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Leenster krijgt
twaalf jaar cel
LEENS - Een 31-jarige man uit
Leens is dinsdag voor het wurgen
van zijn 23-jarige zwangere vriendin in hoger beroep veroordeeld
tot een gevangenisstraf van twaalf
jaar. Het gezinsdrama heeft zich
begin vorig jaar in de woning van
het stel in Leens voltrokken. Het
stel, afkomstig uit Eritrea, woonde
nog maar kort in het Noord-Groninger dorp toen het gruwelijk uit
de hand liep. De man verdacht zijn
vriendin van overspel, waarna een
handgemeen met dodelijke afloop
volgde.
De rechtbank veroordeede de man
eerder tot veertien jaar celstraf.
De Leenster vond dat te hoog en
ging in hoger beroep.

Beving bij Loppersum;
’pak het aan als crisis’
Burgemeester Hans Engels
van Loppersum.

Hogelandsters meer
tevreden over WMO
NOORD-GRONINGEN - Inwoners van Het Hogeland die een
beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) zijn meer tevreden over
de steun die men van de gemeente krijgt dan in voorgaande jaren.
De cliënten zijn positief over het
contact met de gemeente en de
kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Wethouder Mariëtte
de Visser is blij dat de inwoners
die hulp nodig hebben de gemeente goed weten te vinden. ,,Het is
fijn dat de meeste mensen tevreden of zeer tevreden zijn over de
geboden hulp. Ik ben er trots op
dat de tevredenheid zelfs is gestegen. Daar doen we het voor.”
Het cliëntervaringsonderzoek is
een wettelijke taak vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
Het Hogeland voert dit jaarlijks
uit. Men meet dan hoe Wmo-cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren
en hoe dit hen helpt in het dagelijkse leven.
Een verbeterpunt was er ook. Nog

niet iedereen weet de onafhankelijke cliëntenondersteuner te vinden. Deze persoon denkt met inwoners mee over waar ze met vragen
op het gebied van zorg en ondersteuning terecht kunnen. De
cliëntondersteuner is te bereiken
via Mensenwerk Hogeland.

LOPPERSUM - In Loppersum heeft dinsdag rond 17.15
uur een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van
2,7 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste beving
van dit jaar. De beving is in de wijde omgeving en tot in
de stad Groningen gevoeld. Burgemeester Hans Engels
van de gemeente Loppersum is er meer dan klaar mee.
Hij roept het Rijk op om de aardbevingsproblematiek als
een crisis aan te pakken.
Het KNMI stelde de kracht van de
beving aanvankelijk vast op 2,8
maar verlaagde dat een half uur later naar 2,7 op de schaal van Richter. De zwaarste gasaardbeving in
Groningen gebeurde in 2012 bij
Huizinge, met een kracht van 3.6.
De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond
en had een kracht van 5.8.
De bevingen in Groningen houden
zoals bekend verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.
Hoewel de winning wordt afgebouwd naar nul, zal de regio nog
jaren last ondervinden. De aarde
blijft in beweging en dat heeft tot

Rutgers blij met geld
voor energiereductie
NOORD-GRONINGEN - Wethouder Kristel Rutgers van de
gemeente Het Hogeland is blij
met een subsidie van het Rijk
voor het uitvoeren van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE).
De gemeenten Het Hogeland, Appingedam, Delfzijl, Loppersum en
Westerkwartier ontvangen hiervoor samen ruim 1 miljoen euro.

Particuliere woningeigenaren kunnen met deze regeling hun woning
verduurzamen. De uitwerking
vindt plaats door de vijf gemeenten en het Energieloket Groningen.
,,Fijn dat we nu de kans kunnen
pakken om met iedere woningeigenaar die dat wenst samen te kijken
naar de wensen, de mogelijkheden
en bovenal de kansen die er zijn
om te besparen op het energieverbruik’’, aldus Rutgers.

Veel schademeldingen na beving
LOPPERSUM - Sinds de beving
bij Loppersum om 17.18 uur op
dinsdag zijn er 267 nieuwe
schademeldingen binnengeko-

Ruilkring komt
weer bijeen
NOORD-GRONINGEN - Ruilkring
Hogeland gaat, nu de coronaregels
steeds soepeler worden, weer bijeenkomsten organiseren. Dinsdagmiddag 25 augustus is de eerste.
De locatie wordt nog bekend gemaakt. Meer informatie over de
ruilkring is de vinden op ruilkringhogeland.nl.

men bij het IMG. Er werden 8
meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie.
Hoeveel schademeldingen het directe gevolg zijn van de beving in
Loppersum, is op dit moment nog
moeilijk te zeggen.
Het aantal van 267 schademeldingen is ruim 60 procent hoger dan
vorige week. Van de schademeldingen kwamen er 40 uit Loppersum en omgeving. Het gaat dan om
een gebied met een straal van 10
kilometer rond het epicentrum.
Het IMG ontving 140 telefoontjes,
ongeveer een derde bestond uit
vragen over de beving.
Er zijn acht meldingen van een

mogelijk acuut onveilige situatie
gedaan. Van die acht zijn intussen
vier adressen bezocht. Geen van
de meldingen werd beoordeeld als
gegrond. De overige adressen worden zo snel mogelijk bezocht.
Wie schade constateert aan zijn
huis of gebouw kan deze schade
melden via website of telefoon.
Wie vermoedt dat er een acuut onveilige situatie is ontstaan, kan dit
ook melden. Als er sprake is van
een direct levensbedreigende situatie, is het altijd beter het alarmnummer 112 te bellen.

gevolg dat de aardbevingen na
stopzetting van de winning niet
zullen uitblijven. Wel is de verwachting dat de bevingen minder
zwaar zullen zijn, maar garanties
worden er niet gegeven. Die verwachting heeft er overigens wel
toe geleid dat de versterkingsoperatie is afgezwakt.
Uitgerekend dinsdag is er door de
regio bij minister Erik Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat
aangedrongen op het sneller afhandelen van bevingsschade aan
woningen en het versterken van de
gebouwen. Veel Groningers lopen
tegen te veel bureaucratie aan en
hebben daar ook mentaal onder te
lijden.
De vorige stevige beving was op 22
mei vorig jaar. Toen schudde de
aarde met kracht 3.4 in Westerwijtwerd. De zwaarste beving tot
dusver dit jaar was op 2 mei bij
Zijldijk. Die had een kracht van
2,5.
Burgemeester Hans Engels van
Loppersum liet meteen van zich
horen en sprak via de gemeentelijke website tot zijn inwoners. ,,We
zijn vandaag opnieuw opgeschrikt
door een flinke aardbeving. De
zwaarste aardbeving van dit jaar
in de provincie Groningen. Deze
beving heeft wederom een grote
impact op onze gemeenschap. Wonen in een onveilig huis; ik kan me
voorstellen dat u gevoelens van
angst en onzekerheid ervaart. Ik
leef met u mee en wens u allen
heel veel sterkte. Laten we met elkaar de boodschap blijven verkondigen dat we er nog lang niet zijn.
En daarom doe ik nu opnieuw een
oproep aan de ministers Wiebes en
Ollongren. Ik hoop dat nu ook in
Den Haag doordringt dat er snel
stappen moeten worden gezet naar
een veilige en gezonde regio. Het
stoppen van de gaswinning uit het
Groningenveld is in zicht. Onze inwoners merken hier echter nog
weinig van. De zorgen en onzekerheid over de schadeafhandeling en

versterking spelen een grote rol in
hun dagelijks leven. Een snellere
oplossing hiervoor is van essentieel belang voor het welzijn van

onze inwoners. De aardbevingsellende ontwricht onze samenleving.
Het is tijd om dit als een crisis te
gaan aanpakken.”

Saaxumhuizers
winnen prijs
Postcode Loterij
SAAXUMHUIZEN - Inwoners
van Saaxumhuizen die meedoen
aan de Postcode Loterij hebben
een shoptegoed gewonnen van
vijftig euro. Het tegoed kan worden ingeruild voor diverse cadeaukaarten naar keuze. Die
kunnen op hun beurt besteed
worden bij ondernemers in de
buurt.

Harrie Tiekstra, met naast zich wethouder De Visser, in gesprek met Anneke Nijhoff van het Bureau
Fame.

Meijsters praten mee
over ‘gezondheidsplein’
UITHUIZERMEEDEN - Vier
groepen inwoners van Uithuizermeeden hebben vorige week
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mee te praten over
de mogelijke realisering van
een gezondheidsplein in het
dorp. Dat vond in kleine groepjes en geheel in lijn met de coronawetgeving plaats in de
sporthal Scherphorn.
Noorderzorg onderzoekt zoals gemeld in nauw overleg met de gemeente Het Hogeland, stichting
Dorpsbelangen, Meij-Invest en Ondernemersvereniging Eemsmond
Noord de mogelijkheden voor een
dergelijke opzet in Uithuizermeeden.
Doel daarvan is de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden. On-

Spreeuwendans bij Electra

Drive-in bios
in Uithuizen
UITHUIZEN - Het bedrijf Outdoormovies organiseert vrijdag 21
augustus een drive-in-bioscoop op
evenemententerrein
Boukemapark in Uithuizen. De film begint
om 22.00 uur. De bezoekers kunnen vooraf kiezen uit de films 127
Hours en O Brother, Where Art
Thou. De meeste stemmen gelden
en dit kan via outdoormovies.nl.

derzocht wordt of een gezondheidsplein gekoppeld aan wonen
en zorg gerealiseerd kan worden
waarbij ruimtes voor ontmoeting
en informatie voor bijvoorbeeld
eerstelijns zorg en wellicht specialistische spreekuren.
Uitgangspunt is hiervoor samen
met het dorp te komen tot een integrale visie op wonen en zorg in
Uithuizermeeden. De wens hiervoor komt mede voort uit het dorp
en maakt onderdeel uit van de
vastgestelde Gebiedsagenda Uithuizermeeden. Het onderzoek
moet antwoord geven op de vraag
of een gezondheidsplein en in welke vorm wenselijk en haalbaar is.
De gesprekken vonden plaats tijdens een zogenaamd Wereldcafé,
een doorlopende bijeenkomst
waarbij in kleine groepen van
maximaal tien personen en maximaal een uur met inwoners en professionals werd gesproken om mee
te denken over een gezondheidsplein, wonen en zorg in Uithuizermeeden.
Het Wereldcafé is een manier om
ervaringen en standpunten uit te
wisselen, waarbij iedereen wordt
uitgenodigd op ongedwongen wijze ervaringen, inzichten en kennis
uit te wisselen. Zodoende wordt
veel kennis, die bij de aanwezigen
aanwezig is, naar boven gehaald
en uitgewisseld. De uitkomst is van

belang voor de gedeelde beelden
en ook de keuzes die moeten worden gemaakt omtrent het voorgenomen Gezondheidsplein in Uithuizermeeden. In september of oktober komt er een uitgewerkt voorstel, waar dan ook weer over gesproken kan worden.
Namens Dorpsbelangen Uithuizermeeden was Harrie Tiekstra van
de partij en hij kijkt tevreden terug op de bijeenkomst, waar ook
wethouder Mariëtte de Visser van
Het Hogeland als toehoorder bij
aanwezig was. ,,In alle vier de groepen werd gesproken over een combinatie met wonen, met name eengezinswoningen en levensloopbestendige huizen, en de mogelijke
locaties. Er is een voorkeur voor
een plek nabij het Johan van
Veenplein vanwege de ruime parkeermogelijkheden of bij De Mieden. Daar zou dan ook eventueel
een kinderdagverblijf bij gerealiseerd kunnen worden.”
Het project wordt begeleid door
het bureau Weusthoff en Partners
uit Groningen, dat ook de totstandkoming van De Tirrel in Winsum
heeft begeleid, net als de versterkingsoperatie van de scholen in de
gemeente Loppersum. Ook Bureau
Fame uit Zwolle is bij de planvorming betrokken. Deze partijen
doen dat in opdracht van Noorderzorg.

NAM handelt laatste
van 80.000 schades af
NOORD-GRONINGEN - De
NAM heeft onlangs na een arbitrage-uitspraak de laatste van
80.000 meldingen van aardbevingsschade afgehandeld.

ELECTRA - Toen de zon dinsdagavond bijna onder was gegaan, verzamelden grote groepen
spreeuwen zich boven het Reitdiep tussen Electra en Houwerzijl. Wat volgde was een prachtige
vliegshow. Duizenden spreeuwen dansten door de
lucht nabij gemaal De Waterwolf. Dat zorgde
voor een indrukwekkend schouwspel, toevallig

vastgelegd door fotograaf Ingmar Vos. Na de
show vertrokken de vogels weer in verschillende
richtingen. De spreeuwen vertonen dit gedrag alleen als de condities goed zijn. Het gebeurt meestal in het najaar. Waarom de vogels dit precies
doen, is voor wetenschappers nog een raadsel.

Bij de NAM en het Centrum
voor Veilig Wonen, dat inmiddels niet meer bestaat, zijn sinds
de aardbeving van Huizinge in
2012 ruim 80.000 schademeldingen binnengekomen. Vanwege
de breed gedragen wens om de
NAM op afstand te zetten, is
ruim drie jaar geleden de schadeafhandeling overgenomen
door de overheid. Bewoners met
een oude schademelding die niet
akkoord gingen met een aanbod
van de NAM, konden hun
schademelding voorleggen aan
de Arbiter Bodembeweging. Dat

traject is nu afgerond.
Johan Atema, directeur NAM,
blikt terug. ,,De Arbiter Bodembeweging heeft eind mei voor de
laatste schademeldingen een uitspraak gedaan. Wij betalen het
schadebedrag conform de uitspraken uit. Hiermee kwam er
eind juni definitief een einde
aan de rol van de NAM in het
schadeafwikkelingsproces en
zijn wij echt op afstand komen
te staan. Dit is een belangrijke
mijlpaal voor Groningen en voor
ons bedrijf.’’
Bewoners konden nieuwe schades een paar jaar bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen melden. Sinds 1 juli
heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen, zoals gemeld,
deze taak overgenomen.
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Tractors nodig bij redding
van koe uit Lauwersmeer
LAUWERSOOG - Twee koeien
zijn maandagmiddag uit het
Lauwersmeer bij Lauwersoog
gered. De dieren waren aan het
afkoelen in het water en in het
Jaap Deensgat door de zandlaag heen gezakt. Bij de reddingsactie kwam een tractor in

Muzieklessen
in ’oud-Ezinge’
gaan veranderen
EZINGE - De muzieklessen in de
voormalige gemeente Ezinge, die
na de laatste gemeentelijke herindeling nu bij het Westerkwartier
hoort, zijn tot voor kort nog gegeven door muziekschool Noordakkoord, die actief is in Noord-Groningen. Hoewel deze muziekschool
stopt met het aanbieden van lessen in het Westerkwartier, zullen
nog wel vijf docenten van deze muziekschool er lessen blijven geven.
Zij en ook de leerlingen worden
voorlopig ondergebracht bij de
Stichting Muziekonderwijs Grootegast. Daarna, in 2021, zullen alle
lessen overgaan in een nog op te
zetten nieuw kunstencentrum in
het Westerkwartier. De betreffende docenten hebben er belangstelling voor om zich aan de sluiten bij
de nieuwe organisatie. Het gaat
om Gera Gilda van de Meulen
(dwarsfluit), Thomas Zeevalking
(drums), Anne Vos (cello), Barbara
Rehklau (viool) en Gerrie Jonker
(blokfluit). Als er voldoende aanmeldingen zijn, probeert men zowel in Garnwerd als Ezinge lessen
te geven.

Kinderspeelweek
Ezinge is afgelast
EZINGE - De kinderspeelweek,
waar de kinderen in het dorp Ezinge het hele jaar naartoe leven,
gaat dit jaar niet door. Ook hier
gooit het coronavirus roet in het
eten. Wel hoopt de organisatie in
de herfstvakantie nog iets op poten te kunnen zetten.

Schatkoamer
ULRUM - In het verhaal over de
aangeboden oorlogsdocumentatie
aan de Schatkoamer in Ulrum is
maandag een foutje in het bijschrift bij de foto geslopen. De
man op de foto heet Frans Hinssen
en niet Hendrix. Dat is de meisjesnaam van zijn echtgenote Truus.
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het meer vast te zitten.
De brandweer werd gealarmeerd
en kwam ter plaatse met een boot.
Een van de koeien kon gemakkelijk met mankracht losgetrokken
worden en naar de kant worden
gebracht. Een tweede koe zat zo’n
veertig meter van de kant tot haar
kop vast in de klei. Een derde koe
stond ook in het water, maar hoefde niet gered te worden.
,,Koeien zijn een beetje domme
dieren’’, zei een van de te hulp geschoten boeren. ,,Ze zoeken afkoeling in het water en staan dan wat
op de zandlaag te stampen. Op den
duur zakken ze door die zandlaag
heen en komen ze in de klei terecht. Dan zitten ze vast.’’
De overgebleven koe werd aan een
lange staaldraad vastgemaakt, die
door een tractor op de kant aangetrokken werd. Het dier kon op die
manier, na een reddingsactie van
ruim twee uur, gered worden. Ook
de trekker die vast stond, is met de
staaldraad losgetrokken. De koeien maken het goed.

Er moesten twee tractoren aan te pas komen om de laatste koe uit het Lauwersmeer te krijgen (foto: Ingmar Vos).

