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UITHUIZEN - De voorkeursvariant van het Hogeland-
ster college waarmee een naar ruim 6 miljoen euro oplo-
pend tekort moet worden weggewerkt, kan op steun re-
kenen van de gemeenteraad. Wel worden enkele bezuini-
gingen op het sociaal domein teruggedraaid en daarmee
worden de meest kwetsbare inwoners ontzien. Dat is de
uitkomst van de gisteren in Uithuizen gehouden raads-
vergadering.

De gemeente Het Hogeland moet,
zoals gemeld, fors bezuinigen en
ontkomt daarbij niet aan pijnlijke
keuzes. Ook het sociaal domein
wordt niet ontzien. Het college
stelde de gemeenteraad onder an-
dere voor te bezuinigen op de bij-
zondere bijstand, het participatie-
fonds en de compensatieregeling
eigen risico voor mensen met een
laag inkomen. Met de bezuinigin-
gen op deze vlakken heeft de ge-
meenteraad grote moeite. ,,Op het
sociaal domein moet behoorlijk in-
geleverd worden. Dat doet ons
pijn”, gaf PvdA-er Jan Willem
Nanninga aan. Volgens hem maakt
de gemeente zich met de bezuini-
ging op het participatiefonds ‘vol-

komen belachelijk’. ,,Jarenlang
was er sprake van een onderbeste-
ding en riepen we dat er in de rich-
ting van de doelgroep veel beter
gecommuniceerd moest worden.
Nu daar eindelijk sprake van is,
voelen we ons genoodzaakt te be-
zuinigen op de regeling.”

Vangnet
,,Deze bezuinigingen staan lijn-
recht tegenover alles wat wij als
raad gezegd hebben over het grote
belang van de bescherming van
mensen die in een zwakke positie
zitten. Wij kunnen niet instemmen
met deze bezuinigingen. Juist in
onzekere tijden moeten wij zorgen
voor een goed sociaal vangnet”,
merkte GroenLinks-er Anne Marie
Smits op. Ook GemeenteBelangen
is kritisch op dit punt. ,,Wij zijn
verrast door tegenvallers. We zien
dat de taakstellingen toenemen en
signaleren nog onvoldoende ont-
wikkeling van beleid door de ge-
meente”, aldus Roelf Torringa. GB
noemt de bezuinigingen op partici-
patie ‘pijnlijk’ en pleitte voor een
rechtvaardigere verdeling Chris-
tenUnie-voorman Bernd de Jong
noemde de bezuinigingen op het
sociaal domein ‘onwenselijk’.
,,Mensen die het financieel al las-
tig hebben, krijgen het nog lasti-
ger.” 

Het even daarvoor benoemde
raadslid Joop Bergman va de SP
legde de vinger op de zere plek:
,,Den Haag faalt en de zwakkere
betaalt.” Daarmee doelt de Zande-
weerster op het feit dat de rijks-
overheid taken op het gebied van
het sociaal domein op het bordje
van de gemeenten heeft gelegd,
maar niet met geld over de brug
komt. ,,Het is een feit dat de ge-

meente voor de hogere uitgaven
gecompenseerd had moeten wor-
den, maar dat neemt niet weg dat
de problemen al jaren bekend zijn
en er niet veel meer lijkt te zijn ge-
daan dan eenvoudig en visieloos

afboeken op de algemene reser-
ve”, aldus de SP-er, die het echter
totaal niet eens is met de door het
college voorgestelde bezuinigingen
op dit vlak. 

Vervolg op pagina 3

Groot, krachtig
en kleurrijk werk
in Westeremden
WESTEREMDEN - Kunsthuis
FIET in Westeremden sluit het
seizoen af met een expositie met
werk van beeldend kunstenaar
Anne-Marie Schueler. Haar doe-
ken zijn groot, krachtig en
kleurrijk. FIET, gevestigd aan
de Molenweg 7, is tot eind okto-
ber op donderdag, vrijdag en za-
terdag van 13.00 tot 17.00 uur
geopend.

Blok onthult muzikale
afvalbak bij De Linde
EENRUM - Wethouder Har-
mannus Blok van de gemeente
Het Hogeland heeft gistermid-
dag bij Integraal Kindcentrum
De Linde in Eenrum een muzi-
kale afvalbak onthuld.

De afvalbak heet SunBin. Hilda
Klinkhamer van de afdeling com-
municatie van de gemeente Het
Hogeland legt uit wat er zo bijzon-

der aan dat ding is. ,,Om afval op
het schoolplein en de natuurspeel-
tuin op zowel effectieve als educa-
tieve wijze op te vangen, is de Sun-
Bin ontwikkeld door lokale kunste-
naars. De afvalbak laat geluids- of
muziekfragmenten horen als ie-
mand er iets in gooit. De kinderen
van de school hebben deze geluids-
fragmenten zelf opgenomen tij-
dens workshops die door de ont-
wikkelaar zijn verzorgd.’’

De muzikale afvalbak is onthuld. Links wethouder Harmannus
Blok.

Politie vermoedt brandstichting
bij boerderijbrand Roodeschool

ROODESCHOOL - Een schuur
van een boerderij aan de Gree-
deweg in Roodeschool is gister-
middag in vlammen opgegaan.
De politie vermoedt dat er
sprake is van brandstichting.
De boerderijbrand werd rond half
vijf gemeld. Al snel werd de mel-
ding opgeschaald naar grote
brand. Meerdere brandweereenhe-
den uit de omgeving werden opge-
piept. Bij aankomst van de eerste
tankautospuit was de brand al uit-
slaand en viel de schuur niet meer
te redden. Delen van het dak wa-

ren al gauw ingestort wat resul-
teerde in een buiteninzet van de
brandweer waarbij men de boer-
derij gecontroleerd liet uitbran-
den. 
Groot watertransport werd opge-
roepen. Er werd vanaf de Hefswal-
sterweg een kilometerslange slang
uitgerold. Dit om de wateraanvoer
bij de brand te vergroten en meer-
dere brandweerwagens op het wa-
ter aan te sluiten. 

Bij de brand was sprake van veel
rookontwikkeling. Dat resulteerde
in roetdeeltjes die neerkwamen in

Al vrij snel na de eerste melding schaalde de brandweer op naar  grote brand (foto: Mariska Bure-
ma).

Roodeschool en omgeving. Er
werd een NL-alert verstuurd met
het verzoek om ramen en deuren
te sluiten en de mededeling dat de
roetdeeltjes konden worden weg-
gespoeld met water. Bij de brand
is geen asbest vrijgekomen.
Om vijf uur meldde de brandweer
dat de brand onder controle was,
maar nog niet uit. Even na acht
uur zijn de eerste brandweerkorp-
sen terug gegaan naar de kazerne.
In de avonduren is een kraan ter
plaatse gekomen om te assisteren
bij het nablussen en de schuur zo-
ver mogelijk uit elkaar te trekken.

Met de SunBin wordt, volgens
Klinkhamer, het weggooien van af-
val leuk. ,,Hij staat bij de school zo-
dat de kinderen al van jongs af aan
leren dat je afval in de afvalbak
moet gooien. Ook stimuleert dit
dat kinderen zelf op zoek gaan
naar zwerfafval dat ze in de bak
kunnen gooien.’’
De Sunbin kost ruim 12.000 euro.
Volgens Klinkhamer is dit bekos -
tigd uit de zwerfafvalvergoeding
die de gemeente de afgelopen
twee jaar van de organisatie Ne-
derland Schoon heeft ontvangen.
Er zullen niet meer SunBin’s in
Het Hogeland komen. Daar is geen
geld voor.

’Het Hogeland moet 
vastgoed sneller afstoten’
UITHUIZEN - Onderdeel van
de grootscheepse bezuinigings-
operatie in Het Hogeland is het
afstoten van gemeentelijk vast-
goed. Met name de fracties van
GemeenteBelangen en het
CDA hebben er tijdens de gis -
teren gehouden raadsvergade-
ring op aangedrongen hier snel-
heid mee te maken. 

Molens, kerktorens, dorpshuizen
en commercieel en recreatief vast-
goed: de gemeente heeft veel pan-
den in bezit waarvan het niet nood-
zakelijk is dat ze gemeentelijk ei-
gendom zijn. In de operatie om een
naar ruim 6 miljoen euro oplopend
tekort weg te werken, wil het colle-
ge deze panden afstoten. Volgens
het CDA kan op deze manier ook
een deel van de voorgenomen be-
zuinigingen op het minimabeleid
worden afgewend. ,,We willen dat
het college meer vaart maakt met

het afstoten van gebouwen”, luid-
de dan ook de oproep van CDA-er
Kor Berghuis. ,,De makkelijk te
verkopen panden, oftewel het
laaghangend fruit, zou in een ver-
korte procedure verkocht kunen
worden”, stelde GB-er Roelf Tor-
ringa. 

Samen met het CDA diende Ge-
meenteBelangen een motie in om
de verkoop van gemeentelijk vast-
goed te bespoedigen. Beide partij-
en willen dat er bij de behandeling
van de begroting een lijst ligt met
panden die op korte en middellan-
ge termijn afgestoten kunnen wor-
den. De motie kreeg brede steun. 

Akkoord over snellere versterking
huizen in aardbevingsgebied
NOORD-GRONINGEN - Minis-
ter Kajsa Ollongren van Bin-
nenlandse Zaken en Ko -
ninkrijksrelaties, Maxime Ver-
hagen van Bouwend Nederland
en Peter Spijkerman van Natio-

naal Coördinator Groningen
(NCG) hebben gisteren het
Bouwakkoord ondertekend.
Het akkoord maakt onderdeel
uit van een pakket aan maatre-
gelen die de versterking van
gebouwen in Groningen moet
versnellen. 

Met dit Bouwakkoord krijgen be-
woners van de panden die het be-
treft, volgens minister Ollon gren,
meer regie in handen en hebben ze
sneller duidelijkheid over de ver-
sterking van hun woning. ,,Samen
met Bouwend Nederland, de Natio-
naal Coördinator Groningen en ve-
le andere partijen zetten we hier-
mee een belangrijke stap om Gro-
ningen zo snel mogelijk veilig te
maken.’’

‘Mooie stap’
Verhagen noemt de ondertekening
een mooie stap om de verster-
kingsopgave vlot te trekken. ,,Het
moet zorgen voor versnelling,
meer keuzevrijheid voor bewoners
en laagdrempelige toetreding voor
alle bouwbedrijven. Kleine en gro-
te bouwbedrijven kunnen met dit
akkoord een bijdrage leveren aan
de versterkingsopgave. Het is nu
zaak om na deze ondertekening zo
snel mogelijk opdrachten te vers-
trekken, zodat de bewoners in het
gebied geholpen worden. Onze le-
den zijn er klaar voor.”  
Spijkerman is blij dat het akkoord
ondertekend is. ,,Hiermee organi-
seren we bouwkracht om de ver-
sterking van gebouwen te kunnen
versnellen. Dat is nodig om alle

Maxime Verhagen, Kajsa Ollongren en Peter Spijkerman staan voor de borg Rusthoven in Wirdum
op het punt om hun handtekening onder het akkoord te zetten.

duizenden beoordeelde woningen
snel te kunnen versterken. Boven-
dien krijgen bewoners hiermee
meer keuzevrijheid. De eigenaar
kan zelf een aannemer kiezen, kan
optreden als de opdrachtgever van
de versterking van zijn woning en
zit in een vroeg stadium aan tafel
met de aannemer om de verster-
kingsmaatregelen te bespreken.”

Bouwpool
Om bouwcapaciteit te organiseren
wordt een bouwpool ingericht. Zo
wordt inzichtelijk welke bouwbe-
drijven op welk moment beschik-
baar zijn voor welk type opdracht.
Alle bouwbedrijven, zowel grote
partijen als MKB-ondernemers,
kunnen zich hiervoor inschrijven
en worden op basis van geschikt-
heid en capaciteit gekoppeld aan
de eigenaar. Door middel van de
bouwpool wordt de beschikbare
bouwcapaciteit, en daarmee de
voortgang van de versterkingsope-
ratie voor de langere termijn ge-
borgd.
Naast het ministerie van BZK, Bou-
wend Nederland en NCG zijn er
verschillende andere partijen be-
trokken geweest bij de totstandko-
ming van het akkoord. De eigenaar
wordt ondersteund door het bouw-
bedrijf en door NCG. Gemeenten
zetten zich in om in nauwe afstem-
ming met NCG, en ook met wo-
ningcorporaties, te zorgen voor een
goed verloop van het proces. De
provincie heeft een regierol in de
versterkingsopgave en vertegen-
woordigt gezamenlijk met de aard-
bevingsgemeenten de regionale
belangen. 

Twee flinke bevingen
na rustige maand
WESTEREMDEN - Bij Weste-
r emden heeft vanochtend een
aardbeving plaatsgevonden
met een kracht van 2.0 op de
schaal van Richter. Dinsdag
vond er al een beving plaats
bij Uithuizermeeden. Het wa-
ren de eerste serieuze bevin-
gen in deze regio sinds half
juli.  

In Uithuizermeeden ging het om
een aardbeving met een kracht
van 1.9 op de schaal van Rich-
ter. In eerste instantie meldde
het KNMI dat er om half vijf ’s
ochtends een beving met een
kracht van 2.0 had plaatsgevon-
den bij Roodeschool. Dat dorp
was prompt trending op social
media. Later op de ochtend

plaatste het KNMI het epicen-
trum van de beving een paar ki-
lometer westelijker: in Uithui-
zermeeden. De kracht van de
beving werd ook naar beneden
bijgesteld: 1.9 in plaats van 2.0.
Vanochtend was het weer raak.
Bij Westeremden vond een be-
ving met een kracht van 2.0
plaats. 
Het waren de eerste serieuze be-
vingen in deze regio sinds lange
tijd. In augustus hield de Gro-
ninger bodem zich opvallend
stil, met slechts een kleine be-
ving van 0.7 bij Veendam. In ju-
li was dat wel anders. Tussen 14
en 21 juli vonden er maar liefst
zes bevingen plaats, waaronder
eentje van 2.7 bij Loppersum en
een beving van 2.3 bij Starten-
huizen.  
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PIETERBUREN - Een jaar gele-
den was botanische tuin Domies
Toen in Pieterburen nog op ster-
ven na dood. De problemen zijn
echter allemaal opgelost en dat
viert men zaterdag.

Vorig jaar luidde een groep vrien-
den van Domies Toen de noodklok.
Men was heel bezorgd over het
voortbestaan van de tuin. Dat had
succes. Men zocht nieuwe vrien-
den. Het gemeentebestuur beant-
woordde de noodkreet en kwam
met een subsidie voor de komende
twee jaar.

Het oude bestuur was moe van de
strijd en droeg het stokje over aan
nieuwe mensen. Dat nieuwe be-
stuur is, samen met de tuinbeheer-
der en de vrijwilligers, hard aan
het werk gegaan. En dat had suc-
ces. De organisatie staat als een
huis, de tuin ziet er fantastisch uit
en het aantal bezoekers groeit.

Er is dus alle reden voor een feest-
je en dat gaat zaterdag gebeuren
met muziek, rondwandelingen, le-
zingen en nog meer. De formatie
Bollen en Co komt optreden en
brengt muziek uit alle windstreken.

Opstapdag zitmaaierracers 
BAFLO - Dit zitmaaierrace in Baflo is wegens de uitbraak van het coronavirus dit jaar niet doorge-
gaan. Als alternatief wordt er zaterdag 12 september een opstapdag annex informatiedag gehouden.
De dag wordt georganiseerd door de Stichting Zitmaaierrace ’t Hogeland-Baflo en de motorsportver-
eniging van Vledderveen en vindt plaats op het motorsportcentrum in Vledderveen. De dag, ook ge-
schikt voor kinderen vanaf 12 jaar, begint om 10.00 uur. Voor bezoekers is er de mogelijkheid om een
paar rondjes op een wedstrijdmachine te rijden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
zitmaaierracehogelandbaflo@gmail.com

Gratis proeflessen van
Dru Yoga en mindfulness
KLEINE HUISJES - Yoga-studio
drulotus.nl in Kleine Huisjes
start in het najaar met nieuwe
cursussen. Woensdag 9, donder-
dag 10 en vrijdag 11 september
organiseeert men daarom gratis
proeflessen Dru Yoga en mind-
fulness.
Mensen die meer balans, energie
en de vele voordelen van yoga in
hun dagelijkse leven willen erva-
ren, zijn bij de Noord-Groninger
studio aan het juiste adres.
Veel mensen ervaren veel voorde-
len, het gaat dan onder meer om
beter in je vel zitten en meer rust
in het hoofd, bij het beoefenen van
Dru Yoga. In deze nieuwe cursus
worden praktische handvaten gege-
ven om een levensstijl te creëren
die meer in balans is en waarbij
men meer energie krijgt. Uit on-
derzoeken is gebleken dat tussen
de 60 en 80 procent van de Neder-
landers in meer of meerdere mate
last heeft van klachten in de rug
en/of gewrichten. Deze nieuwe  cur-
sus heeft veel positieve resultaten

laten zien. Er is gebleken dat de oe-
feningen grote effecten hebben. De
rug- en gewrichtsklachten nemen
enorm af en vaak verdwijnen ze he-
lemaal. De cursus wordt langzaam
opgebouwd. Door middel van vloei-
ende bewegingen en speciale hou-
dingen, krijgt het lichaam de kans
om te ontspannen, sterker te wor-
den en weer in beweging te komen.  
Door mindfulness te combineren
met Dru Yoga heeft men de sleutel
in handen om vreugdevol en in vre-
de in het hier en nu te leven. Men
leert hierdoor om eerder stress te
herkennen en hier beter mee om te
gaan in het dagelijks leven. De cur-
sussen zijn geschikt voor ieder-
een. Er wordt coronaveilig les gege-
ven in kleine groepen van maxi-
maal zes personen. Plezier en ont-
spanning vormen de basis. De cur-
sussen worden gegeven door erva-
ren, gediplomeerde yogadocenten.
Ze zijn landelijk geregistreerd en
opgenomen in het Dru Yoga-docen-
ten register. 
De proeflessen zijn op de woensdag
van 18.30 tot 20.00 uur en van 20.30

tot 22.00 uur, op de donderdag van
20.00 tot 21.30 uur en op de vrijdag
van 10.00 tot 11.30 uur. Meer infor-
matie is verkrijgbaar via 0595-
851338/06-37651169. Zie ook de ad-
vertentie elders in deze editie.

Repair Café
Winsum in 
De Poort
WINSUM - Repair Café Winsum
zal zaterdag 26 september weer
de deuren openen. Mensen zijn
dan van 10.00 tot 12.30 uur wel-
kom om kapotte apparaten en
kleding ter reparatie aan te bie-
den. In verband met corona is
het café wel uitgeweken naar
een andere locatie. De vrijwilli-
gers zitten niet langer bij zorgin-
stelling Cosis aan Het Hooge
Heem, maar in De Poort aan de
Borgweg in Winsum. 

Domies Toen viert feest
Duo Laag/Hoog speelt muziek uit
de barok en de renaissance. Mo-
niek Spierings gaat met een vogel-
blik de tuin rond. Dick Wiebenga,
de man van de vlinderpoppenkast,
vertelt over vlinders. Jan Jaap
Boehlé laat met foto’s Domies
Toen het hele jaar door zien. Syts-
ke Feitsma en Wil van Donselaar
staan er met keramiek, Boukje
Oudshorn met zalfjes en jam, en
natuurlijk zijn de eigen boekjes
van Domies Toen te koop. De festi-
viteiten beginnen om 12.00 uur.
Het hele programma is te vinden
op www.do miestoen.nl

Coop Verstraete Vriend
van de Menkemaborg

Gerard Bakker (rechts), voorzitter van de vrienden van de Menkemaborg, overhandigde Gerrit Ver-
straete van Coop Verstraete het vrienden bedrijfslidmaatschap van de Vrienden van de Menkemaborg.
Foto:  Sandra Vos.

UITHUIZEN - Supermarkt Coop
Verstraete in Uithuizermeeden
heeft het bedrijfslidmaatschap als
vriend van de Uithuizer Menkema-
borg verlengd. De vrienden van de
Menkemaborg is een van de groot-
ste museale vriendenverenigingen
van ons land. 
Jaarlijks wordt er door de vrien-
den een financiële bijdrage gege-

ven aan de borg en door extra gif-
ten veelal  aangedragen door le-
den, zijn veel projecten gereali-
seerd. De vrienden van de Menke-
maborg heeft lidmaatschappen
voor zowel bedrijven als particulie-
ren.  Naast het ingelijste  bewijs
van lidmaatschap ontving Coop
Verstraete ook een aantal toe-
gangskaarten voor de Menkema-

borg met daarbij een gratis kopje
koffie in ’t Schat hoes van de Men-
kemaborg.  Voor meer informatie
over het lidmaatschap als vriend
kan men e-mailen naar info@vrien-
denmenke ma borg.nl; voor het par-
ticuliere lidmaatschap of overige
informatie over de vereniging kan
men terecht op   www.vrienden-
vandemen kemaborg.nl.
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Het lijkenhuisje met de nieuwe spits.

Nieuwe spits voor
lijkenhuisje Stedum
STEDUM - Stichting Historie
Stedum is bezig met de restau-
ratie van het koetshuis met lij-
kenhuisje bij de begraafplaats
in Stedum.  Maandag werd er
een nieuwe torenspits ge-
plaatst. 

Het had weinig gescheeld of het in
slechte staat van onderhoud verke-
rende koetshuis met lijkenhuisje

aan de Stationsweg was in de jaren
zestig met de grond gelijkgemaakt. 
De gemeenteraad van Stedum had
er al toe besloten, maar Gedepu-
teerde Staten van de provincie
Groningen gaven hiervoor geen
toestemming. Wel werd het bouw-
werk versoberd. Het torenspitsje
verdween en de personeelsingang
werd dichtgemetseld. 
De houten deuren, de ingang voor
de lijkkoets, werden vervangen
door een stalen kanteldeur. 
Een wens van Stichting Historie
Stedum, sinds 2016 de nieuwe ei-
genaar, is om het gebouwtje weer
in de oorspronkelijke staat terug
te brengen. In overleg met Stich-
ting Oude Groninger Kerken is er
een restauratierapport gemaakt en
zijn fondsen aangeschreven om de
kosten te kunnen financieren. 
Begin dit jaar is er, met hulp van
vele vrijwilligers, begonnen met
het maken van een nieuwe toren-
spits. Die is maandag geplaatst
met behulp van een grote kraan.

De Rank zamelt E-Waste in
WARFFUM - Leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van cbs De Rank in Warffum doen mee
aan de E-Waste Race. Dit is een wedstrijd tussen scholen om zoveel mogelijk elektronisch afval bij
mensen uit de buurt op te halen. ,,Wij vinden dit belangrijk voor het milieu”, leggen de Warffumer
scholieren hun deelname aan de actie uit. Om de actie onder de aandacht te brengen, hebben ze op
verschillende plekken in Warffum posters opgehangen. Ook mensen buiten Warffum kunnen mee-
doen. ,,Mensen kunnen ons helpen door zich aan te melden via ewasterace.nl. Daar kunnen ze hun e-
waste invullen en onze school, De Rank in Warffum dus, selecteren.” Op die website kan dan een af-
spraak gemaakt worden met de school wanneer de leerlingen de e-waste -zoals een oude telefoon, een
beeldscherm of kabels- kunnen ophalen.  

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

WINSUM - Realisatie van het project De Tirrel in Win-
sum gaat de gemeente Het Hogeland bijna 10 miljoen
euro meer kosten dan was begroot. De gemeente spreekt
overigens zelf van ‘jaarlijkse meerkosten van ruim
100.000 euro’. In de Tirrel komen zorg, onderwijs, sport
en vrije tijd bij elkaar onder 1 dak.

