als teamleider
van de vrouwenhoofdmacht van vv Winsum voor een vijfde amateurvoetbalclub actief. Daarnaast is hij medisch
coördinator bij FC Groningen.
door Johan Staal
,,Ik ben 52 jaar geleden in Winsum
geboren, waar we toen maar twee
jaar hebben gewoond. In die periode kreeg mijn vader namelijk een
baan aangeboden bij de gemeente
Leens zodat we als gezin naar
Leens verhuisden. Daar ging ik
vervolgens in de jeugd van FC
LEO voetballen en dat was direct
als keeper. Dat heb ik tot aan de
senioren volgehouden om vervolgens de vaste assistent-scheidsrechter van het eerste elftal te
worden. Daarnaast stond ik als reservekeeper op het wedstrijdformulier voor het geval vaste doelman Gerard Tammens een keer
zou uitvallen. Dat gebeurde echter
nooit, zodat ik na drie seizoenen
wel eens weer wilde gaan keepen.
Omdat ik verder niet heel veel had
gedaan op keepersgebied, kwam

ik in het vierde elftal van FC LEO
terecht. Ik was toen, denk ik, 22
jaar en kwam te spelen in een
team dat in de rust soms geen thee
dronk maar dan voor iedereen al
een gehaktbal had besteld. Verder
was het een team waar een paar
stevige rokers in speelden en die
hun medespelers en tegenstanders
door dat roken soms even lieten
wachten. Rond mijn vijfentwintigste leerde ik Karla, die nu al jarenlang mijn vrouw is, kennen en die
woonde toen in Hoogeveen. Daar
waren wij regelmatig omdat Karla
ook voetbalde. In Hoogeveen stelden ze vervolgens ‘dan kun jij hier
ook wel komen voetballen’. Dat
heb ik toen inderdaad gedaan, tot
we weer naar Leens vertrokken
Daar woonden we nog maar kort
toen ik Laurens van der Maar trof.
Laurens was teamleider bij Kloosterburen 3 en vroeg of ik bij dat
team wilde komen keepen. Ik had

het als doelman prima naar mijn
zin gehad bij Hoogeveen en wilde
daar bij Kloosterburen wel een
vervolg aan geven.” Maar in Kloosterburen gebeurde er iets wat Johannes Scholtens bij FC LEO nooit
was gelukt. ,,Ik speelde nog maar
een paar maanden in Kloosterburen toen ik door toenmalig trainer
Johnny Veenstra gepolst werd
voor een plaats onder de lat bij het
eerste elftal. Er was toen een keepersprobleem en Johnny zag in mij
de oplossing. Ik heb dat eerste seizoen in het eerste elftal uitgekeept
om daar vervolgens nog drie seizoenen aan vast te plakken. Nu ik
op mijn loopbaan als doelman terugkijk, kan ik niet anders zeggen
dat de jaren bij Kloosterburen de
vier mooiste uit mijn loopbaan als
doelman zijn geweest. FC LEO en
Kloosterburen zijn beide dorpsclubs waar ik een goed gevoel bij
heb. Maar Kloosterburen is op een
bepaalde manier net even anders.
Waar dat ook zeker mee te maken
had, was dat ik keeperstraining
kreeg van Han Bos. Daar kijk ik
nog steeds met veel plezier op terug want Han kon mij op latere
leeftijd nog dingen leren die ik
echt niet wist. Maar naast een fantastische keepertrainer is Han ook
een heel fijn mens hetgeen onze
samenwerking tot een zeer plezierige heeft gemaakt,” vertelt de
oud-doelman, die toen door zijn
postuur een vergelijking met Piet
Schrijvers als de Beer van de Meer,
glansrijk kon doorstaan. ,,Schrijvers was echt mijn voorbeeld. Zijn
stijl van keepen vond ik fantastisch en net als hij vond ik de 1 tegen 1-duels het mooiste onderdeel
van het keepen. Gewoon volle bak
een duel ingaan en dan maar zien
wie als winnaar uit de bus komt,
was ook mijn stijl.”

Brandweerman

De club heeft aangifte gedaan bij
de politie en de gemeente verzocht
om extra controle en handhaving
uit te voeren.
Men roept nu de hulp in van omstanders, getuige de oproep aan alle leden die voetballen op de velden, wandelen over en rondom het
sportpark of toevallig langslopen.
‘Als jullie op 13 augustus iets hebben gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze vernielingen, laat het ons weten. Als jullie in de toekomst (verdachte of
bijzondere) situaties zien op onze
velden zonder dat er gevoetbald
wordt, laat het ons weten. Samen
kunnen we hopelijk voorkomen
dat onze spullen worden vernield’.
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Maar na vier seizoenen Kloosterburen was het keepen opeens voorbij voor Johannes Scholtens. ,,Ik
was toen ook lid van de vrijwillige
brandweer en bij een uitruk
schoot toen mijn schouder uit de
kom. Dat is voor een brandweerman al geen fijne blessure maar
voor een doelman helemaal niet.
Ik was ondertussen bijna 33 jaar
en stond toch al een beetje op het
punt om in Kloosterburen te stoppen omdat een verhuizing naar Assen aanstaande was. In Assen werd
ik op een gegeven moment elftaleider bij LTC, waar ik ook nog even
in het zevende heb gevoetbald.
Maar als veldspeler meedoen was
mijn ding niet en daar ben ik toen
snel mee gestopt. In Assen hebben
we zes jaar gewoond om vervolgens naar Bedum te verhuizen,
waar onze kinderen Willisa en
Cornee gingen voetballen. Willisa
werd toen, net als haar vader,
keeper en Cornee werd voetballer.
Bij vv Bedum ben ik toen ook club-

scheidsrechter geworden na een
cursus die door Henk Steenhuis
werd gegeven. Henk vroeg mij
toen ook of ik wilde doorstromen
naar de opleiding voor KNVBscheidsrechter maar dat zag ik met
twee voetballende kinderen niet
zitten. In die periode, ik werkte ondertussen voor de gemeente Groningen, werd ik door een collega
benaderd of ik er iets voor voelde
om als vrijwilliger bij de medische
dienst van FC Groningen aan de
slag te gaan. FC Groningen beschikt namelijk over een eigen medische organisatie die verantwoordelijk is voor de afhandeling van
medische hulpvragen van bezoekers en medewerkers tijdens wedstrijddagen. De medische dienst
bestaat uit verschillende specialistische medewerkers (verpleegkundigen, EHBO-verleners en diverse
artsen). Binnen deze afdeling ben
ik nu zeventien jaar actief en recentelijk is dat in de functie van
Medisch Coördinator. Het is iets
wat ik met heel veel plezier doe
maar een punt van kritiek is wel
de meest vreemde aanvangstijdentijden waarop er tegenwoordig in
de Eredivisie gespeeld wordt. Dat
zorgt er namelijk voor dat het
steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. We hebben er met
zaterdagmiddag 16.30 uur weer
een nieuwe aanvangstijd bij en
daar zitten de meeste vrijwilligers
niet op te wachten. Er zijn vrijwilligers die zelf ook nog als voetballer actief zijn en dan komt FC Groningen vaak op de tweede plaats.
Persoonlijk baal ik er ook van
want ik ben ook nog teamleider bij
de vrouwen van vv Winsum. Daar
ga ik mijn vierde seizoen in, hoewel ik eerst had gezegd dat ik ging
stoppen. Maar toen Neil Judkins,
waar ik fantastisch mee heb samengewerkt, besloot om na drie
seizoenen te stoppen als trainer,
vond ik dat ik dan Erwin Molog,
als nieuwe trainer, in de steek kon
laten. Erwin komt over van FC
LEO waar hij hoofdtrainer was. Ik
weet dat een damesteam een andere aanpak vraagt dan dat je bij
mannen gewend bent en daar wil
ik hem graag bij helpen. Maar ook
daar zal ik niet alle wedstrijden
aanwezig zijn omdat onze dochter
Willisa als keepster ook stevig aan
de weg timmert. Die is namelijk
het komende seizoen keepster van
hoofdklasser ACV, speelt daarnaast in de zaal bij eredivisionist
Drs. Vijfje en zit in de zaalselectie
van Oranje. En het mag duidelijk
zijn dat we ook graag gaan volgen
hoe Willisa zich op die drie fronten
gaat ontwikkelen. Dus wat dat betreft hoef ik mij niet te vervelen en
dat ben ook niet van plan. Bij alles
wat ik doe, staat het plezier voor
mij altijd voorop. Dat is ook wat ik
mijn kinderen meegeef, in alles
wat je doet moet je plezier hebben
en anders moet je stoppen.”