Overheden blijven Wiebes
vragen om meer snelheid
NOORD-GRONINGEN - De Groningse overheden blijven
bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en
schade-afhandeling. De regio heeft lang aangedrongen
op het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld
en is blij dat het einde van de gaswinning in zicht lijkt.
Toch merken de Groningers hier nog weinig van in hun
dagelijks leven, stellen de overheden.
Zowel de schade-afhandeling als
de versterking is van essentieel belang voor het welzijn van de Groninger. Beide vragen nog altijd om
verbetering en versnelling. Dit is
de kern van de zienswijze van de
Groningse overheden als reactie
op het ontwerp-vaststellingsbesluit
voor het gasjaar 2020-2021.
Het ontwerp-besluit van Wiebes
laat zien dat beëindiging van de
gaswinning nog steeds voorzien is
voor medio 2022. De Groninger
overheden waarderen de inspanningen om de gaswinning terug te
brengen naar nul.
Voor het komende gasjaar wordt
bij een gemiddelde temperatuur
vanuit het principe ‘niet meer dan
nodig’, 9,3 miljard kuub gas gewonnen uit het Groningenveld. De
regio is positief dat de minister
hiervoor dezelfde strategie wil
hanteren als de regio geadviseerd
heeft. Wel vindt de regio het onacceptabel als de minister het niveau
van de gaswinning voor het komende gasjaar naar boven zou bijstellen door vertraging in de afbouw van de gaswinning vanwege
het coronavirus.
Het besluit om de gaswinning te
beëindigen is een voorwaarde om
de aardbevingen een halt toe te
roepen. Toch blijven Groningers
nog jaren met de aardbevingen geconfronteerd vanwege drukverschillen in het Groningenveld.
Veel Groningers ervaren nog altijd
schade aan hun woningen, onzekerheid en onduidelijkheid over

versterking van hun woning en gezondheidsklachten. Het is voor de
getroffen Groningers dan ook essentieel dat de schade-afhandeling
en de versterking zodanig worden
geregeld dat er sprake is van be-

trokkenheid van de inwoners,
rechtvaardigheid en snelheid. Bovendien vinden de Groninger overheden dat de maatschappelijke
ontwrichting en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning aangepakt moeten worden. In
de zienswijze doet de regio hiervoor meerdere voorstellen.
Tot 31 juli kunnen er nog zienswijzen worden ingediend. Na ontvangst van alle zienswijzen maakt
de minister uiterlijk 1 oktober zijn
definitieve vaststellingsbesluit bekend. Hiertegen kunnen degenen
die een zienswijze hebben ingediend vervolgens eventueel be-

roep bij de Raad van State aantekenen.
De zienswijze aan minister Wiebes
is in samenwerking opgesteld door
de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl,
Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt,
Pekela, Veendam, Westerkwartier
en Westerwolde, Veiligheidsregio
Groningen en de waterschappen
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.
Sinds oktober vorig jaar valt de
versterkingsopgave onder verantwoordelijkheid van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

’Wiebes handelde goed bij
winning 11,8 miljard kuub gas’
NOORD-GRONINGEN - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat mocht
instemmen met de winning van
11,8 miljard kubieke meter gas
uit het Groningenveld voor het
jaar 2019/2020. Dat stelt de
Raad van State.
Wiebes heeft, volgens de Raad van
State, de veiligheidsrisico’s voor
omwonenden op de juiste manier
vastgesteld en heeft maatregelen
genomen om de schadeafhandeling te versnellen. Ook heeft de minister, volgens de onderzoekers,
aangetoond dat hij de gaswinning
zo snel mogelijk naar nul afbouwt,
maar dat hij de gaswinning dit jaar
nodig heeft om aan de leveringszekerheid te voldoen. Dat blijkt uit
een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State naar aanleiding van bezwaren van de Groninger Bodem

Beweging en enkele inwoners van
de provincie Groningen.
Naar het oordeel van de afdeling
bestuursrechtspraak heeft de minister de veiligheidsrisico’s voor
omwonenden op de juiste manier
vastgesteld. In het veiligheidsonderzoek is rekening gehouden met
onzekerheden en is uitgegaan van
slechtere uitgangspunten dan zich
in werkelijkheid zullen voordoen.
Zo is daarbij uitgegaan van een
hoeveelheid van 15,9 miljard kubieke meter gas, terwijl het instemmingsbesluit uitgaat van 11,8
miljard kubieke meter. Van belang is ook dat de gaswinning versneld wordt afgebouwd naar nul in
2022, waardoor steeds meer gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen.
De afdeling bestuursrechtspraak
stelt vast dat de versterking van
woningen nog niet zonder problemen verloopt en dat niet alle bezwaarmakers tevreden zijn met de
schadeafhandeling. Toch staan deze omstandigheden niet in de weg
bij het besluit van de minister om
met de gaswinning in te stemmen.
Voor de schadeafhandeling bestaan toereikende procedures en
de uitvoering van de schadeafhandeling is verbeterd ten opzichte
van voorgaande jaren. Voor de
versterking van woningen is het
daarbij ook van belang dat de gaswinning in 2022 versneld naar nul
wordt afgebouwd.
Ten slotte heeft de minister, volgens de Raad van State, aangetoond dat hij alle ‘redelijkerwijs te
nemen maatregelen heeft genomen’ om de gaswinning in 2022
naar nul af te bouwen, maar dat de
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gaswinning dit jaar nodig is om
aan de leveringszekerheid te voldoen. Behalve met de belangen
van de Groningers, heeft de minister in zijn besluit ook rekening gehouden met de belangen van de
Nederlandse en buitenlandse huishoudens en anderen die Gronings
gas gebruiken en de gevolgen voor
hen als de gaswinning direct wordt
beëindigd. Bij deze belangenafweging heeft de minister ‘in redelijkheid doorslaggevend belang kunnen hechten aan het feit dat de
gaswinning versneld wordt afgebouwd naar nul in 2022’, aldus de
hoogste bestuursrechter.
Dit is de vierde keer in vijf jaar
tijd dat de afdeling bestuursrechtspraak zich heeft gebogen over de
gaswinning in Groningen. In 2019,
2017 en 2015 vernietigde zij instemmingsbesluiten van de minister over de hoeveelheid gas die gewonnen mocht worden uit het Groningenveld.

Het carillon van de Hippolytuskerk zal zondag weer vrolijke
klanken over de omgeving ‘verstrooien’.

Zomerhits op carillon
MIDDELSTUM - De bespeling
van de Hemony beiaard van de
Hippolytuskerk in Middelstum
door Henk Veldman staat zondag van 16.00 tot 17.00 uur in
het teken van zomerhits.

nieten van een programma met
wandelliedjes van nu en vroeger,
maar ook zomerhits van 2020 als
Cloud9 van Afrojack & Chico Rose
en Burn van A.J. Mitchell.

Het concert van Veldman is een
ode aan wandelen en zomer in het
Groningerland. Deze regio is bij
uitstek geschikt om te wandelen.
Het is dan ook niet vreemd dat
Henk Veldman voor deze zomerdag kiest voor het thema Wandelvierdaagse en Zomerhits. Normaal
gesproken zijn er in deze periode
veel wandelevenementen met als
belangrijkste de Nijmeegse Vierdaagse. Veldman roept belangstellenden dan ook op een mooie wandeling in en rond Middelstum te
maken en om vier uur uit te rusten
rond de Hippolytuskerk en te ge-

Een strand is er niet in Middelstum maar toch besluit Veldman
met Beach Boys-hits als California
Girls, Good Vibrations, I can hear
music, en God only knows. ,,Mooie
muziek waarbij je de typische
strandsfeer, de zilte zeelucht en de
rollende golven in de harmonie en
het ritme terughoort. Met een
beetje fantasie...”, aldus de concertgever.
Voor de toehoorders is er ruimte
genoeg om op afstand te luisteren.
De toren blijft voorlopig gesloten.
Het volledige programma is te vinden op carillonmiddelstum.nl.

Omgevingsvisie Westerkwartier
EZINGE - De gemeente Westerkwartier start deze zomer
met het opstellen van een Omgevingsvisie. In dit stuk geeft
de gemeente aan hoe de fysieke leefomgeving in de toekomst gebruikt en ingericht
wordt. De fysieke leefomgeving
is dat wat men ziet, voelt en
ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een
schone lucht, sloten, rivieren en

bossen.
In 2022 wordt de Omgevingswet
naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle weten regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water. Er staat duidelijk in wat op
welke plaats mogelijk is. De Omgevingsvisie is een belangrijk instrument van de nieuwe Omgevingswet.
,,Maar de Omgevingswet is voor
ons niet de belangrijkste aanlei-
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Beach Boys

Auto slaat over de kop
STEDUM - Op de Delleweg tussen Stedum en Middelstum is maandag aan het begin van de avond
een flink ongeluk gebeurd. Een auto sloeg daarbij over de kop. Vermoedelijk zag de automobilist een
afslaande auto over het hoofd. Door de klap sloeg de auto over de kop. De brandweer rukte uit, maar
de bestuurder wist het voertuig zonder hulp van de brandweer te verlaten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Ingmar Vos.

ding om met deze opgave aan de
slag te gaan”, vertelt wethouder
Hielke Westra. ,,Door de gemeentelijke herindeling, waarbij het
grondgebied van vijf gemeenten
betrokken is, hebben we niet alleen te maken met de nodige beleidsverschillen. Wij moeten ons
ook buigen over een heel groot
grondgebied met veel kernen en
hele verschillende landschappen.
Inmiddels behoren we tot de toptien van Nederlandse gemeenten
als het gaat om de hoeveelheid
landoppervlak. Binnen de provincie Groningen hebben we na Groningen de meeste inwoners. Die
veelheid aan kernen in ons gebied
en diversiteit van het landschap
geeft een breed palet aan kansen
en uitdagingen waar we richting
aan willen geven. Daarnaast is
door de schaalvergroting onze positie in de regio anders geworden.
Niet alleen geografisch, maar ook
bestuurlijk. Onze gemeente ligt
echt centraal in de drie noordelijke provincies en langs de belangrijke vervoersassen over weg, water en spoor. Wij zien een schakelfunctie voor onze gemeente in het
Noorden en hebben daarom het
opstellen van de Omgevingsvisie
ook als belangrijke opgave in ons
collegeprogramma opgenomen.”
De inwoners op meerdere momenten en manieren raadgepleegd.
,,Eerst door het organiseren van de
Week van de Omgevingsvisie, waarin we het gebied intrekken met
een foodtrailer om zo op uiteenlopende locaties in gesprek te komen met onze inwoners. We zoeken bijvoorbeeld scholen op, verzorgingshuizen en markten. Maar
we organiseren ook bijeenkomsten
en nemen de verenigingen van
Dorpsbelangen mee.”
Het streven is dat de gemeenteraad van Westerkwartier de Omgevingsvisie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vaststelt.
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Hogeland on the Move gestart

Meditatie in
concert in
Saaxumhuizen
SAAXUMHUIZEN - Jan Kuiper en
Yvonne de Hoop uit Saaxumhuizen organiseren elke zondag een
meditatie in concert in hun huis
(aanvang 19.00 uur). Bezoekers leren op een ontspannen en laagdrempelige manier wat meditatie
en mindfulness is. Ontspannen gitaartonen en meditatieve klanken
helpen de bezoekers om een diepe
staat van verlichting te bereiken.
Deelname is gratis en reserveren is
niet nodig. Meer informatie is te
vinden op www.yoga-huis.nl.

Hogeland on the Move ging deze week van start met kanoën. Dinsdag gebeurde dat bij camping Marenland in Winsum.

NOORD-GRONINGEN - Jongeren van zes tot en met achttien
jaar uit de gemeente Het Hogeland hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen. Voor
hen is er Hogeland on the Move.

donderdag in Uithuizen en op vrijdag in Bedum.
Hogeland on the Move wordt afgesloten in de week van 10 tot en met
14 augustus. Dan staat er longboarden op het programma. Dat bete-

Dit is een initiatief van Beweegteam Het Hogeland, Huis voor de
Sport Groningen, Jongerenwerk
Barkema & De Haan, Mensenwerk
Hogeland en zorg- en welzijnsorganisatie MJD.

Postema voorzitter raad
van bestuur Martini

Tot en met 14 augustus worden er
allerlei activiteiten aangeboden.
Men is deze week gestart met
kanoën. Maandag vond dit plaats
in Wehe-den Hoorn, dinsdag in
Winsum en vandaag in Uithuizen.
Volgende week is het tijd voor
pannavoetbal. Maandag gebeurt
dat bij FC LEO in Leens, dinsdag
bij vv Winsum, donderdag bij De
Heracliden in Uithuizermeeden en
vrijdag bij SV Bedum.
Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli wordt er Fornite gespeeld. Dat gebeurt op maandag in
Ulrum, op dinsdag in Adorp, op

GRONINGEN - André Postema
wordt met ingang van 1 november voorzitter van de raad van
bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij volgt
Hans Feenstra op die in november met pensioen gaat.
Feenstra gaf de afgelopen 11 jaar
medesturing aan het Martini Ziekenhuis. In die periode heeft hij
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van het Martini Ziekenhuis tot een stabiel topklinisch en opleidingsziekenhuis

Usquerder Vegter voortaan
met paviljoentjalk Wad op
LAUWERSOOG - Oesterraper Jaap Vegter uit Usquert gebruikt sinds kort de paviljoentjalk UQ 4 Verandering voor
zijn werkzaamheden. Het schip is hiervoor de afgelopen
maanden compleet onder handen genomen.
Vegter raapt de oesters met zijn
partner Hanneke Punter. Hij is
ook actief binnen de werkgroep
Vissers van de Kunst van de Stichting Geïntegreerde Visserij. Het
varen met gasten is een nieuwe activiteit van de Usquerder.
Wat de visserij betreft houdt Vegter, volgens de website Visserijnieuws, de paling in de gaten, want
die is met een opmars bezig in de
Waddenzee. In het najaar worden
wolhandkrabben gevangen. Vorig
jaar werden Vegter en Punter geselecteerd als oesterrapers van de

De UQ 4 Verandering van Jaap Vegter en Hanneke Punter.

KNRM helpt jacht met pech
EEMSHAVEN - De redders van
het KNRM-station Eemshaven zijn
maandag aan het eind van de middag uitgerukt om hulp te verlenen
aan de bemanning van een jacht.
De bemanning had om hulp gevraagd nadat men vlak voor de havenmonding van Delfzijl problemen met de motor had gekregen.
Eenmaal ter plaatse gekomen,
maakten de redders een sleepverbinding en bracht men het schip
naar de jachthaven van Delfzijl.
Hier bleek dat de motorproblemen
werden veroorzaakt door kapotte
accu’s.
,,We namen afscheid van twee
dankbare mensen die zich na de
hulpverlening meteen lieten inschrijven als donateur van de
KNRM’’, aldus een woordvoerder
van het Noord-Groninger reddingstation.

Het jacht wordt naar Delfzijl gesleept (foto: KNRM).

toekomst. Samen met tien collega’s moet onder de hoede van het
‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ daarvoor een gezamenlijk
visplan ingediend worden.
,,Ik was al een tijdje op zoek naar
wat groters met meer slaapplekken aan boord en een groter dek,

toen in 2018 in de haven van Lauwersoog een zeiltjalk uit Heeg
langszij kwam. Daar was ik wel gecharmeerd van, zeker omdat je
met deze platbodem ook kunt zeilen. Uiteindelijk hebben we geruild. Dat is een mooie stap voor
ons’’, aldus Vegter.
De 19,85 meter tjalk werd in 1910
gebouwd bij Boot in Alphen aan de
Rijn. Het schip werd gebruikt voor
het transport van zand en stenen.
Het is van origine een paviljoentjalk. Typerend daarvoor is de vrij

Een oom van hem, Piet Zwart, is er
jarenlang organist en beiaardier
geweest, maar dat was nog in de
periode dat het Hemonyspel weinig landelijke bekendheid genoot.
De Commissie Hemonybeiaard
Middelstum was dan ook verheugd
een van Nederlands allerbeste spelers te mogen begroeten en het is
volgens de commissie dan ook een
onvergetelijke avond geworden.
Een mooi avondzonnetje, weinig
wind, nagenoeg geen verkeer, op
een verdwaald vliegtuig na, vogels
die -zo leek het wel - ook even
ademloos luisterden en hun gekwetter staakten; alles zat zaterdag mee.
Vanaf het eerste akkoord was duidelijk dat het een uurtje genieten
zou worden voor de luisteraars.
Het geheim van het betoverende
spel van Zwart is de perfecte beheersing van het instrument. Hij
kan het laten zingen, hij kan er
vuurwerk van maken en steeds is
elke klok, elke toets raak. Het was
volgens de kenners een genot om
zulke langgerekte tremolo’s te horen als in de Spaanse dans van Tárrega. Bachs overbekende Wohl
mir, dass ich Jesum habe werd mooi
gedragen gespeeld. Sommigen

moest zich inhouden om niet mee
te gaan zingen.
Het was het eerste concert waarbij
de bezoekers weer in het park konden zitten, waarbij Harm en Anneke Bos als vanouds de koffie schonken. Middels een videoverbinding
was te zien hoe Zwart met vingers,
vuisten, vlakke handen en voeten
van elke noot muziek wist te maken. Nooit hoorde men zo’n mooie
diepte in de klank en nooit werden
de dynamische mogelijkheden zo
mooi uitgebuit als zaterdagavond.

Vegter heeft een zwak voor bijzondere schepen. Zijn vorige UQ 4
Stormvogel was een ex-patrouillevaartuig dat jarenlang dienst heeft
gedaan voor de Volksmarine van
de voormalige DDR. En hij heeft
ook een originele sloep met zeiltuig, ingeschreven als UQ 11. Met
dat vaartuig begon Vegter in 1990
zijn gevarieerde loopbaan in de
visserij.

Fluisterzacht klonk het slot van
het geestelijke lied Ik zal er zijn en
ook bij de improvisatie over Wat
de toekomst brenge moge werd een
mooi harmonisch palet neergelegd,
waaruit als vanzelfsprekend de
prachtige melodie naar voren
kwam. ,,Een concert om van te
smullen, van te leren en eentje om
in dankbare herinnering diep van
binnen te bewaren, daar waar het
hart telkens zo geniet van ons
mooie Hemonycarillon.’, aldus vaste beiaardier Henk Veldman.

Waddenmarkt
in Pieterburen
PIETERBUREN - Op het terrein
van restaurant Waddengenot in
Pieterburen wordt zondag van
11.00 tot 17.00 uur weer een Waddenmarkt gehouden. Men kan hier
terecht voor onder meer groente,
fruit, jam, vers gerookte vis, sieraden, tassen, kleding en handgemaakte spulletjes. De terrasjes
staan klaar en de speeltuin is geopend. Mensen die een kraam willen huren, kunnen zich melden via
waddenmarktpieterburen@hotmail.com of 06-23357340 (Annelies
Arkema).

Westerkwartier heeft
nieuwe City Marketeer

bruikt werd voor het overzetten
van mensen naar de windturbines,
ging van boord. De Sigyn W kwam
vanuit Rotterdam naar de Eemshaven om deze gangway op te halen.
Nadat de Sigyn W langszij was afgemeerd, kon de hijsklus beginnen. Met de kraan van de Siem
Barracuda werd de Ampelmann
aan boord van de Sigyn W gehesen. Op het dek werd de Ampelmann vastgelast en klaar gemaakt
voor de reis richting Rotterdam.
Hier zal de Ampelmann gelost worden op de terminal van Mammoet.

EZINGE - Ina Ebbinge is per 1
juli aangesteld door de gemeente Westerkwartier als City
Marketeer.
Zij zal in de gemeente Westerkwartier gevestigde besturen van
de ondernemersverenigingen en

Duo Saar en Ben on tour
Met de kraan van de Siem Barracuda werd de Ampelmann aan
boord van de Sigyn W gehesen. Foto: Mariska Burema.

In de zorg heeft Postema ervaring
als co-bestuurder van het Maastricht UMC, als voorzitter van het
bestuur van IZZ Zorgverzekeraar
en als lid van diverse raden van
toezicht, waaronder die van het
Martini Ziekenhuis.

Voor Boudewijn Zwart waren er na afloop waarderende woorden, een bloemetje en een dankbaar applaus van zijn publiek.

Sigyn W langszij om
lading over te zetten
EEMSHAVEN - In de Eemshaven
heeft zich woendag weer een bijzondere operatie afgespeeld. De
Sigyn W kwam ‘s morgens de
Eemshaven binnen en meerde af
langszij de Siem Barracuda, die al
afgemeerd lag in de Beatrixhaven.
De Siem Barracuda heeft lange
tijd als accommodatieschip in het
Merkur-windpark gewerkt. Het
schip gaat echter voor een nieuwe
klus naar Rusland, waardoor het
schip volledig gedemobiliseerd
moest worden. Ook de zogenaamde Ampelmann-gangway, die ge-

met een belangrijke regiofunctie.
Postema (Groningen, 1969) is een
ervaren bestuurder met ruime ervaring in onderwijs, wetenschap
en zorg. Zo was hij vice-voorzitter
van het college van bestuur van de
Universiteit Maastricht (20052014) en voorzitter van het college
van bestuur van het Limburgs
Voortgezet Onderwijs (2014-2018).
Op dit moment is hij werkzaam als
bestuursadviseur voor diverse organisaties in het publieke domein.

grote woning onder het verhoogde
achterdek.