Omdat De Tirrel in grote mate bij-
draagt aan de toekomstbestendig-
heid en leefbaarheid van Winsum
vindt het college het wenselijk om

het project te realiseren en verant-
woord om extra kosten te maken.
Daarom zal men de gemeenteraad
verzoeken dit financieel mogelijk
te maken.
De totale kosten zijn voor de ge-
meente 9,3 miljoen hoger. Met de
bouw van De Tirrel, waarbij Het
Hogeland samenwerkt met zorgin-
stelling De Hoven, is in totaal 34
miljoen gemoeid. De bouwkosten
worden afgeschreven over een pe-
riode van veertig jaar. De hogere
bouwkosten zijn, volgens de ge-
meente, te verklaren omdat de
bouwmarkt flinke prijsstijgingen
heeft doorgevoerd en voor De Tir-
rel specifiek is er sprake van een

prijsstijging door aangescherpte
regelgeving, zoals bijvoorbeeld
brandveiligheidsvoorschriften.
Daartegenover staan ook extra
huurinkomsten, een bijdrage van
de NAM, subsidies van de Natio-
naal Coördinator Groningen en de
provincie en een versobering van
600.000 euro. Dit pakket van maat-
regelen leidt ertoe dat uiteindelijk
de gemeentelijke begroting wordt
belast met een extra bedrag van
ruim 100.000 euro per jaar. Voor
De Hoven blijven de kosten bin-
nen het al eerder bijgestelde bud-
get. De gemeente draait dus alleen
voor de overschrijding op.
Wethouder Harmannus Blok er-
kent dat Het Hogeland bezig is
met een pittige bezuinigingsop-
dracht. ,,Toch vinden wij het wen-
selijk en verantwoord om de raad
te vragen De Tirrel financieel mo-
gelijk te maken, want dit gebouw
is als totaalvoorziening belangrijk
voor Winsum en omgeving. We
brengen zorg voor ouderen, pri-

mair onderwijs, binnensport en re-
creatie bij elkaar. Dat is een inves-
tering die bijdraagt aan het woon-
en leefklimaat in de regio, nu en in
de toekomst. Het is een stimulans
voor Winsum als aantrekkelijke
plaats tussen stad en wad. Boven-
dien is De Tirrel een uniek con-
cept. Het verbindt op bijzondere
wijze misschien wel de meest pro-
minente groepen uit de samenle-
ving: kinderen en kwetsbare oude-
ren. Het maakt verbinding met de
omgeving en brengt levendig-
heid.”

Aannemer
Aannemer Rottinghuis is als gun-
stigste naar voren gekomen uit de
aanbestedingsprocedure. De bouw
van De Tirrel is voorlopig aan dit
bedrijf gegund. De gunning is nog
onder voorbehoud van goedkeu-
ring van het budget door de ge-
meenteraad van Het Hogeland.
Bij de selectie van de aannemer is
naast prijs-kwaliteit ook gekeken
naar duurzaamheid en communi-
catie. 

Jannie Nijlunsing, bestuurder van
De Hoven, is blij dat het project
een stap dichterbij is gekomen.
,,Alle partijen hebben hier in goe-
de samenwerking hard aan ge-
werkt. Rottinghuis heeft het keur-
merk Bewuste Bouwers. Dat bete-
kent onder meer dat mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
worden betrokken bij de bouw om
zo werkervaring op te doen. Dat
vinden wij belangrijk. Zo kunnen
we zowel onze hoge duurzaam-
heidsambitie realiseren en ook nog
eens tijdens de bouw al iets bete-
kenen voor de lokale arbeids-
markt.”
De Tirrel wordt voor iedereen in
Winsum en omgeving: De Twaalf
Hoven, obs Tiggeldobbe, cbs De Pi-
ramiden en gemeente Het Hoge-
land werken hierin samen. In De
Tirrel komen zorg, onderwijs, sport
en vrije tijd bij elkaar onder 1 dak.
Hier wordt gezorgd voor en met el-
kaar, hier ontmoeten en verrijken
jong en oud elkaar en is buiten
met binnen en omgekeerd verbon-
den. Het is, volgens de gemeente,
een inclusieve mini-samenleving
op een prachtige plek in het dorp.

Hogeland bijna 10 miljoen
meer kwijt aan De Tirrel

Gewraakte kast
weg uit speeltuin
GARRELSWEER - Tussen de dor-
pelingen, Rodin Broadband en ge-
meente Loppersum is eindelijk
overeenstemming bereikt over de
verwijdering van het internet-ver-
deelstation uit de speeltuin van
Garrelsweer. De zogenaamde POP,
Point Of Presence, gaat verhuizen
naar de voormalige jeu-de-boules-
baan, een eindje verderop. De kast
is nodig dit om snel internet in het
buitengebied te kunnen realiseren
en werd daardoor zonder enige
vorm van overleg geplaatst. Dat le-
verde woedende reacties op van de
Garrelsweersters die juist de
speeltuin hadden opgeknapt. 
De gesprekken tussen de verschil-
lende partijen verliepen uiterst
moeizaam en uiteindelijk bemoei-
de burgmeester Hans Engels zich
zelf met de kwestie nadat eerder
wethouder Rudi Slager de ge-
sprekspartner namens de gemeen-
te was. 
,,Eerst moet het klimaat verbeterd
worden en was het nodig dat we
niet langer in de loopgraven ble-
ven zitten”, legt Engels uit. ,,Alle
wensen zijn uiteindelijk verdiscon-
teerd en zo zijn we eruit geko-
men.” De verplaatsing zal als het
aan de burgemeester ligt zo spoe-
dig mogelijk gebeuren, waarna de
rust in het dorp kan terugkeren. 

Het monumentencluster aan de Hoofdstraat in ‘t Zandt. Foto: ar-
chief Gasberaad.

Dorpshuis ’t Zandt
mogelijk naast kerk
‘T ZANDT - De gemeente Lop-
persum heeft DAAD architec-
ten opdracht gegeven om te be-
kijken of een verhuizing van
het dorpshuis van ‘t Zandt naar
het centrum van het dorp mo-
gelijk is. 
Het huidige dorpshuis van ‘t Zandt
bevindt zich in een voormalige
boerderij nabij de entree van het
dorp vanuit de richting Zijldijk.
Dat pand zou vanwege de aardbe-
vingsperikelen versterkt moeten
worden. 
Naast de kerk in ‘t Zandt bevindt
zich een zogenaamde monumen-
tencluster, bestaande uit een voor-
malige herberg en een bakkerij.
Deze panden zijn eigendom van de
NAM en moeten eveneens ver-

sterkt worden. ,,Het verplaatsen
van het dorpshuis naar het monu-
mentencluster zal een gewenste
duurzame functieinvulling zijn van
het monumentencluster”, aldus
het college. Voor het zover is, wil
men echter weten wat de kosten
zullen zijn en welke financiële
bronnen daarvoor kunnen worden
aangeboord. Lukt verplaatsing uit-
eindelijk niet, dan zal de gemeente
25 procent van de gemaakte kos-
ten voor haar rekening nemen. 

Raad Hogeland ontziet
minima bij bezuinigingen
Vervolg van voorpagina
Ook Lokaal Sociaal stelde vast dat
het rijk ‘de aanstichter’ is van de
financiële problemen op het ge-
bied van de jeugdzorg.  Maar vol-
gens Linda Visser heeft de ge-
meente ook een eigen verantwoor-
delijkheid. ,,Regelmatig vraag ik
mij af in hoeverre het college in
control is. U schetst een beeld als-
of alles ons overkomt. Zo krijgen
we de kern van het probleem niet
boven tafel.” 
Ook de VVD is kritisch. ,,Er wordt
structureel meer uitgegeven voor
jeugdzorg en het sociaal domein,
terwijl de afspraak is om het te
doen met het geld dat er voor be-
schikbaar is. Waarom blijft het col-
lege niet binnen het afgesproken
budget?”, wilde Stefan van
 Keijzerswaard weten. De Uithui-
zer keerde zich ook tegen de forse
verhoging van de ozb (zie elders
deze editie). 
Volgens het CDA, de PvdA en de
ChristenUnie kan een deel van de
extra ozb-inkomsten juist gebruikt

worden om bezuinigingen op het
participatiefonds en de bijzondere
bijstand te verzachten, in plaats
van daarmee de bijna lege schat-
kist te vullen ,,Want dat gaat ons
aan het hart”, aldus Kor Berghuis,
fractievoorzitter van het CDA. De
Kloosterbuurder zet dan ook grote
vraagtekens bij deze bezuiniging.
,,De vraag is of het verantwoorde
bezuinigingen zijn zonder dat het
welzijn van mensen in het geding
komt.” Volgens het CDA is nu de
 uiterste grens bereikt. ,,Het kan en
mag in ieder geval niet zo zijn dat
de kwetsbaren de dupe worden
van deze forse bezuinigingsronde.” 
Wethouder Eltjo Dijkhuis zegde
toe dat de bezuinigingen op het so-
ciaal domein worden terugge-
draaid. ,,We zullen een andere ma-
nier zoeken om het hoofd finan-
cieel boven water te houden.” 

Wennen aan
Lokaal Sociaal
UITHUIZEN - De partij Lokaal
Sociaal heeft gisteren haar de-
buut gemaakt in de Hogeland-
ster raad. LS-raadslid Linda Vis-
ser is echter geen nieuw gezicht.
Zij werd bij de start van de ge-
meente geïnstalleerd als SP-er
en ging, na gedoe binnen die
partij, vlak voor de zomer ver-
der als Fractie Visser. Nu is ze
dus voor Lokaal Sociaal actief
en dat was, voor haar collega’s,
flink wennen. Zo bleek tijdens
de gisteren gehouden raadsver-
gaderingen. Totaal Sociaal, To-
talitair Sociaal, Links Sociaal en
Sociaal Links: het kwam alle-
maal voorbij. GemeenteBelan-
ger Roelf Torringa kon de poli-
tieke stappen van Visser niet
meer volgen en hield het in eer-
ste instantie bij Lijst Visser. ,,Is
het nu alweer veranderd? Ik kin
’t nait bie holden”, verzuchtte de
Winsumer.  

Inschrijving Provinciale
Vrijwilligersprijs gestart
NOORD-GRONINGEN - De in-
schrijving voor de Provinciale
Vrijwilligersprijs is gestart. Dit
jaar waardeert de provincie
Groningen alweer voor de 20e
keer het vrijwilligerswerk met
meerdere prijzen van 3000 eu-
ro. 

De prijzen zijn bedoeld voor orga-
nisaties en initiatieven die op een
buitengewone, aansprekende en
succesvolle manier met vrijwilli-
gers werken. 
De provincie wil met de prijzen
het vrijwilligerswerk ondersteu-
nen en laten zien dat iedereen die
vrijwilligerswerk doet, een belang-
rijke bijdrage levert aan de leef-
baarheid in onze samenleving.
De inschrijving voor de Provincia-
le Vrijwilligersprijs sluit op 1 okto-
ber. Daarna selecteert de jury acht
genomineerden die op de website
van de provincie Groningen wor-
den gepresenteerd. Van 19 tot en
met 31 oktober kan vervolgens op
de genomineerden worden ge-
stemd. 
De prijzen worden uitgereikt op
maandag 7 december tijdens de
Nationale Vrijwilligersdag. Het is
nog niet duidelijk hoe en waar die
uitreiking plaats zal vinden.

Wethouder opent
Monumentendag
in Westerkwartier
EZINGE - Open Monumentendag
in de gemeente Westerkwartier
wordt zaterdag 12 september om
10.00 uur officieel geopend door
wethouder Hielke Westra. Hij
doet dat in het Joodse Schooltje in
Leek. In het Westerkwartier heb-
ben zich 27 monumenten aange-
meld, die hun deuren open zetten
voor het publiek. In de voormalige
gemeente Ezinge doen vijf monu-
menten mee. Dat zijn de  Allersma-
borg in Ezinge, de kerk bovenop
de wierde van Ezinge, molen Joes-
wert in Feerwerd, de Liudgerkerk
in Garnwerd en molen De Meeuw
in Garnwerd. Vanwege de corona-
maatregelen zijn beide molens
niet van binnen te bezichtigen. 

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

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

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

Boek Dossier Groningen
gratis voor Hogelandsters
Het is volgens mij de plicht van de
gemeente de Hogelandster te voor-
zien van duidelijke, eerlijke en fei-
telijke informatie. In de praktijk
heeft de gemeente Het Hogeland
hier de grootst mogelijke moeite
mee. Terecht kritische vragen wor-
den door de gemeente genegeerd,
feiten worden in een ander
 perspectief geplaatst en willekeur
wordt toegepast. De burger wordt
door de Staat der Nederlanden, de
lokale politiek en multinationals
continu en consequent voorgelo-
gen, besodemieterd, geïntimideerd
en niet serieus genomen, terwijl
men feitelijk gelijk heeft.
Prof. mr. J. M. van Dunné uit Rot-
terdam heeft daartoe een glashel-
der en een op feiten gebaseerd
boek geschreven onder de volgen-
de titel: Schadevergoeding voor
mijnbouwschade door bodemdaling
en aardbevingen Het Dossier Gronin-
gen Publicaties 2002-2020. In dit
boek is een dozijn publicaties over
vergoeding van mijnbouwschade
gebundeld van een auteur die als
adviseur betrokken is geweest bij
de Mijnbouwwet 2003, de wijzi-
ging in 2015 (omkering bewijslast)
en  de procedure WAG/NAM
(waardedaling woningen). Hij ad-
viseerde daarbij de noordelijke
provincies, NGO’s, Kamerfracties
en trad als deskundige op in die
succesvolle procedure. Het boek
geeft een weinig verheffend, maar
leerzaam beeld hoe wetgeving tot
stand komt: een Staat (EZK) die lo-
kaal bestuur monddood maakt,
burgers niet hoort, open staat voor
lobbyisten en verborgen houdt ook
zelf mijnexploitant te zijn en kos-
ten draagt. Die monopolie op infor-
matie heeft, maar faalt in toezicht
op de exploitatie en nalaat onder-
zoek te doen, tegen beter weten in.
Geen kennis heeft van Nederlands
mijnrecht (Limburg), jurispruden-

tie sinds 1920 waarbij omkering
bewijslast aanvaard werd, zoals
dat ook in buurlanden het geval is
sinds de Mijnwet 1810 (Napoleon)
en mijnwetten uit de jaren tachtig
en negentig. Die als wetgever niet
kan omgaan met geologische basis-
begrippen, voortdurend uit alle
macht aan de rem hangt en ten-
slotte in 2019 een troef uit de
mouw haalt: een bestuursrechtelij-
ke (goedkopere) schadeafhande-
ling.
Het Dossier Groningen geeft ook
inzicht in mogelijkheden bij een ci-
vielrechtelijke vordering tot ver-
goeding of herstel van mijnbouw-
schade naar huidig aansprakelijk-
heidsrecht. Veel opties zijn nog
niet benut. Kennis van de geologi-
sche context in combinatie met ju-
risprudentie op verwante gebie-
den heeft hierbij meerwaarde. Re-
gisters kunnen de lezer wegwijs
maken.
Om de leefbaarheid van de inwo-
ners te verbeteren, is eerlijke com-
municatie met betrekking tot dit
dossier een vereiste. Mijn voorstel
is om alle Hogelandsters vanuit
het Nationaal Programma Gronin-
gen inhoudelijk kennis te laten ne-
men van dit boek door het gratis
ter beschikking te stellen. De ge-
meente Het Hogeland telt 21.391
huishoudens. Voor het luttele be-
drag van 845.000 euro (4,2 procent
van het totale bedrag) kan elk ge-
zin voorzien worden van dit onmis-
bare standaardwerk. Voor de bur-
gemeester is dit boek natuurlijk
een musthave en misstaat geens-
zins tussen de standaardwerken
over Ommelander borgen en
steenhuizen en boerderijen op het
Hogeland.

Wilbur J. Hollaar
Roodeschool

Kermis in Uithuizen
Ondanks enkele relschoppers was
de kermis in Uithuizen een groot
succes. Wij hebben er als flatbewo-
ners van genoten. De organisatie
was dit jaar in zeer goede handen.
Iedere morgen werd het hele plein

geveegd en de rommel opgeruimd.
Hierbij willen wij de kermisexploi-
tanten heel hartelijk bedanken. 

Namens de flatbewoners, 
L. Langeland-Hof.

Artikel 12-status
voor Het Hogeland?
Ommelander Courant d.d. 6-11-
2017: ‘Gemeente Eemsmond finan-
cieel gezond Het Hogeland in’.
Ommelander Courant d.d. 1-11-
2018: ‘Wij (het college) dragen de
gemeente Eemsmond financieel
gezond over aan Het Hogeland’.
Ommelander Courant d.d. 27-8-
2020: ‘Hogelandster raad buigt

zich over miljoenentekort’.

O ja, ik lees net ‘De Tirrel 10 mil-
joen duurder’. 

M. Blom
Uithuizermeeden 
(inwoner van de voormalige ge-
meente Eemsmond)

Concert Charivari Trio in Stedum
STEDUM  - De Culturele Raad
Middelstum organiseert zater-
dag 19 september een concert
in de Bartholomeuskerk in Ste-
dum. Daar zal het Charivari
Trio vanaf 20.15 uur een optre-
den verzorgen. 

Tijdens het concert brengt het
Charivari Trio wereldmuziek (‘Me-
lodias del Silencio’) ten gehore.
Het trio neemt de volksmuziek van
Latijns-Amerika en Oost-Europa

als uitgangspunt voor een muzika-
le reis vol omwegen, om tenslotte
thuis te komen met mooie verha-
len. Liedjes uit Turkije tot Vene -
zuela worden tot leven gebracht
met drie stemmen, drie instrumen-
ten, subtiel samenspel en avon-
tuurlijke improvisaties. 
In Melodias del Silencio worden
een dwalend meisje in Bulgarije,
nachtelijke avonturen in Vene -
zuela, een gebroken familievader
in Turkije, en een verdronken vlin-
der in Spanje samengebonden

door Roemeense zigeunermuziek,
folklore van het Argentijnse plat-
teland en swingende Cubaanse rit-
mes.  De uitvoerenden tijdens het
concert zijn Anneke Frankenberg
(viool/zang), Bart Lelivelt (accor-
deon/zang) en Gerard Schoren
(zang/contrabas).
In verband met het coronavirus is
er een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar en is reserveren noodza-
kelijk. Voor meer informatie kan
men terecht op de website
www.cultureleraad-middelstum.nl. 

Het Charivari Trio.

Nieuw fietspad over oud
stationsterrein in Adorp

De aanleg van het nieuwe fietspad tussen Adorp en Groningen is begonnen. 

ADORP - Op het terrein waar vroeger het station van
Adorp heeft gestaan, wordt een deel van de zogenaamde
doorfietsroute van Winsum naar Groningen gerealiseerd.
Het werk is inmiddels begonnen. 

Bij de opening van de spoorlijn
tussen Groningen en Delfzijl in
1884 kreeg Adorp een station.
Rond de Tweede Wereldoorlog
verloor Adorp zijn station en in
1968 werd het stationsgebouw af-
gebroken. Enkele jaren geleden
werden de mogelijkheden voor
heropening van het station onder-

zocht, maar dat leverde niets op.
Nu wordt over het oude station-
sterrein een fietspad aangelegd. 
Over de aanleg van een nieuw
fietspad tussen Winsum en Gronin-
gen wordt al jaren gesproken. Ster-
ker nog: het pad had er vijf jaar ge-
leden al moeten liggen. In die pe-
riode werd wel het nieuwe fiets-

pad tussen Bedum en Groningen
opgeleverd. Met deze Fietspaden
Plus, zoals de doorfietsroutes toen
nog heetten, wilde de provincie
brede comfortabele en veilige
fietspaden van en naar de stad
Groningen aanleggen. Een nieuw
fietspad tussen Winsum en Gronin-
gen is overigens geen overbodige
luxe. Het huidige fietspad is smal
en nodigt niet uit om op fiets naar
school of werk te gaan. 

Hoewel iedereen het belang van
de fietsverbinding inzag, liet de
start van de aanleg maar op zich
wachten. In 2016, het pad had er
toen dus al een jaar moeten liggen,
liet gedeputeerde Fleur Gräper
weten dat het fietspad in 2019 ge-
realiseerd zou worden. De tijd ver -
streek, maar de schop ging tot frus-
tratie van de toenmalige gemeente
Winsum de grond maar niet in.
,,Het wordt zodanig aangevlogen
dat 2019 niet wordt gehaald”, ver-
zuchtte toenmalig wethouder Bert
Westerink. Gedeputeerde Gräper
ontkende dit, maar Westerink
kreeg toch gelijk: het fietspad ligt
er nog altijd niet. 

De insteek nu is dat het pad eind
2021 klaar is. Het fietspad wordt
gefaseerd aangelegd. Het deel van
Adorp tot aan de Walfridusbrug
over het Van Starkenborghkanaal
is als eerste aan de beurt. Het tra-
ject tussen Adorp en Winsum volgt
daarna, al moet de provincie daar-
voor nog wel de nodige gronden
verwerven. 
Inmiddels is begonnen met de aan-
leg van het fietspad tussen Adorp
en Groningen. Zo wordt op het
voormalige stationsterrein in
Adorp een harde laag aangebracht
waar het fietspad op aangelegd
wordt. Fietspad en spoor worden
gescheiden door een sloot. Overi-
gens doet de doorfietsroute in
Adorp niet overal zijn naam eer
aan, want waar fietsers bij de krui-
sing met de Munnikeweg wel voor-
rang krijgen, moeten ze bij de
Spoorlaan voorrang verlenen aan
overstekend verkeer. Er is daar on-
voldoende ruimte om het anders
op te lossen. 

Het fietspad tussen Adorp en Gro-
ningen moet eind dit jaar klaar
zijn. 

Jubilarissen vierdaagse
UITHUIZEN - Twee vrouwen hebben afgelopen week voor de 45e keer meegedaan aan de 45e editie
van de zwemvierdaagse in zwembad De Dinge in Uithuizen. Trijn Diekema uit Uithuizen (links) en
Klaaske Boven-Hemmes uit Winschoten doken ook dit coronajaar het water in. Het hadden er overi-
gens drie kunnen zijn maar door een ongelukkige val kon de moeder van de Oost-Groningse er deze
keer niet bij zijn. Klaaske Boven was inwoonster van Uithuizermeeden maar ondanks de verhuizing
naar Winschoten is ze de afgelopen 35 jaar toch steeds naar De Dinge gekomen om mee te doen. Ze
werden met een bos bloemen in het zonnetje gezet door de organiserende zwemclub De Dinge.

Kantsters en gemeente in
gesprek over toekomst dorp
KANTENS - De gemeente Het
Hogeland gaat de komende
maanden met de inwoners van
Kantens in gesprek over de mo-
gelijkheden van de versterking
voor de toekomst van het dorp.
Hiervoor organiseert men een
serie bijeenkomsten. De start-
bijeenkomst De toekomst van
Kantens vindt vanavond plaats
in dorpshuis ‘t Schienvat.

Kantens is het eerste dorp in de ge-
meente Het Hogeland waar de ver-
sterkingsopgave grootschalig opge-
pakt wordt. Dat geldt voor particu-
liere woningen en 46 huurwonin-
gen van De Delthe.