Marco Vos en
Kim Nanninga:
voetbalstelletje
Marco Vos en Kim Nanninga wonen niet alleen samen in
de stad Groningen maar hebben met het voetballen ook
een gezamenlijke hobby. Waar Marco als centrale verdediger de kleuren van derdeklasser Noordwolde verdedigt, is Kim de ‘nummer zes’ bij het damesteam van SIOS
uit Sauwerd.
door Johan Staal
Dat Kim Nanninga en haar vriend
Marco Vos ooit voor dezelfde vereniging zullen spelen, kan alleen
wanneer laatstgenoemde echt aan
zijn woord gehouden wordt. ,,Ik
heb een aantal jaren geleden in
een overmoedige bui een keer gezegd dat mocht SIOS ooit hoger komen te voetballen dan Noordwolde, dan stap ik over naar Sauwerd.
Dat was in de periode dat SIOS
nog in de vijfde klasse speelde en
wij een stabiele derdeklasser waren. Maar die situatie is nu anders.
SIOS moet nu, door een aantal gerichte versterkingen, in de vierde
klasse een woordje mee kunnen
spreken in de strijd om de bovenste plaatsen en wij moeten ons proberen te handhaven in een sterke
derde klasse. Maar om even op die
belofte terug te komen, ik denk
niet dat ik Kim er blij mee zou maken door over te stappen naar

SIOS.” Dat is een opmerking die
direct door zijn partner bevestigd
wordt. ,,We moeten beiden ons eigen ding houden. Marco heeft zijn
vrienden binnen Noordwolde en
voor mij geldt dat bij SIOS. Maar
ik kom ook graag naar Noordwolde
kijken en andersom is dat niet anders. Want Marco staat, wanneer
dat qua zijn eigen wedstrijd past,
ook met regelmaat bij mij langs de
lijn.”

Prima pass
Die laatste opmerking zorgt direct
voor de vraag wat Marco Vos van
het spel van zijn vriendin vindt.
,,Kim speelt bij SIOS als verdedigende middenvelder. Dat is een
positie die haar past. Ze heeft
overzicht, een prima pass en als
het ‘koppie’ goed staat een gezonde felheid in haar spel. Maar dat
laatste is ook direct haar valkuil.
Wanneer het een keer wat minder
gaat, dan is ze mentaal wat kwetsbaar.” Dat is een duidelijke analy-

se van haar vriend waar Kim zich
wel in kan vinden en die ook direct
de vraag krijgt wat volgens haar
sterke en minder sterke punten
van haar vriend als voetballer zijn.
,,Marco is niet snel, maar hij staat
toch vaak wel op de juiste plaats.
Dat heeft alles met inzicht te maken. Daarnaast kan hij heel goed
koppen en wat ik dus niet goed
kan. Maar als minpunt vind ik dat
hij zich wel wat meer met het spel
mag bemoeien maar ik denk dat
dat niet mag van de trainer.” En
inderdaad, zo laat de centrale verdediger weten, dat klopt wel een
beetje. ,,Ik speelde in de jeugd
vooral op het middenveld en deed
dat later ook bij het eerst elftal.
Maar onder trainer Roy Kamps
kwam ik toch meer permanent in
de verdediging te staan. Ik hoor
wel vaker dat ik mij wat meer met
de aanval moet bemoeien maar je
speelt toch zoals de trainer het
graag wil,” aldus de nu 23-jarige
Vos die in het verleden een paar
keer werd gevraagd om voor een
andere club te komen spelen. ,,De
eerste keer was toen ik zestien was
en net in het eerste elftal van
Noordwolde speelde. Ik ging toen
op verzoek van mijn ouders het gesprek aan, maar voor mij hoefde
dat eigenlijk niet. Toen de trainer
van die club ook nog de opmerking
maakte dat ik blij mocht zijn dat ik
bij hen mocht spelen, was ik er helemaal klaar mee. Dat noem ik arrogant gedrag en daar moet ik
niets van hebben. En die andere
drie andere verenigingen heb ik in
de jaren daarna direct afgewimpeld omdat ik toch wel wist dat ik
Noordwolde niet ging verlaten.”
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Kim Nanninga en Marco Vos samen op de bank. In hun team hebben ze echter wel een basisplaats.

der van Noordwolde ligt ook helemaal goed gaat komen, is dat Groningen, of de regio rond de stad,
‘the place to be’ blijft hoewel zijn
vriendin een uitstapje naar het
Westen wel ziet zitten. ,,Dat zal wel
een utopie blijven want Marco
gaat niet uit het Noorden weg.
Maar even een paar jaar in Amsterdam wonen, zou ik wel willen.
Maar aan de andere kant, ik zou
nooit weg gaan als dat qua ledenaantal het einde van ons team zou
betekenen. Dat zou ik nooit over
mijn hart kunnen verkrijgen”, is
de goedlachse studente duidelijk.
Een studente die trouwens niet stil
zit want naast haar studie en het
voetbal werkt ze in de bediening
bij restaurant Il Lago en als

schoonmaakster bij ouderen. ,,Dat
moet ook wel en ook Marco heeft
een bijbaan. Hij werkt namelijk
bij de Gamma. Op die manier redden we het samen best en gaan we
op de trainingsavonden en wedstrijddagen beide een kant op.”

Verschillende kanten
Wanneer zijn vriendin die laatste
opmerking maakt, moet de speler
van Noordwolde lachen. ,,Je bedoelt voor mij waarschijnlijk dat
ik op een trainingsavond vaak verschillende kanten op ga. Iedereen
weet denk ik wel dat ons complex
de laatste jaren gewoon bagger
was. Bij drie regendruppels werden de wedstrijden al afgelast en
over de trainingsomstandigheden

zullen we het maar niet hebben.
Waar wij de laatste jaren allemaal
getraind hebben, is bijna niet bij
te houden. We hebben op diverse
locaties getraind en we hadden bijna een abonnement op de Indoor
Soccerhal hier in Groningen. Gekscherend wordt er in Noordwolde
weleens gezegd van, men legt in
Bedum eerder een tweede kunstgrasveld neer dan dat men in
Noordwolde wat aan het complex
gaat doen. Maar dankzij de vasthoudendheid van het bestuur gebeurt er deze zomer eindelijk eens
wat meer en hopelijk zorgt dat er
voor dat ook wij als Noordwolde
niet bij ieder druppeltje regenwater weer een afgelasting moeten
vrezen.”

Duidelijke woorden van de voetballer die laten horen dat hij begaan is met zijn club maar wat ook
geldt voor zijn vriendin.

Thuiskomen
,,SIOS is voor mij toch een beetje
thuiskomen. Want naast dat mijn
vader en broers er voetballen, is
mijn moeder er ook vaak als vrijwilliger.
Dus wat betreft hoop ik dat we de
komende jaren nog voldoende dames hebben voor ons team en anders ga ik denk ik maar bij mijn
vader en broers in het team spelen”, besluit ze het interview met
een brede lach op het gezicht maar
waarop wel te zien is dat ze het
heel stiekem wel meent.

Meer verloop
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SV Bedum heeft het terras coronaproof gemaakt.

Maatregelen rond corona
bij SV Bedum uitgebreid
De afgelopen weken zijn vele
vrijwilligers binnen SV Bedum
aan de slag gegaan om de kantine en het terras coronaproof
te maken. Zo zijn er tenten met
picknicktafels geplaatst voor
extra zitruimte en zijn er looplijnen op de vloer aangebracht.

schreeuwen is voor hen verboden
langs de lijn
Alleen scheidsrechters hebben toegang tot de bestuurskamer. Leiders en trainers van zowel de eigen
als van de bezoekende vereniging,
worden bij binnenkomst op het
sportpark al opgevangen en doorverwezen naar de kleedkamer, het
veld of de kantine.

