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Oproep uit Onderdendam
aan dovemansoren gericht
ONDERDENDAM - Een groot aantal inwoners van Onderdendam heeft voor de start van de zomervakantie
een dringend beroep gedaan op verkeersdeelnemers om
een veilig verkeersgedrag aan te houden. ‘Rijd kalm door
Onderdendam en gebruik geen sluiproutes’, was de
boodschap. Nu, een maand later, blijkt dat die oproep
aan dovemansoren was gericht, want het is deze zomer
weer bijzonder druk in Onderdendam.

Het diamanten bruidspaar, familie en wethouder Kristel Rutgers.

Warffumers zestig jaar een paar
WARFFUM - Harm Alberts en
Baukje Alberts-Bos uit Warffum zijn zestig jaar getrouwd.
Die mijlpaal werd dinsdag bereikt. Locoburgemeester Kristel Rutgers bezocht het echtpaar en bracht namens de gemeente Het Hogeland de felicitaties over.
Harm Alberts en Baukje AlbertsBos leerden elkaar in 1958 kennen
en al snel wisten ze dat ze samen
oud wilden worden. Twee jaar later stapten ze dan ook in het huwe-

lijksbootje. Gedurende hun huwelijk hebben zij op verschillende
plekken in Nederland gewoond.
Een kleine drie jaar geleden keerde het echtpaar vanuit Twente terug naar Noord-Groningen.

Kinderen
Samen kregen zij vijf kinderen,
die verspreid door heel Nederland
wonen. Eentje woont echter wel
heel dichtbij: in Warffum. Een
van hun kinderen is op jonge leeftijd verongelukt. Hier heeft het
echtpaar nog dagelijks last van. Inmiddels heeft het echtpaar ook

tien kleinkinderen gekregen.
Harm Alberts werkte vanaf jonge
leeftijd als allround-timmerman.
Daarnaast heeft hij 38 jaar lang
postduiven gehad. Zijn vrouw was,
naast (huis)moeder, winkelmedewerker en bedreven in meerdere
sporten, zoals atletiek en schaatsen.
Het echtpaar houdt erg van de natuur. In het verleden hebben ze
veel bijzondere plekken op de wereld bezocht, zoals in Zuid-Afrika,
Canada en op Bonaire. In Warffum
beschikken ze over een tuin, waarin ze beiden nog graag tuinieren.
Nu het diamanten huwelijk is gehaald, kijken de twee uit naar de
komende jaren en hopen ze zeker
de briljanten mijlpaal te bereiken.
Ook hopen ze de komende jaren
achterkleinkinderen te mogen verwelkomen in de familie.

Door de wegwerkzaamheden aan
de N361 in en rond Sauwerd krijgt
het dorp veel extra doorgaand verkeer te slikken. En dat zorgt voor
veel overlast. Bovendien is dit niet
de eerste keer. Vorig jaar werd er
in de zomer gewerkt aan de weg
bij Adorp en ook toen voerde de
omleidingsroute over Onderdendam. Het zorgde voor een grote
verkeerschaos, waardoor uiteindelijk werd besloten verkeersregelaars in te zetten. Een paar weken
geleden, ruim voor de start van de
zomervakantie, was het weer raak.
En dat hadden de inwoners niet
zien aankomen. ,,Door werkzaamheden bij Baflo en Ten Boer gingen er ineens twee omleidingsroutes op hetzelfde moment door ons
dorp”, vertelt Afiena Benthem, inwoonster van Onderdendam en lid
van de plaatselijke verkeerscommissie. Wederom was de chaos
compleet, ook al omdat de provincie de situatie in eerste instantie
op zijn beloop liet. Pas later werden er alsnog verkeersregelaars ingezet. Dorpsbewoners vreesden op
dat moment al voor wat in de zomer zou komen: een nieuwe invasie van doorgaand verkeer in verband met de werkzaamheden bij
Sauwerd. ,,Wij maken ons zorgen
over een zomer met nog meer onveilige verkeerssituaties, overlast
van geluid, trillingen in de huizen
en meer vervuilde lucht”, schreven inwoners van Onderdendam
eind juni in een gezamenlijke
brief. Die constatering ging vergezeld van een ‘dringende oproep’
aan verkeersdeelnemers om bij
het passeren van Onderdendam
een kalm en veilig verkeersgedrag
aan te houden. Nu, een maand later, blijkt dat de oproep geen zoden aan de dijk heeft gezet. Men
riep bestuurders bijvoorbeeld op
om zich aan de maximumsnelheid
van 30 kilometer per uur te houden, maar in de praktijk gebeurt
dit lang niet altijd. ,,Er hebben inmiddels snelheidscontroles in het
dorp plaatsgevonden en daar zijn
we blij mee”, zegt Benthem. Een
ander punt was dat men verkeersdeelnemers op het hart drukte om
geen sluiproutes te nemen, zoals
bijvoorbeeld de Achterweg van en
naar Winsum en de Stadsweg naar
Bedum. Ook die oproep bleek aan
dovemansoren gericht. ,,In de
weekenden is het soms drukker op
de Achterweg dan op de Bedumerweg”, heeft Benthem geconstateerd. Een verklaring daarvoor
heeft ze wel. ,,Mensen rijden op
hun navigator en als die aangeeft
dat de route over de Achterweg de
kortste is, pakken ze die.”
Ondertussen lopen de spanningen
in het dorp behoorlijk op. Mensen
gaan gebukt onder de flink toegenomen verkeersstroom en automo-

bilisten die op hun gedrag worden
aangesproken, reageren soms vol
onbegrip. Eén keer zou een discussie over het verkeersgedrag zo uit
de hand zijn gelopen, dat de ruit
van een woning werd ingegooid.
Afiena Benthem ziet het met lede
ogen aan. ,,We moeten het nog
drie weken uitzingen en daarna
willen we met de gemeente en de
provincie om tafel om tot een
structurele oplossing te komen.”

Engels sluit
woning wegens
hennepteelt
De nieuwe wisselwoningen in Loppersum. Ze staan aan de
Zwartelaan en de Wirdumerweg.

Nieuwe wisselwoningen
Loppersum opgeleverd
LOPPERSUM - Bouwbedrijf
Jan Snel heeft 45 nieuwe wisselwoningen opgeleverd in Loppersum. Daardoor is het totale
aantal nu gestegen van 25 naar
70. De huizen staan aan de
Zwartelaan en de Wirdumerweg.
De woningen zijn bedoeld als onderkomen voor mensen die tijdelijk uit hun eigen huis moeten in
verband met versterkingswerkzaamheden. Ze hebben een moderne uitstraling zonder drukke kleurencombinaties en een traditionele
bakstenen gevel. Het gaat zowel
om rijtjes- als twee-onder-een-kapwoningen, volgens Jan Snel op een
relatief ruim terrein. Dit vertaalt
zich in bredere looppaden en meer
afstand tussen de woningen.
Barry Dolk, projectmanager bij
Jan Snel, is erg te spreken over de
werkzaamheden. ,,We hebben eerder al 25 wisselwoningen gerealiseerd in Loppersum. Met de oplevering van deze twee projecten
aan de Zwartelaan en Wirdumer-

weg staat de teller nu op 70 woningen. Dankzij onze snelle bouwmethode kunnen we een project vaak
binnen 20 weken volledig opleveren. Zo kunnen we mensen eerder
een hoogwaardig en veilig onderkomen bieden.’’
Om de woningen aardbevingsbestendig te maken, zijn deze door
Zonneveld Ingenieurs en Jan Snel
op een aantal essentiële plaatsen
constructief verzwaard. De trillingen worden daardoor opgevangen
in de constructie van de woning.
Alle onderdelen worden in eigen
fabriek geproduceerd.
Daarnaast zijn de woningen volledig circulair. Dit houdt in dat de
woningen na de gebruiksperiode
opnieuw ingezet kunnen worden
op een andere locatie. Ook is het
mogelijk om alle gebruikte materialen te hergebruiken voor nieuwe projecten. Dat betekent een
aanzienlijke winst op het gebied
van schoner bouwen.
Naar verwachting worden de woningen eind juli betrokken door de
eerste bewoners.