Tijdens de eerste bijeenkomst pre-
senteert KAW Architecten de ver-

nieuwde Identiteitsstudie Kantens,
met daarin een actuele schets van
Kantens. Woningstichting De Del -
the is aanwezig om vragen van
huurders te beantwoorden. De Na-
tionaal Coördinator Groningen laat
zien hoe de tijdelijke huisvesting
aan de Bredeweg eruit komt te
zien en licht de versterkingsaan-
pak toe. Inwoners die daar behoef-
te aan hebben, kunnen ook in ge-
sprek met de aardbevingscoaches
van Mensenwerk Hogeland.

Vervolgbijeenkomsten
De gemeente Het Hogeland organi-
seert na deze startbijeenkomst een
serie vervolgbijeenkomsten om
met de inwoners van het dorp in
gesprek te gaan over de inrichting
van Kantens. De Delthe, De Natio-
naal Coördinator Groningen en

KAW zitten hier ook aan tafel. 
Burgemeester Henk Jan Bolding
en de wethouders Eltjo Dijkhuis
en Kristel Rutgers zijn vanavond
ook aanwezig. Rutgers: ,,Er komt
veel op de inwoners van Kantens
af. Sommigen verhuizen naar een
tijdelijke woning. Dan wordt hun
huis gesloopt en begint de nieuw-
bouw van hun huis. Dat is nogal
wat. Het is dan ook erg belangrijk
dat bewoners zich weer veilig voe-
len in hun nieuwe huis en buurt.
Het gaat immers om hun dorp en
hun toekomst.”

Inwoners van Kantens hebben een
uitnodiging gekregen per brief en
konden zich aanmelden. De bijeen-
komst is besloten, zodat de corona-
maatregelen nageleefd kunnen
worden.

Provincie en universiteit
helpen landbouwsector
NOORD-GRONINGEN - De
Rijksuniversiteit Groningen
heeft Martijn van der Heide
benoemd tot bijzonder hoogle-
raar Natuurinclusieve Platte-
landsontwikkeling bij de facul-
teit Ruimtelijke Wetenschap-
pen. Met deze leerstoel willen
de provincie en de universiteit
de landbouwsector helpen te
verduurzamen. 

Belangrijk daarbij is de wisselwer-
king tussen wat er verbouwd
wordt, de bodem en het landschap.
Meer gaan boeren mét de natuur,
met daarbij een goed verdienmo-
del voor de boer. Verder is het vol-
gens de provincie en de RUG be-
langrijk om natuur, landbouw en
platteland als samenhangend ge-
heel te zien. 
De bijzondere leerstoel is inge-
steld door de Vereniging voor Ho-

ger Landbouw Onderwijs (VHLO)
en richt zich op het wetenschappe-
lijk onderbouwen van natuurinclu-
sieve maatregelen in de landbouw
vanuit ruimtelijk en sociaalecono-
misch perspectief. Daarbij is er
aandacht voor de vertaling van dit
wetenschappelijke onderzoek
naar, en toepassing ervan in de
praktijk.
Prof. dr.ir. Martijn van der Heide
(1973) is landbouw- en milieueco-
noom, en houdt zich sinds 2018 als
senior beleidsmedewerker bij het
ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit bezig met ag-
ro-economische vraagstukken.
Daarvoor deed hij jarenlang fun-
damenteel en toegepast onderzoek
bij Wageningen Economic Re-
search. Ook was hij vier jaar lector
‘geïntegreerd natuur- en land-
schapsbeheer’ bij hogeschool Van
Hall Larenstein. Daardoor kent hij
zowel de wetenschappelijke als de
beleidsmatige kant van de land-
bouw.
De benoeming is voor een periode
van vijf jaar, de provincie finan-
ciert de leerstoel met 200.000 euro.

Loppersum
‘wist’ aantal
straatnamen
LOPPERSUM - De gemeente
Loppersum gaat een aantal niet-
gebruikte straatnamen intrek-
ken. Het gaat om gereserveerde
namen die nooit zijn gebruikt
en dat ook niet zullen worden.
Het betreft de Kleilaan in Gar-
relsweer, de Bosweg in Garsthui-
zen, de Rijksweg in Loppersum
en Over de Wijmers in Lopper-
sum. Die laatste benaming
wordt wel gebruikt, maar dan
om het gehele plan te noemen.
In die wijk hebben de straten
echter al een andere naam ge-
kregen.

Luchtenberg gaat
zelfstandig verder
UITHUIZEN - Carrosseriebedrijf
Luchtenberg, gevestigd op bedrij-
venterrein Edama in Uithuizen,
maakt niet langer deel uit van het
Friese AutoSchat-concern. Het Uit-
huizer bedrijf is sinds juni eigen-
dom van Chris Wiersma en gaat
weer zelfstandig opereren.

Presentatie Schoem of
De voarende Zoltkamper
ZOUTKAMP - De Groninger
novelle Schoem of De voarende
Zoltkamper wordt vrijdag 11
september gepresenteerd bij
De Batterij in Zoutkamp.

Ingeborg Nienhuis uit Vierhuizen
schreef het boek en Stichting t
Grunneger Bouk geeft het uit.
Schoem of De voarende Zoltkam-
per gaat over een groep jongens.
Doordeweeks varen ze met garna-
lenkotters op zee en in het week-
end zoeken de maten het avontuur
in en buiten de kroeg. Hades en
zijn kameraden zijn hemelbestor-
mers en lopen over van bravoure.
Ze hebben heel wat in de mouwen
en zijn voor de duvel niet bang.
Wanneer de koers van Hades’ le-
ven plotseling verandert, moet hij
alle zeilen bijzetten om zichzelf te
herpakken. Want wat wil hij eigen-
lijk met zijn leven? En dan is er
ook nog een meisje dat telkens
door zijn hoofd spookt… 
Nienhuis hoefde de inspiratie voor

haar boek niet van ver te halen.
Zelf groeide ze op in het schippers-
dorp en nog altijd is ze verknocht
aan Zoutkamp. In haar werk als
bovenbouwdocent in het voortge-
zet onderwijs komt ze veel in aan-
raking met adolescenten. Die ver-
tonen in haar optiek regelmatig
fascinerend, en soms zelfs onna-
volgbaar gedrag. De grote gemene
deler: bijna altijd komt het hele-
maal goed met die tieners.   

In het komende halfjaar maakt
Nienhuis eigenlijk een dubbelde-
buut. Eerder verscheen er welis-
waar ander werk, maar dit is het
eerste prozawerk dat ze in het Gro-
nings uitbrengt. Eind dit jaar
wordt daar een Nederlandse ro-
man aan toegevoegd die uitgege-
ven wordt door Uitgeverij Ambili-
cious in Breda. Ook die literaire ro-
man is gesitueerd in Groningen.  

Geen planschade
na bouw van
wisselwoningen
LOPPERSUM - De gemeente
Loppersum hoeft geen planscha-
de uit te keren aan mensen die
een tegemoetkoming hebben ge-
vraagd vanwege de bouw van
twintig tijdelijke wisselwonin-
gen aan de Zwartelaan in Lop-
persum. Deze huizen zijn be-
doeld voor Lopsters die tijdelijk
elders moeten wonen in ver-
band met nieuwbouw of herstel
van hun huidige woning. 
Het verzoek is beoordeeld door
Stichting Adviesbureau Onroe-
rende Zaken. Het advies aan het
Lopster college is om de aan-
vraag om tegemoetkoming in
geleden planschade af te wijzen.
Dat advies hebben B. en W.
overgenomen. 

Binnensporters
gesteund door
Loppersum
LOPPERSUM - De gemeente Lop-
persum komt de verenigingen die
vooral binnensporten financieel te-
gemoet. Door de coronacrisis heb-
ben ze maandenlang geen gebruik
mogen maken van hun vaste zaal,
terwijl de huurovereenkomsten
met de gemeente gewoon doorlie-
pen. Voor de periode van maart tot
de zomervakantie zullen de vereni-
gingen daarvoor door de gemeente
gecompenseerd worden, zo heeft
het college besloten. 
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Toukomstpanel
start met zijn werk
NOORD-GRONINGEN - Het
Toukomstpanel is gestart met
zijn werkzaamheden. Maandag
kwamen de leden voor de eer-
ste keer bij elkaar. Rob Schuur
gaat het voorzitterschap van
het panel vervullen. 

Het Toukomstpanel heeft de be-
langrijke taak om het bestuur van
Nationaal Programma Groningen
te adviseren over de besteding van
de beschikbare 100 miljoen euro
voor Toukomst. Het panel is een
doorsnee van de Groningse bevol-
king: een mix van geslacht, leef-
tijd, woonplaats en beroep.  Rob
Schuur is oud-bestuursvoorzitter
van onderwijsinstelling Noorder-
poort en woont en werkt al zijn he-
le leven in stad en ommeland. Zijn
ambitie: ,,Ik ben al jaren geïnteres-
seerd in manieren om de democra-
tie te vernieuwen, burgers écht te
betrekken bij beleidskeuzes. Dat is
wat gebeurt bij Toukomst en dat

spreekt mij zeer aan.’’ Er was veel
belangstelling om deel te nemen
aan het panel. Uit 243 aanmeldin-
gen heeft een notaris twintig Gro-
ningers geloot om deel te nemen.
De doelstelling van Rob Schuur is
dat het panel ‘projecten aandraagt
waarvan iedereen zegt: ja, dít zijn
de projecten die we hier nodig
hebben’. De oproep aan de Gronin-
gers om ideeën in te sturen voor
Toukomst, project van Nationaal
Programma Groningen, is een
groot succes geworden. In totaal
zijn 900 ideeën ingebracht, die
moeten bijdragen aan de toekomst
van Groningen. De afgelopen tijd
is gewerkt aan het bundelen van
ideeën die elkaar aanvullen en
versterken.  Aan alle inwoners van
Groningen wordt binnenkort ge-
vraagd de Toukomstprojecten te
beoordelen op Toukomst.nl. Het
Toukomstpanel gaat deze beoorde-
lingen samen met de inbreng van
externe deskundigen gebruiken
voor het advies aan het bestuur
van Nationaal Programma Gronin-
gen. Het panel geeft daarin aan
welke Toukomstprojecten volgens
hen uitgevoerd moeten worden.
Naar verwachting is dit advies in
januari klaar. Oorspronkelijk zou
dit eerder, maar door de coronacri-
sis en de omvang van het aantal in-
gebrachte ideeën en de zorgvuldig-
heid die de beoordeling vraagt, is
er wat meer tijd nodig.

Janneke Jager tijdens haar optreden in Oosternieland. Foto: Dick Stoppels.

Janneke Jager vermaakt
publiek in Oosternieland
OOSTERNIELAND - Voor de
tweede maal binnen een jaar
heeft cabaretière Janneke Ja-
ger een zeer geslaagd optreden
in Oosternieland verzorgd.
Evenals vorig jaar tijdens haar
show Femme Fatale in de uit-
verkochte St. Nicolaaskerk was
ook de, tot theaterschuur omge-
bouwde, kapschuur van Leo Lu-
ten tot de laatste stoel uitver-
kocht. 

Zo’n 75 personen bezochten dit op-
treden dat door de activiteiten
commissie Oosternieland werd ge-
organiseerd in een corona-proof in-
gerichte zaal.

De uit Uithuizen afkomstige Jan-
neke Jager bracht een derde try-
out van haar nieuwe programma
Fantoomgeluk. Ze werd daarin mu-
zikaal bijgestaan door Timo Menk-
veld en Bas Bons.
In haar ‘fout-nostalgische cabaret-
tip’ nam Janneke Jager haar pu-
bliek mee naar haar zolderkamer
van de jaren ’tachtig, waar ze na
het vinden van een oude tas met
cassettebandjes wordt terug ge-
slingerd naar haar jeugdtijd. Daar-
in kwamen nieuwsberichten en
(foute) muziek uit die tijd naar bo-
ven en dat was het begin van een
show waarin ze zich terugkijkend
afvraagt of al haar destijds gekoes-
terde dromen uiteindelijk bewaar-

heid zijn. Met daarbij de centrale
vraag: Wat als……? Deze teksten
werden afgewisseld met een aan-
tal gespeelde en gezongen liedjes.
Daarmee werd de show er een van
veel jeugdsentiment gecombi-
neerd met levensvragen. Uit het
publiek kwamen veel reacties van
herkenning en waardering. 
Na afloop besprak de artieste haar
optreden met menig oude bekende
en werden ook daar weer herinne-
ringen opgehaald. 

Dorpsbelangen Oosternieland kan
terugkijken op zeer geslaagd eve-
nement en de woorden van voorzit-
ter Eppe Scholtens waren duide-
lijk: ,,Dit smaakt naar meer.’’

Bovenste rij vanaf links de VVD-ers Laura Wilke de Souza, Chris Ronde, Rutger Smit en Eduard
Mulder; onder:  Jenz Verbogt, Hans Ronde, Bert-Jan Huizing en Frans Ozinga.

VVD Eemsdelta stelt
kandidatenlijst vast
LOPPERSUM - De leden van de VVD Eemsdelta hebben
maandag de kandidatenlijst vastgesteld. Gekozen is voor
een mix tussen ervaring en nieuwe enthousiaste mensen.
Eduard Mulder was in juni al benoemd als lijsttrekker.

Op plek 2 staat de huidige wethou-
der uit Delfzijl Hans Ronde, die te-
vens de kandidaat-wethouder is
voor de VVD. Hij wordt op plek 3
gevolgd door het huidige raadslid
in Loppersum, Bert-Jan Huizing.
Jenz Verbogt is de kandidaat voor
de VVD uit Appingedam. Hij staat
op plek 6. Eerste vrouw op de lijst
is nieuwkomer Laura Wilke de
Souza (24) uit Delfzijl, die op plek
7 staat. Andere nieuwkomers zijn
Frans Ozinga (29) uit Stedum op
plek 4, Rutger Smit (19) uit Delf-
zijl op plek 5 en Chris Ronde (28)

uit Delfzijl op plek 8.

Arie Heuvelman, sinds 2010 aan-
voerder en het boegbeeld van de
VVD, zal zijn ervaring blijven in-
zetten als lijstduwer. Tineke Naafs
uit Wagenborgen doet na drie pe-
riodes in de raad van Delfzijl in
verband met gezinsuitbreiding een
stapje terug op de kandidatenlijst.
Zij zullen beiden hun kennis over-
dragen aan de nieuwe lichting kan-
didaten.
Lijsttrekker Eduard Mulder is zeer
content met de kandidatenlijst.

,,Het is een mooie lijst met 26 be-
trokken personen waarmee we ons
gaan inzetten voor de nieuwe ge-
meente Eemsdelta. Wij willen de

ruimte geven aan initiatieven van
inwoners en ondernemers om de
kansen te benutten in de nieuwe
gemeente”, aldus de lijsttrekker.

IMG ontvangt bijna
1200 schademeldingen
NOORD-GRONINGEN - Het In-
stituut Mijnbouwschade Groni-
gen (IMG) heeft vorige week
1168 nieuwe meldingen van
aardbevingsschade ontvangen. 

Omdat er slechts 595 meldingen
werden afgehandeld, is de berg
met werk dus wederom flink ge-
groeid. Er is nu 336,8 miljoen euro
schadevergoeding toegekend.
Met de structureel hoge instroom
van schademeldingen, met niet zel-
den meer dan 1100 per week, staat
de doorlooptijd van de afhande-
ling onder druk. Het aantal afge-
handelde schademeldingen blijft
vooralsnog achter bij deze hoge
aantallen. Dit is nu terug te zien in

de weer toegenomen verwachte
doorlooptijd voor afhandeling van
een reguliere schade naar zeven
maanden. De schade-opnames en
adviesrapporten stijgen wel per
week, wat bijdraagt aan een gun-
stige ontwikkeling van de ver-
wachte doorlooptijd. Maar dat ef-
fect is nog onvoldoende om de in-
stroom op te vangen.

Er werden afgelopen week 536 be-
sluiten genomen waarmee 595
schademeldingen werden afgehan-
deld. Bij 35 besluiten werd de aan-
vraag volledig afgewezen. Het
IMG kent bij gemiddeld 94,5 pro-
cent van de schademeldingen voor
fysieke schade een schadevergoe-
ding toe. 

‘ Goud van Oud’ 
op Hemonycarillon

Henk Veldman speelt zondag ‘gouwe ouwe’.

MIDDELSTUM - Henk Veld-
man zal zondag het concert op
het Hemonycarillon van de
Hippolytuskerk in Middelstum
verzorgen. Het concert is van
14.00 tot 15.00 uur.  Het thema
is Goud van Oud.

Voor deze bespeling kiest Veld-
man namelijk voor muziek uit de
16e eeuw, oorspronkelijk geschre-
ven voor luit maar zal op het caril-
lon uit 1662 worden vertolkt door
de reguliere bespeler. Luitmuziek
van Nicolas Vallet, Anthony Hol-
borne, Francis Cutting en John
Dowland.  Luitmuziek laat zich uit-
stekend verklanken op de beiaard.
De luit is het instrument uit de re-
naissance dat goed de humanisti-
sche zienswijze weerspiegelt. Was

de muziek voordien nog verheven
en voornamelijk op het goddelijke
gericht, nu stond de mens en zijn
emotie centraal.
Met name het mislukken in de lief-
de en alle daarbij behorende ge-
voelens, het verlangen en de ge-
passioneerde romance, waren zeer
geliefde onderwerpen. Het be-
roemde lied Flow my tears werd
door alle Europese componisten
van die tijd bewerkt, ‘gecoverd’
zou je kunnen zeggen.Dat gebeurt
tot op de dag van vandaag, ook de
Britse muzikant Sting heeft er een
bewerking op gemaakt.
Voor de toehoorders is er ruimte
genoeg om op afstand te luisteren.
De toren blijft voorlopig gesloten.
Het volledige programma is te vin-
den op de website carillonmiddel-
stum.nl. 

Wehesters gaan wadlopen
WEHE-DEN HOORN - 21 kinderen en 21 ouders uit Wehe-den Hoorn hebben zaterdag onder leiding
van gids Peter Rozema een wadlooptocht gemaakt (foto). De jaarlijkse vakantiespeldagen in het dorp
gingen dit jaar in verband met corona niet door. Om de kinderen toch wat te bieden, hebben de Wehe -
sters Irma Kamminga en Peter Rozema het ouder en kind-wadlopen bedacht. Zowel jong als oud ge-
noot met volle teugen van het uitstapje. Terug in het dorp werd er voor iedereen en patatje geserveerd
in café Hoornstertil.

Whatever’s Left tijdens een eerder optreden op Andledon. 

Muziekfestival Kleintje
Kingsday op Andledon
DEN ANDEL - Cultuurerf An -
dledon aan de Kruisweg in Den
Andel zal zondag van 13.00 tot
18.00 uur het muziekfestival
Kleintje Kingsday organiseren. 

Het betreft de kleinere variant van
het jaarlijkse Kingsday Festival,
dat in verband met de coronamaat-
regelen op Koningsdag geen door-
gang kon vinden.
Tijdens de middag in fantasysfe-
ren, die bij mooi weer in de ruime
tuin van het Cultuurerf zal plaats-
vinden, staat zoals gebruikelijk de
muziek centraal. Een drietal acts
zal optreden voor het publiek. De
eerste act betreft het trio Parsley,

bestaande uit Marieke Lesparre
(Keltische harp), Hans Elzinga (gi-
taar) en Maaike de Waal (onder
andere Ierse fluit en dwarsfluit).
Het drietal, dat vorig jaar onder
meer heeft optreden op het fanta-
syfestival Elfia, speelt op akoesti-
sche wijze Keltische traditionals
en eigen nummers. 
De tweede groep die zal optreden
betreft de band Whatever’s Left.
Deze opkomende folk-rockband
heeft in de voorgaande jaren vele
festivals en kroegen mogen mee-
nemen in de Ierse sfeer. De band
speelt bekende en minder beken-
de covers  van bands als Flogging
Molly, Fiddlers Green, Dropkick

Murphys en Alestorm. Daarnaast
werken ze hard aan een eigen folk -
repertoire. 
De derde act die tijdens de fanta-
symiddag zal optreden is The Jolly
Gents. Het duo, bestaande uit
Sjoerd van Ravenzwaaij en Tom
van Aarle, speelt uptempo folk op
banjo en accordeon. Op Andledon
spelen ze nummers van hun eerste
cd, die onlangs is uitgebracht.     
Het Kleintje Kingsday-festival
start om 13.00 uur en duurt tot
18.00 uur. Het aantal bezoekers is
beperkt. Gasten dienen een plaats
te reserveren via het mailadres
van Andledon. De entree is niet
gratis. 

ZomerJazzIetsTour
succesvol verlopen
OOSTUM - De ZomerJazz -
IetsTour, die zaterdag in onder
andere Oostum werd gehouden
als alternatief voor de jaarlijk-
se ZomerJazzFietsTour, is een
groot succes geworden. 

In verband met de richtlijnen van
het RIVM kon het muziekfestival
in oude kerkjes en boerenschuren
niet doorgaan. Maar daar liet de
organisatie het niet bij zitten. Om
de vele fietsende jazzliefhebbers
toch een mooie middag te kunnen
bezorgen, ging men online. 

Enthousiast
Niels Smit Duyzentkunst is razend
enthousiast over het verloop van
de online-editie: ,,Voor ons was het
nogal een experiment. We gingen

aan de slag met iets, waar we nog
nooit mee te maken hadden gehad.
Maar wonder boven wonder liep
alles van een leien dakje. Er wer-
den drie concerten gehouden in
het kerkje van Oostum en eentje
op locatie in Maarhuizen. Daar-
voor zorgden de formaties Wu
Wei/Klaas Hekman, Turkish Pimp-
kin, Eric Boeren 4tet en Bite the
Gnatze. Naast de aangekondigde
concerten werd er ook nog een
aantal duoconcerten gehouden in
de open lucht waar gelegenheids-
koppels, samengesteld uit leden
van de vier formaties, speelden.
Het bleek een gouden greep, waar
de muzikanten zelf razend enthou-
siast over waren.”  

Weergoden
De weergoden waren de organisa-
tie zeer welgezind. Daardoor kon
ook de contrabas naar buiten.  Het
streamen begon om 13.00 uur en
pas tegen 18.00 uur werd er een
punt achter gezet. Van de duocon-
certen zijn opnames gemaakt, die
na bewerking op de site van de
ZJFT worden geplaatst. 

Leden van
opgeheven kerk
treffen elkaar
EENRUM - Leden en belang-
stellenden van de vorig jaar op-
geheven doopsgezinde gemeen-
te in Eenrum willen, ook al be-
staat de gemeente niet meer,
toch de onderlinge contacten
blijven onderhouden. Dat bleek
zondag tijdens een gemeen-
schappelijk uitstapje. Er werd
een bezoek gebracht aan Garn-
werd aan Zee, Zoutkamp en
Suyderoogh in Lauwersoog.
Hier genoot het gezelschap van
een sandwichbuffet. Het was de
bedoeling dat men elkaar al eer-
der zou treffen tijdens een bij-
eenkomst waar de door Roelf en
Margriet van der Tuuk samen-
gestelde herdenkingsbundel zou
worden uitgereikt. Het coronavi-
rus gooide roet in het eten: de
bijeenkomst ging niet door en
de bundel werd opgestuurd.
In het najaar komt, volgens
reeds eerder gemaakte afspra-
ken, de bestaande gespreks-
groep onder leiding van domi-
nee Geert Brüsewitz bijeen in
het dorpshuis van Eenrum. De
voormalige kerkenraad gaat
daarnaast kijken waar informe-
le ontmoetingen kunnen worden
gehouden. 
Een deel van de leden heeft zich
inmiddels aangesloten bij de
doopsgezinde gemeente Gronin-
gen, anderen gingen naar de ge-
loofsgemeente in Noordhorn en
weer anderen zijn zoekende.