Veel lof voor beiaardconcert
MIDDELSTUM - De ruim veertig luisteraars zijn zaterdagaavond in het Asingapark in
Middelstum getrakteerd op
een hooggewaardeerd beiaardconcert door Boudewijn Zwart.
Het was voor het eerst dat hij
in Middelstum concerteerde.

kent rijden op een XXL-skateboard. Dat vindt plaats in Eenrum,
Baflo, Uithuizermeeden en Bedum.
Voor alle activiteiten geldt dat
aanmelden verplicht is. Dat kan
via hogelandbeweegt@gmail.com.

MIDDELSTUM - In verband met de coronacrisis
doet het duo Saar (Habibuw) en Ben (Zuur) een
zomertoer langs verzorgingshuizen in de regio.
Het duo komt voort uit de band the Oudlaws en
gaat langs bij diverse zorginstellingen. Op donderdag 23 juli zal er worden opgetreden in of bij
het Hippolytushoes in Middelstum. Daarnaast
zijn er optredens in Holwierde, Delfzijl, Noord-

broek en Appingedam. Het duo was onlangs met
veel succes in verzorgingstehuis Wiemersheerd in
Loppersum. Het duo probeert met een repertoire
van Groningse, Nederlandse, Engelse en Maleise
liedjes een beetje plezier te brengen bij de ouderen die toch vaak geïsoleerd zijn door de coronacrisis.

de aangesloten ondernemers in deze bijzondere coronatijd te helpen
en ondersteunen in de meest brede zin van het woord.
Ebbinge zal een eerste aanspreekpunt zijn voor diegene die dat nodig heeft. Daarnaast zal zij actief
zorgdragen voor, het werken aan
en de communicatie en uitstraling
van veilige (1,5 meter-economie)
en aangename winkelcentra in de
gemeente Westerkwartier.
Een belangrijk deel van haar
werkzaamheden is zorgdragen dat
bezoekers het vertrouwen en de
weg naar de winkelcentra weer
weten te vinden en dat de ondernemers de juiste maatregelen hebben getroffen. Dat geldt zowel in
de onderneming als op straat in de
openbare ruimte.
Ebbinge is samen met Jan Gerbrand Krol (City Marketeer van
Leek) sinds 2011 directeur-eigenaar van Wake Up events.
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Hoorcentrum:
nieuw zittingsadres
in Bedum
BEDUM - Hoorcentrum Westerkwartier uit Zuidhorn heeft per 1 augustus
een nieuw zittingsadres in Bedum:
Fysiotherapiepraktijk Den Ommelanden aan De Vlijt 28C.
Eigenares Wilgis Schoffelmeijer, tweevoudig Audicien van het Jaar, vertelt:
,,De coronacrisis vormde een natuurlijk
breekpunt en we besloten te verkassen
naar een nieuw adres in Bedum. We beschikken straks over een ruime, rustig gelegen kamer waar we op de woensdagmiddag zitting hebben. We starten op 5
augustus met een tweewekelijkse zitting,
telkens in de even weken. Bij voldoende
aanloop breiden we uit naar elke week,
dus houd onze website in de gaten. De
woensdagmiddag komt trouwens mooi uit
voor het maken van maatwerk zwemdopjes omdat kinderen dan vrij zijn.”
Ze vervolgt: ,,We nemen onze moderne
apparatuur telkens mee om een volledige
hoortest te kunnen doen, aanpassing van
nieuwe hoortoestellen en we verlenen

service en nazorg aan bestaande klanten.
In Bedum maken we ook afdrukken voor
maatwerk gehoorbescherming, zwem- en
slaapdopjes, alles uiteraard ‘coronaproof’. Ook kunnen we een gedegen second opinion geven aan mensen die niet
tevreden zijn over elders gekochte hoortoestellen. Daar zijn overigens wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.
Soms moeten mensen hiervoor eenmalig
naar de Brilweg 3 in Zuidhorn komen,
waar we beschikken over een gecertificeerde ‘stille kamer’.”
Als zelfstandig audiciensbedrijf werkt
Hoorcentrum Westerkwartier met de
nieuwste typen van alle A-merken, zoals
Oticon, Philips, Widex, Phonak en Resound. Belangrijker nog is dat het bedrijf
alle benodigde tijd uittrekt voor optimale
hoorzorg, om te komen tot een zo goed
mogelijke hooroplossing waar de klant elke dag plezier van heeft. Daarom werkt
men op afspraak, telefoon 0594-500959.
Een hoortoestelproef is vrijblijvend,
waarbij eventueel te maken maatwerk en
verzekering worden doorberekend.”

De Ommelander: telefoon 0595-437777
- e-mail adevertenties: ommelander@noordpers.nl
- e-mail redactie: ocredactie@noordpers.nl
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Huisarts vaker vrouw
en gemiddeld jonger
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal vrouwelijke huiartsen is
de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek
van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).
Eind 2018 waren er ruim 13.700
huisartsen in ons land. Van deze
huisartsen was het overgrote deel
werkzaam in een praktijk. Het
aandeel werkzame huisartsen van
50 jaar of ouder daalde van 42,4
procent in 2013 naar 39,6 procent
in 2018. In een aantal provincies
met krimpregio’s was dit percentage 50 procent of hoger. Het aandeel vrouwelijke huisartsen in
praktijken nam in dezelfde periode juist toe van 50,0 naar 58,1 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers
over medisch geschoolden van het
CBS.
Van alle huisartsen in 2018 was
81,6 procent (11.200 huisartsen)
werkzaam in een praktijk. Dat kan
zijn in een eigen praktijk, in loon-

IMG begint
met achterstand
NOORD-GRONINGEN - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG), dat sinds 1 juli verantwoordelijk is voor de afwikkeling van
aardbevingsschades, is meteen na
de start op flinke achterstand geraakt.
Ook vorige week zag het IMG het
aantal meldingen namelijk flink
groeien. Er werden 1077 nieuwe
meldingen ingediend, terwijl er
5349 werden afgehandeld. De instroom is nog steeds hoger dan
voor de coronacrisis. Toen kwamen er wekelijks zo’n 800 meldingen binnen. De hogere instroom
heeft ook gevolgen voor de doorlooptijd van een melding. Die ligt
nu gemiddeld op 266 dagen.
Het aantal schade-opnames lag vorige week met 650 iets lager dan
een week eerder. Er werden 487
besluiten genomen waarmee 539
schademeldingen werden afgehandeld. Bij 8 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het
IMG kent bij 94,5 procent van de
schademeldingen voor fysieke
schade een schadevergoeding toe.
Er kwamen afgelopen week 26 bezwaren op de besluiten binnen.

dienst of als zzp’er. Daarnaast waren 495 huisartsen (3,6 procent) in
een andere zorgsector werkzaam,
waren 395 huisartsen (2,9 procent)
werkzaam buiten de zorg en hadden net iets meer dan duizend (7,6
procent) huisartsen een hoofdinkomen uit een uitkering of pensioen.
Een BIG-registratie is doorgaans 5
jaar geldig, waardoor het kan voorkomen dat geregistreerde huisartsen inmiddels niet meer als zodanig werkzaam zijn.
Van alle in een praktijk werkzame
huisartsen in 2018 was 58,1 procent vrouw. In 2013 was dit nog
50,0 procent. Het aantal in een
praktijk werkzame vrouwelijke
huisartsen steeg tussen 2013 en
2018 met 30,7 procent. Hiertegenover stond een daling met 5,7 procent van het aantal mannelijke
huisartsen in dezelfde periode. De
verandering tussen 2013 en 2018 is
goed zichtbaar in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. In vijf jaar
daalde in deze leeftijdscategorie
het aantal mannelijke huisartsen
met 60 tot bijna 1600 in 2018, het
aantal vrouwelijke huisartsen nam
met 610 toe tot 3400 in 2018.
Het aandeel oudere huisartsen
verschilt tussen mannen en vrouwen. In 2018 was 57,3 procent van
de mannelijke huisartsen ouder
dan 50 jaar, van de vrouwen was
dit 25,5 procent. Driekwart van de
vrouwelijke huisartsen was jonger
dan 50 jaar.

In de periode van maart tot en met
mei is door de Nederlandse aardappelverwerkers 698.000 ton aardappelen gebruikt als grondstof.
Een jaar daarvoor was dat in dezelfde periode 290.000 ton meer.
Vooral in de maand april is de verwerkingscapaciteit in de fritesfabrieken
behoorlijk
teruggeschroefd. Toen werd in totaal
192.000 ton aardappelen gebruikt
voor de productie van nog geen
100.000 ton eindproduct. Dit
maandvolume voor de verwerking
van aardappelen is de laagste in
Nederland van zeker de afgelopen
tien jaar.
Het terugschroeven van de ver-

EZINGE - Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen deze zomer hun eigen gemeente beter leren kennen.
Om hen een idee te geven wat
er allemaal te ontdekken is,
heeft de gemeente namelijk
huis aan huis een wandel- en
fietskaart verspreid.

Verlate NLdoet in Oudeschip
OUDESCHIP - In Oudeschip is afgelopen weekend een verlate NLdoet-actie gehouden. Een groep enthousiaste dorpelingen heeft onder meer het terras van dorpshuis Diggelschip zomerklaar gemaakt.
Dankzij sponsoring van het Oranjefonds, De Splinter en kwekerij Aan de Dijk werden er plantenbakken gemaakt, dode struiken verwijderd en nieuwe planten gepoot. De dakgoten zijn voorzien van een
nieuwe verflaag en er werden nieuw terrasmeubilair en verlichting geplaatst. Bezoekers van het
dorpshuis kunnen nu op het terras genieten van een hapje en een drankje en het fraaie uitzicht over
de velden. De deelnemers aan de grootste vrijwilligersactie van het land genoten na afloop van een
barbecue (foto).

Ezinge volgt Zeester
naar Friese klasse
Nadat Zeester al vroegtijdig aan de KNVB had laten weten dat het graag in de Friese klasse ingedeeld wilde worden, zal ook streekgenoot Ezinge, na een ruiling met de
zaterdagtak van Nieuw Roden, in zaterdag 5C uitkomen.
Nadat de KNVB op vrijdag 10 juli
de indeling voor het seizoen 20202021 officieel bekend maakte, was
er al snel contact tussen de voetbalvereniging Ezinge en Nieuw
Roden. De Drenten wilden liever

Fors minder aardappelen
verwerkt door corona
NOORD-GRONINGEN - Na de
uitbraak van de coronapandemie in Nederland is ongeveer
30 procent minder aardappelen
verwerkt. Dit blijkt uit de cijfers die zijn gepubliceerd op de
website van de Vereniging voor
de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi).

Wandel- en fietskaart voor
inwoners Westerkwartier

werkingscapaciteit heeft alles te
maken met de wegval van vraag
nadat horecagelegenheden wereldwijd moesten sluiten vanwege
corona. De aardappelverwerkers
hebben inmiddels hun opslagcapaciteit in vrieshuizen vrijwel volledig benut voor de opslag van de
diepgevroren aardappelproducten.
Opmerkelijk aan de verwerkingscijfers van mei is dat van het verwerkte volume van 215.000 ton
aardappelen 47 procent afkomstig
is van invoer. Vorig jaar in dezelfde maand werd 327.000 ton aardappelen verwerkt en was het percentage invoer 31,6. In beide
maanden, mei 2020 en mei 2019,
ging het om de buitenlandse aanvoer van ruim 100.000 ton aardappelen.
Volgens beursmakelaar De Vries
& Westermann benutten de Nederlandse aardappelverwerkers de
laatste weken hun verwerkingscapaciteit weer beter. De bezettingsgraad ligt, volgens het bedrijf, op
zo’n 80 procent, maar er is nog niet
veel vraag naar fritesaardappelen.

in de zogenaamde ‘Groninger klasse’ uitkomen en deden daarom het
verzoek aan Ezinge of een ruiling
mogelijk was. Een inventarisatie
binnen de selectie leerde dat niet
iedereen direct voor een overstap
richting Friesland was, maar waren er volgens trainer Gezinus Oosterhuis een paar belangrijke redenen Friese klasse te kiezen. ,,In zaterdag 5E is VVK een ploeg die
zich enorm versterkt heeft en verder zijn ook Groninger Boys en Corenos er niet zwakker op geworden. Die drie ploegen gaan in die
klasse absoluut de dienst uitmaken met VVK als grote favoriet.
Daarnaast speelt ook het kunst-

gras een grote rol. Daar speelt
Ezinge niet graag op en dat is iets
dat je gelukkig in Friesland niet of
nauwelijks tegenkomt. Daarnaast
komen er met een ploeg uit de stad
Groningen geen supporters mee en
is het ook bij uitduels vaak een
sfeerloze bedoening. Dan heb je al
drie redenen die er voor zorgen
dat een ruiling met Nieuw Roden
voor iedereen een win-winsituatie
oplevert. Natuurlijk zijn er die het
jammer vinden dat we niet in de
Groninger klasse gaan spelen.
Maar na een paar weken, en helemaal als de resultaten een beetje
goed zijn, hoor je daar niemand
meer over”, aldus Oosterhuis, die
op zaterdag 15 augustus met Ezinge aan de voorbereiding op het seizoen 2020-2021 begint. ,,Dat had
misschien ook wel een week eerder gekund maar de groep heeft
vrij lang doorgetraind. Vandaar

deze keuze. En verder zitten we
ook in de Friese klasse’ met 14
ploegen in de competitie hetgeen
betekent dat we, met 26 te spelen
duels normaal gesproken maar
weinig vrij zullen zijn.”

Hierop staan tips voor uitstapjes
naar bijvoorbeeld musea en een
overzicht van alle zwemlocaties en
bootverhuurmogelijkheden.
De
kaart is, volgens wethouder Elly
Pastoor, gemaakt om de veelzijdigheid van het Westerkwartier te onderstrepen. ,,Ga eens naar een
plek in onze mooie gemeente waar
je nog nooit bent geweest. Wandel
of fiets door het mooie coulissenen dijkenlandschap met landerijen, wierden, bossen en heide.
Maak onderweg een tussenstop bij
een horecagelegenheid, dagrecreatiebedrijf of ontdek de vier borgen, zeventien musea en andere bezienswaardigheden. Geniet
van de vele recreatiemogelijkheden, zoals zwemmen, varen en winkelen. Er is zoveel wat de moeite
waard is om te bezoeken, dus ga er
lekker op uit en laat je verrassen

Volgende week wordt er op Ewsum weer een streekproductenmaark georganiseerd.

Streekmarkt op Ewsum
MIDDELSTUM - Op het terrein van Ewsun in Middelstum
wordt zaterdag 25 juli weer een
Streekproductenmarkt georganiseerd. Het thema is deze keer
Vakantie.
Direct van de producent uit de regio kan er van alles gekocht worden, zoals kaas, vlees, groenten,
fruit, honing, kruiden, brood, jam,
chutneys en plantjes. Het zal er
praktisch allemaal weer zijn. De
producent geeft de klant graag uitleg over zijn of haar koopwaar.
Er is live-muziek van de band El
Piro-Ed. Kinderen kunnen reuze-

bellen blazen en als er geen brand
of ongeval met beknelling is, zal de
Middelstumer brandweer een demonstratie verzorgen.
Natuurlijk is het borgterrein te bezichtigen en kan men heerlijk wandelen door de prachtige tuinen. Bij
de Theeschenkerij, gevestigd in
het Koetshuis, is er koffie en thee
met huisgemaakt gebak of een lekkere lunch, binnen of op het gezellige terras. Uiteraard houdt men
de dan geldende richtlijnen aan.
Er is een looproute en er zijn handontsmettingsunits. Het verzoek is
zo mogelijk met pin te betalen,
maar contant geld wordt wel geaccepteerd.

LAUWERSOOG - Excursies
met de boswachter zitten er in
coronatijd niet in. Toch biedt
Staatbosbeheer veel mogelijkheden om zelf Nationaal Park
Lauwersmeer te verkennen.
Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld in het gebied een tiental gemarkeerde wandelroutes uitgezet
variërend in afstand van 1,5 tot 7,5
kilometer. Deze routes zijn duidelijk aangeven met gekleurde paaltjes. Verdwalen is (bijna) onmogelijk.
Op de meeste wandelingen mag de

Opvang voor peuters
UITHUIZEN - Dankzij een bijdrage van de gemeente Het Hogeland
konden de peuters van kinderopvangorganisatie KindH met een
VVE-indicatie (voor- en vroegschoolse educatie) een week langer
naar de peuterspeelzaal. Er is die week gewerkt met een programma dat goed paste bij de naderende vakantie. Het thema was Landen rond om de wereld. De kinderen mochten iets meenemen uit
het geboorteland van hun ouders. Er werden anderstalige liedjes
gezongen. Er werden Roemeense koekjes gebakken en de kinderen
bekeken een wereldbol en een atlas. De projectweek werd afgesloten
met een picknick bij de Menkemaborg waarvoor ook de ouders uitgenodigd waren. In de laatste week van de schoolvakantie organiseert KindH weer zo’n week.

Schouten zegt ook dat diergezondheid niet in het geding mag komen. Als dat toch dreigt, past ze de
voermaatregel aan.
Het PBL kan op korte termijn het
sectorplan om de stikstofuitstoot
via het voerspoor te verlagen doorrekenen. Daarmee staat de keuzemogelijkheid voor melkveehou-

hond, mits aangelijnd, mee. Op
een aantal routes zijn honden niet
toegestaan, omdat in die gebieden
konikpaarden en Schotse hooglanders lopen. Wat wel of niet kan,
staat aan het begin van de route
duidelijk aangegeven.

Vogelroute
Mensen die meer willen weten
over wat men op de routes tegen
kan komen, kunnen de beschrijving downloaden op www.np-lauwersmeer.nl. Bij de vogelroute zit
een mini-vogelgidsje met daarin
een aantal soorten, die men onderweg zou kunnen zien en/of horen,
inclusief een geluidsfragment.

Behoefte aan eigen
vervoer goed voor
scooterverkopen

NOORD-GRONINGEN - In de
bibliotheek in Hoogezand is
donderdag het Vakantie-doeboek gepresenteerd. De gezamenlijke bibliotheken in Groningen hebben het boek speciaal ontwikkeld voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.

Het Taalhuis biedt speciale leesboeken, oefenboeken en gratis
taalcursussen. Tijdens de zomervakantie zijn sommige Taalhuizen
van de bibliotheek gesloten. ,,Gelukkig kunnen mensen blijven oefenen door de filmpjes van het Online Taalhuis te bekijken, en nu
dus ook met het Vakantie-doeboek”, aldus Doorn.

NOORD-GRONINGEN - De verkoop van nieuwe snorfietsen en
scooters is door de grote behoefte
aan individueel vervoer naar het
hoogste niveau sinds 2012 gegroeid. In de eerste zes maanden
van dit jaar werden in totaal
36.346 nieuwe scooters en snorfietsen verkocht.

In het Vakantie-doe-boek staan
puzzels, verhalen, tips voor uitstapjes en taaloefeningen. Van alles
om ook in de vakantie te kunnen
oefenen.
,,Mensen die beter willen leren lezen en schrijven kunnen hier hulp
bij krijgen in het Taalhuis van de
bibliotheek,” vertelt programmamaker Peter Doorn. ,,Iedereen kan
daar terecht, ook als ze geen lid
zijn van de bibliotheek. De deelnemers oefenen in groepjes, begeleid
door vrijwilligers. Of ze kunnen
één op één hulp krijgen tijdens het
taalspreekuur.