LOPPERSUM - Burgemeester
Hans Engels van de gemeente
Loppersum heeft besloten om
een woning in Loppersum voor
de duur van drie maanden te
sluiten. In de woning werd eerder een hennepkwekerij aangetroffen. De woning is sinds
maandagmiddag voor een ieder
afgesloten. Burgemeester Engels geeft aan dat de gemeente
met diverse partners, waaronder
de politie, optreedt tegen druggerelateerde activiteiten. Er
wordt gehandhaafd waar dat nodig is, zodat de leefbaarheid in
de wijken en dorpen en het veiligheidsgevoel van inwoners
worden gewaarborgd.

Bus vast
in berm bij
Mensingeweer
MENSINGEWEER - Een lijnbus
van Qbuzz is maandagavond tussen Mensingeweer en Baflo vast
komen te zitten in een berm.
Een deel van de bus leek zelfs in
een slootje te belanden, maar het
liep uiteindelijk goed af. Wel
moest er een bergingsbedrijf aan
te pas komen om de bus uit de
berm te trekken.
De harmonicabus kwam vermoedelijk vast te zitten doordat de
chauffeur verkeerd was gereden
en wilde keren.

Walking football on
tour door Het Hogeland
ULRUM - Zestigplussers die
niet stil wil zitten, kunnen in de
maanden september en oktober op diverse locaties in de regio kennismaken met walking
football. De reeks gratis trainingen gaat op 4 september
van start in Ulrum.
De belangrijkste regel bij walking
football is dat rennen verboden is.
Ook lichamelijk contact en slidings
zijn niet toegestaan. Het gaat om
het sociaal contact: samen bewegen en plezier maken. Er wordt
tijdens de zeven weken lange tour
door voornamelijk de gemeente

Zichten en hokken in Leens
LEENS - Oude tijden herleefden gisteren in
Leens. Bij Landgoed Verhildersum werd rijp
spelt onder andere met de hand gezicht, in schoven samengebonden (iets dat bezoekers ook
mochten proberen) en in hokken gezet zodat het

kon drogen. Op deze manier lieten vrijwilligers
zien hoe er vroeger op het land werd gewerkt.
Daarbij waren ze passend gekleed: in historische
kleding. Zaterdag 8 augustus wordt er bij goed
weer gedorst. Ook dan is publiek welkom.

Het Hogeland gespeeld met zes tegen zes, zonder een keeper.
In september en oktober wordt op
zeven vrijdagen gespeeld van
10.00 tot 11.00 uur. Vanaf 09.30
uur staat de koffie klaar en na afloop is er nog een gezellige derde
helft. De reeks start op 4 september in Ulrum, op het complex van
VVSV ’09. In de weken daarna
kunnen de liefhebbers van Walking football terecht in Warffum,
Oldehove, Eenrum, Leens, Baflo
en Kloosterburen. Deelname is
gratis en aanmelden kan onder andere door een mail te sturen naar
e.bloeming@hethogeland.nl.
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Mooie panna’s in Leens,
Uithuizermeeden en Bedum

Oversteek sluis
Stad en Lande
gaat weer open
ZUIDWOLDE - Waterschap
Noorderzijlvest zal de oversteek
over de sluis Stad en Lande in
het Boterdiep tussen Groningen
en Zuidwolde, ter hoogte van de
vestiging van Hornbach, weer
openstellen. Deze week laat het
waterschap een aantal maatregelen uitvoeren die de veiligheid van de oversteek verbeteren. Zo komen aan weerskanten
van de opgang klaphekjes, zodat
fietsers moeten afstappen voordat zij oversteken. De opstaande
rand op de sluis wordt gemarkeerd met zwarte en gele verf
om struikelgevaar aan te geven.
Ook komen er leuningen op de
sluis en plaatst het waterschap
waarschuwingsborden.
De oversteek gaat alleen open
op de sluisdeur die het dichtst
bij de vestiging van Hornbach
ligt. De tweede sluisdeur blijft
afgesloten. Het is de bedoeling
de oversteek eind deze week
weer open te stellen voor het
publiek. Dat gebeurt zodra het
werk klaar is.
Na meldingen van meerdere
ernstige incidenten op en rond
de sluis waarbij mensen te water raakten en/of letsel opliepen,
sloot het waterschap de oversteek in februari af. Deze nieuwe maatregelen zorgen volgens
het waterschap voor een voldoende veilige oversteek.
De sluis is in de basis een waterstaatkundig bouwwerk. In die
functie is het niet direct een
plek waar mensen logischerwijs
kunnen oversteken. In de loop
der tijd is dat gebruik wel ontstaan omdat de sluis voor veel
mensen een vanzelfsprekende
en praktische oversteek biedt.
Het waterschap wil die mogelijkheid blijven faciliteren, maar
dan wel op een voldoende veilige manier. Dat heeft men nu gerealiseerd.

NOORD-GRONINGEN - Ook de
tweede week van Hogeland on
the Move is geslaagd. In Leens,
Uithuizermeeden en Bedum
konden kinderen en jongeren
van zes tot en met achttien jaar
zich uitleven in een opblaasbare pannakooi van Multisport
Events. Er werden veel mooie
panna’s uitgedeeld.

Voetballers in actie tijdens het pannatoernooi in Bedum.

Dat het college wil meewerken aan
de uitbreiding, is niet zo verrassend. In juni gaf wethouder Eltjo
Dijkhuis tijdens een raadsvergadering al aan dat er weinig redenen
zijn om de aanvraag af te wijzen.
De plannen passen namelijk binnen het bestemmingsplan. Dat is
overigens nog wel het bestemmingsplan van de voormalige gemeente Winsum. Het Hogeland is
daar aan gehouden omdat de nieuwe gemeente zelf nog geen beleid
op dit terrein heeft ontwikkeld.
Dat de kwestie de raadszaal bereikte, kwam doordat inwoners
van Tinallinge een brandbrief naar

Uitgave en druk:

Stationsplein 2
Postbus 17
9980 AA Uithuizen
Telefoon: 0595-437777*
De redactie is in het weekend
ook bereikbaar op 06 -57168505
E-mail advertenties:
ommelander@noordpers.nl
E-mail redactie:
ocredactie@noordpers.nl
E-mail bezorgklachten:
ommelander@noordpers.nl
Bankrekening:
NL37INGB 0000 88 38 97

Kantoor geopend:
08.30 - 17.00 uur

Redactie:

Fortnite-Nerf
Deze week staat het Fortnite-Nerftoernooi op het programma. Maandag vond de eerste activiteit plaats
in Ulrum. Dit was een groot succes.

Marc Verschuren wordt
wethouder in Stadskanaal
DEN ANDEL - Marc Verschuren uit Den Andel gaat vanaf 1 september aan de slag als wethouder in de gemeente Stadskanaal. Verschuren was tot aan de herindeling
ruim vier jaar wethouder in Winsum.

Marc Verschuren.

Verschuren volgt in Stadskanaal
SP-wethouder Lian Veenstra op.
Zij stapte op omdat ze niet de ’rotzooi’ van het Rijk wilde opruimen.

Stal in Tinallinge mag ondanks
bouwstop toch uitbreiden
TINALLINGE - De uitbreiding
van een ligboxenstal in Tinallinge kan toch doorgaan. Het
college, dat eerder deze maand
nog een bouwstop had opgelegd, heeft gisteren bekend gemaakt dat men toch een omgevingsvergunning wil verlenen.

In de zomervakantie hoeven kinderen en jongeren in gemeente
Het Hogeland zich niet te vervelen. Ze kunnen namelijk deelnemen aan Hogeland on the Move,
een initiatief van Beweegteam Het
Hogeland, Huis voor de Sport Groningen, Jongerenwerk Barkema &
De Haan, Mensenwerk Hogeland
en welzijnsorganisatie MJD.
Vorige week week was de tweede
week van Hogeland on the Move.