Bedum krijgt Melkweg
BEDUM - De oostelijke ontsluitingsweg in Bedum, bedoeld voor
vrachtverkeer van en naar de fabriek van Friesland Campina aan de
Noordzijde van Bedum, gaat de naam Melkweg krijgen. 
Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Het Hoge-
land besloten. Het naamvoorstel werd al in 2016 gedaan bij de toen-
malige gemeente Bedum en is afkomstig van de heer E. Berends uit
Bedum. De naam refereert aan de inhoud van de vrachtwagens die da-
gelijks af- en aanrijden naar de zuivelfabriek. De werkzaamheden
voor het aanleggen van de ontsluitingsweg zijn al in volle gang. In de
loop van volgend jaar zal de weg aan de noordzijde van het spoor wor-
den opgeleverd. 
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Antiek en Curiosa

Tuinieren Computers

Zelf te plukken:
Victoria pruimen à €2,- p/kg.

Bramen €3,- p/kg.
Peren à €1,- p/kg.
Hobbykwekerij 

De Streekhof, Den Andel
Verkoop do. vrij. en zat.

06-12065989.

De Luingahof Bierum
Volop pruimen, zomer-
appels, fruit, groenten,

spekbonen, nieuwe
aardappelen, bio-vlees,

boerenkaas. Terras in de
boomgaard. 

Openingstijden: di. t/m
do. 13-18 uur, vrij. 9-18
uur, zat. 9-17 uur. Borg-

singel 9 Bierum, 
0596-591859.

www.luingahof.nl
Houten bed 1.40x2.00 m +
nieuw matras. Vr.pr. €100,-

Tel: 06-23078159

Weekendaanbieding: 
zolang de voorraad strekt. 
Jansen EBG 100 motor-
grondboor met 2 boren en

verlengstuk, €295,00
EGO heggenschaar

HT2401E + accu en lader
(kit) €269,00

Atlas super bladhark 60
cm €17,95

Dick Norg smederij en 
tuintechniek 0595-422402

www.dicknorg.nl

Nwe. aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar.
Nieuwe uien en spitskool.

Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM

industrie- en garagedeuren.
Levering, reparatie en on-
derhoud. Tel. 0595-497024.

HORLOGEBATTERIJEN
Inclusief montage 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur na-
tuurproduct, dus milieu-
vriendelijk. Project- en Wo-
ninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Lop-
persum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

Gratis halen wij uw 
oude wasmachines,

vaatwassers,  kachels,
fietsen enz., tevens te

koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 

06-57148394/
06-41798273

DE CAMERA MET DE
MOGELIJKHEDEN DIE U

ZOEKT VINDT U BIJ 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400. .

www.vaszlovszky-winsum.nl

PASFOTO’S 
GEGARANDEERD GOED 

VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

OC: regionaal de beste.

Wegens opheffing
1 comtoise klok met

bloemslinger; 1 rail bui-
ger; 1 workmate; 6 kle-
dingrekken v.a. €10,-; 

1 shop systeem, geheel
verstelbaar ± 4x3 mtr.;
1 tafelburo, eiken met

laden.
CORDES mode wonen
Kerkstraat 6 Warffum

Tel: 0595-422064
Weekendaanbieding: 

zolang de voorraad strekt. 
Jansen EBG 100 motor-
grondboor met 2 boren en

verlengstuk, €295,00
EGO heggenschaar

HT2401E + accu en lader
(kit) €269,00

Atlas super bladhark 60
cm €17,95

Dick Norg smederij en 
tuintechniek 0595-422402

www.dicknorg.nl

Stokspekbonen,
Heinrichsreuzen,

aardappelen Doré en 
Frieslanders, div. 

groenten, courgettes,
tomaten, scharreleieren,

potgrond enz.
Fam. Ten Hove, 

Trekweg 38, 
Doodstil (Zandeweer), 

0595-432927.

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

Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail toezenden. Het
adres hiervoor luidt: 
ommelander@noordpers.nl

Te koop gevraagd
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Te koop aangeboden Te koop aangeboden

UITVERKOOP bij de
“SNUISTERIJ”

Roestvrijstaal/Houten
doosjes/Horloges/Bril-
len/Kettingen/Kleding/

Boeken/Schalen/
Lepeltjes. Allemaal 3
stuks 30% korting en
verder bieden maar!

Boermanjeweg 9 
Usquert

vr-za-zon 13/17 uur.

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

Voor al uw wand- en pla-
fondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerk-
zaamheden. Tel. 06-
54917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen. 

HARTLIEF ORGELSERVICE
Reparatie alle electronische

muziekinstrumenten o.a.
Johannus, Content. Ook

het juiste adres voor repa-
ratie van Yamaha digitale
piano’s, keyboards enz.

(ook in de garantie periode)
Officieel YAMAHA 
SERVICE CENTER, 
tel. 050-4094865, 

hartlief@yamaha.nl

Leg- en sierkippen
en kippenhokken. 
Pluimveebedrijf

Kuipers tel: 0599-612038.
Zie onze site.

Trimsalon Trimtastic
Dé trimsalon voor uw dier.

Tel: 06-38449229.
R.P.Dojesweg 11 Uithuizen.

DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onder-
houd van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier. 

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

Tuinieren

Aanbieding personeel

Dieren

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

Kappen van bomen, het
versnipperen van snoei-
hout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden. 

Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

Dienstverlening 
JAN DOFF 

UITHUIZERMEEDEN
- Spitten en frezen 

van uw tuin
- Het leggen van riolering

- Het draineren van 
uw tuin of paardrijbak

- Het rooien van 
hagen en struiken

- Het slopen en afvoeren
van beton en asfalt

- Beschoeiing plaatsen
- Het uitgraven en aanleg-
gen van uw oprit en terras

- Bomen zagen
- Gras zaaien

Tel. 06-21990614

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

Landbouw

Poelma Computer Service
Wierhuisterweg 67

9968 AP Pieterburen
Tel: 0595-528576
Tel: 06-12587813

www.poelma-computers.nl
www.poelma.nl

De Zaak Ulrum
Gespecialiseerd in het

veegschoon opleveren van
woningen. De onkosten

worden verrekend met uw
inboedel.

Contact: Peter Woddema
Tel: 06-13840504

p.woddema@hetnet.nl

U wilt uw MEUBELEN op-
nieuw laten BEKLEDEN? Ga
dan naar een vakkundig en
voordelig adres: W. Hem-
mes, Hoofdstraat Oost 37,
Uithuizen. Ons telefoonnr.
0595-431675.

Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per telefoon opgeven. Het
nummer  is (0595) - 437777.

Diversen
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FAMILIEBERICHTEN FAMILIE-
BERICHTEN

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

- Telefonisch opgeven:
0595-437777

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

- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen
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is  precies wat Jacob zei toen de
plannen om de Gromasgro te gaan
fietsen op tafel kwamen. Wat is nu
twee dagen afzien in vergelijking
met allen die met de gevreesde
ziekte in aanraking komen?” 

Uitdaging
,,Ik ben 63, Albert 64 en Jannes is
70 jaar”, vertelt Drenth. ,,Wij mo-
gen en kunnen nog steeds schaat-
sen, skeeleren en fietsen wanneer
we dat willen. Hoeveel mensen
zijn er niet die dat ook graag zou-
den willen, maar dat nooit meer
kunnen doen. En dan is het alleen
maar mooi dat er initiatieven zijn,
zoals Albert die heeft bedacht, om
de strijd tegen kanker te steunen.
Ik moet zeggen dat ik mij er ook
echt op verheug om deze uitdaging
aan te gaan”, aldus Drenth die

plan om het direct met een grote
groep te doen, konden we Albert
uit zijn hoofd praten zodat er ko-
mend weekend eerst een try-out
op het programma staat. Dan gaan
we als drietal de route fietsen,
maar die hebben we eerst al in
vier blokken  verkend. Want laat
één ding duidelijk zijn: een onder-
neming als deze begint met een
goede voorbereiding”, vertelt Ka-
dijk, die daarin gesteund wordt
door de ook bij het gesprek aanwe-
zige Jacob Drenth uit Oostwold.
,,Het is zeker geen tocht die je
zomaar even doet, maar via Google
Maps fietsen we wel via de kortste
route. Dat betekent wel dat we ook
door steden zoals Zwolle en Apel-
doorn fietsen. We hebben name-
lijk duidelijk afgesproken dat we
echt de kortste route gaan fiet-

WESTERNIELAND - Jannes
Kadijk uit Westernieland zal
komend weekend samen met
Albert Bakker en Jacob Drenth
een sportieve uitdaging aan-
gaan. Het drietal fietst dan na-
melijk van Groningen naar
Maastricht en weer terug. De
tocht dient als try-out voor het
evenement Gromasgro dat het
drietal in 2021 wil organiseren
en waarbij het uiteindelijke
doel is om geld in te zamelen in
de strijd tegen kanker. 

door Johan Staal

Ruim twee maanden geleden
kwam oud-marathonschaatser Al-

sen.” Een route die dus ruim 650
kilometer bedraagt waar de man-
nen als het allemaal meezit maxi-
maal 36 uur over willen doen. ,,Dat
is wel ons streven”,  vertelt Jannes
Kadijk, ,,maar dat is niet echt ons
doel. Ons doel is dat we de route
willen rijden in aanloop naar wat
volgend jaar een groter evene-
ment moet worden. Dan is het plan
om deze tocht met bijvoorbeeld
vijfentwintig deelnemers te gaan
rijden en dat zij dan via spon-
soring, wat wij dit jaar ook doen,
een bedrag van 1000 euro per per-
soon meebrengen wat naar het Ko-
ningin Wilhelmina Fonds gaat.
Want geld inzamelen voor het goe-
de doel is uiteindelijk waar het
echt om draait. Natuurlijk gaan we
ook voor het sportieve en zal het
voor ons afzien worden, maar het

door Jannes Kadijk een tempobeul
wordt genoemd. ,,Jacob en Albert
zullen wat meer kopwerk doen dan
ik. Naast dat ik wat ouder ben, heb
ik in de winterperiode door een
heupblessure niets kunnen doen.
Dat zorgde er voor dat ik in het
voorjaar mijn conditie weer wat
moest opbouwen. En verder had ik
al heel lang geen 150 kilometer of
meer gefietst. Het zal daarom ook
wel even een strijd worden om op
één dag ruim 300 kilometer te fiet-
sen en om dat de volgende dag
nogmaals te doen.” 

Ondersteunen
Een belangrijke rol op de achter-
grond is weggelegd voor Grietje
Kadijk en Greetje Schrik, de part-
ner van Albert Bakker, Beide da-
mes zullen de drie mannen op hun
tocht dwars door Nederland onder-
steunen door onderweg voor eten,
drinken en eventueel droge kle-
ding te zorgen. ,,We hebben afge-
sproken dat we na ongeveer iedere
zestig kilometer ergens zullen
staan zodat Jacob, Albert en Jan-
nes even wat kunnen eten en drin-
ken,” vertelt Grietje Kadijk, die de
lol van het evenement wel inziet.
,,Het is in de eerste plaats heel erg
moedig van de mannen om 650 ki-
lometer in twee dagen te fietsen.
Maar het moeten voor ons alle vijf
ook twee gezellige dagen worden
want dat maakt het denk ik men-
taal toch wat minder zwaar.” Een
opmerking waar Jacob Drenth het
roerend mee eens is. ,,We hebben
zoals gezegd ondertussen het hele
traject in vier delen gefietst. Dat
heeft ons laten zien dat Nederland
qua natuur een prachtig land is
met mooie dorpjes en steden. En
dat gaan we dus komend weekend
nogmaals zien en daarom hoop ik

WINSUM - Zangeres Alma
Loorbach uit Winsum heeft een
nieuw lied met bijbehorende
videoclip uitgebracht: Kleine
Vredesduif. Het lied is haar
 reactie op de staat van de we-
reld. Loorbach maakt zich zor-
gen over waar we met elkaar
naartoe gaan. Haar grootste
zorg is de strijd tussen mensen
zelf. Ze hoopt de mensheid met
haar nieuwe lied stof tot naden-
ken te geven. ,,Ik hoop dat de
vredesduif mag terugkeren in
ieders huis en dat mensen blij-
ven nadenken over de gevolgen
van wat ze doen.” 

door Saffira Rijkee

Het nummer Kleine Vredesduif
lag al een tijdje op de plank, ver-
telt zangeres Alma Loorbach. ,,Ik
schreef het op de dag dat de Twin
Towers in elkaar storten. Ik was
geëmotioneerd en dan ben ik ook
geïnspireerd. Het liedje bleef lig-
gen en nu er zoveel speelt in de
wereld kwam het weer boven. Het
past precies in deze tijd. Oorlog is
dichterbij gekomen. Voordat er
oorlog komt zijn er vaak vele klei-
ne dingen die spelen en ik hoop
niet dat het gebeurt, maar die klei-
ne dingen kunnen uitlopen op iets
groots. Daar ben ik ongerust over:
vooral over de strijd tussen men-
sen zelf.” 
Met Kleine Vredesduif geeft Loor-
bach uiting aan haar zorgen en
probeert ze aan te kaarten wat ze
wereldwijd ziet gebeuren. ,,Alle

rellen, alle frustratie die in men-
sen zit. Het lijkt als een vulkaan
tot uitbarsting te komen. Hele-
maal nu door corona het gewone
leven is stopgezet. Dan komen de
frustraties naar boven. Al die zor-
gen, mensen die hun banen kwijt-
raken. Dat bedoel ik met de vre-
desduif: ik hoop dat die mag terug-
keren in ieders huis. Verandering
moet bij jezelf beginnen en ik
hoop dat mensen daar meer bij stil
gaan staan. Dat ze blijven naden-
ken over de gevolgen van wat ze
doen.”

Ademen
Zingen betekent haar hele leven al
veel voor haar. ,,Het is als ademen
voor mij. Ik word altijd blij als ik
kan zingen, het is voor mij een
 uiting van emotie die bij het leven
hoort.” 

Loorbach groeide op in de muziek.
Ze werd geboren in Baflo en is af-
komstig uit een oud Groninger mu-
zikantengeslacht. Haar ouders
werkten onder andere jarenlang
samen in het succesvolle amuse-
mentsorkest The Moonlightserena-
des. Ook Alma ontdekte haar lief-
de voor muziek en in 1975 ont-
moette ze haar man en toetsenist
Cor de Boer. Samen werkten ze in
de allround formaties: Alma and
the Piecordo’s, Combo Alma Loor-
bach en Troef. De laatste jaren
heeft De Boer met zijn eigen label
ABC-Music de opname en produc-
tie van Alma haar Gronings- en
Nederlandstalige liedjes verzorgd.
Samen zingen deed Alma ook met
haar neef Jan Loorbach. Hij is ook
bekend als Johnny Bach. 

Dankbaar
In 2014 onderging Alma vanwege
de zeldzame longziekte waar ze
sinds 2001 aan lijdt een dubbele
longtransplantatie. Zonder die
operatie was ze er niet meer ge-
weest. Het is een wonder waar ze
elke dag dankbaar voor is. ,,Ik ben
een levend voorbeeld van wat or-

gaandonatie kan betekenen voor
een ander.”
Haar ziekte en de operatie hebben
haar leven veranderd. ,,We waren
altijd professionele muzikanten,
nu niet meer. Maar waar één deur
gesloten wordt, gaat een andere
open. Ik hoef niet meer, ik mág.
Waar vroeger nooit genoeg tijd
was, kan ik nu heel lang broeden

op ideeën. Er is ruimte in mijn
hoofd gekomen en ik heb ontdekt
dat ik teksten kan schrijven met
melodieën erbij. Ik heb een weg
gevonden om toch bezig te blijven
in de muziek en mijn ei kwijt te
kunnen.”
Ook de tekst van Kleine Vredes-
duif is van Alma’s eigen hand.
Haar liedjes hebben altijd een
boodschap. Door haar ziekte is ze
het leven anders gaan bekijken en
dat heeft invloed op haar muziek.
,,Je gaat dingen meer waarderen.
Mensen, waar maak je je druk
over?, denk ik wel eens. Maar na-
tuurlijk heeft iedereen zijn eigen
levensweg en moet iedereen op

zijn eigen manier ontdekken wat
echt belangrijk is.” 
Slechts één op de paar miljoen
mensen krijgt de longziekte die Al-
ma heeft. Toch heeft ze nooit ge-
dacht: waarom overkomt mij dit?
,,Ik denk eerder: waarom zou het
mij niet overkomen? Een ander
overkomt het ook. Ziek zijn leert
je anders naar het leven kijken,
meer relativeren.”

Hoop
‘De wereld huilt’, zingt Alma in
Kleine Vredesduif. Alma: ,,Zo is
het ook. We zitten wereldwijd in
hetzelfde schuitje. Natuurlijk heb-
ben wij hier veel luxe vergeleken

met sommige andere landen. Maar
verdriet is verdriet”. 

Het lied zet zeker aan tot naden-
ken. ‘Waarom in de wereld nog
steeds zoveel haat?/Als dit toch zo
doorgaat dan is het te laat./Daarom
kleine duif, sla je vleugels nu uit
om vrede te brengen in ieder huis’. 
Hoop heeft Alma altijd. ,,Geweld
en onbegrip voor elkaar hebben
nog nooit iets opgelost. Liefde en
wederzijds respect zijn de weg
naar een betere wereld waarin we
met elkaar moeten kunnen leven.
Ik hoop dat Kleine Vedesduif een
boodschap mag zijn voor iedereen
om daar eens bij stil te staan.”

� Alma Loor-
bach: ‘We zit-
ten wereldwijd
in hetzelfde
schuitje’.

bert Bakker (winnaar van de Noor-
der Rondritten van 1985 en 1986.)
bij zijn schaatsmaten Jacob
Drenth en Jannes Kadijk met het
idee dat hij een fietstocht van Gro-
ningen naar Maastricht en weer te-
rug wilde organiseren. Dat is een
tocht van ruim 650 kilometer. Het
idee van de ook nu nog steeds als
schaatser en op de skeelers actief
zijnde Bakker was in eerste instan-
tie, zo vertelt Jannes Kadijk, om
dat met een grote groep te gaan
doen. ,,Toen Albert met het plan
kwam om een tocht te organiseren
met als doel om geld in te zamelen
voor de strijd tegen kanker, waren
Jacob en ik direct enthousiast. Het
mag duidelijk zijn dat alles wat we
in de strijd tegen deze vreselijke
ziekte kunnen doen alleen maar
positief te noemen is. Maar het

FIETSENdoor Nederland in
de strijd

tegen
kanker

ALMA LOORBACH
komt met
Kleine 
Vredesduif

oprecht dat onze try-out een ver-
volg krijgt. Want dat is uiteinde-
lijk waar we het voor doen. We
willen er volgend jaar absoluut
een vervolg aan geven. En om heel
eerlijk te zijn moet dat ook want
iedereen heeft wel een dierbare
die in strijd is met de zo gevreesde
ziekte of die de strijd zelfs heeft
verloren. Op een heel andere ma-
nier gaan wij komend weekend
ook strijd leveren, want er zullen
natuurlijk momenten komen
waarop wij het zwaar hebben.
Maar ik heb Albert en Jannes le-
ren kennen als twee sporters met
het juiste karakter en dus ver-
wacht ik op dat gebied geen hele
grote problemen. Het enige pro-
bleem kan zijn dat nek- en schou-
derspieren ons parten gaan spe-
len. We zitten namelijk steeds in
dezelfde houding en daar onder-
vonden we, en vooral wanneer de
weersomstandigheden niet echt
goed waren, toch wat hinder van.
Maar verder verwacht ik geen fy-
sieke problemen waardoor we
naar mijn idee zondag rond 18.30
uur weer bij Schaatscentrum Oos-
terhaven aan de Oosterkade in
Groningen aan zullen komen. Dat
is trouwens een dag eerder om
06.30 ook ons vertrekpunt, want
het Schaatscentrum is namelijk de
sponsor van onze kleding en als ge-
baar starten en finishen we daar
ook.” Zo hebben de drie mannen
niets aan het toeval overgelaten
en is het alleen het weer dat nog
roet in het eten kan gooien. ,,De
vooruitzichten zijn gelukkig niet
echt slecht te noemen. En daar ho-
pen we dan maar op”, lacht Jan-
nes Kadijk. ,,Het weer hebben we
helaas niet in hand. Maar voor de
rest zijn we klaar voor deze mon-
stertocht.” 

Zangeres uit Winsum
komt met nieuw

nummer en videoclip

� Jannes Kadijk
uit Westernie-
land wordt ge-
flankeerd door
Albert Bakker
(links) en Jacob
Drenth. De drie
fietsen komend
weekend van
Groningen naar
Maastricht en
weer terug om
geld op te halen
in de strijd te-
gen kanker. 
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Gedeputeerde Nienke Homan heeft de officiële opening van het hoogspanningsstation verricht. 

Hoogspanningsstation 
in Eemshaven in gebruik

Groninger Belang bezorgd
over voortgang Lelylijn
NOORD-GRONINGEN -  De
aanleg van de Lelylijn zou fan-
tastisch nieuws zijn voor het
Noorden en dus de provincie
Groningen. Dat vindt de Sta-
tenfractie van Groninger Be-
lang. Die partij is alleen wel be-
zorgd over de voortgang van
het treinproject. 

Van Duitsland tot aan de Tweede
Kamer in Den Haag is men enthou-
siast over de aanleg van de Lely-
lijn. ,,Helaas neemt het College
van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen een afwach-
tende houding aan en verschuilt
gedeputeerde Fleur Gräper zich
achter een stapel onderzoeken die
ze nog wil doen. Ondertussen den-
dert de trein onverminderd hard
door en dreigt Groningen de aan-
sluiting te verliezen”, stelt
 fractievoorzitter Bram Schmaal. 
In de Provinciale Staten is eerder

dit jaar unaniem een motie aange-
nomen, waarin het college wordt
opgeroepen door te pakken met de
Lelylijn. Alle fracties in de Provin-
ciale Staten zijn overtuigd van de
kansen die de aanleg van deze
spoorverbinding tussen Hamburg
en Amsterdam, via Groningen,
biedt. Schmaal van Groninger Be-
lang: ,,De Lelylijn is belangrijk
voor de sociaal-economische ont-
wikkeling van Noord-Nederland.
Het aanleggen van deze verbin-
ding verkleint de reistijd tussen de
Randstad en het Noorden en ver-
groot daarmee de bereikbaarheid
van Groningen.”

Impuls
Hierdoor wordt het voor bedrijven
aantrekkelijker om zich in de pro-
vincie Groningen te vestigen, stelt
Groninger Belang. Schmaal: ,,In
delen van de provincie hebben we
te maken met krimp, zowel op het
economische vlak als sociaal. Met
de aanleg van de Lelylijn kunnen
we de economie in het Noorden
een impuls geven. De spoorverbin-
ding zal niet alleen bedrijven naar
onze provincie trekken, maar ook
nieuwe inwoners die hier werkge-
legenheid vinden.” Dat laatste le-
vert, volgens GB, nog een tweetal
extra voordelen op. ,,Door het ver-
plaatsen van werkgelegenheid
wordt de druk op de woningmarkt
in de Randstad kleiner. Tevens le-
vert de Lelylijn een bijdrage aan
het terugdringen van de CO2-uit-
stoot door een vermindering van
het aantal reisbewegingen per au-
to tussen de Randstad en het Noor-
den.” 
Niet alleen in Groningen zijn de
Lelylijn-plannen met enthousias-
me ontvangen. Ook in Friesland en
Flevoland juicht men de ontwikke-
ling van deze spoorverbinding toe.
Schmaal: ,,Groninger Belang
maakt zich dan ook zorgen over de
houding van het College van Gede-
puteerde Staten in onze provincie.
De gedeputeerde blijft zich om on-
duidelijke redenen verschuilen
achter ‘meer onderzoeken die ze
nog wil laten uitvoeren’. Ondertus-
sen dendert deze spreekwoordelij-
ke trein gewoon door, met het Gro-
ninger college van GS dat er als
een laatste wagonnetje achteraan
waggelt.” 
Groninger Belang wil dat het pro-
vinciebestuur kleur bekent en zich
hard maakt voor de aanleg van de
Lelylijn. Schmaal: ,,Van uitstel
komt vaak afstel. En dat kunnen
wij ons in dit dossier niet veroorlo-
ven. Wij willen het college dan ook
oproepen om niet langer af te
wachten, maar een actieve hou-
ding aan te nemen en de kar te
gaan trekken. De belangen voor
onze mooie provincie Groningen
zijn groot. Op diverse vlakken.
Daar hoort een koplopersrol bij.”