Nu de start van het nieuwe voetbalseizoen weer voor de deur staat
en het aantal wedstrijden op de zaterdagen vanaf komend weekend
weer fors zal toenemen, is er naast
de bovengenoemde maatregelen
ook nagedacht over de ontvangst
van de teams en officials van zowel
onze eigen vereniging, maar uiteraard ook van de bezoekende
teams.

Gezonde verstand
Alle teams (zowel eigen als bezoekende) te verzoeken zo kort als
mogelijk voorafgaand aan het duel
als ook na afloop van de wedstrijd
op het sportpark aanwezig te zijn.
De teams die uit spelen worden
vooral het gezonde verstand te gebruiken en zich te houden aan de
regels van de club.

Dat laatste, de club niet verlaten,
is voor de 22-jarige Kim Nanninga
niet anders al ligt er bij een damesteam altijd een bepaald gevaar op de loer. ,,Bij een damesteam heb je meer verloop dan bij
de mannen. Voor de corona-uitbraak stonden we er in de tweede
klasse beroerd voor. En voor het
nieuwe seizoen zag het er naar uit
dat we alleen maar speelsters
kwijt zouden raken. Maar gelukkig
komen er meer bij dan er vertrekken, al moeten we nog wel even
zien hoe dat binnen het team gaat
uitpakken. Maar voor het komende seizoen heb ik er alle vertrouwen in dat we beter gaan presteren dan afgelopen seizoen. Maar in
het damesvoetbal kun je dus helaas wat minder ver in de toekomst
kijken dan bij de mannen. Dat
maakt het na ieder seizoen toch
weer spannend”, aldus Kim, die
net als haar vriend Social Work
studeert. ,,We staan beiden voor
het begin van ons laatste studiejaar en hebben vorig jaar stage gelopen. Ik heb dat gedaan bij de
verslavingskliniek Vossenloo in
Eelde. Daar kom je echt schrijnende zaken tegen en waar je van
weet dat tweederde deel weer terugvalt in het leven voordat ze
werden opgenomen,” vertelt ze.
Waar zijn partner in Eelde stage
liep, was Marco Vos stagiair binnen jeugdzorg. ,,Ik liep stage op de
afdeling waar ze kinderen testen
op autisme, ADHD etcetera. Ik
moet zeggen dat dit heel erg interessant was om te doen maar of het
de kant is waar ik na mijn studie in
verder ga, weet ik nog niet. We
kunnen beide zoveel kanten op
dus dat gaat vast wel goed komen.” Wat als het aan de aanvoer-

Lucy Haandrikman:
derde helft hoort erbij
Voor Lucy Haandrikman begon haar volleyballoopbaan
bij de volleybalvereniging Flash uit Veendam. Sinds haar
twintigste jaar speelde ze echter jarenlang in het eerste
damesteam van DIO Bedum, maar met ingang van het
nieuwe seizoen gaat ze weer spelen: in het vijfde team.
door Johan Staal
,,In het feit dat ik weer ga volleyballen heb ik echt heel veel zin. Ik
ben er namelijk door de geboorte
van Loryn een groot aantal maanden uitgeweest. Loryn is nu acht
maanden en ik had al weer een
beetje kunnen spelen maar de uitbraak van het coronavirus stak
daar helaas een stokje voor. Maar
zoals de zaken er nu voor staan,
speel ik vanaf september in het
vijfde damesteam van DIO Bedum.
Dat is een team dat bestaat uit allemaal oudgedienden, zoals Carry
Lanenga en Lotte Groeneveld.
Graag hadden we ook Jolanda
Bronsema bij dit team gehad maar
dat gaat niet lukken. Jolanda heeft
een dusdanig ernstige knieblessure dat ze niet meer kan volleyballen. Maar waar ik wel blij mee
ben, is dat ik mijn zusje Linda zo
ver heb gekregen om weer te gaan
volleyballen. Ik had zoiets van, dat

In afwachting van een protocol
vanuit de KNVB vindt SV Bedum
het verstandig om zelf ook de aangescherpte regels duidelijk en tijdig te communiceren aan onze leden, maar ook voor de bezoekers
van onze vereniging.

Schouder vernield
Ze gaat zelf als spelverdeelster in
haar nieuwe team spelen. ,,Dat ik
de positie van spelverdeelster voor
mijn rekening neem, komt doordat
mijn rechterschouder het jarenlang smashen niet goed heeft doorstaan. Om heel eerlijk te zijn heeft
het volleyballen mijn schouder
vernield. Er zijn bepaalde bewegingen die mij er zelfs in het dagelijks leven aan herinneren dat ik

Naar DIO
,,Ik ben altijd al iemand geweest
die gewoon zegt waar het op staat.
Ik kwam op mijn twintigste wel
naar Bedum om voor DIO te gaan
spelen maar ik ging daar niet wonen. Samen met mijn vriend Johnny werd dat Groningen, waar ik
mij prima thuisvoelde. Maar op
een gegeven moment kwam Bedum in beeld als woonplaats en ik
moet zeggen, dat was wel even
wennen. Veendam en zeker Groningen waren bijvoorbeeld qua
uitgaansleven bruisender dan Bedum en ook waren er hier mensen
die misschien ook wel aan mijn directheid moesten wennen. Maar
dat is zoals ik ben en dat ook niet
zal veranderen,” vertelt de volleybalster, die binnen DIO Bedum
ook als vertrouwenspersoon actief
is.

Mondkapjes
SV Bedum kiest tot nader orde ervoor om op wedstrijddagen:
Mondkapjes te verplichten in auto’s (of bus) voor het bezoeken van
uitwedstrijden indien er spelers
(van 13 jaar en ouder) uit meerdere huishoudens plaats nemen;
Omkleden en douchen van de eigen jeugdteams zoveel als mogelijk thuis plaats te laten vinden.
Dit geldt in ieder geval voor de
thuiswedstrijden, maar zo mogelijk ook voor uitwedstrijden. Dat
betekent dat iedere jeugdspeler
een set kleding uit de kledingtas
van het team krijgt. Centraal wassen is tot nader orde niet van toepassing;
Het gebruik van de kleedkamers
voor een teambespreking van de
jeugdteams enkel coronaproof toe
te staan. Dus dat betekent: vanaf
18 jaar anderhalf meter afstand
bewaren. Lukt dit niet, dan dient
bespreking dan op het (trainings)veld plaats te vinden.

Doucheruimtes
Het gebruik van de doucheruimtes
dient ook coronaproof te zijn. Dus
voor 18+ betekent dit ook hier minimaal 1,5 meter afstand houden.
Trainers en leiders moeeten ook
voldoende afstand houden van elkaar én spelers van 13 jaar en ouder. Geforceerd stemgebruik zoals

ik het wel heel erg zou leuk vinden
wanneer zij ons team komt versterken. Linda heeft namelijk een aantal jaren in de eerste divisie gespeeld en die ervaring kunnen we
prima gebruiken. We starten in de
derde klasse maar pakken het wel
serieus aan. Zo gaan we één keer
per week trainen waarbij de training verzorgd gaat worden door de
Italiaan Cesare Ferrante, die voor
Heren 1 gaat spelen,” vertelt ze enthousiast.

ondertussen al bijna twintig jaar
volleybal. Ik word in september 33
jaar en kwam op mijn vijftiende
bij de dames 1 van Flash. Daar was
Gabe Westerdiep destijds trainer.
Ik weet nog goed dat hij behoorlijk
fanatiek was. Maar dat gold ook
voor zijn opvolger Nemeth Kosovic. Die presteerde het om je al na
het eerste tegenpunt te wisselen
omdat je je opdracht niet goed had
uitgevoerd. Of hij nam al na het
tweede punt een time-out om vervolgens op een sarcastische toon te
vragen waar we mee bezig waren.
Nou, dan zat je als een stelletje
makke schapen op de bank terwijl
Nemeth het nog maar weer uitlegde wat hij wilde zien. Nu ik op die
periode terugkijk, weet ik zeker
dat die aanpak nu niet meer zou
werken. Tegenwoordig heerst er
steeds meer een cultuur van dat
men overal wat van moet vinden.
Ik heb dat ook, maar dan anders.
Nu wordt er bijvoorbeeld een training afgezegd omdat er een verjaardag gevierd moet worden. Doe
dat dan op een dag dat er geen
training op het programma staat.
Je hebt namelijk niet voor niets
voor een teamsport gekozen”, is de
moeder van vijfjarige Marijn en
Loryn van acht maanden duidelijk. Die duidelijkheid hoort bij
haar.