Dit keer stond de activiteit panna
op het programma in Leens, Uithuizermeeden en Bedum. De deelnemers speelden één tegen één.
Als ze een panna maakten, dus iemand door de benen speelden, was
de wedstrijd gelijk afgelopen.
Sommige wedstrijden duurden
daardoor slechts vijf seconden. Als
er na drie minuten geen panna was
gemaakt, telde het aantal doelpunten. In toernooivorm werden er op
die manier meerdere wedstrijden
gespeeld. Bijzonder om te zien was
dat een 6-jarige deelnemer uit
Leens diverse panna’s wist te maken bij veel oudere tegenstanders.
De sfeer was alle dagen goed, gemoedelijk en sportief.

de gemeente hebben gestuurd.
Daarin uitten zij, zoals gemeld,
hun zorgen over de uitbreiding van
de boerderij van ruim 650 koeien
naar een kleine 1000 dieren. De inwoners zeggen nu al hinder te ondervinden van deze megastal van
Maatschap Verweij en zijn bang
dat de overlast alleen maar zal toenemen. De fracties van de PvdA en
GroenLinks delen de zorgen en
stelden er raadsvragen over. Maar
zoals gezegd had Dijkhuis slecht

nieuws voor de tegenstanders van
de uitbreiding van het melkveebedrijf: hij schat in dat de aanvraag
past binnen het bestemmingsplan.
Wel legde de gemeente Maatschap
Verweij begin deze maand een
bouwstop op. Er werd namelijk al
werk gemaakt van de uitbreiding,
terwijl de vergunning nog niet is
afgegeven. Als het aan het college
ligt, komt die vergunning er dus
wel. Tegenstanders kunnen hier
nog bezwaar tegen maken.

Obstakels Bedum
binnenkort weer weg
BEDUM - De verkeersobstakels die ter hoogte van Wroetende Mol in Bedum zijn geplaatst, worden binnenkort
weer verwijderd. Als het werk
aan de weg bij Sauwerd is voltooid, verdwijnen ze.
Dat antwoordde BAM Infra op
vragen van Henk van der Velde,
voorzitter van dorpsbelangenvereniging APB Bedum. Zoals
maandag gemeld, heeft APB Bedum bezwaar gemaakt tegen de
plaatsing van de obstakels. Die
zouden daar neergezet zijn met
het oog op de verkeersdrukte in
Onderdendam. In verband met
de werkzaamheden aan de N361
bij Sauwerd is er een omleidingsroute ingesteld en die voert
door Onderdendam. De officiële
route leidt weggebruikers overigens naar de Eemshavenweg,
maar veel bestuurders kiezen er
voor om de kortere route door
Bedum te nemen. APB Bedum
vindt de locatie van de obstakels, op drie kilometer van Onderdendam, onlogisch en had liever gezien dat er elders in Bedum verkeersmaatregelen genomen werden.
,,Eigenlijk was men het wel met
mij eens dat er, op een afstand

van drie kilometer, geen noodzaak is om verkeersbelemmeringen aan te brengen”, zegt Henk
van der Velde. Bewoners van
Wroetende Mol hadden echter
om verkeersremmende maatregelen gevraagd omdat ter plekke vaak veel te hard wordt gereden. ,,Met het extra toenemende
verkeer wat wij gedurende de
stremmingsweken van de N361
zouden verwachten, hebben we
deze verkeersluizen geplaatst
om mensen te ontmoedigen gebruik te maken van de N995 en
om de snelheid van automobilisten eruit te halen”, laat Rixt de
Jong namens BAM Infra weten.
Zodra het werk bij Sauwerd is
voltooid en de omleidingsroute
door Onderdendam wordt opgeheven, worden de obstakels
weer verwijderd.

Daarmee doelde Veenstra op taken die het Rijk bij gemeenten
neerlegt, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, zonder met het benodigde geld over
de brug te komen. De gemeente
Stadskanaal zou volgens haar daardoor voor ‘draconische bezuinigingen’ komen te staan en zij paste er
voor om de kaalslag in Stadskanaal door te voeren. Haar partij,
de SP, stapte daarop uit het college. Ook zonder de socialisten heeft
de coalitie (ChristenUnie, CDA en
de VVD) overigens een meerderheid. Wel werd er naar een extra
wethouder gezocht. Die werd gevonden in Marc Verschuren. De inwoner van Den Andel was namens
GroenLinks actief als raadslid en
wethouder in de voormalige gemeente Winsum. In zijn portefeuille had hij het hele sociaal domein,
waaronder de decentralisaties
waar Lian Veenstra zo voor vreest.
Marc Verschuren was elf jaar gemeenteraadslid voor GroenLinks
toen hij na de verkiezingen van
2014 werd geïnstalleerd als wethouder. Hij volgde in Winsum partijgenoot Philip Broeksma op, die
nu wethouder is in de gemeente
Groningen. Verschuren bleef aan
tot de gemeentelijke herindeling,
waarbij Winsum opging in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Klaar
met de lokale politiek was Verschuren toen nog niet. Namens
GroenLinks Het Hogeland was de
inwoner van Den Andel namelijk
de wethouderskandidaat, maar na
de stembusgang van eind 2018
werd GroenLinks veroordeeld tot
een rol in de oppositie. Daarmee
verdween Verschuren van het politieke toneel. Vrij snel daarna ging
hij, als vrijwilliger, aan de slag als
voorzitter van de Stichting Leergeld Hoogeland, een organisatie
die zich inzet voor kinderen in minimagezinnen.
Op 31 augustus wordt de gemeen-

teraad van Stadskanaal voorgesteld om akkoord te gaan met de
benoeming van Verschuren. De
Noord-Groninger staat te popelen
om aan de slag te gaan. ,,Het wethouderschap is een mooie baan.
Daarnaast heb ik een heel goed gesprek gehad en heeft Stadskanaal
een bestuursakkoord waar ik me
heel goed in kan vinden. Daar
staan veel goede zaken in waarvoor ik me in wil zetten”, aldus
Verschuren. In Stadskanaal treedt

hij overigens niet namens GroenLinks, maar op persoonlijke titel
toe tot het dagelijks bestuur van
de gemeente.

WINSUM - Door de aanstaande
benoeming van Marc Verschuren als wethouder in Stadskanaal zijn straks alle wethouders,
die samen met toenmalig burgemeester Rinus Michels het laatste college uit de geschiedenis
van de gemeente Winsum vormden, weer in functie. Van het
driemanschap Harmannus Blok,
Marc Verschuren en Bert Westerink was Blok als eerste onder
de pannen. De Sauwerder was
namens de ChristenUnie de wethouderskandidaat voor de nieuwe fusiegemeente Het Hogeland en dankzij een voor die
partij prima verkiezingsuitslag
kon Blok aanblijven als wethouder. Onlangs vond de ervaren
Bert Westerink in Friesland onderdak. De Stadjer, voormalig
wethouder van niet alleen Winsum maar ook onder andere
Groningen en Delfzijl, is sinds
kort wethouder in de gemeente
Smallingerland. En deze week
werd bekend dat ook Marc Verschuren een rentree als wethouder maakt. Op social media
juicht Westerink de stap van
zijn voormalige college toe:
,,Wat een uitstekende keuze van
Stadskanaal. Gefelicieerd Marc
en veel succes.”

UITHUIZEN - In de voedseltuin
in Uithuizen worden verse
groentes geteeld voor voedselbank Het Hogeland in Winsum.
Met de onmisbare hulp van een
groep gemotiveerde vrijwilligers
wordt er een berg werk verzet,
maar zodra de sperziebonen
klaar zijn voor de pluk kan het
team wel wat versterking gebruiken. Iedereen die wil meehelpen, is dinsdag van 10.00 tot
12.00 uur welkom. Geïnteresseerden kunnen de tuin komen
bezichtigen en iedereen die
meehelpt mag ook een portie
zelfgeplukte sperziebonen mee
naar huis nmen. De voedseltuin
is te vinden aan de Bovenhuizen
6 in Uithuizen. Er is nog ruimte
voor nieuwe vrijwilligers.

Een watervleermuis. Let op de grote voeten waarmee deze vleermuis insecten van het wateroppervlak harkt. Foto: Bob Jonge Poerink, Ecosensys.

Verhildersum in
teken van vleermuizen
LEENS - Op landgoed Verhildersum in Leens is vrijdag 21
augustus een film te zien over
de vleermuizen die in en bij de
borg leven. Aansluitend verzorgt de Vleermuiswerkgroep
Groningen een excursie met
detectoren op het borgterrein

Eerste Reitdiep-fibula uitgereikt

Verkeersremmende maatregelen elders in Bedum, zoals op de
Wilhelminalaan, Stationsweg en
Boterdiep Oostzijde, worden er
tot teleurstelling van Van der
Velde niet genomen. ,,Wel werd
beloofd dat onze opmerkingen
worden meegenomen, ,maar we
moeten nog een tijdje rekening
houden met de extra drukte
door Bedum”, aldus Van der
Velde.