EEMSHAVEN -  TenneT heeft gisteren het nieuwe hoog-
spanningsstation in de Eemshaven in gebruik genomen.
Het 110 kV-station aan de Middenweg is het eerste dat
geheel gebouwd is voor in Eemshaven opgewekte wind-
en zonne-energie. 
De officiële opening is verricht
door gedeputeerde Nienke Ho-
man. Het station is gebouwd als
onderdeel van de netverster-
king voor het groeiende aanbod
van duurzaam opgewekte energie
in de Eemshaven. Verder heeft
TenneT vanaf het nieuwe hoog-
spanningsstation een negen kilo-
meter lange ondergrondse kabel-
verbinding aangelegd en is de ca-
paciteit van het bestaande hoog-
spanningsstation Eemshaven Rob-

benplaat met 740 MW uitgebreid. 
De afgelopen jaren is de rol van de
Eemshaven als energiehaven voor
Groningen en Nederland belang-
rijker geworden, met energiecen-
trales, duurzame opwek, aanslui-
tingen van windparken op zee, ver-
bindingen met de rest van Neder-
land en zeekabels met Noorwegen
en Denemarken. 

De Noord-Groninger haven is in
hoog tempo aan het verduurza-

men. Van alle elektriciteit die in of
via de Eemshaven haar weg vindt
naar afnemers (8000 MW) is nu de
helft niet meer afkomstig van fos-
siele bronnen (kolen en gas). Deze
duurzame ontwikkeling gaat door
met de aanleg van meer wind- en
zonneparken op zee en op land.
TenneT en Enexis Netbeheer zijn
in Noord-Nederland volop bezig
met vergroten van de transportca-
paciteit. Dat is nodig vanwege het
groeiend aanbod van duurzaam op-
gewekte energie. TenneT bouwt
een 380 kV-verbinding tussen
hoogspanningsstation Eemshaven
bij Oudeschip en hoogspannings-
station Vierverlaten bij Gronin-
gen, en breidt het hoogspannings-
station Vierverlaten uit. Deze nieu-

we 380 kV ‘stroomsnelweg’ ver-
vangt de bestaande 220 kV-verbin-
ding. In afwachting van de inge-
bruikname in 2023 neemt TenneT
in oktober een tijdelijk 380 kV-
hoogspanningsstation in de Eems-
haven in gebruik. 

Bij het nieuwe hoogspanningssta-
tion in de Eemshaven is ook een
insectenhotel geplaatst. TenneT
heeft een deel van het terrein van
het hoogspanningsstation en een 6
meter brede strook bovenop het
circa zeven kilometer lange tracé
van de ondergrondse kabelverbin-
ding ingezaaid met een mengsel
van streekeigen wilde bloemen, als
leefomgeving voor bijen en andere
insecten. 

In Garnwerd is een kinderboek van Harm Post en Fré Schreiber gepresenteerd. De dochters van bei-
de heren kregen het eerste exemplaar. 

Groninger versie Mielowiets
gepresenteerd in Garnwerd
GARNWERD - In Bij Ham-
mingh in Garnwerd is gister-
middag het kinderboek Mie -
lowiets, lutje hin mit mensen-
vouten gepresenteerd. De op-
brengst van het boek gaat, zoals
gemeld, naar twee goede doe-
len.

Het idee is afkomstig van Winsu-
mer Harm Post. De oud-directeur

van Groningen Seaports heeft het
boek geschreven, waarna Fré
Schreiber uit Middelstum de ver -
taling in het Gronings voor zijn re-
kening heeft genomen. Post heeft,
in samenwerking met de Rotary-
clubs Groningen-Noord en Uithui-
zen/Het Hogeland besloten dat de
opbrengst gaat naar Stichting Lut-
je Geluk, dat uitjes organiseert
voor gezinnen die dat zelf niet kun-
nen betalen, en mindervaliden die

DelfSail 2021 in Delfzijl willen be-
zoeken.
Mielowiets, het kipje met de men-
senvoeten, is de hoofdpersoon van
de vakantieverhalen die Post zijn
dochters Nienke en Jolien dertig
jaar geleden vertelde. De dochters
van Post en Fré Schreiber kregen
in Garnwerd de eerste exemplaren
van het boek. Het boek bestellen,
en de goede doelen steunen, kan
via mielowiets.nl.

Korthuis en Pol treden
op in Klein Wetsinge
KLEIN WETSINGE - Martin Korthuis en Eddo Pol, aangevuld
met Sief Molenberg op drums en Jan van der Molen op basgitaar,
zullen zondag een concert geven in de kerk van Klein Wetsinge.
Het is het eerste concert van Korthuis en Pol in deze provincie
sinds de uitbraak van het coronavirus. De twee werken momenteel
aan een nieuwe cd. Nummers van deze plaat zullen tijdens het
concert in Klein Wetsing ten gehore worden gebracht. Een van die
nummers is Aaindeloze Vlakte, waarbij ook een clip is uitgebracht.
Korthuis en Pol treden tweemaal op in de kerk van Wet singe. De
eerste sessie start om 15.00 uur en de tweede om 16.30 uur. 

Raad Het Hogeland hikt 
tegen ozb-verhoging aan
UITHUIZEN - Schoorvoetend
is de gemeenteraad van Het
Hogeland gisteravond akkoord
gegaan met een fikse verhoging
van de onroerendezaakbelas-
ting. Hogelandsters gaan vol-
gend jaar maar liefst 10 pro-
cent meer aan ozb betalen. 

Om financieel orde op zaken te
stellen, stelde het college de raad
voor om de ozb met 7,5 procent ex-
tra te verhogen. Dat komt bovenop
de trendmatige verhoging van 2,5
procent. De ozb-opbrengsten zijn
samen ruim 20 miljoen euro en
met deze verhoging haalt het colle-
ge dus 2 miljoen euro extra op. Dat
geld is hard nodig om de naar 6
miljoen euro oplopende tekorten
weg te werken. Desalniettemin
was de VVD not amused. De libera-
len hebben het college eerder ge-
vraagd of Hogelandsters rekening
moeten houden met een lastenver-
zwaring. ,,Volgens het college was
dat het laatste waar naar gekeken
zou gaan worden. We kunnen nu
constateren dat dat niet het geval
is. Hoe betrouwbaar was deze eer-
dere opmerking van het college?”,
vroeg Stefan van Keijzerswaard. 

Allerlaatste knop
Wethouder Eltjo Dijkhuis erkende
dat de verhoging pijnlijk is en ver-
zekerde de VVD dat de ozb ‘de al-
lerlaatste knop’ is geweest waar
het college aan heeft gedraaid.
,,Dat hebben we destijds ook niet
voor de gein gezegd”, voegde de
wethouder er aan toe. Van
 Keijzerswaard probeerde middels
een motie de verhoging van het
ozb-tarief van tafel te krijgen,
maar kreeg geen medestanders. 
Neemt niet weg dat ook andere
partijen tegen de forse verhoging
aanhikken, zoals bijvoorbeeld de
ChristenUnie. Namens die partij
liet Bernd de Jong weten niet blij
te zijn met een extra ozb-verho-
ging.  ,,Met deze maatregel krijgen
onze inwoners en bedrijven een
lastenverhoging. Dat sterke schou-
ders hierbij de zwaarste lasten dra-
gen gaat niet altijd op. Een deel
van onze ondernemers en inwo-
ners heeft het op dit moment erg
moeilijk in deze coronatijd. Toch

gaan we hier schoorvoetend mee
akkoord omdat wij ook zien dat de-
ze stap nodig is om de gemeentelij-
ke financiën op orde te brengen.”
Toch hoopt de ChristenUnie dat
bij de vaststelling van de begroting
het uiteindelijke ozb-tarief wat la-
ger zal uitvallen.
Ook GroenLinks vroeg het college
terughoudend te zijn in het verho-
gen van de ozb. ,,Voor de gemid-
delde woning gaat het hierbij om
een paar tientjes per jaar, maar
voor ondernemers met een be-
drijfspand loopt dit in de papie-
ren”, stelde GroenLinks-er Anne
Marie Smits.
,,Een extra verhoging van de ozb
moeten we wel kunnen uitleggen
en dat zal meer moeten zijn dan al-

leen de spaarpot te vullen”, re-
ageerde Kor Berghuis namens het
CDA. Die partij benadrukte ook
dat het tarief voor niet-woningen
met nog eens 4 procent extra stijgt.
,,Waar het uiteindelijk om gaat is
wat is de totale lastendruk voor on-
ze inwoners en ondernemers en
wat krijgt men ervoor terug.” Het
CDA wil dan ook dat het college
tijdens de begrotingsbehandeling
met een helder verhaal komt waar
de extra ozb-inkomsten voor wor-
den gebruikt. De christen-demo-
craten gaven overigens al een
schot voor de boeg: de extra in-
komsten kunnen gebruikt worden
om bezuinigingen op het gebied
van het minimabeleid te verzach-
ten danwel terug te draaien.  

Dijkhuis: ’We hebben heilige
huisjes omver moeten werpen’
UITHUIZEN - ,,We hebben
voor ons heilige huisjes omver
moeten werpen.” Dat zei wet-
houder Eltjo Dijkhuis tijdens
de gisteren gehouden raadsver-
gadering over het pakket aan
maatregelen waarmee het col-
lege een miljoenentekort wil

wegwerken in reactie op kri-
tiek van de VVD. 

De liberalen verwijten het college
dat het veel eerder had moeten in-
grijpen, dat men geen keuzes
maakt en maar blijft vasthouden
aan zijn ambities. ,,Ambities heb-

ben is mooi, maar niet alles kan”,
merkte Stefan van Keijzerswaard
op. ,,Keer op keer heeft onze frac-
tie aangegeven dat er keuzes ge-
maakt moesten worden om de fi-
nanciën op orde te krijgen. In de
afgelopen twee jaar zijn de miljoe-
nentekorten ons keer op keer om
de oren gevlogen. En nu de zoveel-
ste”, mopperde de Uithuizer. 
Wethouder Eltjo Dijkhuis be-
strijdt dat het college niets heeft
gedaan. ,,We hebben vorig jaar al
stappen gezet en nu zijn nieuwe
nodig.” En keuzes heeft het colle-
ge volgens Dijkhuis wel degelijk
gemaakt:  ,,We hebben twee grote
beloftes aan deze gemeente ge-
daan. We hebben gezegd dat we
een ondernemers- en een dorpen-
fonds gaan instellen. We hadden
daar een redenering bij die stond
als een huis. Het college moet daar
nu dus heftig op terugkomen.”
Want, zoals gemeld, wordt flink
het mes gezet in deze fondsen.
Daarmee heeft het college volgens
Dijkhuis een pijnlijke keuze ge-
maakt omdat het twee speerpun-
ten betreft. Diverse coalitiepartij-
en twijfelden dan ook over bezui-
nigingen op beide onderdelen.
,,Dan ben je dus met keuzes bezig
en offer je je heilige huisjes ten
dele op”, stelde Dijkhuis, die door
ondernemers diverse keren aan de
mouw werd getrokken met de
vraag waar ’het beloofde miljoen’
bleef. Zijn antwoord luidde dan
dat de gemeente financieel lastig
zit, halvering van de budgetten
heeft voorgesteld maar het ook
nog weleens heel anders zou kun-
nen aflopen. ,,Als dat je heilige
huisje niet omver werpen is, dan
weet ik het ook niet meer”, aldus
Dijkhuis. 

IMG schuift 1250 meldingen
bevingsschade aan de kant
NOORD-GRONINGEN - Het In-
stituut Mijnbouwschade Gro-
ningen (IMG) heeft 1250
schademeldingen voorlopig aan
de kant geschoven. Men vindt
dat eerst nader onderzoek no-
dig is.
Het IMG heeft de TU Delft en
TNO gevraagd om nader advies
over de kans op schade door diepe
bodemdaling en -stijging, veroor-
zaakt door de gaswinning uit het
Groningenveld en de gasopslag bij

Norg. In afwachting van dat advies
worden er in een specifiek deel
van Groningen en Drenthe voorlo-
pig geen besluiten genomen over
deze 1250 schademeldingen.
Aanleiding voor de maatregelen
vormen meerdere signalen. Zo
nam, volgens het IMG, het aantal
afwijzingen van dossiers de afgelo-
pen maanden toe in een specifiek
gebied. Een gebied waar volgens
het instituut geen schade kan zijn
ontstaan door aardbevingen, maar
waar wel diepe bodemdaling en
bodemstijging plaatsvond. Die af-
wijzingen leiden tot vragen en on-
rust onder schademelders.
,,Aan de basis van deze afwijzende
besluiten lagen adviezen van onaf-
hankelijke deskundigen in indivi-
duele gevallen. Zij hebben in die
dossiers geadviseerd de aanvraag
af te wijzen omdat er geen schade
door trillingen kan zijn veroor-
zaakt, maar volgens hen ook bo-
demdaling en -stijging niet rele-
vant was voor het ontstaan van de
schade. In die gevallen had de
schade een autonome oorzaak, al-
dus de deskundigen’’, aldus het
IMG.
Men wil nu, voordat men meer af-
wijzende besluiten over dit soort
schademeldingen neemt, eerst
meer zekerheid. Vooral ook om
een uniforme afhandeling van gro-
tere aantallen te waarborgen. De
TU Delft en TNO zijn daarom ge-
vraagd nader advies uit te brengen
over de kans op schade door diepe
bodemdaling en -stijging voor zo-
wel het Groningenveld als de gas-
opslag Norg. Naar verwachting zal
het opstellen van dat nadere ad-
vies enkele maanden in beslag ne-
men.

Mensen en organisaties die zich in-
zetten voor de slachtoffers van de
aardbevingen hebben woedend ge-
reageerd op de actie van het IMG. 

Lopster raad
keert terug in 
vergaderzaal
LOPPERSUM - De gemeente-
raad van Loppersum zal maan-
dag 28 september terugkeren in
de raadzaal. De laatste vergade-
ringen voor het zomerreces
werd er vanwege de coronacrisis
vanuit huis vergaderd. Nu zijn
de leden en het college weer in
één ruimte. Hiervoor zal de
raadzaal ruimer worden opgezet
en zijn publiek en pers niet wel-
kom. Zij kunnen de vergadering
overigens wel via internet vol-
gen. Insprekers kunnen hun be-
toog schriftelijk aanleveren.

Streep door 
vrijdagdiensten
UITHUIZEN - De Raad van Ker-
ken in Uithuizen heeft besloten te
gaan stoppen met het oecumenisch
avondgebed op de vrijdagavond in
de doopsgezinde kerk in Uithui-
zen. ,,Mede door de coronamaatre-
gelen komt er zo een einde aan de-
ze jarenlange traditie”, zegt secre-
taris Riky Persoon-Klijn namens
de Raad van Kerken. Ook ide oe-
cumenische viering op Willibrord-
zondag gaat niet door. 

Ambacht is 
de Kunst op de
Allersmaborg
EZINGE - De editie 2020 van het
evenement Ambacht is de Kunst
wordt tijdens de Open Monumen-
tendagen van 12 en 13 september
gehouden op de Allersmaborg. Be-
langstellenden zijn beide dagen
van 10.30 tot 17.30 uur welkom.  In
verband met de coronamaatrege-
len zijn er looproutes uitgestippeld
en dienen bezoekers er rekening
mee te houden dat men soms wel
even moet wachten.
Tijdens Ambacht is de Kunst kun-
nen bezoekers de pentekeningen
van Beer Kok bewonderen, Lijsje
Nodon is aanwezig met takken-
werk en gedichten, Matty de Vries
met kinderboeken, gedichten en
schilderijen, Nelleke de Graaf met
beelden in steen en brons en Ro-
ger Veldman met gesmede sie-
raden van goud en zilver. 
In 2009 werd Ambacht is de Kunst
voor de eerste maal gehouden. Ro-
ger Veldman is vanaf het begin
steeds een drijvende kracht ge-
weest achter deze expositie.  

Meteen grote run op
Waardedalingsregeling
NOORD-GRONINGEN - De
start van de Waardedalingsre-
geling voor huizenbezitters in
het Groninger aardbevingsge-
bied heeft dinsdag meteen voor
een drukke eerste dag gezorgd.

Alleen al op de eerste dag hebben
1350 woningbezitters de procedure
in gang gezet. Ook kwamen er
ruim 400 telefoontjes binnen van
mensen met vragen.

Zo’n 95.000 woningen hebben in
Groningen te kampen met waarde-
daling of verminderde waardeont-
wikkeling door de aardbevingen
als gevolg van gaswinning. Naar
verwachting dienen dit en komend
jaar ruim 110.000 eigenaren een
aanvraag in. Het IMG vergoedt zo-
wel de waardedaling van wonin-
gen die nog niet verkocht zijn als
van woningen die wel verkocht

zijn. In die situatie is er sprake van
meerdere eigenaren.

Het IMG voert de regeling gefa-
seerd in. Het is nu de beurt aan
woningeigenaren in de gemeenten
Loppersum en Appingedam. Op 1
november volgen eigenaren in de
gemeenten Het Hogeland en Gro-
ningen en vanaf 1 januari zijn de
overige gemeenten aan de beurt.
De fasering is nodig om de eerste
ervaringen op te doen met de IT-
systemen en de procedures. Bedoe-
ling is dat voor een zo groot moge-
lijke groep de afhandeling zoveel
mogelijk geautomatiseerd ver-
loopt. De aanvraagprocedure loopt
overigens nog niet bepaald soepel
bleek de afgelopen dagen. Veel in-
woners van Loppersum en Appin-
gedam deden hun beklag hier
over. De klachten varieerden van
woningen die niet in het systeem
staan tot gegevens die niet klop-
pen.

Gollnau
exposeert
ONDERDENDAM - Kunstena-
res Rieneke Gollnau is een van
de deelnemers aan een groep-
sexpositie die tot eind oktober is
te zien in de KunstKamer aan
de Harlingerweg in Franeker.
Gollnau woont momenteel in
Onderdendam en daarvoor ja-
renlang in Sauwerd.



Donderdag 3 september 2020 - 11
SportSport

� Marije Roelink (rechts) vecht een duel uit met een speelster van Farmsum. EKC-speelster Nicky
Knol houdt de boel op de achtergrond goed in de gaten.

Bekerwinst voor dames EKC
De voetbalsters van Eenrum
Kloosterburen Combinatie
(EKC) zijn zaterdag het beker-
toernooi begonnen met een 0-3
overwinning op Farmsum.

In de eerste helft liep het wat
stroef bij de Hogelandsters. EKC
had moeite om de Farmsumer de-
fensie te slechten en moest zelf
ook oppassen voor de aanvallen

van de gastdames. Toch waren de
betere kansen voor EKC, maar de
Noord-Groningers sprongen daar
slecht mee om.
In de 31e minuut kwam EKC aan
de leiding. Sarah Rijzinga vond Ju-
dith Zuidersma, die de 0-1 op het
scorebord zette. EKC wilde meer
maar slaagde daar voor de rust
niet meer in. 
De tweede helft was amper een mi-
nuut oud toen Sarah Rijzinga

plotsklaps de 0-2 maakte. De
Farmsum-keepster had geen ant-
woord op de lob van de geslepen
EKC-aanvalster. Farmsum pro-
beerde wel wat terug te doen maar
kon geen vuist maken. Een kwar-
tier voor tijd was Rijzinga, na een
combinatie met Amber Meijer, we-
derom de gevierde vrouw. Na de 0-
3 was de wedstrijd gespeeld.
Zaterdag speelt EKC voor de be-
ker tegen de reserves van Winsum.

� De winnaars van het toernooi in Eenrum met vanaf links Harman Mensinga, Emiel van Kampen,
Irma Kloezen, Djala Becirspahic, Nico Toonder, Simone Binnema, Gina Janssen, Titia Iwema en Adri
Schut. Neil Judkins en Peter van Dijk ontbreken. 

39 teams in actie op
tennistoernooi Eenrum
Tennisclub Odivia heeft afgelo-
pen weekend de zesde editie
van het Eenrum Open georga-
niseerd. Er kwamen 39 dubbel-
teams in actie.
Zondag werden de finales afge-

werkt. Emiel van Kampen en Har-
man Mensinga wonnen het heren-
dubbel. 

De tweede prijs was voor Neil
Judkins en Peter van Dijk. De win-
naars in de categorie damesdubbel

zijn Gina Janssen en Simone Bin-
nema. Titia Iwema en Adri Schut
werden tweede. De winnaars in de
categorie gemengddubbel zijn Dja-
la Becirspahic en Irma Kloezen.
Hier werden Simone Binnema en
Nico Toonder tweede.

Voetbalsters Winsum 
stapje dichter bij Ajax
De voetbalsters van vv Winsum
zijn het toernooi om de KNVB-
beker begonnen met een zege
in Ede, op Blauw Geel ’55.
Mochten de Winsumer vrou-
wen uiteindelijk weten door te
dringen tot de achtste finales,
dan kan er zomaar een wed-
strijd tegen Ajax of PSV uit de
koker komen. 

Als eersteklasser mogen de vrou-
wen van Winsum meedoen aan de
strijd om de ‘echte’ KNVB-beker,
de cup die de laatste drie seizoe-
nen is gewonnen door de speel-
sters van Ajax. De teams die uitko-
men in de Eredivisie Vrouwen
stromen overigens pas vanaf de
achtste finales in. Mocht Winsum
die ronde weten te halen, dan zal
men volgens de reglementen ge-
koppeld worden aan een eredivi-
sionist. Winsum zal dan bovendien
het thuisvoordeel hebben. 
Maar zover is het nog lang niet. Za-
terdag hebben de vrouwen wel het
eerste stapje gezet op weg naar
een eventuele bekerwedstrijd te-
gen Ajax. In Ede werd de eerste
wedstrijd in de groepsfase name-
lijk winnend afgesloten. Daar zag
het aanvankelijk niet naar uit.
Hoewel Winsum goed begon en
kansen kreeg, was het thuisploeg
Blauw Geel ’55 dat na dertien mi-
nuten de score opende. Na een bal-
verovering op het middenveld
werd een van de speelsters van
Blauw Geel de diepte ingestuurd

en zij haalde koelbloedig de trek-
ker over. Loïs van der Heide, Min-
ke Lalkens en Thirza Leistra lieten
vervolgens na gelijk te maken. 
Even later was het aan de andere
kant wel weer raak. Een terug-
speelbal werd onderschept en de
2-0 was het gevolg. Na een knappe
solo schoot Minke Lalkens kort
voor rust de hoop in de Winsumer
harten terug: 2-1. Meteen na het
bakje thee was Lalkens weer suc-
cesvol. Zij werkte een voorzet van
Kim Veldhuis tegen de touwen.
Vanaf dat moment was Winsum de
bovenliggende partij en regende
het kansen. Onder anderen Chan-
tal Streppel en Annie Danhof lie-
ten na de Noord-Groningers op
voorsprong te schieten. De 2-3 viel
niet veel later alsnog. Op aangeven
van Minke Lalkens was Thirza Lei-
stra bij de tweede paal trefzeker.
Een kwartier voor tijd maakte
Winsum aan alle onzekerheid aan
eind. Een door Jolien Dijk geno-
men vrije trap werd door Minke
Lalkens gepromoveerd tot doel-
punt. Vijf minuten voor tijd volgde
nog een vijfde Winsumer treffer
en weer was Minke Lalkens bij het
doelpunt betrokken. De uit-
blinkster zag haar voorzet door
Anouk Sikkema binnen worden
gekopt. 
Zaterdag neemt Winsum het in ei-
gen huis op tegen eersteklasser
IJFC uit IJsselstein (aanvang 15.00
uur). Een week later speelt Win-
sum wederom thuis, dan tegen het
vrouwenvoetbalbolwerk Saestum. 