I

Lucy Haandrikman pakt de draad weer op in dames 5 bij DIO Bedum.

,,In het verenigingsleven is een
vertrouwenspersoon belangrijk.
Bij DIO Bedum wordt er niet vaak
een beroep op gedaan maar het is
wel belangrijk dat de leden weten
dat er een of meerdere personen
zijn waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Wat dat betreft sluit
deze functie goed aan bij wat ik
per 1 september ga doen. Ik stap
dan namelijk over van de gehandicaptenzorg naar Masis. Daar ga ik
als mentor aan de slag om mensen
te ondersteunen bij het maken van
persoonlijke keuzes. Het gaat om
mensen die deze ondersteuning
volgens de rechter nodig hebben.
Dat kunnen mensen met een verstandelijke beperking, dementie,

een psychiatrisch ziektebeeld, een
verslaving zijn of die om een andere reden in de knoop zijn geraakt
en (tijdelijk) moeite hebben met
het inrichten van hun leven”, aldus de geboren en getogen Veendamse die ook niet van plan is om
‘alleen’ maar moeder te zijn.
,,Daar moet ik niet aan denken. Begrijp mij goed hoor, ik heb er respect voor die dat wel doen en zich
helemaal wegcijferen voor het gezin. Ik houd heel veel van Marijn
en Loryn maar dat geldt ook voor
mijn werk nu en straks ook in mijn
nieuwe uitdaging. Gelukkig is
Johnny, die ook in de zorg werkzaam is, een vader die graag bij de
kinderen wil zijn en dat maakt het
allemaal net wat leuker en makkelijker. Maar wat het volleyballen
betreft, is het niet zo dat ik voor alle activiteiten van het team oppas
ga regelen. Dat geldt trouwens
voor meer moeders in het team.
Vandaar ook dat we een ruime selectie van elf speelsters hebben.
Die zullen er soms niet alle elf zijn
maar wel zoveel mogelijk. Want
het fanatisme dat je in dames 1
had, zal misschien iets afgenomen
zijn maar echt verdwijnen, doet
het nooit”, klinkt er lachend uit de
mond van een moeder die ondertussen even druk is met Loryn, die
nog even geen plannen heeft om te
gaan slapen. ,,Dat is dus ook een
dingetje. Wanneer er iets met een
van beide kinderen is, dan stap je
niet snel voor een training of wedstrijd de deur uit. Dat had je vroeger nooit, dat je een training oversloeg. Trainingen die zeker in mijn
periode bij Flash best zwaar waren. Om nog even op Nemeth Kosovic terug te komen: die gaf in
die periode dat hij trainer van
Flash was ons ook gerichte krachttraining. Met Nemeth hebben we
trouwens ook nog een seizoen in de
eerste divisie gespeeld maar dat
was voor ons toen net een niveau
te hoog. Later bij DIO Bedum was
dat eigenlijk niet anders, al ging
het toen om het spelen in de tweede of derde divisie. Maar we speelden vooral in de derde divisie, met
soms een uitschieter naar de tweede, maar meer zat er ook niet in.
En dat lag zeker niet aan de trainers want bijvoorbeeld Henk
Koops en ook Henk Schreuder waren prima trainers. Henk Schreuder is zelfs een paar keer teruggeweest als trainer en dat was steeds
tot tevredenheid”, aldus Lucy
Haandrikman.

Corona
Ze is benieuwd hoe het coronabeleid in sporthal De Beemden gaat
worden. ,,Dat is ook nog een dingetje want ook de derde helft hoort
voor mij bij het volleyballen. Dus
wat dat betreft hoop ik dat ook dat
goed geregeld wordt want hoe fanatiek we ook nog zijn, een mooie
derde helft maakt voor mij een
wedstrijd compleet.”
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Zonnebloemen duiken
op op de landerijen
STEDUM - De boeren hebben
het er deze dagen weer druk
mee en nu niet om andere mensen lastig te vallen door met de
trekker naar de demonstraties
te gaan, maar waar ze het liefste mee bezig zijn.. boeren dus.
Afgelopen week gingen ze het land
op met hun combines en keepwagens om de oogst binnen te halen.
Een groot deel van de wintergerst,
zomergerst en tarwe is al van het
land. Het loof van de aardappels is
er grotendeels af, maar de droogte
weerhoudt de boer ervan om al te

Concert Tuinstra in
Jacobuskerk Zeerijp

gaan rooien. De grond is veel te
droog en hard en dat beschadigt de
aardappel te veel.
De tijd dat alles mooi in bloei
stond is alweer bijna voorbij. Rond
de gewassen zijn op veel plekken
metersbrede randen ingezaaid met
bloemzaad als groenbemesting en
overal is dan ook een diversiteit
aan bloemen te zien, waarbij de
zonnebloemen hoog boven de gewassen uitsteken. Goed voor het
milieu (minder kunstmest), goed
voor insecten en dus vogels en een
groot plezier voor de mens om naar
te kijken.

ZEERIJP - Vanwege de coronacrisis heeft de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp
(SKJZ) gemeend slechts twee
van de doorgaans vijf jaarlijkse
concerten doorgang te laten
vinden.
De eerste is zondag om 16.00 uur
door Stef Tuinstra in de Jacobuskerk van Zeerijp en de tweede op
zondag 13 september om 16.00 uur
in de Petrus & Pauluskerk in Loppersum door Henk de Vries.
Dit jaar kan het Riepster orgel dus
slechts één keer het orgel bij een
concert gehoord en beleefd worden. Vanwege de coronamaatregelen dient men zich als belangstellende aan te melden voor concerten. Voor meer informatie kan
men terecht op de website
www.jacobuskerkzeerijp.nl.
Organist Stef Tuinstra studeerde
orgel, piano, clavecimbel en trom-

De vele vrijwilligers van de Vakantiespeeldagen in Bedum.

Zonnebloemen langs de Delleweg in Stedum. Foto: Ronnie Afman.

Extra opvang peuters
in de zomervakantie
UITHUIZEN - Als gevolg van
de coronacrisis en de daardoor
gemiste speelzaaldagen mochten de kinderen van kinderopvang KindH in de zomervakantie twee weken extra naar de
peuterspeelzaal in Uithuizen of
Uithuizermeeden. Het ging om
kinderen die deelnemen aan
het voor- en vroegschoolse educatieprogramma.
Voor de kinderen was er een mooi
programma opgezet, waarin ook de
ouders bij waren betrokken. In de
eerste week mochten de ouders
naar de speelzaal komen om samen met hun kind iets te zien, ho-

ren of te proeven van de eigen cultuur. Ook werd er gepicknickt met
de peuters en allerlei activiteiten
gedaan rond het thema Landen
rondom de wereld. Vorige week was
het thema Vakantie en maakten de
peuters onder andere een uitstapje naar de Menkemaborg. Dat betekende heerlijk uitwaaien in de
schaduw onder de bomen. Ze zagen eikeltjes, blaadjes, rupsen en
ook nog een mol. Ter afsluiting
werd de dorst gelest in ‘t Schathoes waar ook pannenkoeken
werden gegeten. Voor de kinderen, begeleiding en de ouders voelden de veertien dagen als een
feestje. Later dit jaar zal er ook
nog een derde week worden aangeboden.