Verkoop:
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Dit spel start met het verzamelen
van kogels van foam. Deelnemers
krijgen vijftien seconden de tijd
om zoveel mogelijk kogels te verzamelen, die verspreid liggen over
het speelveld. Daarna is het de bedoeling dat ze elkaar raken met de
kogels. Degene die als laatste overblijft, wint en mag een leuke prijs
uitzoeken. Vandaag wordt deze activiteit afgewerkt in Uithuizen en
morgen is men in Bedum. In de
laatste week van de zomervakantie kunnen kinderen en jongeren
komen longboarden en slacklinen.

EZINGE - In Museum Wierdenland in Ezinge is
vrijdag de zilveren Reitdiep-fibula gepresenteerd.
Goudsmid Roger Veldman uit Ezinge ‘verzilverde’ de kronkels van het Reitdiep. Het sieraad
met duidelijk de specifieke kronkels van het Reitdiep nabij Ezinge toonde hij eerst uitvergroot op
papier. Hij heeft niet alleen de vorm van het
Reitdiep bestudeerd, maar wist ook te vertellen
dat er eeuwen terug een aanlegplaats bij Ezinge
was. De goudsmid heeft zo’n 15 jaar geleden ook
fibula’s gemaakt voor het museum. Toen waren
het replica’s van archeologische Romeinse fibu-

la’s. Dieneke Luinstra, vrijwilliger van Museum
Wierdenland, is toen heel actief geweest in de
verkoop ervan. Daarom reikte Veldman de eerste
Reitdiep-fibula aan haar uit (zie foto). Ze was
onder valse voorwendselen naar het museum gelokt en reageerde verrast en ontroerd dat zij de
eerste fibula opgespeld kreeg. De nieuwe fibula is
te koop in Museum Wierdenland, evenals de fibula van ‘De Oude Riet’ die te zien is in de gelijknamige huidige tentoonstelling over de ontwikkeling rond de waterloop in het Westerkwartier.

om vleermuizen te spotten.
In en bij Borg Verhildersum komen al heel lang vleermuizen voor.
In de kelder van de borg overwinteren watervleermuizen. Na de
winterslaap vliegen ’s nachts diverse soorten vleermuizen boven de
borggracht. Vrouwelijke watervleermuizen slapen in de zomer in
een boom op het terrein, waar ze
hun jongen krijgen en grootbrengen. In de herfst vormt het terrein
voor sommige soorten vleermuizen
een halte tijdens de trek naar hun
winterverblijf. Daarvoor zijn speciale kasten opgehangen. Omdat
het om nachtdieren gaat, zien bezoekers niets van de activiteiten
van de vleermuizen. Om het publiek kennis te laten maken met
het ‘onzichtbare’ leven van deze
dieren, zijn er uitvoerige filmopnames gemaakt. Er is twee jaar aan
de film gewerkt. Voor de opnames
in het donker, zowel in de kelder
als bij de bomen, zijn speciale infraroodcamera’s gebruikt, zodat de
dieren niet gestoord werden.
Hoofdrolspelers in de film zijn de
watervleermuizen. Tussen de beelden zitten unieke opnames, zoals
van parende ruige dwergvleermuizen. Dat is een wereldwijde primeur. Hierdoor is er ook internationaal veel interesse voor de film.
Het nachtleven op het landgoed
beperkt zich echter niet tot vleermuizen, ook (rans)uilen en andere
nachtbrakers figureren in de film.
De natuuropnamen brengen het leven op Landgoed Verhildersum
door de seizoenen heen in beeld.
De film begint om 19.30 uur en
wordt vertoond in de museumboerderij. Om 20.45 uur vertrekt de excursie naar de slotgracht van de
borg en de wandeling over het terrein met batdetectoren om vleermuizen te spotten. Vleermuizen
houden niet van regen. Als er heel
veel regen verwacht wordt, wordt
de excursie afgezegd en indien het
weer het toelaat verplaatst naar
zaterdag 22 augustus.
Deelname aan de excursie kan uitsluitend na aanmelding voor dinsdagavond 18 augustus via info@verhildersum.nl of 0595-571430.
Het aantal deelnemers is beperkt
tot twintig in verband met de coronamaatregelen.
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Steernvanger scoort
goed met nieuwe single
BEDUM/WINSUM - De Nedersaksische indiefolkband
Steernvanger van onder anderen Bedumer Dion Bouwes en
Winsumer Dennis Krottje heeft
momenteel een aardige zomerhit te pakken met de nieuwe
singel Mooie Dag.
Mooie Dag kwam op 12 juli uit.
Steernvanger heeft er dit keer een
clip bij opgenomen en die valt bij
het publiek in de smaak: de clip is
inmiddels al meer dan 30.000 keer
bekeken op Facebook. Het nummer zelf kwam dit weekend op
nummer 7 binnen in de hitlijst
Noord 9. Om de clip en het nummer te promoten, is Steernvanger
op Facebook een deel-en-win-actie
gestart waarbij de band een huisof tuinconcert verloot onder de

Invoering CoronaMelder
gepland op 1 september

deelnemers. Meedoen kan nog tot
8 augustus 12.00 uur.
Naast een aantal vrienden en fans,
spelen bekende Groninger acteurs
een belangrijke rol in de feelgoodvideo. Zo speelt Ineke Kuiper de
hoofdrol en laat ook Henk Scholte
zijn gezicht in de clip zien. En oplettende kijkers zullen ook de
bandleden zelf terugvinden.
De clip is geproduceerd door Jelle
Buning (script en regie) en Geert
Marissen (camera) en is sinds 12
juli te zien op Steernvangers YouTubekanaal en Facebookpagina en
op steernvanger.nl. Mooie dag is
ook te beluisteren via streamsites
als Spotify, iTunes en Bandcamp.
Steernvanger bestaat uit Dion Bouwes (zang, gitaar), Dennis Krottje
(gitaar), Bjorn Nuninga (bas), Marco Veldman (mondharmonica,
zang) en Matthijs Vogt (drums,
zang).

NOORD-GRONINGEN - Achter
de schermen wordt hard gewerkt aan de coronavirus-app
CoronaMelder. Deze app is een
aanvullend middel op de
RIVM-richtlijnen om een tweede coronagolf te voorkomen. De
invoering staat gepland voor 1
september.
Vanaf half augustus wordt in de
praktijk getest hoe CoronaMelder
werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van
de GGD. In de tweede helft van augustus spreekt de Tweede Kamer
zich uit over CoronaMelder. Bij
een positief oordeel, kan de app in
september van start. Of mensen de
app willen gebruiken, bepalen ze
zelf.
Het coronavirus is nog steeds in
Nederland. Ook in Groningen.
Daarom is het belangrijk dan men-

Bert Middel, dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest.

sen alert blijven en zich houden
aan de basisregels: houd anderhalve meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken en vaak handen wassen. En bij
klachten dient men thuis te blijven
en zich te laten testen.
Om nieuwe besmettingen snel te
kunnen ontdekken en daarmee te
voorkomen dat het virus zich verder verspreid, is de app in het leven geroepen. Dankzij de app krijgen meer mensen in korte tijd bericht dat ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Dit
kan een bekende zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand bij wie men
in de buurt zat in het openbaar
vervoer die ook de app op zijn of
haar telefoon had staan. Hierdoor
bereikt CoronaMelder, ter aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD ook
mensen die een besmet persoon
niet kennen. Doordat al die mensen zich eerder kunnen laten testen, wordt de kans op verdere verspreiding van het virus beperkt.

Dijkgraaf: Zuiniger
omgaan met drinkwater
Bijzondere gasten
in Uithuizer haven
UITHUIZEN - Het is de afgelopen tijd gezellig druk geweest in de
jachthaven van Uithuizen. Het Boterdiep werkte als een magneet
op heel veel kanovaarders en de haven zelf mocht enkele interessante bezoekers verwelkomen. Afgelopen weekend lag er bijvoorbeeld een jacht uit het Duitse Steinfurt en ook de Hoop Doet Leven
(zie foto) van A. Zwerver uit Lemmer, een voormalige tjalk uit
1916, wist Uithuizen te vinden.