’Steeds vaker wegwerpgedrag in
natuur gedurende coronacrisis’
NOORD-GRONINGEN - Gro-
ninger natuurgebieden hebben
flink te lijden onder de toene-
mende hoeveelheid zwerfafval.
Omdat in coronatijd meer men-
sen de natuur intrekken zijn de
gevolgen van ‘wegwerpgedrag’
nog zichtbaarder geworden. Re-
creatiestranden en wandelpa-
den liggen bezaaid met rom-
mel. 

De Statenfractie van de Partij voor
de Dieren heeft gisteren bij het
provinciebestuur geïnformeerd
naar de omvang van het probleem
en welke effecten dit heeft op de
kwaliteit van de natuurgebieden.
Ook vraagt de partij aandacht voor
zwerfafval langs provinciaal be-
heerde wegen en wateren.
Ankie Voerman, Statenlid van de
partij, ziet met eigen ogen dat de
hoeveelheid afval toeneemt: ,,Bij
elke boswandeling zou ik een vuil-
niszak kunnen vullen. Mensen zoe-
ken steeds vaker de natuur op, en
dat is prima, maar om vervolgens
je verpakkingsmateriaal en zelfs je
gebruikte mondkapje onder een
boom te deponeren is ronduit aso-
ciaal. De door de provincie ge-
wenste natuurwaarden komen on-
der druk te staan door dit gedrag.
Tegelijkertijd kan de provincie dit
probleem niet zomaar oplossen, er
moet nauw samengewerkt worden
met gemeenten en terreinbeheer-
ders, en misschien moeten de re-
gels worden aangescherpt.’’
Gemeenten en terreinbeheerders
hebben ook regelmatig te maken
met dumpingen van grof vuil, as-
best en drugsafval. Het afval
schaadt de natuur en brengt die-

ren in gevaar. Bij dumping van
chemische stoffen kan er ernstige
schade optreden aan bodem- en
watermilieu. Voor het opruimen
van drugsafval kan subsidie wor-
den aangevraagd bij de provincie,
maar voor andersoortig afval niet.
Omdat de kosten van het oprui-
men flink in de papieren kunnen
lopen en op rekening komen van
de terrein eigenaar, blijft er min-
der geld over om in de natuur te
investeren. Zo stelt Staatsbosbe-
heer dat het aantal dumpingen in
de door haar beheerde natuur toe-
neemt, en dat de organisatie
steeds meer geld kwijt is om het
afval te laten verwijderen.
Naast het afval dat natuurrecrean-
ten achterlaten is er ook sprake
van lokaal flinke hoeveelheden
zwerfafval langs de provinciale we-
gen. Het ligt met name langs fiets-
paden en in de bermen, en daar
waar snelheden worden geredu-
ceerd zoals voor een verkeerslicht
en bij op- en afritten. Voerman:
,,Wij horen graag van de provincie
welke maatregelen al worden ge-
troffen en of er een tandje bij
moet. Wordt er bijvoorbeeld inge-
zet op handhaving, op stimuleren
van gedragsverandering, of op-
ruimacties, en is het wel effectief
genoeg? Een simpele oplossing is
er niet, want dag en nacht contro-
leren is onmogelijk. Strenge hand-
having en het uitdelen van forse

boetes is wenselijk, maar dag en
nacht controleren is onmogelijk.
Misschien moet er bijvoorbeeld
ook gekeken worden naar de toe-
gankelijkheid van en tarieven bij
gemeentelijke vuilstortplaatsen,
zodat mensen hun aanhanger niet
in het bos leegkiepen. Voor wat be-
treft zwerfafval van recreanten zou
er eigenlijk een plicht moeten ko-
men om verpakkingsmateriaal zelf
weer mee naar huis te moeten ne-
men.’’

Tennisclub Mentheda
viert 40-jarig jubileum
MIDDELSTUM - Na veel onze-
kerheid vanwege corona is het
de jubileumcommissie van ten-
nisclub Mentheda uit Middel-
stum toch gelukt een leuk en
aangepast programma te orga-
niseren. De tennisclub bestond
vorige week donderdag exact
40 jaar en vierde dat zaterdag. 

Afgelopen voorjaar zijn de banen
daarnaast grootscheeps gereno-
veerd. Beide gebeurtenissen zijn
zaterdag gevierd op het tenniscom-
plex aan de Coendersweg. Vanwe-
ge corona gebeurde dat in aange-
paste en vooral kleinere vorm en
alleen voor de leden.
De jubileumcommissie is bijna een
jaar lang bezig geweest met de
voorbereiding en het programma
was al min of meer rond. Maar
toen gooide corona roet in het
eten. 
Alex Reijnders, voormalig trainer
en coach van het duo El-
ting/Haarhuis, die met leden van
Mentheda bekend is vanwege
deelname aan zijn tennisreizen
naar Turkije, zou vanuit Eindho-
ven naar Middelstum komen voor
het geven van clinics, samen met
oud-trainer Steven de Jong. Dat
moest echter geannuleerd worden,
maar hij heeft toegezegd dat hij
bij een andere gelegenheid graag
alsnog komt.

Historie
Veertig jaar geleden waren er ze-
ven mensen uit Middelstum die
graag wilden dat er tennisbanen in
hun dorp zouden komen. Er is door
deze mensen toen veel werk ver-
richt om dit te realiseren. Voor
aanleg van tennisbanen moest
men kunnen aantonen bij de voor-
malige gemeente Middelstum hoe-
veel mensen wilden gaan tennis-
sen. Dat waren er ongeveer
180. Op 27 augustus 1980 is de op-
richtingsakte van TC Mentheda of-
ficieel bij de notaris gepasseerd. In
de loop der jaren is er iets moois
ontstaan aan de Coendersweg: een
gezellige club met veel activiteiten
en veel zelfwerkzaamheid. 

Veertig jaar verder zijn er ruim
tachtig leden, een aantal dona-
teurs en een pool van sponsors.
Net als overal is het ledental in de
afgelopen jaren behoorlijk afgeno-
men, maar het lijkt zich nu te sta-
biliseren. Zo’n acht jaar geleden is
het tenniscomplex geprivatiseerd
en aan de club overgedragen. De
club is financieel gezond dankzij
een behoedzaam beleid en veel

zelfwerkzaamheid.  De banen zijn
al eens opnieuw aangelegd, de
kantine heeft een andere plek ge-
kregen en afgelopen voorjaar zijn
de banen dus grootscheeps gereno-
veerd. Het complex ligt er nu weer
goed bij en is helemaal klaar voor
de najaarscompetitie die maandag
gaat beginnen.
Zaterdagmiddag was het, na de no-
dige voorbereidingen, dan zover:
de viering van het 40-jarig jubi-
leum in aangepaste vorm. Bij be-
treden van het park moest ieder-
een zich registreren, ieder met een
eigen jubileumpen. Daarna kon
het bestelde jubileumshirt worden
afgehaald. De officiële handeling
bestond uit het hijsen van de club-
vlag door Aaf te Wolde en Marin
Gast, respectievelijk het oudste en
het jongste lid van de club, waarna
het welkomstwoord werd gespro-
ken door de voorzitter Henkjan
van Loon. Daarna werd voor ieder-
een koffie of thee met wat lekkers
aan tafel geserveerd.
Ex-trainer van de club, Steven de
Groot, en huidig trainer, Stan
Naaktgeboren, hadden een zeer
gevarieerd tennisprogramma ge-
maakt voor de bijna 40 deelne-
mers en gaven enthousiast leiding
aan de verschillende clinics in de
vorm van drills en een tiebreak-
toernooitje. 
Het programma werd onderbro-
ken door de komst van de burge-
meester van Loppersum, Hans En-
gels, die zoals maandag gemeld
een onderscheiding mee had geno-
men.  Jan Gast, lid van het eerste
uur en supervrijwilliger van de
club, werd van de baan geroepen.
Na al die 40 jaar lang dag en nacht
klaar gestaan te hebben voor de
club vaak met inzet van eigen
werk- en voertuigen, betrokken bij
alles wat met gebouwen en banen
te maken heeft, werd hij uit naam
van Koning Willem-Alexander ko-
ninklijk onderscheiden. Hij is Lid
in de Orde van Oranje-Nassau ge-
worden.
Ter afsluiting waren er nog lekke-
re hapjes en was er gelegenheid
om (op 1,5 meter) nog even gezel-
lig na te praten.

Na afloop maakten vele handen
licht werk en zat de legertent weer
snel in zijn kist, waren terras en
terrein weer in oude staat terugge-
bracht en keerde iedereen moe
maar voldaan huiswaarts.
Ondanks de beperkingen vanwege
corona en dankzij de inspanningen
van velen kan TC Mentheda terug-
zien op een geslaagde viering van
het 40-jarig jubileum.

� De officiële handeling bestond uit het hijsen van de clubvlag door Aaf te Wolde en Marin Gast, res -
pectievelijk het oudste en het jongste lid van de club

Eemsmondrunners lopen 4-mijl

Bietensector bezorgd 
over toelating zaadcoating
NOORD-GRONINGEN - De Ne-
derlandse suikerbietensector
wordt geteisterd door bladlui-
zen die het voor bieten zeer
schadelijke vergelingsvirus
overbrengen. Nu de Franse
overheid van plan is zaad-
coating toe te staan, dringt
land- en tuinbouworganisatie
LTO Noord bij minister Schou-
ten aan op perspectief voor de
sector.

De behandeling van zaad met ge-
wasbeschermings-middelen, een
effectief middel tegen de bladluis,
is door de Nederlandse overheid
niet meer toegelaten. Alternatie-
ven leveren nog niet het gewenste
resultaat op. 
In 2018 heeft de Europese Com-
missie besloten dat zogenaamde
neonicotinoïden niet meer mogen
worden toegepast. Er wordt nu on-
derzoek gedaan naar alternatieve
middelen en meer duurzame zaad-
coatings. Er wordt in de planten-
veredeling zeer intensief gewerkt
aan een resistentie tegen verge-
lingsvirussen. Het zal echter nog
een aantal jaren duren voordat de-
ze initiatieven leiden tot concrete,
in de praktijk toe te passen, pro-
ducten en maatregelen.

Het vergelingsvirus in de Neder-
landse suikerbietenteelt leidt on-
dertussen tot een hogere milieube-
lasting en schade die oploopt tot in
de miljoenen euro’s. Het virus
krijgt, door de zachtere winters
waar het Nederlandse klimaat mo-
menteel mee te maken heeft, de
kans om zich in rap tempo verder
te verspreiden. Steeds meer blad-
luizen overleven en worden vroe-
ger in het voorjaar actief. Omdat
het virus toch bestreden moet wor-
den, hebben de telers nu andere
middelen ingezet. Middelen met
een hogere milieubelasting dan de
eerder toegestane zaadcoating.
De Franse overheid heeft onlangs
stappen gezet om een vrijstelling
aan te vragen bij de Europese
Unie, waardoor suikerbietentelers
daar toch gebruik kunnen maken
van de zaadcoating. Een aantal an-
dere lidstaten neemt soortgelijke
stappen. De Nederlandse sector
concludeert daaruit dat het ge-
bruik blijkbaar voldoende duur-
zaam is, in ieder geval tijdens de
overgang naar andere middelen.
Indien gebruik veilig is bevonden
en in andere landen op de gemeen-
schappelijke markt wordt toege-
staan, maar in Nederland niet,
zorgt dat volgens LTO Noord voor
een zeer ongelijk speelveld.
Sectorvertegenwoordigers LTO
Nederland, NAV, NAJK en Cosun
vragen minister Schouten om haar
medewerking bij een gezamenlijk
versnellingsprogramma. ,,Samen
hopen we te komen tot een ecolo-
gisch en economisch duurzame sui-
kerbietenteelt. In het belang van
een gezond gewas, gelijk speelveld
én het milieu wordt daarbij ge-
vraagd om een tijdelijke vrijstel-
ling voor het gebruik van neonico-
tinoïden in de suikerbietenteelt.
Een kortetermijnoplossing om een
goede aanpak op de langere ter-
mijn mogelijk te maken”, zeggen
de organisaties.  

Muziek in Riep
ZEERIJP - De Jonathan Rhodes
Band komt zondagmiddag voor
een optreden naar dorpshuis Bij
Jacobus in Zeerijp (aanvang 14.30
uur). Deze uit de Hollandse klei ge-
trokken stadsjongen heeft een ge-
heim verlangen naar een eenvou-
diger leven. Geïnspireerd door de
rijke Amerikaanse muziektraditie
leunt zijn sound op roots en blues
met een mespuntje gospel.

Veel minder nieuwe
auto’s verkocht
NOORD-GRONINGEN - In ons
land zijn vorige maand 26.241
nieuwe personenauto’s verkocht.
Dat is 21,5 procent minder dan in
augustus 2019.

Uit de officiële cijfers van BOVAG
en RAI Vereniging blijkt dat over
de eerste acht maanden van 2020
de verkopen een kwart achterlo-
pen op dezelfde periode vorig jaar.
Als gevolg van de coronacrisis ver-
toont de autoverkoop in Neder-
land de laatste maanden een gril-
lig verloop. 

Na dalingen van meer dan 50 pro-
cent in april en mei en bijna 40
procent in juni, steeg het aantal
verkochte nieuwe auto’s in juli
door een inhaalslag in afleverin-
gen nog met 4 procent. Augustus
eindigt echter weer in mineur,
waardoor het totaal van de verko-
pen tot nu toe 219.129 auto’s be-
draagt. In dezelfde periode vorig
jaar waren dat er 293.043.

BOVAG en RAI Verenging gaan er
vooralsnog van uit dat er dit jaar
350.000 nieuwe auto’s verkocht
gaan worden, maar het eindtotaal
is vooral afhankelijk van de ont-
wikkelingen rondom het coronavi-
rus, zowel nationaal als internatio-
naal. Het afgelopen halfjaar werd
de Nederlandse autobranche niet
alleen geconfronteerd door vraag-
uitval, de lockdowns wereldwijd
zorgden er tevens voor dat reeds
bestelde voertuigen niet tijdig ge-
leverd konden worden.

Kia verkocht in augustus de mees-
te auto’s. Het gaat om 2457 exem-
plaren. Daarna volgen Peugeot
(2222), Volkswagen (2074), Toyota
(2074) en Renault (1516).
Populairste model was de Kia Niro
met 1164 exemplaren. Daarna vol-
gen de Volkswagen Polo (781),
 Opel Corsa (711), Peugeot 208
(645) en Toyota Corolla (618).

UITHUIZERMEEDEN - De EemsmondRunners uit Uithuizermeeden hebben zaterdag weer een on-
derdeel van de RAT-race afgewerkt. Omdat er geen wedstrijden gelopen kunnen worden, hebben de
Runners een onderlinge competitie opgezet: Running Apart Together. In de afgelopen periode werd er
al een kilometer, vijf kilometer en tien kilometer afgewerkt. Ieder liep voor zich en gaf de tijd, opgeno-
men via GPS, door aan de club. Aan het eind van het jaar wordt de einduitslag bekend gemaakt. Za-
terdag was de eerste afstand die ‘gezamenlijk’ gelopen kon worden. Op het 4-mijl parcours tussen Uit-
huizen en Uithuizermeeden werd om de minuut gestart zodat er apart gelopen kon worden en de an-
derhalve meter goed gehandhaafd werd. Na afloop was er, net als bij een reguliere wedstrijd, koek en
zopie. De inzet van de deelnemers was groot, iedereen liep op wedstrijdtempo. Dat is iets dat je zonder
competitie niet zo snel doet. De RAT-race krijgt zeker nog een vervolg. Het was volgens de lopers fijn
om ‘Apart’ maar toch iets meer ‘Together’ een activiteit te hebben. Om topfit te blijven (of te worden)
kan er vanaf deze week, weer twee keer per week worden getraind op de dinsdag en de donderdag van-
af sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden.



TV-DONDERDAG TV-VRIJDAG TV-ZATERDAG TV-ZONDAG
NPO 1  
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23.25 Het leven van Hitler: een

blauwdruk voor dictators
00.17 De nachtzoen

NPO 3

17.35 Kinderen voor kinderen
17.45 Jill
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18.00 Elk half uur Noord Vandaag;
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1 
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18.15 Brugklas
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.05 Dagelijkse kost; kookprogram-

ma
20.25 Sue Perkins: along the US-
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21.30 Love island
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00.30 Nachttv
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se actiefilm uit 2000
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18.00 Lang leve de liefde
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Nederland

21.30 Familie Gillis: Massa is kassa;
realityserie over het reilen en
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22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.45 Weer
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18.00 The big bang theory
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19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
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22.50 Dirty Harry; actiefilm uit 1971
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17.30 Flip this house
18.25 According to Jim
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19.00 Married at first sight Australie
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18.04 Het journaal; 18.10 Weer;
18.15 Dagelijkse kost; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.45 Iedereen be-
roemd; 20.10 Weer 20.15 Thuis
20.40 Detective van der Valk; detec-
tive 22.15 Vive le velo 23.15 Jour-
naal; 23.32 Loterijen; 23.40 Death at
a funeral 01.05 Iedereen beroemd
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09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
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journaal update 20.06 Sporza 22.10
Demolition; Amerikaans filmdrama
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18.00 Gefragt- gejagt; quiz; 18.50
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21.45 Tagesthemen; 22.15 Tatort
23.45 Wallander 01.30 Tagesschau 
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18.00 Soko Kitzbuhel; 19.00 Heute;
19.25 Bettys diagnose; 20.15 Der kri-
minalist 21.15 Soko Leipzig 22.00
Heute-journal 22.30 Best of ‘sketch
history’ 23.00 Aspekte 23.45 Kessler
ist…; 00.15 Heute express

Duitsland 3

18.00 Landermagazine 18.15 Hofge-
schicten; 18.45 DAS!; 19.25 Lander-
magazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 Garten-docs
21.45 NDR info 22.00 Talkshow

Eurosport

12.30 Tour de France 13.20 Tour de
France 17.45 Tennis US open

TV Noord

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

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.20 Kassa; consumentenprogram-

ma
19.48 SoCuTera
20.00 NOS Journaal
20.30 Wie is de Mol?; jubileum-uit-

zending
21.40 Dit was het nieuws
22.25 De avondetappe; talkshow
23.20 Studio sport
23.50 Journaal
00.00 Nick, Simon & Kees Home-

ward bound; doc.

NPO 2

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

gramma
18.15 Nederland zingt
18.45 Binnenstebuiten; reportages
19.20 De verandering
19.50 Blauw bloed special
20.35 Grantchester; misdaadserie
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.10 Line of duty; politieserie
23.15 Het uur van de wolf
00.35 Blinded; dramaserie

NPO 3

17.25 Zapplive
18.05 Voor het blok
18.30 Betreden op eigen risico
19.00 Jeugdjournaal
19.25 De boomhut battle XS
19.50 Klaas kan alles; pop.weten-

sch. programma
20.24 Socutera
20.25 The lawyer; misdaadserie
21.15 Donnie aan de kook; culinair

programma
21.30 MolTalk 20 jaar WIDM
21.55 Streetlab: de liefde
22.30 Redbad; avonturenfilm

RTL 4

17.30 House Vision; woonprogram-
ma

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

gramma
18.35 Boulevard; amusementspro-

gramma 
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Holland’s got talent; talenten-

jacht
21.30 Bank Giro Miljonairs; spel
22.30 Lieve Frogers; de familie Fro-

ger bezorgd mensen met een
bijzondere wens een onverge-
telijke dag

23.25 RTL nieuws en weer
23.50 Boulevard

RTL 5

17.30 Ambulance down under
18.30 De deurwaarders
19.30 Helden van hier: door het

vuur!; realityserie
21.30 Love island
22.30 Helden van hier; door het

vuur!
23.30 Hulpdiensten in de nacht USA
00.30 Nachttv

RTL 7

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

programma
19.00 Idioten op de weg; realitypro-

gramma
19.30 Darts: Premier League; ver-

slag
23.00 Kick-ass 2; actiekomedie uit

2013

RTL 8

18.00 Het beste van 10 jaar the
voice of Holland; amusement

20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
23.40 Double jeopardy; thriller uit

1999

01.50 Nachttv

Net 5

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

SBS 6

17.00 De grote tuinverbouwing;
tuinprogramma 

18.30 Lachen om home video’s
20.00 Ik hou van Holland; spelshow
21.30 Hit the road; talentenjacht

waarin bekende Nederlandse
artiesten met de auto het land
intrekken om talenten op te
pikken

23.00 Hart van Nederland
23.15 Shownieuws
00.00 Weer
00.05 Chateau Meiland

SBS 9

17.55 Drukte in de dierentuin; reali-
tyserie

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

huis; woonprogramma
20.30 Delivery man; filmkomedie uit

2013
22.40 Shallow Hal; filmkomedie

00.45 Tommy teleshopping

VERONICA

18.00 Border security
18.55 Border security Australia
20.00 Assassin’s creed; actiefilm
22.05 Doom; sf-film uit 2005
00.20 Man with a plan

Fox 

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

tion
00.45 Paranormal caught on camera;

reportage

ÉÉN

18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.10
Wild ways of the coast 19.00 Jour-
naal 19.45 Animal Airport 20.08 Jo-
ker + lotto 20.15 Animal airport
20.40 F.C. de Kampioenen 21.15 Vi-
ve le velo 22.20 Journaal 22.36 Lote-
rijen en weer 22.45 Flikken Rotter-
dam; misdaadserie

Ketnet

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.10 Wild British Columbia
20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 21.25 Blood 21.15 Provence
22.35 The  teacher; filmdrama

Duits land 1

18.15 Gefragt- gejagt 19.05 Gefragt-
gejagt 19.57 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Eine almhutte fur zwei; film-
drama 21.45 Eine hochzeit platzt sei-
ten alleein 23.15 Tagesthemen
23.35 Das wort zum sonntag 23.40
Inas nacht 00.40 Sherlock

Duitsland 2

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wet-
ter 19.25 Die bergdokter; dramaserie
20.15 Wilsberg 21.45 De chefin
22.45 Heute-Journal 23.00 Das aktu-
elle sportstudio 00.00 Heute xpress
00.05 Heute-show spezial

Duitsland 3

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tages schau
20.15 Die affaire Borgward 21.45
Borgward 22.30 Wim Wenders;
00.30 Nachttv

Eurosport

11.30 Tennis 12.30 Tour de France
17.30 Tennis US open

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1

18.00 Journaal
18.10 Quiz met ballen; amusement
19.55 Studio sport
20.00 Journaal
20.25 Onze boerderij; reportage
21.15 Anta wordt opgenomen; in

Deventer staat een woon zorg
centrum waarin niet alleen
maar ouderen wonen er wo-
nen ook een aantal studenten