Spetterende week voor
Vakantiespeeldagen Bedum
BEDUM - In Bedum zijn op 10 augustus de Vakantiespeeldagen begonnen. Zoals ieder jaar in de laatste week van
de schoolvakantie kwamen er honderden basisschoolkinderen af op het huttenbouw spektakel achter het hockeyveld. Dit jaar was het thema Oud-Egypte. Het is een periode waarin de warmte een centrale rol speelde en de zin:
‘Wat fijn dat het tóch door kan gaan.’ vaak uitgesproken
werd.
Vorige week maandag werd het
festijn ‘s morgens geopend. Anders
dan anders was het dit jaar nóg
meer een kinderfeest dan het al
was. De ouders moesten achterblijven op de parkeerplaats. Waar de
kinderen in andere jaren door hun
ouders een beetje geholpen werden met de basis van hun hut,
schoten de piramides dit jaar als
vanzelf uit de grond.
De gehele week was de apenkooi
open, om fanatiek te klimmen en
klauteren. Er werd op het (hockey)veld gespeeld met water en
zeep om lekker af te koelen. Dit

was hard nodig, want niet alleen
de hutten begonnen Oud-Egyptisch te lijken, de temperaturen
ook.
Dinsdag, wederom een warme dag,
werd er verder gebouwd aan de
hutten. Er werd stof, karton en andere materialen uitgedeeld, om de
hutjes nog mooier aan te kleden.
Door de warmte op deze dag werd
het beachvolleyballen geschapt. In
plaats daarvan werd lekker meer
met water gespeeld, om het hoofd
koel te houden. ‘s Avonds konden
de deelnemers een quiz maken,
die de hele week ingeleverd kon
worden, om kans te maken op leuke prijzen.
Woensdag konden de hutten in
mooie kleuren worden geverfd, zodat ze helemaal klaar waren voor
de bezoekers op de kijkavond. Met
een beetje improvisatie kon dit
toch door gaan. In een erg primitieve versie, zonder stormbanen,
maar mét eenrichtingsverkeer,
muziek, gezelligheid en bovenal:
48 schitterende hutten.
Donderdagochtend was het tijd
voor een bezoek van de jury. Een
spannend moment voor velen.
Overdag was er in de gymzaal de
gelegenheid om ‘te stormbanen’.
Er stonden twee springkussens en
een stormbaan klaar voor iedereen

Maxima gaat op
afspraak werken

De kinderen genoten van een tripje naar de Menkemaborg, waar de singels volop schaduw boden tijdens de warme dagen.

WINSUM - Kledingbank Maxima in Winsum gaat vanwege de
coronacrisis op afspraak werken. Van 1 september tot 1 februari hangt de herfst-/wintercollectie bij Kledingbank Maxima Het Hogeland.
,,Heel vervelend dat door de coronacrisis er voor uw en onze
veiligheid niet teveel mensen tegelijkertijd in de winkel kunnen. Daarom kunt u alleen winkelen op afspraak”, aldus de leiding van de winkel.
Vanaf dinsdag 25 augustus kan
men bellen om een afspraak te
maken voor een uur winkelen.
Dat kan via 06-13884839 tussen
10.00 en 16.30 uur.
Aan de balie wordt gevraagd
naar een verwijsbrief, een Voedselbankpas of een recente uitkeringsspecificatie en een identiteitsbewijs.
Dan ontvangt men voor ieder
gezinslid een kledingkaart en
kan men gratis gaan winkelen.

Spelletjes voor
jeugd Garnwerd

‘Coronakermis’ in Eenrum
EENRUM - In Eenrum is afgelopen weekend de eerste kermis na de corona-uitbraak gehouden. Er is
daarbij geprobeerd op een verantwoorde manier de RIVM-regels te hanteren. Voor veel mensen was
het echter vooral een uitje in een warm weekend. Ook in Baflo stond er een kermis opgesteld, terwijl
er binnenkort ook nog kermissen in Uithuizen en Uithuizermeeden op het programma staan. Het organiseren van kermissen in coronatijd levert gemengde gevoelens op. Tegenstanders vrezen dat er op
deze manier weer extra besmettingen zullen optreden. Foto: Ronnie Afman.

GARNWERD - In Garnwerd is zaterdag een spelletjesdag voor de
jeugd gehouden. Op de eerste activiteit voor de jeugd na de uitbraak
van het coronavirus kwamen veel
belangstellenden af. Maar liefst 27
kinderen verzamelden zich op het
voetbalveldje. Het aanbod was
groot en bestond onder andere uit
tafeltennis, volleybal, badminton,
levend ganzenbord, een labyrint,
ring gooien, ‘touwtrekken en skilopen. Om 18.00 uur werd er gepauzeerd en konden de deelnemers
genieten van patat met een snack.
Het evenement werd afgesloten
met een touwtrekwedstrijd, waarbij de meiden het opnamen tegen
de jongens. De meiden wonnen deze wedstrijd met 3-1.
Het spelmateriaal werd gratis beschikbaar gesteld door Sociaal
Werk De Schans.

die nog een beetje energie over
had. Om twaalf uur uur was het
tijd om naar het zwembad te gaan
en lekker te ploeteren. De dag
werd afgesloten met een ijsje.
Niet anders dan anders werden de
winnaars van het grote- en tussenveld bekend gemaakt tijdens de
slotavond. Deze was een groot suc-

ces. Er werd fanatiek bingo gespeeld om mooie prijzen. Voor iedereen die uit-gebingo’d was stonden de luchtkussens nog overeind,
zodat tientallen kinderen nog even
konden rennen en stuiteren.
Volgend jjaar staat de week van
16 tot en met 19 augustus gepland.

Voedsel belangrijk thema
gemeente Westerkwartier
EZINGE - Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk thema. Voedsel is noodzakelijk om gezond en in leven
te blijven; de voedselketen is
een belangrijk onderdeel van
de economie (van boer tot consument).
Volgens de gemeente moeten de
inwoners zich veel bewuster worden waar ons voedsel vandaan
komt. Dat gaat niet alleen over
voedselkilometers maar ook over
educatie en beleving. ,,Zo zorgt
voedsel voor leefplezier en verbinding; voedsel is een bouwsteen
voor samenleven. Kortom, voedsel
is voor iedereen belangrijk”, aldus
verantwoordelijk wethouder Elly
Pastoor, die met de mensen met
passie voor voedsel in gesprek gaat

om samen een voedselakkoord op
te stellen.
Om goed in kaart te brengen welke partijen, personen, programma’s, projecten, etcetera er zijn en
met welke uitdagingen zij zitten,
organiseert de gemeente twee kennismakingsavonden. De eerste is
op dinsdag 1 september vanaf
19.30 uur in de Postwagen aan de
Hoofdstraat 53 in Tolbert. Op donderdag 3 september is de bijeenkomst vanaf 19.30 uur in Hotel
Aduard aan de Friesestraatweg 13
Aduard. Aanmelden is verplicht en
kan via www.voedselakkoord.nu
Vanuit de Kennismakingsavonden
ontstaan kernthema’s. Deze kernthema’s worden verder uitgewerkt
in drie bijeenkomsten, ook wel
Kooksessies. Na de laatste Kooksessie wordt een gezamenlijk akkoord ondertekend.

bone aan het Gronings Conservatorium en behaalde Summa Cum
Laude het Master-diploma voor orgel en onder andere ook de Prix
d’Excellence, destijds de hoogste
Nederlandse muziekprijs. Hij is
ook 1e graads gediplomeerd kerkmusicus, koor- en orkestdirigent en
als zodanig organist van de Martinikerk en de Nieuwe Kerk in Groningen.
Het spel van Stef Tuinstra op het
Riepster orgel blijft een bijzondere belevenis: hij kent het orgel als
geen ander. Hij is er namelijk 25
jaar organist geweest en als orgelbouwadviseur is hij een groot kenner van dit soort orgels. Zijn interpretaties en improvisaties zijn telkens opnieuw verrassend en hij
weet keer op keer weer bijzondere
klankcombinaties te kiezen.
Het programma heeft als titel De
middentoonstemming, emotioneel
werktuig in de ‘harmonie der sferen’
met werken van onder anderen
Heinrich Scheidemann, Samuel
Scheidt, Matthias Weckmann, Johann Pachelbel, Dieterich Buxtehude en een improvisatie.