Frisia non cantat
in kerk van Zuurdijk
ZUURDIJK - Het oude Friesland zal zaterdag 8 augustus
centraal staan in Zuurdijk.
Dingo Davidoff brengt dan in
de plaatselijke kerk de compositie Frisia non cantat ten gehore.
Frisia non cantat (Latijn voor
Friesland zingt niet) is een renaissance-luit-compositie in een eclectische sfeer, geïnspireerd op de
Friese cultuur, historie en biologie.
Voor elke huidig en voormalig
Friese eiland, zandbank, gauw of
hallig heeft de componist Dingo
Davidoff een bijpassend muziekstuk of muziekstukje gecomponeerd. Tijdens het concert neemt

hij de luisteraar mee op een muzikale reis die niet alleen gehoord,
maar ook gevolgd kan worden
door een landkaart van Friesland
op het programmaboekje. Afgewisseld met een kaart en korte lezingen kan men gedurende zijn concert onder andere kennis maken
met Grutte Pier, de hangende keukens van Appingedam en de duinen van Wangerooge, maar ook
met pavanes, jazz en symfonische
gedichten.
De uitvoering van de ingekorte
versie van Frisia non cantat start
om 16.00 uur. De toegang is niet
gratis en in verband met corona is
reserveren noodzakelijk. Dit kan
via a.broekhuizen@zuurdiek.nl.

NOORD-GRONINGEN - Er moet zuiniger omgegaan worden met drinkwater. ,,Er moeten geen dingen mee gedaan
worden die ook met oppervlaktewater of met opgevangen
regenwater gedaan kunnen worden.” Dat zegt dijkgraaf
Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest. Volgens hem
vereist de huidige waterschaarste een eigentijds waterbesef.
,,Water, we kunnen er niet zonder.
Water betekent leven. Tweederde
van de aardoppervlakte bestaat uit
water. Van al dat water is slechts 4
procent zoet. Daarvan ligt de helft
in bevroren vorm opgeslagen in de
poolkappen en in gletsjers. Met de
andere helft, dus slechts 2 procent
van alle water op de wereld, moeten we het doen”, begint Middel.
Het gaat dan om water voor de natuur om te kunnen voortleven, water voor landbouw en industrie,
water voor energiewinning en
scheepvaart en water voor alles
wat er in het leven toe doet.
,,Nederland bestaat bij de gratie
van het water, waaraan wij in vroegere tijden land onttrokken hebben”, stelt Middel vast. ,,Nu al ligt
meer dan de helft van ons grondgebied onder de stijgende zeespiegel. Om te kunnen overleven, moeten we ons dus ook tegen het water
beschermen. Kortom, er moet niet
alleen een tekort, maar evenmin
een teveel aan water zijn. Verstandig omgaan met water, daar komt
het op neer.”
Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar
dat is het volgens Middel niet. ,,Er
moet wel wat voor gebeuren. De
eenentwintig waterschappen in
ons land zorgen onder meer voor
voldoende en schoon oppervlaktewater. Dit gebeurt met de inzet
van een ingenieus systeem van gemalen, stuwen, sluizen, inlaatwerken, natuurlijke en aangelegde
watergangen, keringen, dammen

Harrie Cornelissen
wint HPC Eurotoernooi
UITHUIZERMEEDEN - Op de
zonovergoten banen van jeu de
boulesvereniging Hefshuister
Petanque Club (HPC) in Uithuizermeeden werd vorige
week een Eurotoernooi gehouden voor de eigen leden. De
winst ging naar Harrie Cornelissen.
Voor dit toernooi hadden zich 28
liefhebbers aangemeld. Na twee
wedstrijden gespeeld te hebben,
werd de balans opgemaakt. Harrie
Cornelissen uit Woldendorp werd

overtuigend winnaar met een
maximale score: twee keer winst
en 26 pluspunten.
Siep Graver uit Uithuizen scoorde
twee winstpartijen en 18+ en Franco Baroni uit Bedum kwam tot
twee zeges en 17 pluspunten. Zij
mochten samen de geldprijzen in
ontvangst nemen. De prijzen bestonden uit het totale inleggeld en
werden uitgereikt door penningmeester Geert Reens.
De volledige uitslag luidt als volgt:
1. Harrie Cornelissen 2 winst 26+;
2. Siep Graver 2-18+; 3. Franco Baronie 2-17+; 4. Henk Zuidema 2-

17+; 5. Cor Timmer 2-13+; 6. Jan
Sleeboom 2-12+; 7. Ties Slagter 26+; 8. Rinus Kristelijn 2-6+; 9. Willem Slagter 2-4+; 10. Klaas Tillema
1-11+; 11. Geert Reens 1-9+; 12.
Gerda Slagter 1-4+; 13. Truida Zuidema 1-4+; 14. Anneke Kristelijn 13+; 15. Jacob van Dijken 1-3+; 16.
Riet van Kesteren 1-3-; 17. Rolf van
Vliet 1- 4-; 18. Ida Groenendal 1-5-;
19. Jan Mulder 1-5-; 20. Geert Boven 0-7-; 21. Arie Mos 0-10-; 22. Jan
de Vries 0-11-; 23. Tamme Knol 013-; 24. Doede Rijploeg 0-13-; 25.
Gerrit Rixten 0-18-; 26. Rob Visser
0-19-; 27. Meiske Baar 0-20-; 28.
Ans Tjaden 0-25-.

en wat maar verder nodig is voor
een optimaal waterbeheer. Waar
voorheen het afvoeren van en het
beschermen tegen overtollig water
centraal stond, gaat het nu, in tijden van aanhoudende droogte, ook
om het vasthouden, bergen en herverdelen van water. Dit vereist een
omslag in denken en handelen.
Ons waterbeheer is zonder twijfel
het beste ter wereld”, gaat de dijkgraaf verder. ,,Daarbij lijkt het alsof ons niks kan deren, terwijl nietsdoen feitelijk leidt tot het tegendeel. Calamiteiten dus, in de vorm
van overstromingen, uitdroging en
milieurampen.”

Onleefbaar
,,Water is een schaars goed, dat
ook nog eens niet eerlijk over de
aardbol verdeeld is”, zegt Middel.
,,Als gevolg van droogte kampen
steeds grotere gebieden met tekort
aan of zelfs het ontbreken van water. Wereldwijd manifesteert de
oprukkende droogte zich als een
niet te stoppen natuurramp. Grote
delen van de aarde worden volstrekt onleefbaar, met als gevolg
zich over de wereld uitzwermende
vluchtelingenstromen.”
Ook ons land kampt steeds vaker
met neerslagtekort, droogte en hittestress, merkt Middel op. ,,Statistisch gezien kent elke eeuw gemiddeld zes jaren met extreme droogte. Bij ons kenmerken alleen al de
laatste drie jaren zich door een bijna ongekende droogte. De gevolgen hiervan kunnen desastreus uitpakken, zowel voor de natuur als
voor de landbouw en industrie. En
op termijn zeker ook voor de
drinkwatervoorziening. Drinkwater, dat kwalitatief zo goed is en
daarbij zo goedkoop dat het flessenwater overbodig maakt. Daarmee is ook ons drinkwater het beste ter wereld, terwijl het nog
steeds op grote schaal gebruikt
wordt om wc’s door te spoelen, zowel auto’s als onszelf te wassen,
tuinen te besproeien, zwembaden
te vullen en installaties te koelen.
Het is domweg te gek voor woorden. De verspilling is grenzeloos.”

grond, meer hoosbuien met in korte tijd zoveel water dat de bodem
het niet aankan. De uitersten volgen elkaar steeds sneller op. Ook
dit vereist een omslag in het denken: de her en der ingerichte waterbergingen zullen in de toekomst
meer en meer als waterbuffer moeten fungeren. Ze bergen dan niet
alleen overtollig water om dit daarna af te voeren, maar slaan ook water op om in tijden van droogte
over de omgeving te verdelen. Ook
dit vereist een omslag in denken
bij natuurorganisaties, gemeenten
en landbouw. En dat gaat langzaam.”
,,Met onze ervaring in het waterbe-

heer lukt het ons om Nederland
blijvend van voldoende oppervlaktewater te voorzien”, gaat Middel
verder. ,,We hebben de politieke
wil, we zien de maatschappelijke
urgentie en we beheersen als geen
ander de techniek om dit te regelen.” Drinkwater vormt echter een
veel groter probleem. ,,Hier is een
mentaliteitsverandering noodzakelijk. Zuiniger omgaan met drinkwater en er geen dingen mee doen
die ook met oppervlaktewater of
met opgevangen regenwater gedaan kunnen worden. Verdamping
tegengaan door meer groen in
plaats van beton en tegels. Maar
alles staat en valt met een eigentijds waterbesef.”