Taalhuis-bezoekers kunnen het
gratis Vakantie-doe-boek ophalen
in hun bibliotheek. Naast de Taalhuis-editie is er ook een Vakantiedoe-boek voor volwassenen die
goed taalvaardig zijn. ,,Een cadeautje van de bibliotheek in tijden van corona”, zegt Doorn. ,,We
brengen 500 exemplaren van dit
vakantieboek naar verzorgingstehuizen en verdelen de rest over 37
bibliotheken in de provincie. Bibliotheekleden die graag een Vakantie-doe-boek willen hebben, kunnen het ophalen in de bibliotheek.”

NOORD-GRONINGEN - In heel
Nederland wordt tot en met 26
juli weer de Landelijke Tuinvlindertelling gehouden. Iedereen met een tuin of een balkon
kan meedoen via www.vlindermee.nl.
Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin of
op het balkon direct doorgeven via
de app Vlindermee of de site
www.vlindermee.nl. Hier is ook informatie te vinden over het herkennen van vlinders.
De zomers van 2018 en 2019 waren
extreem warm en droog. Daardoor
waren er veel minder vlinders dan
normaal. Veel voedselplanten waren verdroogd. Er werden voornamelijk koolwitjes gezien, die goed
tegen hitte kunnen. In de jaren

daarvoor stond de kleine vos op
één, maar deze vlinder wordt
steeds zeldzamer.
De telling wordt voor de 12e keer
georganiseerd door De Vlinderstichting. Deze organisatie is zeer
benieuwd naar de cijfers van 2020.
Door de vlinders te tellen, kan gemeten worden hoe het met de natuur in de omgeving gaat. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat
die beter beschermd kunnen worden.
Tuinen vormen een belangrijk
leefgebied voor vlinders. Om hier
voor goede omstandigheden te zorgen, dienen er nectarrijke bloemen aanwezig te zijn. Verder zijn
voedselplanten voor rupsen belangrijk en is het gebruik van gif
uit den boze.

Dat betekent een stijging van 23,7
procent ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar (29.393 stuks)
en een op de vijf van deze voertuigen is intussen elektrisch aangedreven. In totaal rijden er in Nederland nu bijna 1,3 miljoen scooters rond. Dit blijkt uit cijfers van
onder meer RAI Vereniging en
BOVAG.
Door de coronacrisis groeit de behoefte aan individueel vervoer.
Mensen kiezen vaker voor het
comfort en gemak van een scooter,
fiets of motor boven het OV. Van
alle verkochte snor- en bromfietsen is 72,8 procent een snorfiets. In
juni van dit jaar werden er 7.748
nieuwe snorfietsen geregistreerd
ten opzichte van 4.206 in juni 2019
(+84 procent).
In totaal werden er dit jaar 26.469
snorfietsen verkocht, waarmee het
aantal registraties tot en met juni
met 39 procent groeide ten opzichte van vorig jaar. Toen werden er
19.005 snorfietsen op kenteken gezet. Inmiddels is al meer dan 20
procent van alle nieuwe snorfietsen elektrisch aangedreven.

Elektrisch
Daarentegen daalde het aantal
nieuwe bromfietsregistraties dit
jaar met 4,9 procent naar 9.877
stuks ten opzichte van 10.388 stuks
afgelopen jaar. Hiervan werden er
2.099 in juni verkocht en dat is 13
procent meer dan juni vorig jaar
(1.853 stuks). Net als bij de snorfiets, is het aandeel elektrisch aangedreven varianten gestegen: van
14,3 procent in 2019 naar 19 procent dit jaar.
Vijf jaar geleden lag dit aandeel
nog op slechts 2 procent. BOVAG
en RAI Vereniging zijn tevreden
met de snelle transitie naar elektrisch vervoer. De trend past bij de
visie op de verduurzaming van de
sector. Zo wordt vanaf komend
jaar de schoonste Euro-5 norm
voor alle nieuwe scooters met een
verbrandingsmotor de standaard.
Vanaf 2025 geldt dan voor de snorfiets dat in Nederland alleen nog
maar elektrische varianten worden verkocht.

ders tussen de krachtvoermaatregel van het ministerie en het sectorplan op een kier.
Onlangs nam de Tweede Kamer
een motie van Kamerleden Jaco
Geurts (CDA) en Mark Harbers
(VVD) aan die de minister vroeg
om het PBL een doorrekening te
laten maken van het sectorplan,
om hiermee te kunnen borgen dat
de maatregel ten minste evenveel
stikstofwinst oplevert als de
krachtvoermaatregel die landbouwminister Carola Schouten wil
nemen.
In een brief aan de Tweede Kamer
schrijft Schouten dat het PBL de
doorrekeningen eind augustus kan
opleveren.

Lopen via een wandelnetwerk is
heel eenvoudig. Men bepaalt zelf
de route en het aantal kilometers
dat men wil gaan afleggen. Op de
kaart staan nummers in rondjes.
Dat zijn wandelknooppunten. Tussen de knooppunten volgt men de
blauw-rode bewegwijzering met
witte pijl naar het volgende knooppunt. De bewegwijzering bestaat
uit bordjes en stickers en vindt
men op plekken waar men van
richting moet veranderen. Het is
handig om vooraf te bepalen via
welke knooppuntnummers men
wil lopen.
De punten van het fietsroutenetwerk zijn te herkennen aan de
bordjes langs de fietspaden. De
bordjes bevatten twee cijfers, gekleurd in het groen en wit. Ze zijn
bedoeld om eenvoudig fietsroutes
te kunnen plannen en volgen. Het
enige dat men dan hoeft te doen, is
de bordjes met de juiste cijfers
volgen. Deze bordjes zijn voorzien
van pijlen zodat men precies weet
waar men naartoe moet fietsen.
De kaart is ook af te halen in de bibliotheken Westerkwartier en bij
de Toeristische informatiepunten
in de gemeente.

Groningse biebs delen
Vakantie-doe-boek uit

Nieuw vee-onderzoek
NOORD-GRONINGEN - Landbouwminister Carola Schouten
laat het alternatieve voerplan
van de melkveehouderij doorrekenen door het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL).
Mogelijk kunnen melkveehouders straks toch gebruik maken
van deze alternatieve route.

Wandelnetwerk

Wandelroutes als alternatief
voor tochten met boswachter

Tuinvlindertelling
I

door het Westerkwartier.”

Bij de telling werden in de afgelopen jaren veel Koolwitjes waargenomen (foto Chris Schultz).

Nu de reizigersstromen in het OV
weer enigszins op gang komen en
veel OV-mijders de afgelopen
maanden reeds hun scooteraanschaf hebben gedaan, is het volgens de branche-organisaties ongewis of de stijgende trend zich in de
rest van het jaar zal doorzetten.
Daarnaast zal moeten blijken of de
leveringen vanuit fabrieken en
toeleveranciers wereldwijd gewaarborgd blijft en een tweede
golf van de coronapandemie uitblijft.
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Bloemenzaak Bloom& in Loppersum geopend
LOPPERSUM- Marlies Tuinstra
opent vandaag (donderdag) de
deuren van haar eigen bloemenzaak in Loppersum. Hiermee gaat voor haar een lang gekoesterde droom in vervulling.
Na 7 jaar als bloemist te hebben gewerkt bij de vorige bloemenwinkel
in Loppersum, gaat ze nu zelf aan
de slag met haar nieuwe onderneming Bloom&. Dat doet ze vol passie en creativiteit, om van Bloom&
een succes te maken. Bloom& verzorgt verse bloemen, bruidswerk,
rouwarrangementen, binnen- en
buitenplanten, workshops, (zakelijke) abonnementen en woonaccessoires.

I Wethouder

Pier Prins was uitgenodigd om het eerste boeket
bloemen aan de winnaar van
de loting te overhandigen.

8 - Donderdag 16 juli 2020

Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

Gratis

De beste winkelwagenmunt
die u kunt wensen
Vraag de gratis winkelwagenmunt
aan op reumanederland.nl/
winkelwagenmuntje

IBAN: NL64ABNA 0433 533 633
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Eindexamenwerk Josefien

ZEEGERS
verschenen
als boek
Democratische Partij.
Gorter
werd vooral bekend door zijn gedicht Mei, dat hij in 1889 schreef.
Zeegers, die een oudere zus en een
jongere broer heeft, woont vanaf
haar vierde in Winsum. Daarvoor
woonde het gezin in Nieuw-Vennep, in de buurt van Schiphol. Ze
weet nog goed dat dat die verhuizing naar een Gronings dorp een
wel erg grote stap was. In Winsum
bezocht ze basisschool De Tiggeldobbe.

De Vallende Ster
Josefien Zeegers met haar
boek.

I

WINSUM - Het eindexamenwerk, dat Josefien Zeegers uit
Winsum schreef voor het vak
Nederlands, was zo goed dat
het inmiddels als boek is uitgekomen. Dat lijkt bijna een
sprookje. De titel is De Vallende
Ster.
door Janny de Weijs
Zeegers, die in Winsum woont en
onlangs het diploma haalde aan
het Parcival College in Groningen,
is dan ook heel gelukkig met dit
bijzondere resultaat. Eind juni
kwam het boek uit en kon ze het in
handen houden. Dat was een bijzonder moment voor deze achttienjarige.

Toen ze moest kiezen hoe ze haar
eindexamenprofielstuk
Nederlands vorm zou gaan geven, wist ze
het eigenlijk al snel. Het zou een

met haar docent, maar ook in familiekring. De docent vond haar
plannen prima. Thuis vertelde ze
regelmatig hoe haar profielwerk-

‘De Vallende Ster’ gaat
over Syrisch meisje op de
vlucht voor geweld
verhaal worden, dat als boek kon
worden uitgegeven. Eigenlijk had
dit plan al in de zomervakantie
van 2019 enige vorm gekregen. Ze
brainstormde er over, niet alleen

stuk groeide. Ze las er uit voor aan
haar gezinsleden. De reacties die
ze kreeg, waren waardevol.
Op het Parcival College koos Josefien Zeegers voor de richting Cul-

tuur en Maatschappij. Dat houdt
in dat ze niet alleen eindexamen
deed in de talen Nederlands, Engels en Frans, maar ook in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde
en kunst algemeen. Het Parcival
College is een vrije en betrekkelijk kleinschalige school voor middelbaar onderwijs in Groningen.
Zeegers ging er graag naar toe en
vond de sfeer plezierig.
Leerlingen komen er vanuit de
drie noordelijke provincies naar
toe. Het gaat vaak om kinderen,
die ook het basisonderwijs volgden
op een vrije school. Het slagingspercentage van deze school was dit
jaar, deels ten gevolge van de consequenties van de coronacrisis, uitzonderlijk goed: 100 procent.
Zeegers is dus ook geslaagd en ze

weet ook al wat ze na de zomervakantie gaat doen, want ze is inmiddels toegelaten tot de studierichting Pedagogische Wetenschappen
aan de Rijks Universiteit Groningen.
De Winsumse heeft eigenlijk al
haar hele leven geschreven. Toen
ze nog maar een klein meisje was,
schreef ze al verhaaltjes, die
meestal twee bladzijden besloegen. Ze deelde haar resultaten met
haar familie, die steeds een goed
klankbord was.
Josefien komt namelijk uit een ‘talige’ familie. Ze is een nazaat van
de bekende Nederlandse dichter
Herman Gorter (1864-1927), die
niet alleen betrokken was bij de
Beweging van Tachtig, maar die ook
mede-oprichter was van de Sociaal

Het grootste deel van het boek dat
Zeegers schreef, beslaat maar een
paar dagen. Het gaat over het Syrische meisje Tahirah, dat op de
vlucht slaat voor het geweld in
haar geboorteland. Ze vlucht in
haar eentje, want ze is haar ouders
kwijt. Leven ze nog? En als ze nog
zouden leven, waar zouden ze dan
zijn? Om zich goed in te hebben
kunnen leven in de situatie van
haar hoofdpersoon, verdiepte Josefien zich in de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en in
het bijzonder over de situatie,
waarin vluchtelingen uit Syrië terecht kwamen en wat ze allemaal
doorstonden.
De Winsumse verdiepte zich in de
vluchtroute, die haar hoofdpersoon zou hebben kunnen maken.
Op een gegeven moment komt de
hoofdpersoon in ons land terecht.
Ze krijgt er contacten en in het bijzonder met Bram, die bij zijn oma
woont. Ze worden vrienden. In het
laatste hoofdstuk wordt duidelijk
hoe het met ze af loopt.
Toen Josefien op zoek was naar
een geschikte uitgever voor haar

DORPSGIDSEN

geesteskind, kwam ze uiteindelijk
uit bij Boekscout in Soest, die
werkt volgens het principe ‘printing on demand’.

Circus Santelli
Zeegers heeft een aantal hobby's.
Het is niet zo vreemd dat het daarbij om lezen en schrijven gaat.
Maar een andere en spannende en
verrassende hobby vormt de circuswereld. Josefien is namelijk betrokken bij jeugdcircus Santelli in
Groningen. Twee keer per week
gaat ze er naar toe om te trainen.
Daar krijgt ze een flinke kick van.
Al sinds haar zesde is ze er bij betrokken. Wel stopte ze er een periode mee, maar het circus bleef
trekken: ze kwam terug.
Circus Santelli geeft circustechnieklessen en workshops. Er wordt
door de leden ook opgetreden, zowel in theaters, tijdens kinderfeesten, op braderieën en overal waar
dit circus een feestelijke bijdrage
kan geven. Momenteel zijn er vanwege de coronamaatregelen alleen
optredens van Santelli gepland in
de buitenlucht.
Vorig jaar, voordat het coronavirus roet in het eten gooide, werkte
Zeegers een poos als afwashulp bij
Café Hammingh in Garnwerd. Ze
kende deze zaak goed, want haar
oma woont er naast. Tijdens haar
werkzaamheden ontmoette ze er
David, die in de bediening werkte.
Het klikte en inmiddels is Josefien
veel te vinden in Feerwerd, waar
David bij zijn ouders op een boerderij woont.
De Vallende Ster is te koop bij de
boekhandel. Het ISBN-nummer is
9789464033489.

brengen

Winsum
in beeld
WINSUM - Het is zaterdag 6 juni de eerste keer dit jaar geweest dat de dorpsgidsen van
Winsum aan een groep geïnteresseerden de bezienswaardigheden van het dorp konden laten zien. Daar is ondertussen al
weer een behoorlijk aantal aan
toegevoegd.
door Johan Staal
In 2019 gaf de tachtigjarige Joop
Haak te kennen dat hij wilde stoppen al dorpsgids van Winsum.
Haak was tot dat moment de enige
dorpsgids namens de Historische
Kring van Winsum, zodat het laten
zien van het dorp Winsum met zijn
bezienswaardigheden dreigde te
verdwijnen. Op initiatief van de
werkgroep recreatie en toerisme
van de Ondernemersvereniging
Winsum ontstond in 2019 echter
het idee om een cursus, gegeven
door Joop Haak, te organiseren
voor geïnteresseerden die er wel
voor voelden om dorpsgids te worden. ,,De werkgroep recreatie en
toerisme was al actief in Winsum
met onder andere de jaarlijks organisatie van de Highlandgames. Dat is een festival dat geldt
als start van het toeristische seizoen. Daarnaast bracht de werkgroep ook het boekje Vertrekpunt
Winsum uit waarin negen dagtrips
vermeld staan. Dat zijn dagtrips
met als bedoeling om de toeristen
langer in Winsum vast te houden
of om ze te verleiden terug te komen’’, vertelt Peterina Geertsema,
die niet alleen eigenaresse van bed
& breakfast Batenborg is maar
daarnaast ook een van de achttien
dorpsgidsen. Jan Bijsterveld is
daar ook een van. De geboren en
getogen Winsumer wist natuurlijk
al wel veel over zijn woonplaats te
vertellen maar voor de vierenzestigjarige Winsumer ging er nog
een wereld open. ,,Vanuit je eigen

kennis van het dorp, waar je geboren en getogen bent, weet je best
veel. Althans, dat denk je, want
door eerst de cursus van de heer
Haak kwam ik dingen te weten die
ik niet wist. Maar wat te denken
van de Winsumers en oud-Winsumers die met verhalen en anekdotes kwamen waar wij als gidsen alleen maar ons voordeel konden
doen. Door die aaneenschakeling
van voor ons onbekende feiten
leerden we direct ook dat het
rondleiden van mensen niet iets is
wat je ‘even’ doet. Je moet, naast
dat je goed bent voorbereid, ook
een verhaal te vertellen hebben.
En daarnaast moet er altijd communicatie over en weer zijn.”
Dat is een opmerking waar Peterina Geertsema het roerend mee
eens is. ,,Door het uitbreken van
het coronavirus zijn we later gestart dan de bedoeling was. De opzet was om in april van start te
gaan, maar dat werd uiteindelijk 6
juni. Doordat wij ons ook aan de
afstand van anderhalve meter
moesten houden, werden de groepen waar we mee op pad gingen
ook kleiner. En ik moet zeggen dat
het met kleinere groepen op pad
gaan mij persoonlijk goed bevalt.
Je komt daardoor meer in contact
met de deelnemers wat vaak een
vervolgverhaal oplevert.” Vervolgverhalen zijn ook voor Jan Bijsterveld de krenten in de pap maar hij
voegt daar nog iets aan toe. ,,Wat
mij verder heel erg aanspreekt is
dat er Winsumers zijn die spontaan de eigen woning open zetten
wanneer de dorpsgidsen met een
groep voor de deur staan. Dat is nu
al een paar keer gebeurd en dat is
mooi. Want je staat soms met echt
wildvreemde
mensen
voor
de deur,” aldus Bijsterveld, die het
opzetten van de dorpsgidsen een
geweldig initiatief van de commissie recreatie en toerisme vindt.
,,Peterina is wat bescheiden over
die rol maar door dit initiatief is

Jan Bijsterveld en Peterina Geertsema
zijn bevlogen
dorpsgidsen in
Winsum.