SP in gesprek
met gedupeerden
van gaswinning
NOORD-GRONINGEN De SP
Het Hogeland wil met gedupeerden van de gaswinning de strijd
aan gaan. Komende week is de
partij te vinden in Kantens, Usquert en Onderdendam. Daar
gaan ze het gesprek aan met
mensen die al jaren wachten op
schadeherstel en/ of een veilig
huis. Deze verhalen komen in
het derde zwartboek dat kamerlid Sandra Beckerman aan het
maken is. ,,De staat heeft meer
schade aangericht dan de aardbevingen zelf”, aldus Beckerman. ,,Acht jaar na de aardbeving bij Huizinge wachten tienduizenden gedupeerden nog
steeds. Wij leggen ons niet neer
bij dit gigantische onrecht en
blijven de strijd aangaan.”
Het zwartboek vertelt de verhalen van die gedupeerden en
maakt daarmee duidelijk hoe
groot dat onrecht is. Daarom
vindt ze het belangrijk om de
echte verhalen van mensen zelf
te horen. Alleen dan wordt duidelijk wat er echt speelt.
,,Hoe hopeloos de situatie nu
ook lijkt”, vervolgt Beckerman,
,,door met elkaar een vuist naar
Den Haag te maken, wordt het
onmogelijke mogelijk.” SP Hogeland is dus de komende week
te vinden in verschillende dorpen. Toekomstig raadslid Joop
Bergman: ,,Ik vind het een hele
grote eer om mensen uit Het
Hogeland te vertegenwoordigen
en samen met hen de strijd aan
te gaan. Daarom zoeken we ze
ook op. Ik heb er zin in.”

Winsum uitgeroepen tot
mooiste dorp van Nederland
WINSUM - Winsum mag zich
Het allermooiste dorp van Nederland noemen. Het NoordGroninger dorp won de gelijknamige ANWB-verkiezing. Dat
wordt uiteraard gevierd, onder
andere middels extra dorpswandelingen.
Juryleden Wim Daniëls (cabaretier/ auteur), Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed) en Marieke Haafkens
(ANWB route-expert) zijn onder
de indruk van Winsum: ,,Een levendig dorp met de voorzieningen
van een kleine stad, heerlijke
straatjes om doorheen te dwalen,
twee kerken, twee molens en dat
schitterende Winsumerdiep, een
blauwe ader door de bebouwing.
Een prachtdorp.”. Volgens de jury
geven het Winsumerdiep en het
haventje sjeu aan het dorp en lijmen de verschillende dorpsgedeelten (Winsum en Obergum) mooi
aan elkaar. Het dorp toont volgens
de jury een gelaagdheid in bouwstijlen: hereboerderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw, een
negentiende-eeuwse
stationsstraat, Amsterdamse School-architectuur, moderne bungalows uit de
periode na de Tweede Wereldoorlog. Ook is de jury onder de indruk
van het gemoedelijke centrum met
smalle straatjes, waaraan een mix
aan beeldbepalende gebouwen
staat. Het dorp telt maar liefst 59
rijksmonumenten en vier gemeentelijke monumenten.

met extra wandelingen met een
dorpsgids. Vanwege de verwachte
toestroom zijn er dit keer twee verschillende wandelingen: een wandeling door Winsum en een wandeling door Obergum. De wandelingen zijn gratis en duren een uur.
Aanmelden is wel verplicht via
dorpsgidswinsum@gmail.com. Na
aanmelding krijgen deelnemers
bericht over het startpunt en de indeling.
Een wandeling met een dorpsgids

is een interessante en leuke manier om iets van de rijke geschiedenis van het tweelingdorp Winsum-Obergum te zien. Onder begeleiding van een dorpsgids ontdekken deelnemers plekken die ze
nog nooit eerder opgevallen zijn,
zoals een bijzondere gevelsteen,
een oude waterpomp en de allerkleinste straatjes. Onderweg horen
ze verhalen over de geschiedenis
en maken ze kennis met de authentieke en hedendaagse architectuur.

Huldiging
Donderdag zal ANWB-directeur
Frits van Bruggen Winsum in het
zonnetje zetten tijdens een feestelijk huldiging ter plaatse. Hij reikt
een bord uit en overhandigt dan
het eerste exemplaar van de nieuwe ANWB-uitgave De Allermooiste
dorpen van Nederland, waarin vijftig prachtige dorpen uitvoerig worden beschreven.
Zaterdag viert Winsum opnieuw
feest. Bezoekers en bewoners die
meer willen weten over de geschiedenis van Winsum en haar ‘tweelingzusje’ Obergum kunnen zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur mee

De Boogbrug in Winsum (foto Tina Lantink).
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SIOS in ’coronatestduel’ te
sterk voor Noordwolde: 2-1
In Sauwerd heeft zaterdag het
oefenduel tussen SIOS en
Noordwolde op het programma
gestaan. Het duel dat door de
thuisploeg met 2-1 werd gewonnen stond vooral in het teken
van hoe om te gaan met de coronaregels.
door Johan Staal
In Sauwerd werd direct duidelijk
dat de thuisclub alles prima heeft
geregeld wat de coronamaatregelen betreft. In het kleedkamergedeelte en de kantine zijn duidelijke looproutes zichtbaar zodat iedereen precies weet wat er wel
maar vooral wat er niet mag. SIOSbestuurslid Sander Visser stelde
voor aanvang van de wedstrijd duidelijk: ,,Als vereniging kun je alles
nog zo goed regelen, maar het is
dan aan de spelers, trainers maar
vooral het publiek hoe men met de
regels omgaat. Ik kijk dan met name naar de derde helft, die ook bij
ons een belangrijk onderdeel is.
Dat moet ook zeker zo blijven

Extra kliko’s bij
molen De Meeuw
GARNWERD - Omdat het vuilcontainertje bij molen De Meeuw in
Garnwerd voor de enorme berg afval, die ontstond doordat zoveel
toeristen deze zomer Garnwerd bezochten, veel te klein was, zijn er,
na overleg tussen de Dorpsvereniging en de gemeente Westerkwartier drie grijze kliko’s bij De
Meeuw geplaatst.
Die zullen twee maal per week
worden geleegd.

maar dan wel volgens de vastgestelde regels. Maar, en ik hoop ook
echt dat het niet hoeft, we willen
als bestuur niet graag alleen maar
als politieagent rondlopen. We hopen met elkaar dat iedereen zijn of
haar gezond verstand gebruikt.”
Scheidsrechter Paul van Vilsteren
was als inwoner van Sauwerd door
de thuisploeg gevraagd of hij het
duel wilde fluiten en zorgde direct
voor de nodige hilariteit met de
vraag of hij van iemand een horloge mocht lenen. De arbiter had er
weliswaar meerdere thuis liggen
maar tot zijn schrik hadden deze in
de maanden dat er door het coronavirus niet gevoetbald werd niet
stilgestaan, zodat de batterijen er
klaar mee waren.
In de bestuurskamer kwam vervolgens nog aan de orde dat de regels
door clubs verschillend worden opgepakt maar, zo legde voorzitter
Henk van Dijken uit: bij SIOS
vindt men het zo wel even voldoende. ,,We hebben samen bedacht
dat we het, zoals we het nu hebben
ingericht, gaan doen. Dat er verenigingen zijn die het anders invullen is natuurlijk prima. Maar ik
ben er vooral blij dat we weer gaan
voetballen.”
Deze keer werd er door SIOS en
Noordwolde in Sauwerd gevoetbald omdat er zo langzamerhand
een traditie aan het ontstaan is. In
2018 regelde Noordwolde-aanvoerder Marco Vos een oefenduel tegen de bijna buren uit Sauwerd.
Die wedstrijd werd toen door
Noordwolde met 6-0 gewonnen.
Ook de revanche van vorig seizoen
werd een zege voor de geelhemden, die toen in Noordwolde met 61 wisten te winnen. Zaterdagmiddag werd echter al heel snel duidelijk dat de thuisploeg maar weinig

voor het een klasse hoger spelende
Noordwolde onderdeed. Met de
nieuwkomers Duncan Torrenga en
Rindert Havinga en de van vv Winsum teruggekeerde Reinder Haaksema in de basis was het betere
van het spel voor de gastheren.
SIOS nam voor de pauze de leiding
door een treffer van Rindert Havinga in de 20e minuut.
Na een drinkpauze besloot Noordwolde-trainer Roy Kamps om na
een half uur een drietal frisse spelers binnen de lijnen te brengen.
Met nog tien minuten in de eerste
helft te spelen werd het toch 2-0
door Duncan Torrenga
wiens
hoekschop rechtstreeks in het doel
verdween.
Vervolgens kon men via de aangegeven looproute de kantine bezoeken. Dit ging allemaal zeer gedisciplineerd waarbij het precies was
zoals een toeschouwer het zei ‘we
moeten er samen maar het beste
van maken’.