22.15 De avondetappe
23.05 Studio voetbal
00.00 Journaal
00.15 Dit was het nieuws
01.00 Nachttv

NPO 2

17.15 Het uur van de wolf
18.15 Podium Witteman
19.25 Mondo; cultureel programma
20.35 Paradijs Canada; doc.
21.30 Nieuwsuur
22.10 Tegenlicht; doc.
23.05 Mondo
00.10 MotherFatherSon; dramaserie
01.04 Naches

NPO 3

17.35 Tussen kop en staart
18.05 Welkom in de jaren 20 en 30
18.30 De taarten van Abel
19.00 NOS Jeugdjournaal 
19.25 ZappDoc: nog een week;

jeugdprogramma
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.20 Commando’s; dramaserie
21.15 Promendade; satirische late-

nighttalkshow
21.45 Eva Crutzen: opslaan als- de

serie
23.10 The great british skinny dip
00.00 Vechtershart

RTL 4

18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.15 Editie NL
18.30 Weer
18.30 Boulevard; amusement 
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Weer ik veel; quiz
21.30 Ontvoerd; John van den Heu-

vel probeert opnieuw de twee
kinderen die naar Turkije zijn
ontvoerd om ze terug te krij-
gen

22.30 Frank & Rogier checken in;
amusement

23.35 Nieuws & Weer
23.55 Boulevard

RTL 5

17.30 De ambassade
18.30 Eerste hulp bij festivals; reali-

typrogramma
19.30 De dierenkliniek; realitypro-

gramma
20.30 De dierenkliniek down under
21.30 De dierenkliniek down under
22.30 De dierenkliniek down under
23.30 Bij ons aan boord
00.30 Nachttv

RTL 7

17.00 Cars & Characters
17.30 GP magazine specials
18.00 Custom cars: Las Vegas
19.00 Politie in actie
20.00 A bridge too far; oorlogsfilm

uit 1977

23.40 The A-team
00.50 Nachttv

RTL 8

17.00 The real housewives of Or-
ange country

18.00 De bouwbroers
19.00 De bouwbroers
20.00 CSI
20.55 CSI
21.50 CSI
22.45 CSI
23.40 CSI
00.35 Nachttv

Net 5

16.55 Hawaii five-O
18.40 Hawaii fivi-0; misdaadserie
19.30 Hawaii five-0; misdaadserie
20.30 Criminal minds; misdaadserie
21.25 Coroner; misdaadserie
22.20 Instinct; misdaadserie
23.05 Instinct

SBS6

16.50 De grote verhuizing 
17.50 De grote verbouwing
18.55 VT wonen weer verliefd op je

huis; woonprogramma 
20.00 Postcode loterij Miljoenen-

jacht; spel
21.35 Split screen; spelprogramma
22.40 Hart van Nederland 
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Chateau Meiland

SBS9

18.30 Airwolf; actieserie
19.30 Airwolf
20.30 Third person; filmdrama uit

2013
23.15 Reportage
00.15 Reportage; verlamd zonder

zonlicht
01.05 Step up 5; filmdrama

Veronica

18.00 Veronica’s funniest
18.05 Border security Australia
19.00 Border security; America’s

front ine; realityprogramma
20.00 The last witch hunter; fanta-

syfilm uit 2015
22.05 47 Ronin; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2013

00.20 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D.
01.10 Hart van Nederland

Fox

15.35 According to Jim
20.05 Paranormal caught on camera
21.00 Paranormal caught on camera
21.55 The truth about the Harry

Quebert affair
22.50 The truth about the Harry

Quebert affair
23.50 CSI

Een

18.04 Journaal update 18.10
Dagelijkse kost 19.00 Journaal 19.45
Weer 20.00 Chateau Planckaert
20.35 Undercover 21.30 Vive le velo
22.30 Journaal 23.44 Loterijen/weer
22.50 Sporza

Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 12.50 Sporza op zondag 19.30
Vranckx 20.00 Het journal update
20.10 Where the wild men are with
Ben Fogle 20.55 Ancient superstruc-
tures; doc. 21.50 The journey: A sto-
ry of love 23.15 The Vietnam War;
Am documenataire

Duitsland 1

18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Sportschau 19.20 Welt-
spiegel 20.00 Tagesschau 20.15 50
jahre Tatort 21.45 Anne Will 22.45
Tagesthemen 23.05 ttt-titel thesen
temperamente 23.35 Uber-ich und
du; filmkomedie 01.05 Tagesschau
01.10 Die schwarzen bruder; filmdra-
ma

Duitsland 2

18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X: sieben
kontinente- wunder der natur 20.15
UEFA Nations League 23.30 Kroos
01.25 Nachttv

Duitsland 3

17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Traumreise
Gotakanal- mit dem chiff durch Sch-
weden 21.45 Kaum zu glauben!
22.30 Hatten sie’s gewusst? 23.30
Das quiz der Deutschen 00.30 Nacht-
tv

Eurosport

11.00 Superbike 11.30 Autosport
13.00 Tour de France

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht
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Britt Dekker voor het blok gezet
AVROTROS presenteert zater-
dag om 18.00 uur Voor het blok,
het nieuwe programma van
Britt Dekker. 
In de vrolijke, fysieke quiz Voor
het blok gaan twee teams, bestaan-
de uit twee volwassenen en twee
kinderen, de strijd met elkaar aan.
De teams staan op een richel, voor
een muur van blokken. De blok-
ken in die muur willen maar één
ding: iedereen de afgrond in du-
wen... Alleen met kennis, snelheid
én lenigheid kun je de muur ver-

slaan. Welk team weet zoveel mo-
gelijk vragen juist te beantwoor-
den én beschikt er over snelle re-
flexen, een goede balans en houdt
stand? 
Iedere aflevering bestaat uit drie
speelrondes en een finale. In die
verschillende speelrondes, zoals
Pop-Out, Risky Rebus, Klaar?
Over!, Blokletters en Woordzoe-
ker, moeten de kandidaten hun
best doen om bijvoorbeeld trivia-
vragen te beantwoorden en rebus-
sen en letterspellen op te lossen.
Alles om de blokkenmuur, die ge-

Op NPO3 is zaterdag om 22.40 uur de historische film Redbad uit 2018 te zien. De film werd geregis-
seerd door Roel Reiné met hoofdrollen voor Gijs Naber, Huub Stapel en Egbert Jan Weeber. In 754 na
Christus wordt de monnik Bonifatius bij Dokkum gedood, volgens geschiedenisbronnen door ‘bar-
baarse’ krijgers. Is hij inderdaad in koelen bloede vermoord door een stel bloeddorstige wilden, of is dat
alleen de christelijke versie van de geschiedenis? Redbad vertelt het verhaal van de adellijke Friese
strijder Redbad die na de inval van de Franken in Noord-Nederland bij de Vikingen belandt. Van daar-
uit plant hij zijn terugkeer: om de dood van zijn vader te wreken en het oprukkende christendom het
hoofd te bieden.

Donderdag 3 september 2020 - 13

Britt Dekker presenteert vanaf zaterdag Voor het blok op NPO Zapp.

Het was lang stil rond de Nederlandse topregisseur Paul Verhoeven. In 2016 maakte hij echter een ge-
weldige comeback met de film Elle, waarin Isabelle Huppert tot grote hoogte als actrice wist te stijgen. 
Elle vertelt het verhaal van de meedogenloze zakenvrouw Michèle (Huppert). Zij is de eigenaar van
een succesvol spellenbedrijf. Michèle komt op een dag thuis en daar wacht een onaangename verras-
sing. Een onbekende man verkracht haar, waarop ze besluit wraak te nemen. Dat verandert al snel in
een spel dat op elk moment onbeheersbaar kan worden.Naast Huppert worden de belangrijkste rollen
gespeeld door Virginie Efira, Christian Berkel, Anne Consigny, Laurent Lafitte, Charles Berling, Judith
Magre en Vimala Pons. De laatste film van Verhoeven was Zwartboek dat in 2006 verscheen. Daarna
nam hij ruimschoots de tijd om tot een succesvolle opvolger te komen. De film kreeg lovende kritieken
en werd genomineerd voor diverse prijzen. Ook was de film een van de kanshebbers voor de Gouden
Palm tijdens het filmfestival in Cannes.

durende het spel steeds fanatieker
wordt, tegen te houden en ervoor
te zorgen dat ze niet van de richel
vallen. In de spannende finale ‘Lin-
ke Soep' moeten de teams om de
beurt de link raden tussen drie
woorden, die ze op een scherm
zien. Ondertussen geeft Britt voor
elke vraag het teken voor de blok-
ken om te gaan bewegen. Grote
stukken muur komen in rap tempo
naar voren en alleen een goed ant-
woord stopt de blokken. Het team
waarvan een speler het langste op
de richel staat, wint de aflevering.

Zaterdag: Hit the Road
Emotionele en grappige verha-
len die eindigen in bijzondere
zangperformances - in de auto.
Dát is Hit the Road (zaterdag
vanaf 21.30 uur op SBS6) 

In dit nieuwe SBS6-programma
trekken Edsilia Rombley, Nick &
Simon, Roel van Velzen en Gordon
met de auto het land in om overal
en nergens passagiers op te pik-
ken. Tijdens de rit delen de passa-
giers eerst hun bijzondere verhaal,
vervolgens zingen ze een lied dat
een speciale betekenis voor ze
heeft. De drivers luisteren vanach-
ter het stuur en bepalen uiteinde-
lijk wie er op de achterbank mo-
gen blijven zitten. 
Tijdens de muzikale roadtrip komt
er een grote diversiteit aan men-
sen met bijzondere verhalen voor-
bij. Mensen die eíndelijk hun ver-
haal willen en kunnen vertellen

aan heel Nederland en dan het lied
zingen dat zo belangrijk voor ze is.
Op de achterbank van onze beken-
de chauffeurs is slechts plaats voor
twee personen. Als de achterbank
vol zit, moet de driver een keuze
maken: wil hij of zij de passagier
meenemen, dan moet er iemand
plaatsmaken. De afvallers worden
liefdevol opgevangen door de be-
zemwagen. Tijdens de rit selec-
teert elke driver op deze manier
twee passagiers die mogen optre-
den in de zesde aflevering: de gro-
te finale.
De chauffeurs doorkruisen het he-
le land en komen op de meest uit-
eenlopende plekken in Nederland.
De meeste audities vinden plaats
in de auto, maar rijden ze langs
een overvol terras of een gezellige
markt, dan kan de chauffeur ook
besluiten om te stoppen en zijn
passagier buiten te laten zingen...

Brief voor de koning
Op NPO3 is zaterdagmiddag
vanaf half vier de Nederlandse
film De brief voor de koning te
zien. De hoofdrollen worden ge-
speeld door bekende acteurs als
Victor Reinier, Daan Schuur-
mans, Derek de Lint, Michiel
Romeyn, Monic Hendrickx,
Yannick van de Velde en Quen-
ten Schram. 

De regie was in handen van Pieter
Verhoeff. De film is gebaseerd op
het gelijknamige boek uit 1962
van kinderboekenschrijfster Ton-
ke Dragt. In 1963 werd De brief
voor de koning uitgeroepen tot
beste kinderboek van het jaar, het
ging meer dan een miljoen keer
over de toonbank en werd zelfs uit-
geroepen tot beste jeugdboek van
de afgelopen vijftig jaar. Toch
duurde het erg lang voordat het
eindelijk verfilmd werd.
Hoofdrolspeler Yannick van de
Velde zat weken voor de opnames
al op paardrij- en zwaardvechtles,
omdat Pieter Verhoeff wilde dat
hij en medespeler Quinten Schram
zo veel mogelijk acties en stunts
zelf zouden doen. En dat terwijl
Van de Velde eigenlijk niet van
paarden houdt Dit in tegenstelling
tot de Grijze Ridders Victor Rei-
nier en Daan Schuurmans, die he-
lemaal opgingen in hun ridderrol
te paard. Victor Reinier: ,,Ik speel
Ridder Ristridin die samen met de
andere Grijze Ridders rondtrekt
om zo het land van onheil te be-
hoeden. Een jongensdroom.” 
De hoofdrol wordt vertolkt door
Yannick van de Velde, eerder te
zien in In Oranje waar hij een
jeugd-Oscar voor won. Hij speelt
de 16-jarige schildknaap Tiuri die
de zware taak heeft gekregen om

een uiterst geheimzinnige brief
aan de koning van het naburige
rijk te bezorgen. Op zijn reis wordt
hij vergezeld door Piak, gespeeld
door Quinten Schram, die vooral
bekend werd als Pietje Bell. 

Overige rollen zijn voor Daan
Schuurmans en Victor Reinier als
Grijze Ridders, Derek de Lint als
Koning Dagonaut, Monic Hend-
rickx en Raymond Thiry als ouders
van Tiuri, Michiel Romeyn als ro-
verhoofdman, Hans Dagelet als tol-
wachter, Jeroen Willems als tol-
heer en Gijs Scholten van Aschat
als stervende ridder Edwinem. 
De brief voor de koning is een ver-
haal van lang geleden, toen er nog
ridders waren. Een film over wat
liefde, vriendschap, trouw en
moed werkelijk betekenen. In De
Brief voor de Koning zet de 16-jari-
ge Tiuri zijn toekomst als ridder op
het spel wanneer een stervende
ridder hem een opdracht geeft. Hij
moet een uiterst geheime brief
voor de Koning van Unauwen be-
zorgen. Zijn avontuurlijke tocht
leidt hem door bergen, bossen en
dalen, waar het gevaar altijd op de
loer ligt. De brief mag beslist niet
in verkeerde handen vallen. 
Er is gefilmd op de meest prachti-
ge kastelen en locaties, in maar
liefst zes landen; Duitsland, België,
Luxemburg, Frankrijk, Schotland
en Nederland.
Van het boek, dat Tonke Dragt in
1962 schreef, zijn inmiddels meer
dan een miljoen exemplaren ver-
kocht. Onlangs is het uitgeroepen
tot het Beste Jeugdboek van de af-
gelopen 50 jaar en werd het Win-
naar van de Griffel der Griffels.
Stilte In De Storm van Jan Smit  is
de titelsong van De brief voor de
koning.

Mamma Mia!: hitmusicalfilm
De liefhebbers hebben er van
gesmuld, zowel in de bioscoop
als in het theater, maar ook op
televisie is Mamma Mia! steeds
weer een kijkcijferhit. De fans
kunnen vanavond (donderdag)
om half negen terecht op Net 5,
net als de weinigen die de film
nog niet kennen. 

De superhit-musical Mamma Mia!,
die wereldwijd maar liefst 30 mil-
ljoen mensen in 160 steden en in 8
verschillende talen betoverde, ont-

roerde en uit hun dak liet gaan, en
nog steeds in een groot aantal lan-
den records breekt, is een klassie-
ker geworden. Niemand minder
dan Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Amanda Seyfried,  Colin Firth en
Stallan Skarsgård schitteren in de
hoofd rollen. Het onweerstaanbare
liefdesverhaal over een moeder,
een dochter en drie mogelijke va-
ders, en de tijdloze nummers van
supergroep ABBA veranderden de
bioscopen in één groot filmfeest. 

De drie vrouwen achter de musi-
cal, producente Judy Craymer,
schrijfster Catherine Johnson en
regisseuse Phyllida Lloyd,  zijn ook
nu degenen die deze vrolijke en ro-
mantische musical hebben ver-
taald  naar het witte doek. Het ver-
haal gaat als volgt: 
Op een idyllisch Grieks eiland wor-
den alle voorbereidingen getroffen
voor het huwelijk van Sophia
(Amanda Seyfried). De vrijgevoch-
ten en alleenstaande moeder Don-
na (Meryl Streep), die op het ei-
land een klein hotel runt,  heeft
voor die dag haar twee beste vrien-
dinnen uitgenodigd. Het zijn de
pragmatische Rosie (Julie Wal-
ters) en de steenrijke, mannenver-
slindende  Tanya (Christine Ba-
ranski). Ooit vormden zij samen
het zangtrio Donna en de Dyna-
mo’s. 
Sophia heeft eigenlijk maar één
wens. Eindelijk zou ze haar vader
wel eens willen ontmoeten, wie het
ook is. In het dagboek van haar
moeder heeft ze ontdekt dat ze
drie mogelijke vaders heeft. Man-
nen met wie haar moeder 20 jaar
eerder op het prachtige eiland een
relatie had. Ze besluit ze alle drie
uit te nodigen naar het eiland te
komen. Gedurende 24 chaotische
en magische uren bloeien op het
weelderige eiland oude vriend-
schappen weer op en bereiken
nieuwe liefdes een hoogtepunt.
Geïnspireerd door de verhaallij-
nen van de nummers van ABBA,
van Dancing Queen en S.O.S tot
Money, Money, Money en Take a
Chance on Me is de film Mamma
Mia! een feest voor moeders en
dochters, vrienden en vriendinnen,
musical- en muziekliefhebbers.

Wereldwijd hebben meer dan 30
miljoen mensen de musical Mam-
ma Mia! gezien. Dat betekent dat
iedere avond 17.000 mensen de
show zagen. De musical bracht
meer dan 2 biljoen dollar aan
kaartverkoop.
Sinds de première in Londen was
de musical in meer dan 170 grote
steden te zien. waaronder Londen,
In Nederland ging Mamma Mia! in
2003 in première in Utrecht. 

De hoofdrolspelers van de succesvolle film Mamma Mia!

Double Jeopardy op RTL8
Op RTL8 is zaterdag om 23.40
uur de intelligente film Double
Jeopardy van regisseur Bruce
Beresford uit 1998 te zien. Be-
resford ging in zijn eerdere
films (zoals Crimes of the
Heart , Tender Mercies en Dri-
ving Miss Daisy) op de senti-
mentele toer maar weet deze
keer met Tommy Lee Jones en
Ashley Judd in de hoofdrollen
vooral voor superspanning  te
zorgen. 

Double Jeopardy, in goed Neder-
lands dubbel bedrog. Het verhaal
gaat als volgt: Het gezin Par son,
bestaande uit Nick (Bruce Green-
wood), Libby (Ashley Judd) en hun
zoontje Matty (eerst Benjamin
Weir, later Spencer Treat Clark),
leidt een goed leven op Whidbey
Island dat vlakbij Seattle ligt. Als
Libby en Nick een romantisch
weekend gaan zeilen op zee, vindt
Libby ‘s nachts overal bloedsporen
en is Nick verdwenen. Ze wordt
aangeklaagd en veroordeeld we-
gens moord want uiteraard staat ze
meteen onder verdenking van
moord op haar man. Haar motief
zou een levensverzekering van
twee miljoen dollar zijn. Libby
vraagt haar beste vriendin Angie
(Annabeth Gish) haar zoontje te
adopteren. Angie doet dat en komt
Libby af en toe opzoeken in de ge-
vangenis. Plotseling stoppen deze
bezoekjes. Matty en Angie lijken
spoorloos verdwenen. Libby weet

Angie op te sporen en belt haar en
Matty op. Dan hoort ze Matty op
de achtergrond ‘pappa’ roepen en
beseft ze dat Nick nog leeft. 
Libby zit geduldig haar straf uit en
zint op wraak. Een medegevangen-
ge wijst haar erop dat als ze een-
maal vrij is, Nick rustig kan ver-
moorden omdat je nooit tweemaal
voor hetzelfde misdrijf kan wor-
den veroordeeld. Na zes jaar komt
Libby vrij. Ze komt terecht in een
tehuis voor vrouwen die voorwaar-
delijk vrij zijn. Het toezicht wordt
daar gehouden door Travis Leh-
man (Tommy Lee Jones), een cyni-
sche en aan alcohol verslaafde
agent. Libby overtreedt meteen
zijn regels en gaat op zoek naar
Nick en Matty. Lehman, be-
schaamd door het vluchten van
Libby, zet alles op alles om haar te
vinden...
Volgens de critici doet Tommy Lee
Jones hetzelfde kunstje als in The
Fugitive. Hij is op jacht naar ie-
mand die ten onrechte is beschul-
digd van moord op de wederhelft
en raakt gaandeweg steeds meer
overtuigd van diens onschuld. De
film was in Amerika een groot suc-
ces en dat wordt voor een groot
deel op naam geschreven van
hoofdrolspeelster Ashley Judd. Zij
was eerder te zien in films als Kiss
the Girls, Heat en A Time to Kill.
Haar vrouwelijke opponent in
Double Jeopardy wordt gespeeld
door Annabeth Gish, die daarvoor
opviel in films als Wyatt Earp,
Beautiful Girls en Mystic Pizza. 

Succesfilm Elle op NPO3 
Historische Redbad op NPO3

De brief voor de koning wordt zaterdag bezorgd.

Bruce Greenwood en Ashley Judd in Double Jeopardy.

Vrijdag Gran Torino 
Veronica zendt vrijdagavond
om half negen de film Gran To-
rino uit 2008 uit. Clint East-
wood is zowel de hoofdrolspe-
lers als de regisseur. 
In Gran Torino is Eastwood weer
een man op zichzelf: Walt Kowals-
ki. Kowalski is een oude, verbitter-
de Korea-vete raan en een gepen-
sioneerd automonteur, wiens echt-
genote juist is overleden. Zijn le-
ven lijkt op een dieptepunt te zijn
beland, maar het kan blijkbaar
nog erger wanneer er een Aziati-
sche familie in het huis naast hem
komt te wonen. Buurjongen Thao
probeert onder druk van een
jeugdbende Kowalski’s Ford Gran
Torino 1972 Sport te stelen en
komt er al gauw achter dat dat
geen goed idee was. Het dwarszit-
ten van Eastwood op welke manier
dan ook, is in het verleden nooit
een goed idee gebleken. Ook niet

in autostad Detroit waar Gran To-
rino zich afspeelt. Walt, die geen
goed contact met zijn zoons heeft
en zijn buren het liefst links laat
liggen, wil graag met rust worden
gelaten. Zijn motto live and live
verandert wanneer zijn fraai geres-
taureerde auto op een nacht wordt
gestolen. Eastwood komt erachter
waarom zijn buurjongen zijn auto
heeft gestolen en probeert zelf iets
te doen aan de jeugdbende die zijn
buren terroriseert. 
De film bewandelt het zijspoor van
het Aziatische Hmongvolk dat in
de Vietnamoorlog de kant van de
Amerikanen koos en dat achteraf
moest bekopen. 

Overigens is Eastwood ook nog een
tijdje burgemeester geweest van
zijn woonplaats. Namens de repu-
blikeinse partij was hij van 1986
tot 1988 de eerste burger van Car-
mel-by-the-sea in Californië.
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R.K. Kerk
Bedum: Zondag geen opgave
Kloosterburen: Zondag 09.30 uur Woord- en Communieviering

door pastor Hamersma-Sluis
Uithuizen: Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering door pas-

toor Buter
Wehe-den Hoorn: Zondag geen dienst; zie Kloosterburen

Hervormde Kerk:
Bedum: Zondag 09.30 uur ds Hoek
Eenum: Zondag geen dienst
Godlinze: Zondag geen dienst
Leermens: Zondag geen opgave
Loppersum: Zondag geen opgave
Noordwolde: Zondag 10.00 uur ds Van de Water (startzondag)
Onderdendam: Zondag zie Bedum
Oosterwijtwerd: Zondag geen dienst 
Stedum: Zondag geen opgave
‘t Zandt: Zondag geen opgave
Zeerijp: Zondag geen opgave
Zuidwolde: Zie Noordwolde

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo: Zondag 09.30 uur mvr Nijland (dienst in Imma-

nuëlkerk)
Bedum: Zondag 09.30 uur ds Diemer (livedienst, uitge-

zonden dienst via kerktv/radio)
Huizinge: Zondag 09.30 uur mvr Lemmens (dienst in Jo-

hannes de Doperkerk, opgave bezoekers ver-
plicht via pghuizinge.aanmelden@gmail.com)

Kantens: Zondag 09.30 uur ds Oosterdijk (bevestiging
ambtsdragers en startdienst)

Leens: Zondag geen opgave
Mensingeweer: Zondag geen opgave
Middelstum: Zondag 09.30 uur ds Langenburg (Viering H.A.,

dienst in Hoeksteenkerk)
Niekerk: Zie Ulrum
Roodeschool: Zondag 09.30 uur da Van Alphen-Ubbens
Stitswerd: Zie Kantens
Uithuizen: Zondag geen opgave
Uithuizermeeden: Zondag geen opgave
Ulrum: Zondag geen opgave
Vierhuizen: Zie Ulrum
Warffum: Zondag 09.30 uur ds De Groot (dienst in Sebas -

tiaankerk)
Winsum: Zondag 10.00 uur ds Renooij (dienst in Cen-

trumkerk)
Zandeweer: Tot nader bericht geen dienst

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo: Zondag geen opgave
Bedum: Zondag 09.30 uur ds Van Rijswijk (livestream) 
Kantens: Zondag geen opgave
Leens: Zondag geen opgave
Loppersum: Zondag geen opgave
Middelstum: Zondag 09.30 uur kand Bekkema
Roodeschool: Zondag geen opgave
Uithuizen: Zondag 09.30 uur ds De Graaff (H.A.)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur leesdienst dhr Dijkstra (te vol-

gen op www.kerk dienst gemist); voorlopig geen
middagdiensten

Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum: Zondag 10.00 uur Jan Willem Roosenbrand

(startzondag, H.A.)