I

Winsum echt nog meer op de kaart
komen te staan. Zo is camping Marenland het beginpunt van de routes die we door Winsum lopen en
dat laat al direct veel zien over hoe
het vroeger was,” vertelt een enthousiaste Bijsterveld, die wordt
aangevuld door een even enthousiaste Geertsema. ,,Jan noemt dat
we als werkgroep bescheiden zijn,
maar ik zie het als iets wat we samen met onze achttien gidsen
doen. Gidsen die het allemaal op
hun eigen manier doen en wat
soms voor prachtige reacties zorgt.
Wanneer je als gids begint, dan is
er altijd iets van onzekerheid.
Wanneer er vervolgens de opmerking komt van een van de deelnemers dat ze met nog een ander
groepje komt en dan juist die
gids mee willen hebben, is dat

hartverwarmend. Dat laat namelijk zien dat we als gidsen echt wat
te vertellen hebben aan de groepen die ondertussen al uit alle delen van het land komen. Maar ook
hadden we een paar weken geleden een groep doven en slechthorenden van ‘Lets Talk’ te gast. Dat
vergt van een gids uiteraard wat
meer improvisatie. Maar wanneer
je na afloop hoort dat ook deze
mensen hebben genoten, geeft je
dat een goed gevoel,” vertelt
Geertsema, die verder laat weten
dat de rondwandelingen op zaterdagmorgen dit jaar nog gratis zijn
maar er voor echte groepen wel
een vergoeding wordt gevraagd. ,,
Dit seizoen is voor ons nog een
proefjaar, waarin wij ons nog verder kunnen ontwikkelen als dorpgids. Verder is het prachtig dat er

ondertussen steeds meer over het
Winsum van vroeger bekend
wordt, waarbij je er wel voor moet
waken dat je de deelnemers niet
volstopt met informatie. Dat zou
namelijk betekenen dat er daardoor geen ruimte is voor het stellen van vragen of dat deelnemers
zelf een verhaal kunnen vertellen.
Maar dat is iets wat je al doende
leert en dat is ook de reden dat ik
blij ben dat we met kleinere groepen onze routes lopen. Het gebeurt
nu al regelmatig dat er op een zaterdag zes of soms acht gidsen met
een groep op pad gaan en dat is
voor het je doorontwikkelen als
gids alleen maar goed.”
Met dat laatste is Jan Bijsterveld
het roerend eens. ,,Toen ik mij
aanmeldde, had ik even het idee
van als het maar niet iets spora-

disch wordt. Want hoe vaker je
iets doet, hoe beter je er in thuis
gaat voelen. Maar door het succes,
op speciale aanvraag doen we ook
op andere dagen rondleidingen,
heb ik al meerdere keren gelopen.
En dat voelt als prettig omdat je
als gids graag een mooie rondleiding wilt geven. Wat ik verder ook
graag even kwijt wil, is de onderlinge band binnen ons als groep
dorpsgidsen. Die mag best hecht
genoemd worden. Daarbinnen is er
ook ruimte voor aandacht voor elkaar. Dat is ook belangrijk is omdat we niet als individu maar als
een team actief zijn,” Wat dat laatste betreft ziet Geertsema
de ondernemers van Winsum ook
als een team. ,,Binnen de ondernemersvereniging leeft sterk het
beeld dat we samen sterker willen

worden. Binnen een dorp heb je
dat als ondernemer echt nodig en
dat besef is hier in Winsum duidelijk aanwezig. Zo gebeurt het dat
wanneer wij in onze bed & breakfast gasten hebben, wij ze wijzen
op alles wat andere ondernemers
hier te bieden hebben. En andersom gebeurt het ook dat er gasten
naar ons doorverwezen worden en
waarbij mond tot mond-reclame
heel belangrijk is. Wat dat dat betreft zijn we samen op weg om de
rijke historie van Winsum op een
mooie manier te delen met iedereen die daar belangstelling voor
heeft. En mochten er groepen zijn
die toch graag apart een afspraak
willen maken dan kunnen ze mailen naar dorpsgidswinsum@gmail.
com en valt er altijd wel iets te organiseren.”
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Wehe-den Hoorn:

woensdag 19.00 uur live-stream bemoedigingsdienst
De Cederborg
Middelstum:

Zondag 10.00 uur dienst en woensdag 20.00 uur
dienst. Internationale diensten. Vertaling anderstaligen aanwezig.

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

Onderdendam:
Oosterwijtwerd:
Stedum:
Westeremden:
‘t Zandt:
Zeerijp:
Zuidwolde:

Zondag 09.30 uur ds Hoek
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers
Zondag zie Bedum
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo:
Zondag 11.15 uur ds Weessies (dienst in Immanuëlkerk)
Bedum:
Zondag 09.30 uur mv Lanting-Polkerman (uitgezonden dienst via kerktv/radio)
Huizinge:
Zondag 09.30 uur mvr Lemmens (dienst in Johannes de Doperkerk, opgave bezoekers verplicht via pghuizinge@gmail.com)
Kantens:
Zondag 09.30 uur pastor Groenbroek
Leens:
Zondag geen opgave
Mensingeweer:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Zondag 09.30 uur drs Postema (dienst in Hoeksteenkerk)
Niekerk:
Zie Ulrum
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur kand Van der Wal
Stitswerd:
Zie Kantens
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur ds Tiesinga (dienst in Zionskerk)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds Israël De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl
Ulrum:
Zondag geen opgave
Vierhuizen:
Zie Ulrum
Warffum:
Zondag 09.30 uur da Boezewinkel (dienst in Sebastiaankerk)
Winsum:
Zondag geen opgave
Zandeweer:
Tot nader bericht geen dienst

Boeddhistische dienst
Uithuizen:
Zondag 19.00 uur rondleiding door Zen River,
vervolgens boeddistische dienst, kennismaking
met de abt en daarna mogelijkheid tot deelname 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)

Huisartsen
Doktersdienst Groningen: 09009229
Alle spoedeisende diensten van
de huisartsen in de regio zijn
vervangen door een centrale
doktersdienst. Deze doktersdienst is bereikbaar op avonden,
in de nacht, in het weekend en
tijdens feestdagen. Bellers
wordt gevraagd naar naam,
adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en telefoonnummer. 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
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo:
Zondag geen opgave
Bedum:
Zondag geen opgave.
Kantens:
Zondag geen opgave
Leens:
Zondag geen opgave
Loppersum:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Voorlopig geen diensten
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur ds Wijnalda en 14.30 uur ds
Van Noort
Uithuizen:
Zondag 11.00 uur ds Kanis (online dienst)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur leesdienst (te volgen op
www.kerkdienst gemist); voorlopig geen middagdiensten
Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum:
Zondag geen opgave

Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 0900-0608
(kosten 0,25 cent per minuut)
voor informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk raadplegen. Op de site
www.vtng.nl is een overzicht
van de aangesloten praktijken
te zien.
De vaste spreekuren op zaterdag en zondag zijn per 1 januari
van dit jaar vervallen!! Raadpleeg het nummer 0900-0608
nummer voor meer informatie.

Diversen
Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum:
Zondag 09.30 uur en 14.00 uur leesdienst; 16.30
uur ds Heres

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

foongids onder uw woonplaats
de Thuiszorg vermelding. De locaties Groningen en Veendam
van het Hulpmiddelen Centrum
Groningen hebben een besteldienst voor hulpmiddelen die
bezorgd of gehaald moeten worden. Locatie Groningen, telefoon 050-4098200. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur. Zaterdag, zondag 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. ongewenste zwangerschap. Tel. 09002021088, dag en nacht bereikbaar.
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, info@dvn.nl, voor alle vragen over
diabetes (24 uur per dag, ‘s
nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en diensten van de DiabetesverenigingNederland.
Platform gehandicaptenbeleid
Eemsmond:
Voor meldingen en/of klachten

16

in de gemeente Het Hogeland,
telefoon 0877845466 of
www.gehandicapteneemsmond.nl
Borstvoedingorganisatie La
Leche League:
Telefonische hulpdienst en informatie: Martien van den BergNijdam 0594-621506 (ook in het
weekend).
Humanitas steun bij rouwverwerking:
‘t Hoogeland: Contactpersoon
José van Drie, telefoon 0503010189.
Actief in de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum.
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OPLOSSING P0346

Hervormde Kerk:
Bedum:
Eenum:
Godlinze:
Leermens:
Loppersum:
Noordwolde:

HORIZONTAAL: 1 bitter; 6 gewest; 12 aard; 14 bier; 16 l.o.;
18 SO; 19 toe; 21 en; 22 Po; 23
avé; 25 maandag; 28 cel; 29
term; 31 kreet; 32 rand; 33 en;
34 ijver; 36 logé; 38 Se; 39 onera; 40 eland; 42 echt; 43 ader;
45 Heeze; 48 fusie; 51 cm; 53
eren; 54 rite; 55 ia; 56 haar; 58
ramee; 60 rest; 62 Ida; 63 vereerd; 65 gat; 66 Ee; 67 si; 68
els; 69 OV; 71 R.I.; 72 Lena; 74
zoen; 76 tanker; 77 vernis.

Kloosterburen:
Uithuizen:

Zondag 09.30 Communieviering door pastor Hamersma-Sluis
Zondag geen viering; zie Wehe-den Hoorn
Zondag 11.00 uur Communieviering door pastor
Hamersma-Sluis
Zondag 10.00 uur Communieviering door Werkgroep Liturgie

VERTICAAL: 2 ia; 3 tas; 4 trom;
5 e.d.; 7 eb; 8 wieg; 9 een; 10
sr.; 11 flater; 13 zone; 15 kolder;
17 oven; 19 tarra; 20 edele; 22
pens; 24 er; 26 aker; 27 atol; 28
ca.; 30 mijnheer; 32 rendier; 35
veter; 37 Gaast; 39 och; 41 Dee;
44 schier; 46 zere; 47 Enare; 48
frees; 49 uier; 50 kattig; 52 made; 55 Isar; 57 Aa; 59 melk; 61
eg; 63 vink; 64 door; 67 sen; 70
ven; 72 la; 73 A.E.; 74 ze; 75 Ni.

R.K. Kerk
Bedum:
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KRUISWOORDPUZZEL P0346
HORIZONTAAL: 1 wrang; 6 streek; 12 karakter; 14 drank; 16
soort onderwijs; 18 schoolonderzoek; 19 gesloten; 21 voegwoord; 22 rivier in Italië; 23 groet; 25 dag van de week; 28 arrestantenhok; 29 uitdrukking; 31 schreeuw; 32 kant; 33 voegwoord; 34 werklust; 36 gast; 38 selenium; 39 lasten; 40 soort
hert; 42 onvervalst; 43 bloedvat; 45 dorp in Noord-Brabant;
48 samenvoeging; 51 centimeter; 53 roemen; 54 kerkelijk gebruik; 55 dierengeluid; 56 persoonlijk vnw.; 58 vezelstof; 60
overblijfsel; 62 berg op Kreta; 63 verguld; 65 opening; 66 water in Friesland; 67 zangnoot; 68 priem; 69 openbaar vervoer;
71 legerafdeling; 72 rivier in Rusland; 74 kus; 76 vaartuig; 77
lak.
VERTICAAL: 2 dierengeluid; 3 buidel; 4 slaginstrument; 5 en
dergelijke; 7 laagwater; 8 kinderbedje; 9 lidwoord; 10 de oudere; 11 blunder; 13 sector; 15 gekte; 17 bakplaats; 19 handelsterm; 20 nobele; 22 koeienmaag; 24 daar; 26 emmer; 27
koraaleiland; 28 ongeveer; 30 aanspreektitel; 32 groot hert;
35 rijgkoord; 37 plaats in Friesland; 39 helaas; 41 rivier in
Schotland; 44 bijna; 46 pijnlijke; 47 meer in Finland; 48 geplooide halskraag; 49 melkklier; 50 snibbig; 52 larve; 55 rivier
in Zwitserland; 57 water in Noord-Brabant; 59 zuivelproduct;
61 landbouwwerktuig; 63 vogel; 64 voorzetsel; 67 vreemde
munt; 70 heidemeertje; 72 zangnoot; 73 aartsbisschop; 74
persoonlijk vnw.; 75 nikkel.

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens:
Zondag geen opgave
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 dienst (live-stream via http://waardevolleven.nl/preken/livestream.html;

De tweede
moord in
Baaiduinen

deel 41
door Antoon Engelbertink
“Jazeker. Ik ontmoette haar in Torremolinos. Hebben samen gegeten, gingen ’s
avonds gezellig uit. Ik mag Gerda wel.
Heel vriendelijke dame. Ze heeft me zelfs
naar huis gereden toen ik mijn enkel
daar in Spanje brak.”
“En nu heet ze Simone? Gaan er geen
belletjes rinkelen? Vind je dat niet
vreemd?”
“Ja, vreemd. Ze werkt bij de bank in Emmen, dat weet ik zeker dat ze dat zei.”
De bewaker loopt een flink stuk vooruit.
Men kent de weg toch en zijn lunchpauze nadert.
De advocaat grijpt Alex bij zijn arm en
fluistert haastig dat die vriendelijke dame
van hem, die Gerda, gegarandeerd als
agent gewoon undercover heeft gewerkt
in Torremolinos en als Simone wel een

Vrijdag 17 juli
Zaterdag 18 juli
Zondag 19 juli
Maandag 20 juli
Dinsdag 21 juli
Woensdag 22 juli
Donderdag 23 juli

Lauwersoog
hoog
hoog
08.35 21.06
09.35 21.55
10.34 22.50
11.10 23.36
11.56
--.-00.20 12.36
01.14 13.16

dik rapport zal hebben
geschreven voor inspecteur Chris Snappegat. Hij is er flink in geluisd. Maar dat zullen
ze op hun brood krijgen. Wat vroeg ze allemaal? Ook over Terschelling?
“Tja, ik heb tegen haar
alleen gezegd dat we
geen ruzie hadden gehad maar iets ingewikkelds.”
“En dat haalde die rechercheur daarstraks
ook woordelijk aan.
Dat is valselijk verkregen bewijs. Dit gaan
we wraken. We gaan

meteen terug.”
De advocaat roept naar de bewaker dat
ze een gesprek willen. Deze reageert duidelijk geërgerd.
Links en rechts worden een paar rechercheurs opgetrommeld door Chris. Menne Hindriks Derksen en Bennes Hazelhof
zitten te klaverjassen met Joop ter Braak
en Willem Gent. Bennes trekt genoegzaam aan zijn sigaartje. Tussen de middag wordt er altijd gekaart op Terschelling en in Arnhem. Ze haten het om midden in een spel gestoord te worden. Dus
wordt dit potje eerst afgemaakt. Maar
Chris schopt tegen de deur zodat de ruit
rammelt in zijn sponningen en roept dat
ze onmiddellijk mee moeten komen. Ze
laten de kaarten vallen alsof ze in brand
staan. Paniek.
“Gaat ie bekennen, chef?”

Uithuizen
hoog
hoog
09.10 21.41
10.10 22.30
11.09 23.25
11.45 00.11
12.31
--.-00.55 13.11
01.49 13.51

Delfzijl
hoog
hoog
09.55 22.25
11.15 23.25
--.-12.05
00.21 12.50
01.15 13.35
01.56 14.16
02.40 14.56

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
Leeuwstraat, lang voordat het dé uitgaansstraat van Uithuizen werd. Inmiddels is het aantal horecagelegenheden in deze straat behoorlijk gedaald. Helemaal rechts, op de hoek met de Borgstraat, staat
het pand dat tussen 1880 en 1890 gebouwd moet zijn, maar nu fors onder handen wordt genomen en
afgeschermd is met bouwhekken. Daarnaast staat een woning die er nu niet meer is en al eerder werd
gesloopt om plaats te maken voor de werkplaats van de firma Luchtenberg. Ook die werkplaats is later gesloopt en hier bevindt zich nu een appartementencomplex. Daar tegenover staat een pand dat in
het verleden dienst deed als kantoor van de belastingontvanger en de naam Veldzicht droeg. In 1939
werd het afgebroken om plaats te maken voor het City Theater. Ook dat pand is inmiddels al weer verdwenen. Er resteert nu een kale vlakte, bedoeld voor een mogelijke uitbreiding van Hunsingoheerd.

“Geen idee maar grote kans van wel. Zo
was hij er de vorige keer ook aan toe.”
“Ja, alleen jammer dat ie toen uit zijn nek
kletste. Godverdomme, wat heeft die
vent een fantasie. Dat we daar zijn ingetrapt!”
In de verhoorkamer schetst de advocaat
de gebeurtenissen die zich nog geen
kwartier geleden hebben afgespeeld tussen zijn cliënt en een agente van politie,
genaamd Simone.
“Is u deze dame bekend, inspecteur?”
“Jazeker, dat zal mevrouw Simone Poeldijk wel zijn geweest. Halflang bruin haar,
over de vijftig, behoorlijk knap uiterlijk,
slank, met bril?”
“U hebt haar voortreffelijk omschreven,
mijnheer. Wordt zij ook wel Gerda genoemd?”
“Nee, niet dat ik moet weten, niet tijdens
haar dienst.”
“Is zij undercover onder de naam Gerda
opgetreden in Torremolinos met betrekking tot mijn cliënt, de heer Alex van
Bentinck?”
“Dat moet ik ontkennend beantwoorden.”
“Wilt u dat onder ede voor de rechtbank
herhalen?”
De vragen en antwoorden vliegen in een
rap tempo over de tafel. De inspecteur
laat zich de kaas niet van het brood eten
maar wordt wel in de verdediging gedrongen door de ervaren en recht op zijn
doel afgaande strafpleiter.
“Ja.”
“Wat zegt u als ik u vertel dat mijn cliënt
met deze dame in Torremolinos is verbleven, met haar gezellig heeft gegeten, met
haar…”

Chris geeft al antwoord voordat de vraag
af is: “Dan zeg ik u dat die dame ten tijde
van haar verblijf in Spanje en een week
erna niet in werkzame dienst is geweest
bij het Nederlandse politieapparaat. Zodanige personen, specifiek of in het algemeen, mogen met vakantie, waar dan
ook, zonder dat de politie zich daarmee
bemoeit.”
Mr. Pieter Knall heeft ‘m door. Hij heeft
geleerd zijn conclusies hardop te zeggen
zodat er geen dusdanige misverstanden
ontstaan die hij niet opzettelijk wil veroorzaken.
“U hebt haar ontslagen?”
“Zij was tijdens haar vakantie geen politieagente,” herhaalt Chris langzaam met
een stalen gezicht.
Die advocaat heeft geen snars te maken
met het personeelsbeleid bij de politie,
denkt hij tevreden.
Al die tijd heeft Alex niets gezegd. Hij
voelt de spanning van de woordenstrijd
wel aan en weet nu dat die inspecteur
niet voor de poes is. Deze ronde is voor
de agenten, de vorige hebben ze verloren. Maar hij ook. Hij heeft gehoord van
de triomf van Nikko Krijnselaar. Verdomme, een belastingambtenaar. Een collega, nog wel van de FIOD. Dat had hij
nooit verwacht. Als dat een gewone sukkel was geweest, had hij nog een kansje
gehad. Nu niet meer.
Wat moet hij doen? Wat is wijsheid?

gen zijn lang op zoek geweest naar verborgen bestanden. Ze hebben ze niet gevonden of ze zijn er simpelweg niet.
De bank in Gronau geeft het rekeningnummer van Alex van Bentinck via een
verzoek op hoog niveau aan Bonn. Het
saldo is daarna bekend, de datum van
storting ook. Afkomstig van de Nederlandse bank van Alex. En die allereerste
storting daarop is afkomstig van Susanne. Via ettelijke omwegen waarvan de
FIOD alle nummers nog niet heeft teruggevonden. Maar dat geeft niet. Ze leggen
beslag op het gehele bedrag van ⇔
300.000,-.
Er worden twee notarissen gearresteerd.
Een ervan staat na een week brommen
op straat in de wetenschap dat hij voorlopig geen brave burgers in zijn spreekkamer krijgt. Daarentegen trekt de beschadigde faam van de ander - een kandidaat
- nu een interessanter segment van de
vastgoedmarkt aan.
Boten en auto’s worden in beslag genomen en verbeurdverklaard.
Tot slot is een hoge bankmedewerker het
haasje. Ook zijn riante beloning wordt geconfisqueerd.
De politierechercheurs leunen ietsjes achterover. Het straatje waarover Alex loopt,
brokkelt aan weerszijden af, wordt steeds
smaller. Straks is ie nog zo breed als een
plankje. Daarna dondert hij in het diepe
water. Daarvan zijn ze overtuigd.