Vergeten
Het coronaprotocol werd in de
tweede helft nog even vergeten toe
langs de kant werd geschreeuwd in
reactie op de assistent-scheidsrechter. Iets dat, zo werd ook aangegeven, volgens de richtlijnen niet
mag maar wat iemand in het vuur
van het spel weleens even wil vergeten. Het bleef bij een incidentele schreeuw want de wedstrijd was
er verder niet een waarbij de gemoederen hoog opliepen. Noordwolde-aanvoerder Marco Vos zorgde in de negentigste minuut uiteindelijk voor de 2-1 eindstand.
Maar wat zaterdag in Sauwerd nog
belangrijker was: de maatregelen
die de thuisclub heeft genomen,
waren voor iedereen duidelijk zodat alles en iedereen blij was dat
het balletje weer rolde.

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - Voor de leden van
postduivenvereniging Noordpoolvliegers uit Uithuizen hebben er
zaterdag twee vluchten op het programma gestaan. De jonge duiven
werden naar Tongeren gebracht.
Elf deelnemers waren goed voor
259 duiven. Ze werden om 12.15
uur met een variabele wind gelost.
De eerste duif meldde zich om
16.29 uur weer op het hok terug en
had daarmee de afstand van 301
kilometer met een gemiddelde
snelheid van 1181 meter per minuut overbrugd.
De uitslag: H.H. Heslinga 1, 3; P.
Rop 2, 12; E. Kamphuis 8, 11; E.R.
Bolt 9, 24; L.T. Baar 16, 26; J. Veenstra 19, 38; Combinatie J. Rop en
zoon 25; G. Bos 35, 37; C.J. van der
Molen 49, 80; Familie Slagter 53,
62.

SIOS testte zaterdag in het oefenduel met Noordwolde de coronamaatregelen. Fotocollage Ronnie Afman.

De oude duiven werden naar Chateaudun gebracht en werden daar
om 08.10 uur gelost. Vijf liefhebbers hadden 29 duiven ingezet. De
winnende duif vlogen de afstand
met een gemiddelde snelheid van
1166 meter per minuut. Het was
18.11 uur dat hij zich meldde. De
uitslag: J. Veenstra 1, 2; P. Stevens
6, 8.

Scholen begonnen: beroep op automobilisten
NOORD-GRONINGEN - De scholen in Noord-Groningen beginnen
deze week weer. Veilig Verkeer
Nederland (VVN) roept werkend
Nederland daarom op om vanaf de
start van de scholen in de ochtend
zoveel mogelijk thuis te werken en
te reizen buiten de ochtendspits
om. Aanleiding voor de oproep zijn
cijfers die aantonen dat er ieder
jaar vlak na de zomervakantie opvallend veel ongevallen plaatsvinden onder fietsende scholieren.
VVN heeft, vlak voor de start van
de campagne De scholen zijn weer
begonnen, laten weten dat mede-

werking van automobilisten hard
nodig is om kinderen de ruimte te
geven om veilig naar school te kunnen gaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat onderstreepte de thuiswerkoproep.
De oproep om ’s morgens zoveel
mogelijk thuis te werken gaat over
de hele looptijd van VVN’s campagne tot en met half september.
Kinderen kunnen die periode dan
gebruiken om te wennen aan hun
schoolroute, die zij in veel gevallen
voor het eerst zelfstandig gaan afleggen of voor hen soms compleet

nieuw is. Uit VVN’s Flitspeiling
2020, waarin ook de invloed van corona op het verkeer is opgenomen,
blijkt dat een combinatie van half
thuis werken en half op kantoor
werken door bijna de helft van
werkend Nederland ideaal wordt
gevonden. VVN-directeur EvertJan Hulshof reageert op deze uitkomst: ,,Het zou goed zijn wanneer
we met elkaar het ‘nieuwe werken’
ook gebruiken om slimmer naar
onze agenda’s te kijken. Bijvoorbeeld door in de ochtenden vooral
afspraken te plannen die digitaal
kunnen plaatsvinden. Zo beperken

we de verkeersdrukte. Door de
ochtendspits zo goed als uit te bannen bieden we scholieren de ruimte om veilig naar school te gaan.
Bovendien geeft dit voor ouders de
ruimte om jonge kinderen te voet
of op de fiets te begeleiden naar
school”, aldus Hulshof. Tijdens de
coronacrisis hebben mensen ontdekt dat fysieke afspraken vaak
niet nodig zijn. ,,Moet je er toch op
uit, dan is het raadzaam om de
schoolroutes tijdens de schoolspits
te mijden en om te kiezen voor gepaste snelheid in plaats van de
maximumsnelheid”, aldus VVN.
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Schilligeham wordt fietspad

Vandaag in de abonneekrant

Nieuwe weg sportpark
Winsum gaat snel open
Start opschonen
terrein Rusthoven

e 45,

00

per
half jaar

WIRDUM - Het Groninger Landschap
start deze week met het opschonen van
het terrein van steenfabriek Rusthoven
in Wirdum. Planten en bomen worden
gesnoeid om zo een goede inschatting te
kunnen maken van de kosten van de geplande saneringswerkzaamheden. Het opschonen van het terrein
wordt gedaan met begeleiding van ecologisch adviesbureau Ecosensys om eventueel aanwezige broedvogels niet te verstoren. Een groot
aantal bosschages en bomen blijft gehandhaafd voor de aanwezige
vleermuizen in het gebied. Het Groninger Landschap is in 2019 ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Nieuwe rotondes N361
voor veiliger situaties
WEHE-DEN HOORN - Op de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog worden twee
nieuwe rotondes aangelegd: bij
Wehe-den Hoorn en bij Leens.
De rotondes moeten de verkeersveiligheid verbeteren en
de doorstroming bevorderen. De
werkzaamheden voor de aanleg
van de rotondes vinden plaats
van maandag 31 augustus tot en
met vrijdag 25 september. In ...

WINSUM - De nieuwe toegangsweg tot het Geert Reinders Sportpark in Winsum kan
snel in gebruik worden genomen. De Schilligeham wordt
dan ook echt een fietspad. De
gemeente Het Hogeland en de
provincie hadden hierover een
verschil van inzicht, maar zitten
weer op één lijn.
Het nieuwe sportpark in WinsumWest is straks met de auto op twee
manieren te bereiken: via de Garnwerderweg aan de zuidkant en via
een nieuwe aansluiting op de N361
ter hoogte van de Geert Reindersstraat aan de noordkant. Over die
laatste ontsluiting verschilden de
gemeenten en de provincie van inzicht. ,,Het ging over de praktische
invulling van een aantal zaken”,
laat woordvoerder Paul Kremer

namens de gemeente Het Hogeland weten. Dat hield wel in dat
die nieuwe weg nog niet open kon
en auto’s gebruik moesten blijven
maken van de Schilligeham. Dat
gold overigens niet alleen voor gebruikers van het sportpark, maar
ook voor omwonenden en gasten
van Marenland Recreatie. Op zich
had dat geen probleem hoeven te
zijn. Die functie heeft de Schilligeham immers jarenlang gehad. In
de nieuwe situatie wordt de Schilligeham echter gesloten voor doorgaand en bestemmingsverkeer.
Die weg wordt een fietspad. Met
het oog daarop is de Schilligeham
al versmald en als fietspad ingericht. Zolang de nieuwe weg ter
hoogte van de Geert Reindersstraat echter nog niet is geopend,
maken ook auto’s van deze weg gebruik. ,,Die situatie is niet ideaal.
Dat erkennen we”, reageert Paul