Pluktuin ’t Pluk Geluk geopend
WESTERDIJKSHORN - Pluktuin ’t Pluk Geluk in Westerdijkshorn is zaterdag geopend.
De opening stond al veel eerder gepland, maar corona gooide roet in het eten en op de alternatieve datum werkte het
weer niet mee.
Zaterdag was het dan zover. Belangstellenden kunnen in de pluktuin zelf hun groenten plukken,
verzamelen en afrekenen.
Lars Seekles en zijn vriendin Sarah hebben maanden gewerkt aan
de aanleg van de biologische pluktuin, met een grote variatie aan
groenten. De twee zijn al hun hele
leven bezig met zelfvoorzienend leven en leven op een milieubewuste
manier. Deze visie willen zij delen
met anderen in de vorm van een
pluktuin. Volgens hen is namelijk
niets beter dan lokaal en biologisch geteelde groenten, fruit en
bloemen. De twee organiseren overigens ook workshops en mensen
zijn ook welkom om in de tuin
even tot rust te komen.
De opening van de tuin kon zaterdag op veel belangstelling rekenen.

De pluktuin in Westerdijkshorn mocht op de openingsdag meteen al op de nodige belangstelling rekenen. Foto: APB Bedum. .

Vooral dankzij grote waterbuffers
als het IJsselmeer zit het grootste
probleem volgens Middel niet zozeer in de hoeveelheid oppervlaktewater, wel in het zich veel dieper
bevindende grondwater. ,,Klimaatverandering leidt niet alleen tot
droogte, maar ook tot andere vormen van neerslag. Minder gestage
regen dat doordringt in de onder-

Geen open kerk in
Uithuizermeeden
UITHUIZERMEEDEN - De
kerk aan de Kerkstraat 7 in Uithuizermeeden is tot nader bericht op vrijdagavond gesloten.
Vanwege het hervatten van de
kerkdiensten en vanwege de zomervakantie is besloten om met
voorlopig met deze openstellingen te stoppen. Mensen die desondanks toch behoefte hebben
aan een gesprek, kunnen gebruik maken van de telefonische hulplijn. Men kan hiervoor
dagelijks tussen 10.00 en 21.00
uur bellen met 06-57881493.

Er werd fanatiek gespeeld op de banen van HPC in Uithuizermeeden.

Jumbo Leens steunt DoeZoo
LEENS - DoeZoo Insektenwereld in Leens heeft vanochtend een cheque in ontvangst genomen. Dankzij een statiegeldactie van de plaatselijke Jumbo-supermarkt heeft de attractie een welkome donatie
van 774,85 euro binnen gekregen. De coronacrisis heeft er bij DoeZoo namelijk stevig ingehakt. Daardoor mocht men een tijdlang geen bezoekers ontvangen en juist de entreegelden zijn een zeer belangrijke bron van inkomsten voor het Leenster dierenpark. Daarmee wordt namelijk de verzorging van
de dieren betaald. Als alternatief kwam DoeZoo met een adoptieplan. Mensen kunnen de dieren helpen door ze te adopteren. De dieren blijven natuurlijk in het park: men krijgt ze niet mee naar huis
om te verzorgen. Wel ontvangen de donateurs een adoptie-oorkonde met een afbeelding van het gekozen adoptiedier. Een dier adopteren kan overigens al voor 25 euro per jaar. Dan steunt men bijvoorbeeld een kikker of een cavia. Het steunen van een reuzenpython kost 150 euro per jaar. Op bijgaande
foto nemt Ton van der Made namens DoeZoo de cheque in ontvangst van supermarkteigenaar Bouko
Degenhart.
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Gratis

De beste winkelwagenmunt die
u kunt wensen
De simpelste handelingen
zijn voor mensen met een
reumatische aandoening
niet zo eenvoudig…
Voor díe mensen zet
ReumaNederland zich in.
Op heel veel manieren.
En ook met deze (gratis)
winkelwagenmunt/
sleutelhanger. Ook
handig voor mensen
zonder reuma die ons
werk willen steunen.
Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op
reumanederland.nl/
winkelwagenmuntje
IBAN: NL64ABNA 0433 533 633
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In het spoor van

JUFFROUW
ALI
Ze onttrekken water en voedingsstoffen uit de wortels van andere
planten, in dit geval grassen. Tot
deze familie behoort ook de bekendere ratelaar die overal in de bermen langs de Strandweg is te zien.
De ratelaar is echter al uitgebloeid
en als je goed luistert hoor je nu de
zaaddozen ratelen in de wind.
De naam ogentroost is nog wel een
‘uitstapje’ waard. Als jonge waddengids leerde ik van mijn mentor
dat ogentroost vroeger veel werd
gebruikt als ‘geneesmiddel’ tegen
vermoeide of branderige ogen. In
het onvolprezen boek Planten en

Massaal bloeiende rode ogentroost op de
graslanden
rond het Jaap
Deensgat. Inzet:
de parnassia.

I

LAUWERSOOG - Het nationaal
park Lauwersmeer staat bekend als een vogelparadijs.
Maar voor de liefhebbers van
bijzondere planten is het gebied minstens zo interessant.
Een van de mooiste terreintjes
is het zogenaamde Land van
Juffrouw Ali, vernoemd naar
‘biologe’ Ali Koridon. In haar
voetsporen zoekt Aaldrik Pot,
adviseur bij Staatsbosbeheer
en voormalig journalist van de
Ommelander Courant, naar de
huidige floristische pareltjes en
duikt de archieven in om meer
te weten komen over Juffrouw
Ali en haar belangrijke werk.

wie ze waren. In die zin kan ik me
een andere ‘plantenvrouw’ van het
Hogeland nog goed herinneren:
Heddy de Keijzer. Samen met Ben
Westerink schreef ze in 1990 het
lijvige rapport Wilde planten in
West-Groningen. Kort daarna liep
ik als jonge naturalist eens mee tijdens een plantenexcursie onder
haar leiding rond Adorp en
Sauwerd en was overdonderd door
de enorme hoeveelheid soorten
die ze kon benoemen, maar bovenal was ik gefascineerd hoe ze met
een loep naar kleine details keek
om de wat lastiger soorten op
naam te brengen. Ook opende ze
me de ogen door plantengroei te
koppelen aan de geschiedenis van
het landschap.

door Aaldrik Pot

Toptijd

Wie was juffrouw Ali eigenlijk,
vraag ik me regelmatig af als ik
weer eens langs ‘haar landje’ fietste of wandelde. Onder collega’s
van Staatsbosbeheer is algemeen
bekend dat ze in de jaren zeventig
en tachtig in dienst was van de
toenmalige Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (RIJP). Het verhaal
gaat dat op haar voordracht een
aantal delen van het gebied alsnog
de bestemming natuur hebben gekregen omdat ze op die plekken
bijzondere ontwikkelingen in de
plantengroei zag. Maar daarmee
houdt het wel op wat we over haar
weten.
Een speurtocht in de archieven

Wilde cichorei.