De huiszoeking in de woning van Susanne Granemolen met toestemming van
de rechter-commissaris in het bijzijn van
een hulpofficier van justitie levert vooralsnog niets op. De computerdeskundi-
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TV-DONDERDAG
NPO 1
18.00 Journaal
18.15 Tijd voor Max
18.50 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine;
20.00 Journaal
20.30 Mindf*ck
21.25 Quiz met ballen; amusement
22.15 Op 1; talkshow
23.15 Journaal
23.40 Op 1
00.35 Journaal

NPO 2
17.45 De slimste mens
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Dwingeloo
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 Das boot; oorlogsserie
23.15 Geboeid- terug naar de plantage
00.00 De nachtzoen

NPO 3
15.15 Bommetje XL
16.05 Betreden op eigen risisico
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Keuringsdienst van waarde
20.55 Sergio & Axel: van de kaart;
culinair programma
22.05 De toekomst is fantastisch; informatief programma
22.50 Broodje gezond; consumentenprogrammsa
23.25 Penoza
00.25 Nachttv

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Het perfecte plaatje; wedstrijd
21.25 Beste kijkers; spel
22.25 Gooische vrouwen
23.25 Nieuws & weer
23.40 Boulevard

RTL 5
17.55 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders; realityserie
19.25 Ambulance down under
20.30 In overtrading; realityserie
21.30 De deurwaarders
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 The night shift

RTL 7
16.30 Married with children
17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team; actieserie
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Changing lanes; Amerikaanse
thriller uit 2002

Meg Ryan
00.55 Wat eten we?
01.15 Nachttv

SBS 6
18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel
20.00 Lang leve de liefde; datingpropgramma
20.30 Gestalkt; realityprogramma
21.30 Mr. Frank Visser: hoe is het
nu met?; juridisch programma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Lang leve de liefde
00.10 50/50

SBS 9
17.50 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 The one; Amerikaanse actiefilm uit 2001, met Jet Li
22.10 Rumble in the Bronx; actiefilm
uit 1995
23.55 Supernatural

Veronica
18.00 Veronica funniest
18.10 The big bang theory
18.35 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Magnum P.I.
21.25 Magnum P.I.
22.20 MagGyver
23.10 Blindsport
00.05 Nachttv

Fox
16.25 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 CSI
21.00 CSI
21.55 CSI
22.50 The X-files essential collection; sf-serie
00.35 Nachttv

RTL 8
17.05 GTST
17.35 The bold and the beautiful
18.05 The Bold and the Beautiful
18.35 Grey’s anatomy
19.30 ER; dramaserie
20.30 Silent Witness; misdaadserie
22.30 House; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy
00.30 Nachttv

ÉÉN
18.04 Het journaal update; 18.15 The
secret life of the Zoo; 19.00 Journaal; 19.40 De stoel; 19.45 Op kot
20.05 Weer 20.15 F.C. de Kampioenen; 20.55 Switch 21.25 Vive la vie
22.25 Journaal 22.45 A million little
things; 23.28 Loterijen

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden; 10.00 Ketnet
junior 19.00 Seven worlds, one planet; 20.00 Terzake 20.25 Terzake docu
21.25 Der Hauptmann; filmdrama
23.20 Can you feel it? How dance
music conquered the world 00.20
Nachttv

Duitsland 1

23.00 6 below; biografie uit 2017
01.10 Nachttv

Net 5
17.35 Wat eten we?
17.55 Het blok Australie
18.50 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 You’ve got mail; Amerikaanse
filmkomedie uit 1998

17.15 Brisant 18.00 Wer Weiss den
sowas?18.50 In aller freundschaft
19.45 Wissen vor acht 20.00 Tagesschau; 20.15 Der Zurich-krimi:
Bochert und die morderische gier
21.45 Kontraste 22.15 Tagesthemen;
22.45 Ladies night 23.30 Schleichfernsehen extra; cabaret 00.15
Tagesschau

Duitsland 2
18.00 Soko Stuttgart; 19.00 Heute
19.30 Notruf hafenkante 20.15 So
einfach stirbt man nicht; tragikomedie uit 2019 21.45 Heute journal
22.15 Dunja Hayali; talkshow 23.15
Gluck ist was fur Weicheier;
filmkomedie 00.45 HeuteXpress
00.50 Nachttv

SBS 9

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine
20.00 Journaal
20.35 Droomhuis gezocht; woonprogramma, mensen die een huis
willen kopen in het buitenland
21.25 Op vrijdag; talkshow
22.10 Op 1
23.05 Journaal
23.30 Op1

17.45 Trauma centrum
18.15 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 The lost world: Jurassic park;
avonturenfilm uit 1997
23.05 Duel; Amerikaanse thriller uit
1971, met Dennis Weaver

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.00 We zijn er bijna; reportage
20.00 NOS Journaal
20.30 TV toppers
21.25 Hard spel; humoristische kennisquiz
22.10 Mijn sportzomer; interviewprogramma
23.10 Journaal
23.21 Srebrenicajournaal
00.10 Nachttv

NPO 2

NPO 3
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Reizen Waes Europa; special
21.10 Louis Theroux; by reason of
insanity
22.25 20th Century Women; filmdrama
00.20 Nachttv

RTL 4

FOX
17.25 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.10 Laugh out loud
21.05 The gifted; fantasyserie
22.00 The gifted
23.00 The handmaid’s tale; dramaserie
00.50 The X-files essential collection

RTL 8

16.40 Makelaars met een missie
17.40 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders UK
19.25 Ambulance down under
20.30 Beruchte sloppenwijken:
Ewout in de ghetto; reportage
21.30 Team parade eenheid; reportage
22.30 24 uur in de ER; realityserie
22.30 House
over een groot ziekenhuis in
23.30 Grey’s anatomy
Londen
00.30 My one & only; Amerikaanse
23.30 Ambulance down under; realifilmkomedie uit 2019
tyserie
00.30 Nachttv

17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Blind fury; Amerikanse actiefilm uit 1989, met Rutger Hauer
22.10 Split second; actiefilm uit
1992
00.10 De helden van de brandweer

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
19.25 MasterChef USA
20.30 Criminal minds; misdaadserie
21.25 Criminal minds; misdaadserie
22.20 NCIS
23.10 NCIS
00.05 Person of interest

SBS 6

18.00 Veronica’s funniest
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Apocalypse now Redux;
Amerikaanse oorlogsfilm uit
1979
00.40 Hart van Nederland

SBS 9
17.55 Drukte in de dierentuin; realityserie
19.00 Wilde dieren in Wildlands
19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
20.30 It could happen to you;
Amerikaanse filmkomedie uit
1994
22.35 Couples retreat; Amerikaanse
filmkomedie uit 2009

17.35 Checkpoint
18.05 Mijn vader is de beste; spel
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Bommetje XXL
20.24 Socutera
20.25 The pier; dramaserie
22.05 De vloer op; imptovisatieprogramma
22.40 Zomerfestival; amusement
23.15 Bruce Springsteen: in his own
words; doc.
00.30 28 weeks later

17.30 House Vision; woonprogramma
18.00 RTL nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Eigen huis & tuin; woonprogramma
18.35 Boulevard; amusementsprogramma
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’ Zoo natuurlijk; realityserie
20.00 Oh, wat een jaar!; Carly Wijs
en Rolf Wouters betreden de
retrostudio en graven in hun
geheugen naar het jaar 1980
21.30 Praat Nederlands met me;
spel
22.30 Wie ben ik?
23.25 RTL nieuws en weer
23.50 Boulevard

RTL 5

Ketnet Canvas

RTL 7

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.10 Where the wild men
are 20.00 Terzake 20.25 Terzake docu 21.05 Rosemary’s baby; Amerikaans filmdrama uit 1968 23.20 Stella Blomkvist; dramaserie 00.10 Herhalingen

17.00 Transportwereld
17.30 Autowereld
18.00 SAS: Who dares wins; realityserie
19.00 Darts: World Matchplay;
rechtstreeks verslag
20.00 Hellboy 2: the golden; actiefilm uit 200
00.00 De RTL sportquiz
01.10 Alarm fur Cobra 11

17.30 Tagesschau; 17.35 Eisbaren
und Belugas 18.20 Woman in gold;
filmdrama 20.00 Tagesschau; 20.15
Weingut Wader- die erbschaft; filmdrama 21.45 Tagesthemen; 22.15
Tatort 23.45 Wallander; misdaadserie

Duitsland 2
18.00 Soko Kitzbuhel; 19.00 Heute;
19.25 Bettys diagnose; 20.15 Ein fall
fur zwei 21.15 Soko Leipzig 22.00
Heute-journal 22.30 Aufgeklartspektakulaire kriminalfalle 23.15
Aspekte-on tour 00.00 Heute Xpress;

Duitsland 3
18.00 Landermagazine 18.15 Hofgeschicten; 18.45 DAS!; 19.30 Landermagazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 inas reisen
21.45 NDR info 22.00 Talkshow

Eurosport
14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.00 Autosport 00.00 Formule E

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

NPO 1
18.00 Journaal
18.10 Quiz met ballen; amusement
19.00 Studio sport Eredivisie
20.00 Journaal
20.20 The great British bake off;
bakwedstrijd
21.25 The great British sewing bee;
wedstrijd
22.25 Andere tijden sport; doc.
23.00 Paleistuinen concert met Wibi
Soerjadi; muziekprogramma
23.55 Journaal
00.05 Mijn sportzomer
00.57 Journaal
00.05 Mijn sportzomer

NPO 2
17.10 Close up: de gestroomlijnde
wereld van ontwerper Raymond Loewy
18.05 Aida an zee; registratie
19.20 Natuur op 2: leven in de rimboe met Gordon Buchanan;
doc.
19.55 2doc: kort
20.20 Zomergasten; interviewprogramma
23.25 Billy Elliot; filmdrama

RTL 8
17.00 The flying doctors
18.35 Het beste van Got talent
worldwide
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
23.40 Love at the store; Amerikaans
filmkomedie uit 2017
01.25 Nachttv

Net 5
17.40 Hawaii five-o
18.45 NCIS: Misdaadserie
19.35 NCIS: New Orleans
20.30 NCIS; misdaadserie
21.25 NCIS
22.20 Bull
23.10 Major crimes
00.05 How to get away with murder

SBS 6

20.00 CSI
20.55 CSI
21.50 CSI
22.45 CSI
23.35 CSI
00.30 My one & only; romantische
film uit 2019

Net 5
16.55 Hawaii five-O
18.35 Hawaii fivi-0; misdaadserie
19.35 Hawaii five-0; misdaadserie
20.30 Hawaii five-o; misdaadserie
21.25 NCIS; misdaadserie
22.20 NCIS: New Orleans; misdaadserie
23.10 Hawaii five-0
00.05 Major crimes

SBS6
17.25 De grote verbouwing Australie
19.25 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
20.30 Meester Frank Visser doet uitspraak; juridisch programma
21.30 BBC Wildlife: Madagascar;
natuurdocumentaire over Afrika en haar buitengewone wilde dieren
22.35 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.40 Cash or trash
00.45 Blue bloods

SBS9

00.50 Nachttv

18.30 Magnun P.I.
19.30 Magnun P.I.
20.30 The odd life of Timothy Green;
Amerikaanse filmkomedie uit
2012
22.35 Reportage; de grootste huisdieren ter wereld
23.35 Reportage; seriemoordenaar
of slachtoffer
00.25 Michael Jackson: the life of
an icon; doc.

VERONICA
18.00 Border security
20.00 The amazing Spider-Man;
Amerikaanse actiefilm uit
2012

RTL 4

18.04 Het journaal; 18.10 Weer;
18.15 The cruise; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.40 De stoel;
19.45 Op kot 20.15 F.C. de Kampioenen 20.55 Switch 21.25 Unforgotten
22.55 Journaal; 23.12 Loterijen;
23.20 Un homme a la hauteur 00.55
Op kot

Duitsland 1

TV-ZONDAG

NPO 3

17.30 Ambulance down under
18.35 Voor de rechter; realityprogramma
19.30 Helden van hier: door het
vuur!; realityserie
20.30 Helden van hier: door het
vuur!realityserie
21.30 Helden van hier: de luchtpolitie
22.30 Helden van hier; door het
vuur!
23.30 Hulpdiensten in de nacht USA

EEN

Veronica

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

00.50 Teleshop

RTL 5

RTL 7

22.40 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.30 Weer
23.35 We want more; talentenjacht
01.05 Lachen om home video’s

17.10 Metterdaad
17.35 Jacobine
18.05 Met hart en ziel; religieus programma
18.15 Nederland zingt
18.45 Binnenstebuiten; reportages
19.15 Ik mis je
19.50 Blauw bloed ; royaltyprogramma
20.35 Hollandse zaken; jurnalistiek
programma
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.10 The typist; miniserie
23.15 Het uur van de wolf: Maria by
Callas; muziekdoc.
01.05 De nachtzoen

18.10 The bold and the beautiful;
soap
17.00 5 uur live
18.35 Grey’s anatomy
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma 19.30 ER; dramaserie
20.30 Poirot; detectiveserie
18.35 RTL Boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws & weer
20.00 Het beste van Got talent
worldwide; amusement
22.00 The big music; quiz
23.00 Gooische vrouwen; comedyserie
00.00 Nieuws
00.20 Boulevard

Eurosport

TV Noord

NPO 2

17.15 Per seconde wijzer
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Dwingeloo
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.15 Nu te zien!; kunstprogramma
21.30 NOS/NTR-Nieuwsuur
22.00 Nu te zien!; kunstprogramma
22.15 Years and years; dramaserie
23.20 Mr. Holmes; filmdrama
00.55 De nachtzoen

18.15 Typisch!; 18.45 DAS! 19.30
Landermagazine 20.00 Tagesschau
20.15 MareTV 21.45 NDR info 22.00
Heiter bis todlich- morden im norden
23.35 Zwischen zwei herzen;
filmkomedie

14.00 Tour de France 19.00 Tennis
00.00 Formule E 01.30 Snooker

TV-ZATERDAG

NPO 1

18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel
20.00 Lang leve de liefde
20.30 We want more; zangwedstrijd
waarbij de winnaar naar huis
gaat met honderdduizend euro
22.00 Komt een man bij de dokter;
sketches
22.40 Hart van Nederland
23.05 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde
00.45 50/50

Duitsland 3

22.50 Sleepless in Seattle; Amerikaans filmdrama uit 1993, met

TV-VRIJDAG

00.57 Naches
01.10 Het filosofisch kwintet

NPO 3

22.40 Jonah Hex; Amerikaanse actiefilm uit 2010
01.05 De 100

Fox
16.30 Storage wars; Canada
22.00 9-1-1
23.50 The X-files essential collection
00.45 Paranormal caught on camera;
reportage

ÉÉN
18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.00
Kijk uit 18.10 India’s wild Karnataka
19.00 Journaal 19.35 Heathrow
20.05 F.C. de Kampioenen 20.05 Joker + lotto 20.40 La familie Belier;
tragikomedie 22.20 Journaal 22.36
Loterijen en weer 22.45 Death in Paradise

17.50 Topdoks
18.10 Taarten van Abel
18.35 Kwartier van het dieren- corona edition; dierenprogramma
18.50 Zapp your planet
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.20 Papadag; dramaserie
21.15 Makkelijk scoren: studio afgelast; sportprogramma
21.50 Killing Eve; dramaserie
22.40 De kijk van Koolhoven; filmprogramma
23.40 Vechtershart
00.40 Nachttv

Duitsland 3
18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tagesschau
20.15 Die inselarztin 21.45 Verliebt
in Kroatien; filmkomedie 23.15 Sommerhits;, die sie kennen sollten
00.45 Nachttv

Eurosport

14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.00 FIA WTCC 00.00 Formule E
17.00 De grote tuinverbouwing;
tuinprogramma
18.30 Lachen om home video’s
20.00 Superkids; talentenjacht
TV Noord
21.20 De beste liedjes van..;
muziekprogramma, met Jeroen 18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
van der Boom hij ontvangt
18.24 Elk half uur weerbericht
iedere week een bijzondere
muzikale gast

15.35 According to jim
20.05 Paranormal caught on camera
22.00 The resident
22.55 CSI
23.50 The handmaid’s tale
01.40 The X-files essential collection

18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Woonmagazine
18.35 Boulevard; amusement
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Postcode loterij Een tegen 50;
quiz

18.10 Animal rescue school 19.00
Journaal 19.45 Burgers’Zoo: drukte
in de dierentuin 20.10 De blacklist;
jeugdprogramma 20.50 Flikken
Maastricht 21.40 Griff’s great kiwi
road; reportage 22.30 Journaal
22.44 Loterijen 22.50 Sporza: Formule 1 verslag

Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.00 Rolkrant 19.30 Vranckx
20.00 Het journal update 20.10 Expedition with Steve Backshall; reportage 21.00 Sicily: wonder of the
Mediterranean; doc. 22.00 No stone
unturned; doc. 00.30 Herhalingeb

Duitsland 1

Duitsland 1

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wetter 19.25 Die bergdokter; dramaserie
20.15 Kommissarin Lucas; misdaadserie 21.45 De chefin 22.45 HeuteJournal 23.00 The interpreter; thriller uit 2005 01.00 Heute Xpress

Fox

Een

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.10 Blue planet 2; natuurdoc. 20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.40 Informer; actieserie
21.40 Informer 22.40 Une nouvelle
amire; filmdrama 00.25 Herhalingen

Duitsland 2

18.00 Border security; realityprogramma
20.00 The amazing Spider-man;
Amerikanse actiefilm uit 2014
22.45 Jumper; sf-film uit 2008
00.30 The 100
01.20 The 100
02.00 Hart van Nederland

RTL 4

Ketnet

18.00 Tagesschau 18.15 Quizduellolympl quiz 19.57 Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Gefragt- gejagt 23.30
Tagesthemen 23.50 Das wort zum
sonntag 23.55 The magic of Belle Isle; tragikomedie 01.35 Tagesschau

Veronica

21.30 Love is in the air; amusement
22.30 Kees van der Spek: oplichters
aangepakt; realityprogramma
23.20 Nieuws & Weer
23.35 Boulevard

RTL 5
17.30 De ambassade
18.30 Eerste hulp bij festivals; realityprogramma
19.30 De dierenkliniek; realityprogramma
20.30 De dierenkliniek down under
21.30 De dierenkliniek down under
22.30 De dierenkliniek down under
23.30 Make or break
00.30 Nachttv

RTL 7
17.00 Cars & Characters
17.30 GP magazine specials
18.00 Custom cars: Las Vegas
19.00 Darts; rechtstreeks verslag
van de World Matchplay
00.00 De RTL sportquiz; quiz
01.10 Nachttv

RTL 8
17.00 The real housewives of Orange country
18.00 De bouwbroers
19.00 De bouwbroers

18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Geheimnisvolle Tokio
19.20 Weltspiegel 20.00 Tagesschau
20.15 50 jahre Tatort 21.45 Maria
Wern 23.15 Tagesthemen 23.35 ttttitel thesen temperamente 00.05
Mandela: Long walk to freedom

Duitsland 2
18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X 20.15 Rosamunde Pilcher 21.45 Heute journal
22.15 Beck; misdaadserie 23.45 ZDFhistory:
personenschutz
00.30
Nachttv

Duitsland 3
17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Die nordstory 21.45 Kaum zu glauben! 22.45
Hatten sie’s gewusst? 23.45 Dalli
Dalli 00.45 Quizduell 01.35 Nachttv

Eurosport
14.00 Tour de France 17.00 Tennis
19.30 Austrlian Open 21.00 Tennis
23.00 FIA WTCC 00.00 Autosport

TV Noord
18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv
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Hit the Road bij SBS6

Nieuw: ’Ik geloof in mij’

Mooie liedjes en bijzondere
persoonlijke verhalen - in de
auto. Dát is het nieuwe programma Hit the Road van
SBS6.