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum: Zondag  09.30 uur ds Sneep en 15.00 uur lees-

dienst

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens: Zondag 09.30 uur en 14.30 uur kand Van Lim-

beek
Ulrum: Zondag geen opgave

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

Dorpskerk Rottum:
Rottum: Tot nader bericht geen dienst

Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum: Zondag 10.00 uur Wiebrand van Weerden (live-

 stream)

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

dienst. Internationale diensten. Vertaling an-
derstaligen aanwezig. 

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

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

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

Lauwersoog Uithuizen Delfzijl
hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Vrijdag 4 september 00.48 12.46 01.23 13.21 02.25 14.25
Zaterdag 5 september 01.15 13.24 01.50 13.59 02.45 14.56
Zondag 6 september 01.35 13.45 02.10 14.20 03.15 15.24
Maandag 7 september 02.10 14.20 02.45 14.55 03.35 15.56
Dinsdag 8 september 02.30 14.45 03.05 15.20 04.11 16.14
Woensdag 9 september 03.05 15.10 03.40 15.45 04.26 16.45
Donderdag 10 september 03.24 15.55 03.59 16.30 04.55 17.22

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

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

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

KRUISWOORDPUZZEL P1046

HORIZONTAAL: 1 sterke drank; 3 walvis; 6 groente; 9 straat;
12 daar; 13 lieve; 14 afvoersloot; 16 achter; 17 rivier in Frank-
rijk; 18 enthousiasme; 20 heining; 22 autoriteit; 24 slotwoord;
26 soort zijde; 28 hoekje; 30 absolute atmosfeer; 31 maan-
stand; 32 buidel; 34 vogel; 36 welaan; 37 grote muziekruimte;
41 woonboot; 42 slee; 43 pijnkreet; 44 mannetjeshond; 46
exegese; 51 Frans lidwoord; 53 bid; 54 hert; 55 persoonlijk
vnw.; 56 paard; 58 amfibie; 60 voordat; 61 sluw; 63 dunken;
65 legervoertuig; 66 roofdier; 68 riviermonding; 70 kiem; 72
gast; 73 heldendicht; 74 met name; 75 sneeuwschoen; 76
voorbeeld; 77 vochtig; 78 bleek.

VERTICAAL: 1 jurist; 2 oude plaats; 3 grondsoort; 4 positie; 5
schreeuw; 6 rust; 7 gestrekt; 8 streling; 10 voegwoord; 11
schaaldiertje; 13 groet; 15 militaire opleidingsschool; 17 won-
derlijk; 19 familielid; 21 binnenvaartschip; 23 snars; 25 gravu-
re; 27 kookgerei; 29 open plek in het bos; 32 plaats in Japan;
33 toonladder; 34 hemelsblauw; 35 planeet; 37 wreed; 38 lof;
39 twijg; 40 watering; 45 nadeel; 47 oplosmiddel; 48 vertrek-
ken; 49 bedrog; 50 slang; 52 gesloten; 55 groot water; 57
garnituur; 58 fruitboom; 59 splitsen; 60 lidwoord; 62 schicht;
63 zeer groot; 64 soort palm; 65 kledingstuk; 67 kleefmiddel;
69 insect; 71 persoonlijk vnw.; 74 zangnoot.

OPLOSSING P1046

HORIZONTAAL:1rum; 3ork; 6
sla; 9weg;12er; 13dear; 14
laak; 16na; 17Marne; 18ani-
mo; 20haag; 22gezag; 24
amen; 26taf; 28tip; 30ata; 31
e.k.; 32tas; 34ara; 36sa; 37
concertzaal; 41ark; 42ar; 43
au; 44reu; 46uitlegkunde; 51
et; 53ora; 54ree; 55ze; 56ros;
58pad; 60eer; 61leep; 63me-
nen; 65jeep; 66tijger; 68li-
man; 70ei; 72logé; 73epos;
74m.n.; 75ski; 76mal; 77nat;
78wit.

VERTICAAL:1rechter; 2Ur; 3
oer; 4 rang; 5kreet; 6slaap; 7
lang; 8aai; 10en; 11garnaal;
13 dag; 15KMA; 17maf; 19
oma; 21aak; 23zier; 25ets; 27
pan; 29tra; 32Tokio; 33scala;
34azuur; 35Aarde; 37cru; 38
ere; 39tak; 40lee; 45verlies;
47tri; 48gaan; 49nep; 50 ser-
pent; 52toe; 55zee; 57set; 58
perel; 59delen; 60een; 62pijl;
63mega; 64nipa; 65jas; 67
gom; 69mot; 71ik; 74mi.

Winwoord:GEWAARWOR-
DING

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

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

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

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

Groningen (Iepenlaan 2) 

“Goed, Alex, ik zet de thermostaat wel
wat lager maar vannacht hebben we de
warmte echt wel nodig, hoor.”
Susanne loopt naar de kast. Haar hand
tast in de smalle ruimte ernaast waar ook
de gordijnen hangen. Ze pakt de dikke
knuppel die er staat, houdt die achter
haar rug en loopt naar Alex. Dit heeft ze
al zo vaak gerepeteerd, het kan niet mis-
gaan. 
Hij heeft zijn vest uitgetrokken en zit
weer. Met een hoge zwaai belandt de
stok in de nek van Alex. Niet te hard en
niet te zacht. Geluidloos knikt het hoofd
van Alex eerst naar achteren en dan naar
voren. Hij schreeuwt niet eens. Die is
mooi een tijdje bewusteloos. Susanne in-
specteert de getroffen plek. Hèhè, geluk-
kig, geen bloed. 
Daar heeft ze wel zo’n enorme hekel aan.
Zo af en toe ziet ze wel eens een film
waarin het slachtoffer flink geraakt wordt
waardoor het bloed alle kanten opspat.
Spetters op het behang, nou, dat kan
nog net maar als het gezicht van de da-
der helemaal onder het bloed zit of zelfs
verminkt is, nee, dat kan ze niet aanzien.
Dan kijkt ze de andere kant op. 
Vlug pakt ze het touw uit dezelfde kast en
de rol plakband. Het plakband doet ze
eerst over zijn mond. Ze hoopt dat hij
door zijn neus kan ademen. Dan doet ze
de schoenen van Alex uit en vervolgens
zijn kousen. De broekspijpen stroopt ze
zo hoog mogelijk op. Susanne heeft eens
gelezen dat een menselijk lichaam niet
tegen koude voeten kan en zeker niet te-
gen bevroren voeten. Het hart kan het
bloed niet meer rondpompen. 
Daarna bindt ze hem stevig vast op de

stoel. Armen op de leuningen, benen om
de poten. De rug tegen de rugleuning.
Voorzichtig pakt ze de stoel bij de leu-
ning, laat hem iets naar achteren kante-
len en trekt hem zo op een matje. Dan
kantelt ze de stoel nog iets verder naar
achteren, trekt opnieuw. Alsof ze haar
volle kliko naar de straat rijdt. Het hele
zaakje schuift ze netjes naar de achter-
deur. Laminaat heeft zo zijn voordelen
boven tapijt. Even iets harder trekken
over de dorpel en klaar is Kees. Voor de
zekerheid giet ze vier kopjes water over
zijn hoofd.
Alex zit op de stoel in de tuin. De hele
nacht zal hij daar zo zitten. Als een Abra-
ham bij een jarige 50-jarige. Alleen de
hartelijke felicitaties en vrolijke ballonnen
ontbreken. Ze doet de deur goed dicht en
draait de sleutel om. Voor de veiligheid. 
Susanne gaat in een hoekje van de
woonkamer zitten met het licht uit. Ze
wacht en kijkt. Ze kijkt en wacht. Maar er
gebeurt totaal niets. Onbegrijpelijk. Ze
had veel meer actie verwacht van hem.
Waarschijnlijk zal Alex al vroeg gestorven
zijn van de kou, denkt ze dan. Wie trekt
nou ook zijn kousen en vest uit? Midden
in de winter. Terwijl je hartpatiënt bent.
Susanne glimlacht. Ook dat van dat vest
had ze gepland - ze kent hem zo langza-
merhand van haver tot gort - en zo is al-
les uitgekomen wat ze gepland heeft.
Vannacht zullen de centjes weer naar
haar rekeningen overgeboekt worden.
Die stijve hark daar buiten heeft er toch
niets aan! 

we dan opgegraven.
Maar Bea werd onze
dekmantel nadat ik dat
met Alex had bespro-
ken want die wist nog
nergens van natuur-
lijk.”
“Juist, best wel slim.
En waarom bleef al dat
geld zo lang op de re-
kening van Alex staan?
Dat was toch heel
dom, nietwaar?”
“Niet dom, nee. Pech!
Ik wilde het direct van
zijn rekening weer
overboeken op nieuwe
rekeningen van mij
maar de giro had in-
eens een storing op

het internet. Na de eerste overboeking
naar die Duitse rekening al. God, wat
was ik kwaad.” 
“Maar hoe kon u dan bij zijn rekening ko-
men om het verder te boeken? Dat kan
toch normaal niet. Of wist Alex van die
overboeking?”
Susanne zwijgt even bij zoveel onbegrip
en zegt dan: “Ik had zijn lijst met TAN-co-
des gekopieerd.”
Innerlijk is ze daar best wel trots op. Alles
wat ze gepland heeft, is gelukt. Bijna dan.
“Jaja, maar die lag niet op Terschelling,
neem ik aan. Dus voordat u samen op
vakantie ging naar Terschelling had u die
lijst al gekopieerd? Begrijp ik dat goed?”
“Ja.”
“En die hele date met Alex is niet uit lief-
de geboren maar die had u van tevoren
gepland, beraamd, zeg maar of mag ik

“Ja, ik heb Alex vermoord. Mag ik nu
weg? Ik wil nu weg hier, ik ben ziek. Wilt
u alsjeblieft een dokter bellen? Ik geloof
dat ik ga flauwvallen.”
Susanne kijkt Dirk radeloos aan. Haar
ogen puilen uit van de emotie die haar
bijna teveel wordt.
Maar Dirk zet keihard door. Medelijden
kan ze bij mijnheer pastoor krijgen.
“Wacht nog even met flauwvallen. Ik wil
nog precies weten wat er was gebeurd
als je vriendin Bea niet was komen opda-
gen. Toevallig is ze wel op de koffie ge-
komen maar veronderstel dat ze verhin-
derd was? Wat dan?”
“Bea? Oh, ik had eerder al een graf uit-
gezocht op ‘de Doodemanskisten’ in
West Terschelling. De laatste mevrouw
van ongeveer mijn leeftijd. Die hadden Wordt vervolgd

dat niet vragen?”
“Nee.”

“Hoe was het in het dorp, schatje?”
“Oh, rustig. Zoals altijd.”
“Wat heb je daar gedaan?”
“Even op internet, had ik je al gezegd.
Beetje bankieren. Jij vergeet ook alles,
schat.”
“Niet alles, alleen wat belangrijk is. Ik be-
doel, wat niet belangrijk is, haha. Zullen
we nu een spelletje doen?”
“Ja, is goed. Pak jij de kaarten, dan pak ik
wat te drinken. Biertje of rode wijn?”
“Nou, Susanne, ik lust nu wel een wijn-
tje. Hebben we die nog?”
“Ik zal even in de kast kijken. Deel jij
maar alvast.”
“Jezus, wat is het hier heet, zeg, ik doe
mijn vest uit, hoor. Je weet dat ik gauw
zweet. Ik kan daar niet zo goed tegen. Het
wordt me algauw te benauwd. Die huis-
jes hebben totaal geen ventilatie.”
Alex moet aan de laatste ontwikkelingen
denken. Het is allemaal zo snel gegaan.
Ze zijn rijk! Hij is rijk. Eindelijk. Zonder lo-
terij. Gewoon rijk geworden doordat een
vreemde vent in Arnhem de hele kluit
heeft belazerd, met hulp van Susanne,
dat wel. 
En wat op Terschelling is gebeurd, ja, he-
laas, het is onvoorstelbaar dat hij die
steen oppakte en haar sloeg. Zo’n gele-
genheid komt nooit meer voor. Die zucht
naar geld bleek niet te weerstaan. Zo is
het. Toch weigert Susanne tot nu toe
hardnekkig te zeggen hoeveel zij precies
heeft achterover gedrukt. Het moet wel
veel zijn om daarvoor € 300.000,- zo ge-
makkelijk weg te gooien. 

deel 48

DDee  ttwweeeeddee
mmoooorrdd  iinn
BBaaaaiidduuiinneenn

door Antoon Engelbertink

We gaan ook deze week eventjes ver terug in de tijd met een foto die oorspronkelijk op een glasplaat
stond en die we dankzij een voormalige inwoonster van Uithuizen kregen. Het is een foto van de
Hoofdstraat Oost in Uithuizen, waar nogal veel is veranderd in de afgelopen decennia. Je kon toen in
ieder geval midden op straat fietsen omdat er geen auto te bekennen is. Ook kon je toen je kar gewoon
op straat parkeren want meer verkeer was er amper. Van de panden in dit gedeelte staat alleen nog
Eckhard’s Bazar nu nog fier overeind als is de functie van warenhuis veranderd in hotel. Een eindje
verderop zien we achter de contouren van hotel Het Gemeentehuis nog de spits van de Zionskerk. 
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Huis-aan-huis nieuwsblad in geheel Noord-Groningen
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Vandaag in de abonneekrant

Raad Hogeland
ontziet minima
bij bezuinigingen
UITHUIZEN - De voorkeursvariant van
het Hogelandster college waarmee een
naar ruim 6 miljoen euro oplopend te-
kort moet worden weggewerkt, kan op
steun rekenen van de gemeenteraad. Wel worden enkele bezuinigin-
gen op het sociaal domein teruggedraaid en daarmee worden de
meest kwetsbare inwoners ontzien. Dat is de uitkomst van de giste-
ren in Uithuizen gehouden raadsvergadering. De gemeente Het Ho-
geland moet, zoals gemeld, fors bezuinigen en ontkomt daarbij ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Blok onthult muzikale
afvalbak bij De Linde
EENRUM - Wethouder Harmannus Blok van de gemeente Het Hoge-

land heeft gistermiddag bij Inte-
graal Kindcentrum De Linde in
Eenrum een muzikale afvalbak
onthuld. De afvalbak heet Sun-
Bin. Hilda Klinkhamer van de
afdeling communicatie van de
gemeente Het Hogeland legt uit
wat er zo bijzonder aan dat ding
is. ,,Om afval op het schoolplein
en de natuurspeeltuin op ..
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Alma Loorbach komt 
met Kleine Vredesduif
WINSUM - Zangeres Alma Loorbach uit Winsum heeft een nieuw

lied met bijbehorende videoclip
uitgebracht: Kleine Vredesduif.
Het lied is haar  reactie op de
staat van de wereld. Loorbach
maakt zich zorgen over waar we
met elkaar naartoe gaan. Haar
grootste zorg is de strijd tussen
mensen zelf. Ze hoopt de mens-
heid met haar nieuwe lied stof
tot nadenken te geven. ,,Ik ...
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’Het Hogeland moet 
vastgoed sneller afstoten’
UITHUIZEN - Onderdeel van de grootscheepse bezuinigingsoperatie
in Het Hogeland is het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Met na-
me de fracties van GemeenteBelangen en het CDA hebben er tijdens
de gis teren gehouden raadsvergadering op aangedrongen hier snel-
heid mee te maken. Molens, kerktorens, dorpshuizen en commer-
cieel en recreatief vastgoed: de gemeente heeft veel panden in ...
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Fietsen door Nederland in 
de strijd tegen kanker
WESTERNIELAND - Jannes Ka-
dijk uit Westernieland zal ko-
mend weekend samen met Al-
bert Bakker en Jacob Drenth
een sportieve uitdaging aan-
gaan. Het drietal fietst dan na-
melijk van Groningen naar
Maastricht en weer terug. De
tocht dient als try-out voor het
evenement Gromasgro dat het
drietal in 2021 wil organiseren en waarbij het uiteindelijke doel...
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MIDDELSTUM - Jan Gast uit
Middelstum mag zich sinds za-
terdagmiddag Lid in de Orde
van Oranje-Nassau noemen. Hij
werd toegesproken door burge-
meester Hans Engels van de
gemeente Loppersum.

Gast zet zich sinds 1980 in als vrij-

williger van tennisclub Mentheda
in zijn woonplaats. Hij voert onder-
houdswerkzaamheden uit aan de
banen en het groen van het tennis -
park. Gast is meerdere uren per
week aanwezig op het complex om
uiteenlopende klussen uit te voe-
ren. Het gaat dan bijvoorbeeld om
het bladvrij maken van de banen,
zout strooien tegen groenaanslag,

gravel aanvullen, de banen gereed
maken voor de competitie en de
sproei-installaties controleren en
zo nodig repareren. 
Gast heeft ook meegewerkt aan de
bouw van een nieuwe kantine in
1995. Daarnaast was hij betrokken
bij de opbouw van de oefenmuur
en het bouwen en plaatsen van een
materiaalhok.

Naast al het vrijwilligerswerk is
Gast een gedreven tennisser. Hij
heeft tennisclub Mentheda veertig
jaar lang in competitieverband
vertegenwoordigd. Ook zorgde hij
samen met zijn echtgenote voor
veel nieuwe leden en gaf hij vaak
belangeloos tennisles aan nieuwe
leden. Zijn enthousiasme is aanste-
kelijk. ,,De heer Gast kan dan ook
worden gekwalificeerd als iemand
die zich geruime tijd ten bate van
de samenleving heeft ingespannen
of anderen heeft gestimuleerd’’, al-
dus burgemeester Engels.

Vrijwilliger van tennisclub Mentheda

Middelstummer Jan Gast
krijgt onderscheiding

� Jan Gast krijgt het lintje opgespeld door zijn echtgenote. Burge-
meester Engels kijkt goedkeurend toe.

Geen Baistemaart
WINSUM - De organisatie van
de Baistemaart in Winsum
heeft besloten het evenement
dit jaar niet door te laten gaan.
Corona is hier de oorzaak van.
Het is door alle coronaregels en de
bijbehorende verantwoordelijkhe-
den voor Stichting Winsumer Bais-
temaart niet mogelijk om dit jaar
een gezellige en sfeervolle Baiste-
maart te organiseren.
Geen live-muziek, alleen zitten in
de kroeg aan tafels met maximaal

vier personen, 1,5 meter afstand
en een beperkt aantal bezoekers
die over de markt mogen lopen, le-
veren, volgens de organisatoren,
een evenement op dat de naam
Baistemaart niet verdient.
De stichting is samen met de On-
dernemers Vereniging Winsum en
Promotie Winsum nog wel bezig
om in de herfstvakantie iets spec-
taculairs te organiseren in het
Mooiste dorp van Nederland. Over
het hoe en wat wil men nu nog
niets kwijt.

Den Andel struint
in andere vorm
DEN ANDEL - Podiumkunsten-
festival Struinen in de Tuinen in
Den Andel heeft zondag een an-
dere opzet dan normaal. Dat
komt uiteraard door de corona-
richtlijnen. De bezoekers kunnen
tussen 12.00 en 17.00 uur terecht
in een aantal openbare tuinen in
het dorp. Het gaat om de tuin
van de kerk, de voortuin van het
kerkhof, de tuin van De Holm, de
dorpshuis en het veld bij Het Be-
rehoes. Op elke locatie zijn drie
optredens van dertig minuten. De
progammering staat op struinen-
indetuinen.nl. Papieren program-
ma’s zijn te verkrijgen op de loca-
ties.  

Steunpunten openen deuren
in Loppersum en Appingedam
LOPPERSUM - Het Instituut
Mijnbouwschade Groningen
(IMG) opent deze week steun-
punten in Loppersum en Appin-
gedam
De steunpunten zijn een aantal
dagdelen per week open voor inwo-
ners met algemene vragen over
aardbevingsschade en schaderege-
lingen. Het is de bedoeling om in
de loop van het jaar ook in andere
aardbevingsgemeenten steunpun-
ten te openen. De steunpunten ope-
nen juist nu hun deuren omdat per
september de waardedalingsrege-
ling van start gaat in Appingedam

en Loppersum. In het steunpunt
zijn zaakbegeleiders van het IMG
aanwezig die vragen kunnen beant-
woorden over de schadeafhande-
ling, toelichting kunnen geven op
de waardedalingsregeling en bij-
voorbeeld ook ondersteuning kun-
nen bieden bij het doen van een
aanvraag voor de regeling. Daar-
naast is het een plek waar inwoners
hun verhaal kunnen doen. In Ap-
pingedam kan men terecht in het
ASAW-gebouw aan de Burgemees-
ter Klauckelaan. Het steunpunt is
op woensdag van 13.00 tot 17.00
uur en op donderdag van 16.00 tot
20.00 uur geopend.

Het steunpunt in Loppersum is ge-
vestigd in Ons Dorpshuis aan de
Wirdumerweg. De openingstijden
zijn woensdag van 9.00 tot 13.00
uur en vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur. Aanmelden is op beide loca-
ties niet nodig. 
De ervaringen bij de steunpunten
in Appingedam en Loppersum ge-
bruikt het IMG voor de nog op te
richten steunpunten in de andere
aardbevingsgemeenten. De steun-
punten gaan ook een rol spelen bij
de uitvoering van de regeling voor
de vergoeding van immateriële
schade. Deze regeling gaat, zoals
gemeld, volgend jaar in.

De Rank zamelt E-Waste in
WARFFUM - Leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van cbs De Rank in Warffum doen mee
aan de E-Waste Race. Dit is een wedstrijd tussen scholen om zoveel mogelijk elektronisch afval bij
mensen uit de buurt op te halen. ,,Wij vinden dit belangrijk voor het milieu”, leggen de Warffumer
scholieren hun deelname aan de actie uit. Om de actie onder de aandacht te brengen, hebben ze op ver-
schillende plekken in Warffum posters opgehangen. Ook mensen buiten Warffum kunnen meedoen.
,,Mensen kunnen ons helpen door zich aan te melden via ewasterace.nl. Daar kunnen ze hun e-waste
invullen en onze school, De Rank in Warffum dus, selecteren.” Op die website kan dan een afspraak ge-
maakt worden met de school wanneer de leerlingen de e-waste -zoals een oude telefoon, een beeld-
scherm of kabels- kunnen ophalen.  
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