van wetenschappelijke instituten
levert een aantal rapporten op
waaraan haar naam verbonden is.
Kort na de drooglegging van de
Lauwerszee in 1969 deed ze in
1971 en 1972 bijvoorbeeld proeven
met de aanplant van verschillende
soorten oeverplanten. In een keurig getypt verslag (manuscripten
van dergelijke rapporten werden
toentertijd nog uitgewerkt op een
speciaal daarvoor bestaande typekamer) lezen we dat men vreest

voor een steeds verdere afslag van
de voormalige wadplaten. Kunstmatige oeverbescherming moet dit
tegengaan en mej. Koridon, zoals
ze toentertijd werd genoemd, legt
proefstroken aan met verschillende oeverplanten.
Omdat het Lauwersmeer nog
steeds een zilt karakter heeft en de
ontzilting langzaam gaat, kiest ze
voor planten die een zekere tolerantie hebben voor zout zoals zeebies, ruwe bies en riet. Het riet en
de zeebies worden gewonnen in de
Dollard en de ruwe bies komt uit
zuidelijk Flevoland. De conclusie
van het onderzoek is dat alle geteste plantensoorten in zekere mate
geschikt zijn om te dienen als ‘oeverbescherming’. Koridon houdt in
haar rapport een pleidooi voor deze natuurlijke aanplant boven
kunstmatige versteviging van de
oevers, vooral ook omdat het van
belang is voor de ontwikkeling van
‘microflora en -fauna en andere ongewervelden’. Ook benoemt ze de
reinigende werking van de plantensoorten op het water.
Het zijn zaken die in het natuurbeheer van tegenwoordig als bekend
worden beschouwd, maar vijftig
jaar geleden stond deze wetenschap nog in de kinderschoenen.
Helemaal bijzonder is het om te
bedenken dat mejuffrouw Ali Kordion als vrouw werkte in wat toen
nog een stevig mannenbolwerk
was. En daarmee is het op zijn
plaats om meer over haar te weten
dan dat er een stukje land is dat
naar haar vernoemd is. Dat blijkt
echter niet eenvoudig. De publicatiestroom droogt begin jaren tachtig op. Het laatste wat ik over haar
kan vinden, is een rapport uit 1981
over de waterkwaliteit in ‘zeilplas
Het Bovenwater bij Lelystad’.
Er zit niets anders op dan ouderwets rond te gaan bellen. Uiteindelijk kom ik in contact met Wijbe
de Vries, die als landschapsarchitect van 1970 tot 1993 werkte aan

Een tijdelijk niet-begraasde dijk met massaal bloeiende kleine leeuwentand.

de inrichting van het Lauwersmeergebied. Hij heeft Juffouw
Ali persoonlijk gekend. ,,Ze was
een medewerker van de wetenschappelijke afdeling van de
RIJP”, vertelt De Vries. ,,Ze was
geen bioloog, maar had een opleiding gehad in het onderwijs als ik
het goed heb en was heel enthousiast over wilde planten. Later
heeft ze bijvoorbeeld ook gewerkt
aan het inzaaien van bermen in het
Lauwersmeer en Flevoland, maar
daar moest ik niet zoveel van hebben. Ik vond dat te gekunsteld.”
Volgens De Vries klopt het ook
niet helemaal dat Ali Koridon er
eigenhandig voor gezorgd heeft
dat het naar haar vernoemde landje is gevrijwaard van bouwactiviteiten en dergelijke. ,,Dat is vooral
ook te danken aan Ir. Willem Sieben en zijn team”, zegt De Vries.
,,Sieben stelde voor om de voormalige slenk en de directie omgeving,
zoals het Land van Juffrouw Ali, te
behouden voor de natuur.” Hij
stuurt me vervolgens een foto van
de slenk in de beginjaren van de
drooglegging. Daarop is het tracé
van de Strandweg al te zien en de
voormalige mosselbanken zijn
zichtbaar als donkere vlekken. Het
Land van Juffrouw Ali ligt deels in
de rode cirkel.
In de afgelopen vijftig jaar ontwikkelde het Land van juffrouw Ali
zich zoals gezegd als een waar paradijsje. Of ze er nu wel of niet
persoonlijk voor gezorgd heeft dat
het behouden bleef, veldnamen of
plaatsaanduiding die op deze manier ontstaan zijn altijd mooier
dan saaie aanduidingen met coördinaten of ‘je weet wel, dat graslandje boven de Strandweg’. In die
zin moet ook voormalig boswachter Jan Willems genoemd worden,
die de naam volgens Wijbe de
Vries op een bordje plaatste.
Toch ben ik niet helemaal tevreden. Waarom verdwijnt Ali Koridon ineens uit beeld? Na enig zoeken en met hulp van De Vries kom
ik er achter dat ze nooit getrouwd
is geweest en altijd in haar ouderlijk huis in Kampen is blijven wonen. In deze plaats was ze ook bestuurslid van wat nu de Natuurvereniging IJsseldelta heet, zoals is terug te vinden uit de Almanak van
Kampen uit 1979. De Vries heeft
een verklaring waarom er in de jaren daarna niets meer over haar te
vinden is: ,,Ze leed aan een verouderingsziekte en is begin jaren
tachtig overleden.”
Ik doe nog een poging om oudere
leden van de natuurvereniging te
pakken te krijgen die haar hebben
gekend. Jan Rook uit Kampen
weet dat hij nog planten met haar
heeft geïnventariseerd op de Zalkerdijk. Ik hoor zijn hersenen kraken aan de andere kant van de
lijn, maar verder komt hij niet. Hij
vermoedt dat ze in de vijftig was,
toen ze overleed.
Voorlopig geef ik het even op,
maar ik denk dat het heel belangrijk is om naar verhalen te blijven
graven en te blijven vertellen over
mensen als Ali Koridon. Omdat ze
anderen hebben geïnspireerd, omdat ze pionier waren of gewoon om

In het spoor van deze twee vrouwen fiets ik daarom eind juli een
tochtje van zo’n veertig kilometer
aan de Groningse kant van het
Lauwersmeer. Het is al weer een
tijdje geleden dat ik er speciaal
voor de planten naartoe ging, maar
dit is de toptijd. Dat merk ik als ik
bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne richting het Jaap
Deensgat fiets. In de eerste de beste berm staan meteen een aantal
mooie soorten, zoals de moeraswespenorchis en parnassia. Laatstgenoemde plant kwam vroeger
ook in het binnenland voor op
plekken waar kalkrijk kwelwater
aan het oppervlak kwam, maar
daar is hij op heel veel plaatsen

Andijvie is dan ook een gekweekte vorm van wilde cichorei, net als

Een Hazenpootje
hun naam van H. Kleijn valt inderdaad te lezen dat het plantje al in
de oudheid werd gebruikt om oogziekten te genezen. In Drenthe
staat het plantje ook bekend stond
onder de naam ogenklaar en de
Franse volksnaam Casse-lunettes
betekent zoiets als ‘sla de bril
stuk’. Met andere woorden, na het
gebruik van ogentroost heb je die

De Moeraswespenorchis.
verdwenen. Hier in het Lauwersmeer profiteren kalkminnende
planten vooral van de grote hoeveelheid kalk in de bodem in de
vorm van schelpgruis uit de voormalige Lauwerszee.
Parnassia is een prachtige witbloeiend plantje met vijf kroonbladeren. Als je de plant van dichtbij
bekijkt, vallen vooral de ‘meeldraden’ (de mannelijke geslachtsorganen) op. Het zijn net druppeltjes
vloeibaar barnsteen op steeltjes.
Die bolletjes hebben op met name
vliegen een stevige aantrekkingskracht. Het lijkt namelijk alsof ze
veel nectar bevatten, maar eigenlijk zijn het nepmeeldraden. Aan
de voet ervan is weliswaar een
klein beetje nectar te vinden,
maar het is alsof je wordt afgescheept met een kaakje in plaats
van het beloofde slagroomgebakje.
De echte meeldraden zijn de witte
uitsteeksels die zich één voor één
uitvouwen. Een per dag. Pas daarna ontvouwen de vier stempels van
de stamper (het vrouwelijke geslachtsorgaan) zich waardoor de
plant zelfbestuiving voorkomt. Het
klinkt allemaal een beetje plastisch, maar het is hoe dan ook nogal ingenieus ‘bedacht’.
Met deze, en nog een paar andere
leuke soorten op de lijst, fiets ik
langs het Jaap Deensgat naar het
noorden. Als ik richting het westen
kijk, valt me een paarsrode gloed
op. Dat moet haast wel rode ogentroost zijn, maar zo massaal heb ik
het nog nooit gezien. Rode ogentroost is ook een plant die je vooral
vindt langs de kust. De soorten in
deze zogenaamde helmkruidfamilie, in het Lauwersmeer komt ook
de witbloeiende stijve ogentroost
massaal voor, zijn halfparasieten.