Het volste vertrouwen in de ingeslagen weg, de intense wil
om in de spotlights te staan én
de altijd aanwezige honger
naar succes. Het zijn enkele
factoren die veel onontdekte
Nederlandstalige artiesten met
elkaar gemeen hebben.

In deze nieuwe zangcompetitie
waar iedereen aan kan meedoen,
komen de talenten niet naar de
studio, maar komen de bekende
Nederlandse artiesten naar hen
toe! Nick & Simon, Roel van Velzen, Gordon en Edsilia Rombley
trekken met de auto het land in
om overal en nergens talenten op
te pikken. De kandidaten doen tijdens deze roadtrip auditie op de
passagiersstoel. Elke bekende driver kan slechts twee passagiers
meenemen naar de grote finale.
Wie wint deze zangwedstrijd op
wielen en gaat er vandoor met de
prachtige bolide waarin ze auditie
hebben gedaan? Hit the Road is in
het najaar te zien.
Van een jongen met een dijk van
een stem waarvan verwacht wordt
dat hij het bedrijf van zijn ouders
overneemt, tot een moeder die na
jarenlange zorg voor anderen nu
eindelijk tijd voor zichzelf heeft en
haar droom wil najagen: zingen.

Dát zijn talenten die te zien zijn in
Hit the Road. Talenten met een
bijzonder verhaal. Talenten die
hun stem -eindelijk - willen laten
horen. Talenten kunnen zichzelf
opgeven, of door iemand anders
worden opgegeven… sommige
kandidaten krijgen dus de verrassing van hun leven als ze worden
overvallen voor hun auditie.
Hit the Road is geen ‘normale’
zangcompetitie. De setting van de
audities zorgt ervoor dat onverwachte en spraakmakende situaties letterlijk op straat liggen.
,,Van jong tot oud, iedereen mag
meedoen met Hit the Road. En je
hoeft niet de beste zanger te zijn.
De drivers vinden je verhaal, waarom je een liedje zingt en voor wie
je het zingt veel belangrijker. Dus
wil jij plaatsnemen op de passagiersstoel van een van de bekende
juryleden om jouw verhaal te vertellen en jouw muziek te laten horen? Of ken jij iemand wiens stem
en verhaal gehoord moet worden?
Ga dan naar www.sbs6.nl/hittheroad, en wie weet word jij binnenkort opgepikt door de drivers van
Hit the Road”, aldus de omroep.

Verschillende daarvan staan centraal in het nieuwe SBS6-programma Ik geloof in mij, waarin hun
weg van en naar het podium op de
voet wordt gevolgd. De rasentertainers staan allemaal op een verschillend punt in hun carrière,
maar willen niets anders dan hun

De Griezelbus is zondagmorgen op NPO3 te zien.

Zondag: De Griezelbus op NPO3
De boeken van Paul van Loon
worden gevreten door tieners.
Het is dan ook geen wonder dat
er films kwamen. Een daarvan
is De Griezelbus uit 2005 die
zondagmorgen om negen uur op
NPO3 is te zien.
De hoofdrollen in de film worden
gespeeld door Serge Price, Lisa
Smit, Jim van der Panne, Angela
Schijf, Theu Boermans, Lisa Smit,
Willem Nijholt en Tom Hansen. De
regie was in handen van Pieter
Kuijpers.
Het verhaal van De Griezelbus
gaat als volgt: de elfjarige Onnoval
(Serge Price) is een absoluut buitenbeentje op school vanwege zijn
uitererlijk en gedrag. Ook zijn ou-

ders laten hem aan zijn lot over.
Onnoval schrijft griezelverhalen
en romantische gedichten en heeft
verkering met Liselore.
Als Liselore hem verwijt dat hij
niet voor haar op durft te komen,
vertrouwt hij haar toe dat hij bang
is weerwolfkrachten in zijn lichaam op te wekken als hij gaat
vechten. Deze weerwolfbekentenis
is afgeluisterd door Gino (Jim van
der Panne), de stoere praatjesmaker van de klas en Onnovals grootste opponent. Gino daagt daarom
Onnoval uit. Als Onnoval Liselore
betrapt als zij Gino kust, denkt hij
dat zijn verkering uit is. Hij
schrijft op een avond het verhaal
De Griezelbus, een angstaanjagend verhaal waarin zijn schoolreisje een duivelse nachtmerrie
wordt.

De duivelse Ferluci (Fred Goessens) ontfutselt hem het verhaal
en wil het werkelijkheid laten worden. Als Onnoval erachter komt
dat Liselore door Gino gechanteerd werd en Liselore hem daarom gekust heeft, krijgt hij spijt
van zijn handelen en probeert hij
zijn verhaal terug te krijgen. Ferluci luistert niet meer naar hem en
op de dag van het schoolreisje
wordt het verzonnen verhaal van
Onnoval werkelijkheid.
De enige mogelijkheid die Onnoval rest om het schoolreisje niet op
een drama te laten uitlopen, is dat
hij zijn handgeschreven verhaal
herovert en er een ‘happy end’ aan
weet te schrijven. Lukt het Onnoval uiteindelijk om zijn klasgenoten te redden en de deur naar de
‘andere werkelijkheid’ te sluiten?

Janine Jansen. Foto: Marco Borggreve.

Janine Jansen bij
Prinsengrachtconcert
Janine Jansen is de hoofdgast
op het Prinsengrachtconcert
2020. De Nederlandse topvioliste wordt vergezeld door muzikale vrienden van wereldklasse: cellist Mischa Maisky en
pianist Denis Kozhukhin.
Het belooft een uniek concert te
worden. Voor het eerst treden de
muzikanten niet op vanaf de pontons op de gracht, maar vanuit de
of sprookjesachtige binnentuin
van het Pulitzer Amsterdam aan
de Prinsengracht. AVROTROS
kiest voor deze aangepaste vorm
om zo, ondanks de coronamaatregelen, de verbindende kracht en
schoonheid van muziek een podium te geven. Het concert wordt
zaterdag 22 augustus live uitgezonden om 21.20 uur op NPO 2 en
NPO Radio 4. Hans van den Boom
presenteert de tv-registratie en Ab
Nieuwdorp de radio-uitzending.
Het Prinsengrachtconcert is bekend terrein voor Jansen. Vijftien
jaar geleden bracht ze daar op 27jarige leeftijd al heel Nederland in
ontroering met haar vioolspel. Janine Jansen: ,,Ik kijk er heel erg
naar uit om 22 augustus samen
met Mischa Maisky en Denis Kozhukhin het Prinsengrachtconcert
2020 te mogen geven! In deze tijden van social distancing voelt het
belangrijker dan ooit om de ver-

In de middag presenteert AVROTROS wederom het feestelijke
Kinderprinsengrachtconcert
op
NPO Zapp.

Zaterdagmorgen vroeg is het tijd voor Kung Fu Panda 2 op
RTL4.

Kung Fu Panda 2 in
alle vroegte op RTL 4
RTL4 denkt mee met ouders
met jonge kinderen. Zaterdagmorgen om kwart over zeven
zendt deze omroep namelijk
Kung Fu Panda 2 uit. De kinderen kunnen zich voor de buis
vermaken, terwijl de ouders
nog even lekker kunnen blijven
liggen.
Ook in tweede film rond Kung Fu
Panda neemt Jack Black weer de
stem van de lompe pandabeer voor
zijn rekening. Na het succes van de
eerste film kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven, al moesten de
fans er wel drie jaar op wachten.
Kung Fu Panda 2 is het vervolg op
animatiefilm Kung Fu Panda uit
2008 waarin de dikke Panda Po
een onwaarschijnlijk goede vechter werd. In het vervolg hierop is
Po’s droom uitgekomen nu hij De
Drakenkrijger is en de Vredesvallei beschermt samen met zijn

binding met elkaar te blijven zoeken. De muzikale taal blijft voor
mij de ultieme vorm van communicatie en expressie. Zeker, het zal
dit jaar anders zijn zonder het geweldige publiek dat, zittend op
hun bootjes en hangend vanuit het
raamkozijn, zo’n groot deel uitmaakt van de sfeer en de concentratie en de spanning van het optreden. Maar ik weet zeker dat wij
die sfeer ook op afstand met z’n allen kunnen ervaren. Dat is de
kracht van muziek.”
Hans van den Boom is blij dat het
publiek thuis alsnog kan genieten
van een uniek Prinsengrachtconcert: ,,Ja en wát voor een concert!
Drie internationale toppers: de altijd weer fascinerende Janine Jansen -op wie Nederland héél trots
moet zijn-, de flamboyante Lets-Israëlische Mischa Maisky (inmiddels 72 jaar oud en al meer dan 50
jaar absolute wereldtop) en de 34jarige Rus Denis Kozukhin (onder
andere. winnaar van het Elisabeth
pianoconcours) gaan topstukken
laten horen van onder anderen
Mendelssohn, Brahms en Tsjaikovsky. Dat wordt smullen.”

droom najagen en het uitvoeren
van hun ultieme passie: zingen en
optreden. Ik geloof in mij is vanaf
dit najaar te zien bij SBS6.
,,Marco Borsato, Frans Bauer,
Guus Meeuwis, André Hazes, Tino
Martin… In dit nieuwe realityprogramma volgen we artiesten die
ervan overtuigd zijn dat zij in dit
rijtje bekende Nederlandse zangers thuis horen. Wij zijn verheugd
dat we in Ik geloof in mij deze zeer
ambitieuze entertainers een podium kunnen bieden en kijken uit
naar de opnames, waarin we ze beter leren kennen en hun jacht naar
eeuwige roem volgen”, aldus René
Oosterman, zendermanager SBS6.

vrienden en andere Kung Fu-meesters, De Vurige Vijf, gevormd door
Tijger, Kraan, Mantis, Viper en
Aap. Zijn heerlijke leventje verandert volledig als er een nare tegenstander met een geheim wapen
China probeert te veroveren en
Kung Fu wilt uitroeien. Samen met
De Vurige Vijf moet hij China
doorkruisen om deze vijand te
overmeesteren. Maar hoe kan Po
een wapen ontmantelen dat Kung
Fu vernietigt? Hij zal daarvoor
eerst zijn mysterieuze verleden
moeten ontrafelen om vervolgens
de juiste krachten uit zichzelf te
halen.
Naast Jack Black zijn ook Angelina Jolie weer achter de microfoon
gekropen om de stem van Tijger te
laten horen. Nieuwe stemmen zijn
er van Gary Oldman als de gewiekste schurk Shen, Jean-Claude VanDamme als Master Croc en Michelle Yeoh als de oude en wijze Soothsayer.

Zondag: Billy Elliot
Tom Hanks en Meg Ryan spelen de hoofdrollen in een tweetal romantische films, zoals You’ve got
m@il.

Tweemaal Hanks en Ryan
Tom Hanks, Meg Ryan en regisseur Nora Ephron maakten in
1993 de film Sleepless in Seattle. De romantische film was
een geweldig kassucces en het
drietal meldde zich in 1998
weer voor een soort vervolg op

In de categorie romantische comedy is zaterdag om 22.35 uur Couples Retreat te zien op SBS9. Deze
film met Vince Vaughn (The Wedding Crashers), Jon Favreau (Something’s Gotta Give), Jason Bateman (Juno, The Sweetest Thing), Kristin Davis (Sex and the City), Malin Akerman (The Heartbreak
Kid, Watchmen), Kristen Bell (Veronica Mars, Heroes) en Jean Reno (Mission Impossible, Godzilla),
vertelt het verhaal van vier stellen die met elkaar op vakantie gaan naar een tropisch eiland. Terwijl
een van deze stellen hier is om aan het huwelijk te werken, houdt de rest zich vooral bezig met zonnen
en feesten. Maar dan blijkt dat deze vakantie inclusief groepstherapie is geboekt, en komen er bij ieder
stel steeds meer relationele problemen aan het licht...

dit succes. Deze keer speelde
niet de telefoon de belangrijkste bijrol, maar e-mail. De film
is dan ook getiteld You’ve got
m@il. Beide films zijn vanavond
(donderdag) op Net 5 te zien.
Niet echt logisch wordt eerst om
half negen You’ve got M@il uitgezonden. Ryan speelt in deze film
de rol van Kathleen Kelly en Tom
Hanks is Joe Fox. Beiden bezitten
een boekhandel in New York.
Kathleen heeft een klein, gezellig
boekenwinkeltje met de naam The
Shop Around The Corner, dat veertig jaar geleden door haar moeder
werd opgezet. Joe bezit een van de
grootste boekwinkelketens in
Manhattan, Fox Books. Door zijn
gigantische kortingen weet hij elke concurrent in de buurt uit de
markt te prijzen. Joe en Kathleen
zijn in het dagelijks leven dan ook
elkaars vijand. Maar zowel Joe als
Kathleen heeft op Internet de grote liefde gevonden: Kathleen is helemaal weg van de persoon achter
het pseudoniem NY 152 en Joe is
niet weg te slaan bij Shopgirl. Dagelijks chatten ze met elkaar en
hebben het over tal van onderwerpen, zonder dat ze elkaars identiteit kennen. Dan blijkt dat Joe en
Kathleen achter de pseudoniemen
schuilgaan, met alle romantische
ontwikkelingen als gevolg....
Naast Hanks en Ryan worden de
hoofdrollen in You’ve Got M@il gespeeld door Parker Posey, Dabney
Coleman, Jean Stapleton en Greg
Kinnear. De film is gebaseerd op
de klassieker The Shop Around
The Corner, waarin James Stewart
en Margret Sullavan de hoofdrollen voor hun rekening namen. Het
tweetal houdt zich in die film bezig
met het schrijven van brieven naar
elkaar maar die manier van communicatie is door de opmars van email en internet gedoemd uit te
sterven.
Na de overmijdelijke reclame
volgt dan om 22.50 uur Sleepless in

Seattle, weer met Hanks en Ryan.
Architect en weduwnaar Sam is
erg eenzaam. Zijn zoontje zorgt ervoor dat hij op de radio zijn verhaal kan doen. Annie hoort het
verhaal en twijfelt aan haar eigen
relatie. Ze besluit op zoek te gaan
naar de man van haar dromen...

Op NPO2 is zondag om 23.25
uur de bekroonde film Billy Elliot uit 2000 te zien. Regisseur
was Stephen Daldry. De hoofdrollen zijn voor Julie Walters, Jamie Bell, Gary Lewis, Nicola
Blackwell en Jamie Draven.
Een jongen in een Britse achterstandswijk kan niet boksen, maar
wel balletdansen - een hier niet geaccepteerde uitingsvorm voor
mannen. De jongen wordt verboden om te dansen, zet toch door,
krijgt uiteindelijk succes en een
betere relatie met zijn omgeving.
Billy Elliot volgt een bekende formule, maar gelukkig wel een sym-

pathieke, en de film is doorspekt
met opmerkelijke intermezzo's.
Soms zeggen de makers met een
enkele scène meer dan andere
filmers in anderhalf uur. In 2005
werd er een musicalversie op de
planken gebracht, die vanaf 2014
ook in Nederland was te zien.
De film ontving drie BAFTA's voor
beste film, beste acteur Jamie Bell
en beste vrouwelijke bijrol van Julie Walters. De soundtrack is top
met onder andere Get It On (Bang
a Gong) van T. Rex, Town Called
Malice van The Jam , London Calling van The Clash, Children of the
Revolution van T. Rex en Shout to
the Top! van The Style Council.

Veronica zendt zaterdag om 22.40 uur de film Jonah Hex uit 2010 uit. De hoofdrollen worden gespeeld
door Josh Brolin, Megan Fox en John Malkovich. De regisseur was Jimmy Hayward. In opdracht van
het Amerikaanse leger trekt premiejager Jonah Hex (Josh Brolin), wiens gezicht akelig vervormd is,
door het Wilde Westen om de voodoobeoefenaar Quentin Turnbull (John Malkovich) te pakken te krijgen. Turnbull heeft namelijk niet veel goeds in de zin, en dat is een understatement...
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Visserij ongerust over
visvrije migratiezones
LAUWERSOOG - De visserijorganisaties Netviswerk, VisNed
en de Nederlandse Vissersbond
hebben in een gezamenlijke
brief aan minister Schouten
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hun verbazing en grote ongerustheid
overgebracht over haar beleidsvoornemen om visserijvrije zones van minimaal 250 meter in
te stellen rondom vismigratiepunten.
De minister heeft vorige week,
zonder overleg met de visserijorganisaties, haar plannen in een brief
aan de Tweede Kamer ontvouwd.
Beroepsvissers hebben juist samen
met sportvissers en natuurbeschermers bij LNV gepleit voor meer
onderzoek gepleit om de vismigratie te verbeteren en dat betreft
ook het instellen van die zones.
Dat de minister dat onderzoek
blijkbaar niet wil afwachten stemt
de visserijorganisaties tot grote ongerustheid. Er volgen waarschijnlijk op korte termijn nog meer reacties vanuit lokale visserijverenigingen.
Alle partijen zijn het erover eens
dat een ongestoorde vismigratie
een belangrijke meerwaarde heeft
voor mens en natuur. Treksoorten
als de zalm, zalmforel, houting,
fint, elft, rivierprik en zeeprik

maar ook de paling, zouden zoveel
mogelijk ongestoord hun levenscyclus moeten kunnen voltooien. Stuwen, sluizen, gemalen, waterkrachtcentrales en dijken zijn
daarbij een sta in de weg. Steeds
meer van deze kunstwerken zijn
voorzien van vismigratievoorzieningen waardoor trekvissen met
enige verstoring hun weg kunnen
vervolgen. Uiteindelijk zal dit een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel van deze trekvisbestanden in de Nederlandse
Delta en het achterland. Naast paling kunnen ook andere vissoorten
profiteren van betere vismigratiemogelijkheden wat voor beroepsvissers en sportvissers interessant
is.
Minister Schouten wil voor circa
duizend vismigratiepunten visserijvrije zones instellen van minimaal 250 meter. Daar waar de inen uitlaatkommen van dijken groter zijn dan 250 meter wordt die
maat aangehouden. Voor veel beroepsvissers geldt dat deze punten
juist een belangrijk visgebied vormen waar een substantieel deel
van hun inkomen wordt verdiend.
In het onderzoeksrapport Impact
van verschillende visserijvormen
op trekvissen van Wageningen Marine Research uit 2019 blijkt dat er
geen harde conclusies getrokken
kunnen worden over de mate van
bijvangst van trekvissoorten in de

Helft 80-plussers
had laatste levensjaar
kind vlakbij wonen

verschillende visserijvormen van
beroepsvissers, sportvissers en recreatieve vissers. Volgens de
WMR-onderzoekers is voor een uitgewerkte kwantitatieve analyse
meer en langjarig onderzoek nodig
waarbij vangsten van trekvissen
en visserij-inspanning worden geregistreerd.
Op de Waddenzee en de binnenwateren vindt de minste bijvangst
plaats. Van de staandwantvisserij
en zegenvisserij zijn nauwelijks gegevens bekend over bijvangst van
trekvissen. In de garnalenvisserij
zouden in potentie honderdduizenden finten in de Delta, Waddenzee
en kustzone worden bijgevangen.
Ondanks het gebrek aan representatieve onderzoeksgegevens stellen de onderzoekers vraagtekens
bij de daadwerkelijke impact van
de visserij op trekvissoorten.
,,Het is duidelijk dat er meer onderzoek nodig is om de omvang
van de impact van visserij op trekvissen in kaart te brengen. Een zogenaamde nulmeting, waarbij de
huidige omvang en aard van de bijvangst van verschillende trekvissen in de verschillende vangtuigen
wordt vastgesteld ,is daarbij een
belangrijk vertrekpunt”, aldus Johan Baaij, bestuurslid van de Nederlandse Vissersbond, die betrokken is bij het overleg van LNV met
partijen.