LOPPERSUM - De brandweer
is dinsdag uitgerukt om verkoeling te brengen voor bewoners
van het zorgcentrum Zonnehuis

Wiemersheerd in Loppersum.
Door de hoge temperaturen
was het vooral op de bovenverdieping voor de bewoners nau-

Marco Vos en Kim
Nanninga: voetbalstelletje

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Maatregelen rond corona
bij SV Bedum uitgebreid
De afgelopen weken zijn vele vrijwilligers binnen SV Bedum aan de
slag gegaan om de kantine en het terras coronaproof te maken. Zo
zijn er tenten met picknicktafels geplaatst voor extra zitruimte en
zijn er looplijnen op de vloer aangebracht. Nu de start van het nieuwe voetbalseizoen weer voor de deur staat en het aantal wedstrijden
op de zaterdagen vanaf komend weekend weer fors zal toenemen ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Verlate uitreiking lintje
VIERHUIZEN - Burgemeester
Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland is dinsdag naar Vierhuizen gereisd
met de versierselen van een ko-

Wiemersheerd oververhit

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Marco Vos en Kim Nanninga wonen niet alleen samen in de
stad Groningen maar hebben
met het voetballen ook een gezamenlijke hobby. Waar Marco als
centrale verdediger de kleuren
van derdeklasser Noordwolde
verdedigt, is Kim de ‘nummer
zes’ bij het damesteam van SIOS
uit Sauwerd. Dat Kim Nanninga
en haar vriend Marco Vos ooit voor dezelfde vereniging zullen ...

Kremer. Hij heeft namens de gemeente goed nieuws: ,,De plooien
met de provincie zijn glad gestreken. Het wachten is nu op de belijning op de Wierdaweg en de juiste
bebording. Dat hopen we snel te
kunnen regelen. Zodra de belijning
is aangepast en de borden zijn geplaatst, kan de ontsluiting open en
kan het deel van de Schilligeham
dat nu al als fietspad is ingericht
ook echt fietspad worden.”

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



Veel inzendingen Scheurkalender
NOORD-GRONINGEN - Voor de Groninger Scheurkalender van 2021
hebben inmiddels meer dan 1750 mensen een bijdrage geleverd. De
scheurkalender laat, inmiddels al een aantal jaren, zien dat Groningen
veel meer is dan alleen aardbevingen, krimp, scheuren, schade en verdriet. De kracht om door het negatieve ook de lichtpunten te zien, dat
wil de kalender tonen. Ditmaal werd mensen gevraagd om foto’s in te
sturen van iets wat hen in Groningen beweegt. Meedoen kan nog tot
en met zaterdag. Inzenden kan via de website www.groningerscheurkalender.nl. Alle inzenders ontvangen in de loop van september bericht hoe en waar de scheurkalender medio oktober feestelijk gepresenteerd wordt. Hoe zal zeker ook afhangen van de anderhalve meter
restrictie.

welijks te harden. Het platdak
werd een tijdlang natgespoten.
Later op de dag werden er mobiele aircondioners geplaats.
De brandweer werd opgeroepen
om door middel van het nathouden
van het dak de temperatuur in het
gebouw te verlagen. Dat vond
plaats aan het begin van de middag. Hiervoor werd een hoogwerker en een grootwatertransport
naar Loppersum gestuurd.
Wiemersheerd kan zelf de warmte
niet goed aan omdat het een eenvoudig
klimaatbeheerssysteemheeft. Het gebouw, dat op de nominatie staat voor nieuwbouw, beschikt over drie verdiepingen. De
problemen spelen zich vooral af op
de bovenverdieping waar het platte dak zorgt voor een broeikaseffect. Vanwege de aanhoudende
warmte wordt al enige tijd het hitteprotyocol gevolgd zodat er volop
wordt geventileerd. Voetenbaden
en ijsjes helpen de bewoners af te
koelen. Om de voortdurende
warmte het hoofd te kunnen biede,n zijn er nu ook mobiele aircontainers geplaats.
De brandweer heeft het enige tijd
volgehouden maar het ‘koelwater’
raakte op, zodat er ook nog water
uit de Wijmers gehaald moest worden. Daarvoor werd de Wijmersweg enige tijd afgesloten. Aan het
eind van de middag stopte de
brandweer met koelen. Daarna
werd de actie stopgezet omdat de
prioriteit weer gelegd werd op de
gebruikelijke hulpverlening.
Dinsdagmiddag overlegden de gemeente, brandweer en ambulancezorg nog of een deel van het verzorgingstehuis moest worden ontruimd, maar dat is niet gebeurd.

Lucy Haandrikman:
derde helft hoort erbij

ninklijke onderscheiding in zijn
bagage. Het lintje was voor Jacobien Louwes (70) uit Vierhuizen, die eerder dit jaar al benoemd was tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Vanwege de coronamaatregelen
bleef de burgemeester op afstand
en werden de versierselen opgespeld door Laura Jacobina Johnson, de kleindochter van de gedecoreerde.
Jacobien Louwes was in haar voormalige woonplaats Oegstgeest van
1990 tot 2000 onder meer als ouderling en als lid van de liturgiecommissie actief voor de protestantse gemeente. Ook ondersteunde ze daar mantelzorgers. Sinds
1997 is ze vrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Ze
was onder meer betrokken bij de
overdracht van de kerk in haar

woonplaats naar die stichting. Ze
speelde een belangrijke rol in de
succesvolle actie om de Bankgiro
Loterij Restauratie te winnen.
Louwes is gastvrouw bij begrafenissen en trouwerijen. Sinds 2002
is ze ouderling en diaken bij de
protestantse kerk Ulrum-NiekerkVierhuizen. In de jaren 2004-2011
was ze bestuurslid van Wierde en
Dijk, de vereniging voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer in
Noord-Groningen. Ze was voorzitter van de akkervogelwerkgroep.
Sinds 2007 is ze voorzitter van de
Vereniging ter Bevordering van
Landbouw en Nijverheid in Leens.
Ze organiseert excursies en lezingen. Ze was nauw betrokken bij
het vierde deel van het boek Boerderijen in De Marne dat in 2016 verscheen. Louwes heeft een akkerbouwbedrijf
en
runt
een
Bed&Breakfast.

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

Bijeenkomst over hoogspanningslijn
GARNWERD - In de Doorrit bij Café Hammingh in Garnwerd wordt
maandag 24 augustus een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de
aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn. De werkzaamheden zijn al
gestart bij Vierverlaten en langs het Aduarderdiep. Belangstellenden
kunnen zich opgeven via secretariaatNW380@tennet.eu. Er komen
drie rondes, omdat er niet meer dan 40 mensen tegelijk toegelaten
mogen worden. Aanvang 18.00, 19.00 en 20.00 uur.

Voor Lucy Haandrikman begon haar volleyballoopbaan bij de volleybalvereniging Flash uit Veendam. Sinds haar twintigste jaar
speelde ze echter jarenlang in
het eerste damesteam van DIO
Bedum, maar met ingang van
het nieuwe seizoen gaat ze weer
spelen: in het vijfde team. ,,In
het feit dat ik weer ga volleyballen heb ik echt heel veel zin. Ik
ben er namelijk door de ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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103-jarige in Loppersum
LOPPERSUM - In een warm Wiemersheerd in Loppersum heeft Pilke Heikema-Briek vrijdag op bescheiden wijze haar 103e verjaardag gevierd. Ze kreeg namens de gemeente bezoek van loco-burgemeester Pier Prins. Ze kwam op14 augustus ter wereld in Wagenborgen en trouwde in februari 1951
met Klaas Heikema. Uit het huwelijk werd een dochter geboren, die twee dagen voor haar moeder jarig was en haar 68e verjaardag vierde. De oudste inwoner van Loppersum, sinds mei 2016 woonachtig in Wiemersheerd, heeft daarnaast twee kleinzoons en vijf achterkleinkinderen. Volgens haar dochter had ze een slechte week achter de rug, mede door de warmte. ,,Van zondag tot en met dinsdag is ze
flink ziek geweest. Maar ze kwam er weer bovenop, ze heeft een sterk hart.”
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