NOORD-GRONINGEN - Van de
in 2017 overleden tachtigplussers die het laatste levensjaar
thuis woonden, had meer dan
de helft een kind op minder
dan 5 kilometer afstand wonen.
Bijna de helft van alle overleden tachtigplussers woonde op
het moment van overlijden in
een verpleeghuis. Twee jaar
voor overlijden was dit nog
maar 20 procent. Dit blijkt uit
onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
naar de laatste levensjaren van
in 2017 overleden tachtigplussers.

Het platina bruidspaar Reiffers-de Vries.

Platina bruidspaar
in Appingedam
APPINGEDAM - Het echtpaar
Reiffers-de Vries in Appingedam heeft dinsdag z’n 70-jarig
huwelijksjubileum gevierd. De
bijzondere mijlpaal was voor
burgemeester Koos Wiersma
aanleiding een speciale videoboodschap te maken, waarin hij
het platina paar feliciteerde.

Vissers zijn ongerust over de plannen voor visvrije migratiezones.

De heer en mevrouw Reiffers leerden elkaar kort na de oorlog kennen tijdens een dansavond in een
café in Zeerijp. Dat was centraal
gelegen voor beiden. De heer
Reiffers woonde namelijk in ’t
Zandt en mevrouw De Vries in
Westeremden. Het was liefde op
het eerste gezicht voor de twee. Na
de dansavond meldde de jonge
Reiffers zich direct de volgende
dag al bij zijn aanstaande schoonouders in Westeremden...
Het gelukkige echtpaar woont al
70 jaar in de gemeente Appingedam. Zij hebben samen twee zonen, vier kleinzonen en vijf achterkleinkinderen gekregen.
De heer Reiffers heeft, na zijn
diensttijd, jarenlang gewerkt bij
de fabriek van Brons Motoren in

Appingedam. Hij was daar eerst
productiemedewerker en werd later intern opgeleid tot administratief medewerker. Na een ziekte
werd de heer Reiffers op 58-jarige
leeftijd afgekeurd. Toen begon hij
een eigen assurantiekantoor, met
een ruime klantenkring.
Mevrouw De Vries is na de oorlog
eerst aan de slag gegaan als huishoudelijke hulp. Later kwam zij te
werken bij een naaiatelier in Groningen. Toen het echtpaar twee zonen kreeg, was mevrouw De Vries
eerst thuis om voor de jongens te
zorgen. Toen de jongens ouder
werden, ging ze aan het werk bij
een naaiatelier in Farmsum.
Volksdansen was de gezamenlijke
passie van het echtpaar. Hiermee
zijn zij in het jaar 1966/1967 gestart bij de Grunneger Daansers in
Zandeweer en ze waren de medeoprichters van de Hoogelandster
Daansers in Uithuizen. Door het
dansen heeft het echtpaar veel gereisd en hebben zij veel internationale vriendschappen gemaakt.
Toen het echtpaar 70 jaar werd,
hebben ze de dansschoenen aan de
wilgen gehangen.

Dat jaar overleden ruim 82.000
mensen van 80 jaar of ouder. Dat is
ongeveer 10 procent van alle tachtigplussers die in dat jaar in Nederland woonden. Bijna de helft van
de overleden tachtigplussers woonde bij overlijden in een verpleeghuis. Twee jaar eerder woonde het
merendeel van hen nog thuis.
Vooral in het laatste levensjaar
nam het aandeel in het verpleeghuis sterk toe. Van de overledenen
woonden relatief meer vrouwen
dan mannen in het verpleeghuis,
ongeacht de leeftijdsgroep. Mannen die bij overlijden in het verpleeghuis woonden, kwamen daar
vaker dan vrouwen pas kort voor
hun overlijden terecht.
De meeste overleden tachtigplussers waren op het moment van
overlijden verweduwd of hadden
geen partner. Dit kwam het meest
voor bij ouderen in het verpleeghuis. Daar had 80 procent geen
partner (meer) bij overlijden. Bij
ouderen die tot het eind toe thuis
woonden was dat 62 procent. Vrou-

wen hadden bij overlijden vaker
geen partner dan mannen. Bij
thuiswonende 80- tot 85-jarigen
was het verschil het grootst: 69 procent van de vrouwen en 32 procent
van de mannen had geen partner
(meer). Dat vrouwen vaker alleen
overblijven komt doordat ze doorgaans ouder worden dan mannen
en meestal een oudere partner
hebben.
Op het moment van overlijden had
55 procent van de tachtigplussers
die thuis woonden in 2017 een
kind binnen 5 kilometer afstand
wonen. 6 procent woonde zelfs op
hetzelfde adres als een van de kinderen. Van de thuiswonende tachtigplussers had 21 procent geen
kinderen (meer), of de kinderen
stonden niet in Nederland geregistreerd.
In het laatste jaar voor overlijden
werden er meer tachtigplussers opgenomen in het ziekenhuis (51 procent) dan in het voorlaatste jaar
voor overlijden (25 procent). Het
sterkst steeg het aantal personen
met een ziekenhuisopname onder
de groep ouderen die deze beide
jaren thuis woonden; van 27 naar
67 procent. Niet alleen werden in
het laatste levensjaar meer tachtigplussers opgenomen in het ziekenhuis, ook was de opnameduur
langer dan in het voorlaatste jaar:
14,2 dagen tegen 11,3 dagen.
Er werden relatief weinig tachtigplussers opgenomen in het ziekenhuis, die voor overlijden beide jaren in het verpleeghuis woonden
(19 procent). Als ze werden opgenomen, was de totale opnameduur
korter dan bij de andere twee
groepen. Dat heeft waarschijnlijk
te maken met de 24-uurs zorg en
medische behandelingen die verpleeghuizen hun bewoners bieden.
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Tuinieren
DE HOFENIER
Ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen. Zowel particulier als bedrijf!
Uw hovenier.
tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)
Kappen van bomen, het versnipperen van snoeihout,
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

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Hobbykwekerij
De Streekhof Den Andel
Erop uit naar Gronings
groente en fruit. Zelfpluk
rode-, witte-, en zwarte bes
à €2,- per kg.
Open tot 12.00 uur do. vr.
en zat. 06-12065989

Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503

Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze
in smartphones.
Nieuwe abonnementen
en verlenging.
Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl
0595-444400

Te koop aangeboden

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN
Voor al uw wand- en plafondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerkzaamheden.
Tel. 06-54917352, Lageweg
12, 9981 HE Uithuizen.

Gratis halen wij uw
oude wasmachines,
vaatwassers, kachels,
fietsen enz., tevens te
koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 /
06-41798273

Nwe. aardappelen Doré
en Frieslander; uien.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum
0595-491365.

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur natuurproduct, dus milieuvriendelijk. Project- en Woninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Loppersum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

Bloembollen 75% korting;
3 geraniums €5.00; 30 perkplantjes €5.50; vaste planten v.a. €1.25, vruchtbomen in pot v.a. €11.99,
rozen v.a. €2.99; klimop v.a.
€0.99. Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, tel. 0516-421448

Winterpreiplanten
aardappelen Doré en
Frieslanders
verse groenten
div. groenteplanten
scharreleieren, potgrond
kuntmest, tuinzaden
Fam. Ten Hove,
Trekweg 38,
Doodstil (Zandeweer),
0595-432927.

Aanbieding personeel

Gevraagd personeel

Te koop gevraagd
MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voertuigen. Tel. 050-3113718.

Aanbieding personeel
SCHOORSTEENVEGEN
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenveegbedrijf JD.
0599-332596/06-18968238
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Gevraagd: flinke tuinhulp
voor allerlei werkzaamheden in onze grote tuin in
Oosterwijtwerd.
06-11624311
Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail toezenden. Het
adres hiervoor luidt:
ommelander@noordpers.nl

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 aanleggen van uw oprit en terras
- Bomen zagen
- Gras zaaien
Tel. 06-21990614

Landbouw
Ambachtelijke slager
Paul van der Kley
Kollumerzwaag.
Gespecialiseerd in
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.
www.huisslachting.nl

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

Computers
A.S. Computerservice
- Reparatie en onderhoud
- Programmeren/Installeren
- Internet problemen/
Inbouw/Aanleggen van
- draadloos
- 2e hands PC/laptop
Dr. R. Rijkensstraat 24
9989 CD Warffum
Tel 06-39853968

Cursussen
MET DEZELFDE DRUK
OP DE KNOP
TOCH BETERE FOTO’S?!
VOLG EEN
FOTOCURSUS
IN WINSUM BIJ
VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23
Winsum
0595-444400.
www.vaszlovszky-winsum.nl
OC: regionaal de beste.
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Vandaag in de abonneekrant

Dorpskern wordt stuk veiliger

Aanleg van ringweg
Bedum vordert goed
Beving bij
Loppersum; ’pak
het aan als crisis’

e 45,

00

per
half jaar

LOPPERSUM - In Loppersum heeft
dinsdag rond 17.15 uur een aardbeving
plaatsgevonden met een kracht van 2,7
op de schaal van Richter. Het was de
zwaarste beving van dit jaar. De beving is in de wijde omgeving en
tot in de stad Groningen gevoeld. Burgemeester Hans Engels van de
gemeente Loppersum is er meer dan klaar mee. Hij roept het Rijk
op om de aardbevingsproblematiek als een crisis aan te pakken.
Het KNMI stelde de kracht van de beving aanvankelijk vast op ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Meijsters praten mee
over ‘gezondheidsplein’
UITHUIZERMEEDEN - Vier groepen inwoners van Uithuizermeeden hebben vorige week gebruik
gemaakt van de mogelijkheid
om mee te praten over de mogelijke realisering van een gezondheidsplein in het dorp. Dat vond
in kleine groepjes en geheel in
lijn met de coronawetgeving
plaats in de sporthal Scherphorn. Noorderzorg onderzoekt
zoals gemeld in nauw ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Tractors nodig bij redding
van koe uit Lauwersmeer
LAUWERSOOG - Twee koeien
zijn maandagmiddag uit het
Lauwersmeer bij Lauwersoog
gered. De dieren waren aan het
afkoelen in het water en in het
Jaap Deensgat door de zandlaag
heen gezakt. Bij de reddingsactie kwam een tractor in het
meer vast te zitten. De brandweer werd gealarmeerd en
kwam ter plaatse met een boot. Een van de koeien kon ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Veel schademeldingen na beving
LOPPERSUM - Sinds de beving bij Loppersum om 17.18 uur op dinsdag zijn er 267 nieuwe schademeldingen binnengekomen bij het
IMG. Er werden 8 meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie. Hoeveel schademeldingen het directe gevolg zijn van de
beving in Loppersum, is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Het
aantal van 267 schademeldingen is ruim 60 procent hoger dan vorige
week. Van de schademeldingen kwamen er 40 uit Loppersum en omgeving. Het gaat dan om een gebied met een straal van 10 ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Zomerhits op carillon
MIDDELSTUM - De bespeling van de Hemony beiaard van de Hippolytuskerk in Middelstum door Henk Veldman staat zondag van
16.00 tot 17.00 uur in het teken van zomerhits. Het concert van Veldman is een ode aan wandelen en
zomer in het Groningerland. Deze regio is bij uitstek geschikt
om te wandelen. Het is dan ook
niet vreemd dat Henk Veldman
voor deze zomerdag kiest voor
het thema Wandelvierdaagse en
Zomerhits. Normaal gesproken
zijn er in deze periode veel wandelevenementen met als ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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BEDUM - De ringwegwerkzaamheden in Bedum zijn inmiddels
gevorderd tot de spoorlijn Groningem-Delfzij ter hoogte van
het Zevenbruggetjespad.
Met de aanleg van een ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum
wordt de dorpskern van Bedum veiliger en leefbaarder gemaakt. Vanaf de Sint Annerweg (N993) komt
een nieuwe weg in de richting van
de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Na
de spooronderdoorgang volgt de
nieuwe weg de spoorlijn in de richting van Bedum. Er komt ook een
nieuwe brug over het Boterdiep.
De eerste werkzaamheden langs de
huidige N993, zoals het aanpassen
van de oversteek bij de Stedumerweg, zijn al afgerond. De weg wordt
eerst gebruikt door werkverkeer
voor de aanleg van de spooronderdoorgang. Na al die werkzaamheden wordt de weg klaar gemaakt
voor weggebruikers. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden

aan de spooronderdoorgang eind
dit jaar.
Met de rondweg komt een langgekoesterde wens van de Bedumers

uit, die veel overlast ondervinden
van het vrachtverkeer door de kern
van en naar de fabriek van Friesland Campina.

WINSUM - Het is dit jaar 40
jaar geleden dat op vrijdag 25
juli 1980 om 7.28 uur in de
ochtend in een zeer dichte
mist twee treinen van het type
Blauwe Engel ter hoogte van
de Voslaan in Winsum frontaal
op elkaar botsten op het traject Sauwerd-Roodeschool. Zaterdag 25 juli volgt een officiële herdenking.



De werkzaamheden schieten al aardig op.

Wederom concert orgels
en fluit in Leenster kerk
LEENS - Omdat het ‘grote’ en
beroemde Hinsz-orgel uit 1733
dit jaar vanwege een restauratie niet kan worden bespeeld,
heeft de Stichting Hinsz-orgel
toch in de maanden juli en augustus een beperkte concertserie Rond het Hinsz-orgel georganiseerd in de Petruskerk van
Leens. Zaterdag is het weer zover.

fraai groot kabinetorgel uit circa
1775 waarvan de bouwer onbekend is. Dit orgel komt uit particulier bezit en is in bruikleen in de
kerk geplaatst. Beide orgels lenen
zich, zoals in de eerste twee concerten dit jaar is bewezen, uitstekend
voor samenspel met een solist.
Zaterdagavond wordt het concert
verzorgd door de bekende organist
Sietze de Vries en de (blok)fluitist
Eran Wajsenblum.

In het koor van deze middeleeuwse en sfeervolle kerk staan twee
fraaie kleine orgels, een koororgel
dat in 1983 door Mense Ruiter Orgelmakers BV is gemaakt en een

De Vries is internationaal werkzaam als concertorganist en kerkmusicus. Hij verzorgt jaarlijks vele
orgelconcerten op beroemde orgels in binnen- en buitenland en is
bekend om zijn improvisatiekunst.
Als docent is hij verbonden aan
het Prins Claus Conservatorium n
Groningen en is hij een van de
twee organisten van de Groningse
Martinikerk. In zijn functie van artistiek leider van het Orgel Educatie Centrum Groningen promoot
hij het historische orgelbezit van
de provincie, met als uitvalsbasis
de Petruskerk. Eran Wajsenblum,
afgestudeerd als blokfluitist aan
de conservatoria van Amsterdam
en Utrecht, heeft ervoor gekozen
zich in de provincie Groningen te
vestigen. Wajsenblum begon zijn
studie in 1987 in Israël. Hij reisde
daarna naar Nederland om zijn
studie voort te zetten aan het
Utrechts Conservatorium en haalde in 2003 zijn Bachelor of Music.
Wajsenblum won tijdens zijn studie verschillende belangrijke concoursen, waaronder de Keren Sharet Competition. Na zijn afstuderen heeft hij zich ondergedompeld
in de geschiedenis en methodologie van de blokfluit, als uitvoerend
musicus en als docent. Samen en
apart spelen zij een boeiend pro-

Stoetbomen
in Holwierde
HOLWIERE - Op obs Hiliglo in
Holwierde zal op maandag 17 augustus de stoetboomuitreiking
plaatsvinden aan vijftien kinderen van groep 1 en 2. Dit is een
Groningse traditie.

Herdenking treinramp

De botsing had tot gevolg dat er 9
doden waren te betreuren en 21
gewonden, van wie sommigen
zeer ernstig. Enkele betrokkenen
hebben in 2004 een werkgroep
opgericht en met een financiele
bijdrage van de toenmalige gemeente Winsum, de Wierda stichting, de NS en smederij Dick Norg
is er in 2005 ter nagedachtenis

een monument opgericht ter
hoogte van de Voslaan. Ieder jaar
worden er door de werkgroep
bloemen bij het monument gelegd.
Ook dit jaar zullen er weer bloemen worden gelegd. Het was de
bedoeling om er dit jaar iets meer
door de coronaperikelen is dat
niet mogelijk gebleken. Bij een
grote bijeenkomst, als deze zou
kunnen worden, is de coronawet
van kracht en dan is een vergunning noodzakelijk. De werkgroep
zal nu op zaterdag 25 juli om tien
uur, in aanwezigheid van Harmannus Blok, wethouder van de
gemeente Het Hogeland, bloemen leggen bij het monument
aan de Voslaan.
Belangstellenden zijn welkom
maar wel met in achtneming van
de coronamaatregelen.

gramma met als titel Der Fluyten
Lust-hof en Satans Fluytenkast, dat
in de Petruskerk, met haar ook
voor deze (kamer)muziek zo fraaie
kerkakoestiek, goed tot zijn recht
zal komen. Op het programma
staan werken van Jacob van Eyck,
Marco Uccelini, Johann Sebastian
Bach en Georg Friedrich Händel.
Het concert begint om 20.00 uur.
Reserveren kan via de website
www.hinszorgelleens.nl.

Spreeuwendans bij Electra

ELECTRA - Toen de zon dinsdagavond bijna onder was gegaan, verzamelden grote groepen
spreeuwen zich boven het Reitdiep tussen Electra en Houwerzijl. Wat volgde was een prachtige
vliegshow. Duizenden spreeuwen dansten door de
lucht nabij gemaal De Waterwolf. Dat zorgde
voor een indrukwekkend schouwspel, toevallig

Geen feest
voor 150-jarige
IJsvereniging
BEDUM - IJsvereniging Bedum
heeft besloten de feestelijkheden
rond het 150-jarig bestaan uit te
stellen. De reden is de coronacrisis.
,,Omdat het onduidelijk is hoe dit
virus zich verder gaat ontwikkelen
en hoe lang het blijft aanhouden,
zijn we tot het besluit gekomen om
ons jubileum uit voorzorg en uit
veiligheid voor alle leden uit te
stellen:, aldus het bestuur. Er was
een groot programma voor jong en
oud samengesteld in december
maar het bestuur acht het verstandiger om het jubileum op een later
moment te vieren. Men hoopt nu
eind december volgend jaar het
feest alsnog te kunnen vieren.

vastgelegd door fotograaf Ingmar Vos. Na de
show vertrokken de vogels weer in verschillende
richtingen. De spreeuwen vertonen dit gedrag alleen als de condities goed zijn. Het gebeurt meestal in het najaar. Waarom de vogels dit precies
doen, is voor wetenschappers nog een raadsel.

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