het toch over naamgeving en gebruik van planten hebben, mag deze laatste niet ontbreken. Ten eerste is er de lichtblauwe kleur van
de bloemen die je niet vaak ziet
bij wilde planten. Ja, een aantal
soorten ereprijs heeft dezelfde
teint maar die bloemetjes zijn veel
kleiner. En wie in de moestuin zijn
andijvie wel eens heeft laten doorschieten, zal - wellicht ietwat verbaasd - dezelfde kleur bloemen
treffen.

toch niet meer nodig.
Ik schiet voor geen meter op. Ik
ben al een ruim een uur onderweg
en sta bij de vogelkijkhut nog
steeds in de berm te koekeloeren
naar ander moois. Planten die zich
steeds weer aandienen zijn wilde
peen en wilde cichorei. En als we

witlof. Beide groentesoorten werden al door de Grieken en Romeinen gegeten. In de lage landen was
witlof vroeger vooral populair in
België, vandaar dat het in Nederland lange tijd Brussels lof werd
genoemd. Ook werd de wortel van
cichorei wel gebruikt als surrogaat
voor koffie. Dat heeft zijn oorsprong in de Napoleontische tijd
toen de invoer van koffie erg duur
was. Ook tijdens de oorlogsjaren
werd het in Nederland weer gebruikt als vervanger van koffie,
maar echt genieten was het niet.
Het leidde tot de verbastering
chagrin of sjacherein. Een kop ‘cichoreikoffie’, of sokkeraai in het
Gronings, stond in die tijd bekend
als een bakkie verdriet in plaats
van een bakkie troost.
Genoeg over volksnamen en medicinale toepassingen van wilde
planten, ik wil verder richting het
Land van juffrouw Ali. Als ik bij
het kruispunt ter hoogte van paviljoen Meerzicht aankom, besluit ik
echter niet linksaf, maar rechtsaf
te slaan, richting militair oefenterrein. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar aan botanische
hoogstandjes te vinden is. Terwijl
de bodemomstandigheden hier
niet veel anders zijn, is de plantengroei nogal verschillend met de
‘andere kant van de weg’.
Wat vooral opvalt is dat er meer
soorten staan die van drogere omstandigheden houden. Op een van
de ‘graslanden’ groeit bijvoorbeeld massaal een van mijn favorieten, het hazenpootje.
Vervolg op pagina 10

De slenk en prielen aan de Strandweg met in de rode cirkel het
Land van juffrouw Ali. (met dank aan Wijbe de Vries).
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Wegens vakantie

GESLOTEN

van ma. 3 aug. t/m ma. 10 aug.
Dinsdag 11 augustus
staan wij weer voor u klaar!

Ommelander Courant
telefoon: 0595-437777

8 - Donderdag 30 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.
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Bernhardt EDSKES ademt
orgels
hout bewerken.” Edskes trouwde
er zijn Zwitserse vrouw, die in Basel architectuur studeerde, en tevens orgel speelde. Uiteindelijk
bleef hij in Zwitserland. In 1975
begon hij zijn eigen orgelbouwbedrijf. De firma Edskes heeft belangrijke projecten gedaan, zoals
het restaureren van de Schnitgerorgels in Uithuizen en NieuwScheemda. Maar ook in Brazilië
heeft het bedrijf van Edskes een
Schnitger-orgel gerestaureerd. Tevens heeft het bedrijf van Edskes
veel nieuwbouwprojecten gedaan
in Zwitserland, Duitsland, Zweden
en andere Europese landen. De bekroning was het bouwen van het
orgel in de Lutherse kerk in Groningen, de geboortestad van Edskes, dat voltooid werd in 2017.

Bernhardt
Edskes ziet
zichzelf als organist, orgelbouwer en organoloog.

I

MIDDELSTUM - Orgelbouwer
Bernhardt Edskes (1940) heeft
veel te vertellen. De inwoner
van Middelstum ademt orgels
en kent de orgelwereld op zijn
duimpje. Edskes heeft zijn eigen orgelbouwfirma in Zwitserland en heeft veel nieuwe orgels in binnen- en buitenland
gebouwd. Ook heeft hij veel belangrijke restauratieprojecten
op zijn naam staan. In dit interview vertelt Edskes over zijn
bewogen leven als orgelbouwer,
maar ook over de bijzondere orgels in de provincie Groningen.
door Rudi Diekstra
Bernhardt Edskes woont in een

prachtig historisch herenhuis vlakbij de Hippolytuskerk in Middelstum. De geboren Groninger heeft
in de verschillende vertrekken verscheidene
muziekinstrumenten
staan. Wanneer hij in de tuin zit,
kan hij het fraaie carillon van Middelstum horen spelen. ,,Prachtig
toch?”, zegt Edskes, ,,een gratis
concert van een bijzonder carillon
uit 1662. Het is het best bewaarde
historische carillon van Nederland.” Edskes doet gelijk een
anekdote van de hand: ,,Ik ben een
Groninger in hart en nieren. Ik ben
weliswaar in de stad Groningen geboren, maar mijn voorouders komen uit de provincie. Mijn oma
liep soms vanuit Stedum, waar zij
toentertijd woonde, samen met
mijn moeder richting Middelstum
alleen maar om het mooie carillon
te horen.” De jonge Edskes kreeg

de muziek, en dan voornamelijk de
orgels, met de paplepel ingegoten.
,,Ik kom uit een muzikale familie
en er was veel belangstelling voor
kunst en cultuur. Mijn oudere
broers speelden orgel en voor mij
was het niet meer dan normaal dat
ik ook orgel ging spelen. Op mijn
twaalfde speelde ik mijn eerste officiële dienst in Zuidbroek. Ik verving toen mijn broer Herman die
daar organist was. Van mijn 13e
tot mijn 15e was ik plaatsvervangend organist op het Schnitger-orgel in Noordbroek. Op mijn 15e
werd ik als organist benoemd op
het best bewaarde Schnitger-orgel
(1700) in Uithuizen. Ik ging dan
met de trein naar Uithuizen en bij
goed weer met de fiets. Er waren
op zondag nog twee diensten. Ik
studeerde dan de hele dag op het
orgel.”

De jonge Edskes zuigt als een
spons alle indrukken over orgels in
zich op. ,,Zoals veel jonge knaapjes
niet weg te slaan zijn bij het voetbalveld en er van dromen om profvoetballer te worden, zo was ik
niet weg te slaan bij de orgels.” De
jonge Edskes wordt kind aan huis
bij de orgelmaker Klaas Doornbos
in de stad Groningen. Al gauw mag
hij allemaal klusjes doen, zoals pijpen wassen en meehelpen met
stemmen. Een betere start kon hij
zich niet wensen. ,,Als je het vak
van orgelmaker wil leren, kun je
niet vroeg genoeg beginnen. Wanneer je jong bent, ben je nog heel
ontvankelijk voor alles. Je leert je
oren te gebruiken, je ogen en je
handen. Al die vaardigheden heb
je nodig als orgelbouwer. Goed
ontwikkelde zintuigen zijn onmisbaar in dit vak.”

Toch 152e kermis in
ondanks
corona
EENRUM - Rond de derde zaterdag in augustus staat Eenrum ieder jaar in het teken van
kermis. De kermis staat dit jaar
voor de 152e keer op het programma. Door de uitbraak van
het coronavirus zal het er dit
jaar echter anders aan toegaan
dan men gewend is.
door Johan Staal
Op de laatste persconferentie in
juni liet de regering weten dat de
kermissen in Nederland per 1 juli
weer toegestaan zouden worden.
Die mededeling, zo laten Thomas
Benes en Peter Smedinga weten,
deed de Kermis Commissie Eenrum per direct besluiten om in het
weekend van 14, 15 en 16 augustus
een coronakermis te organiseren.
,,Toen bekend werd dat er weer
evenementen georganiseerd mochten worden, wilden wij kijken of
we toch nog iets met de Eenrumer
kermis konden doen”, steekt Thomas Benes van wal. ,,Dat we als
kermiscommissie graag iets wilden
doen, was ook een gebaar richting
de kermisexploitanten waar vanuit
Den Haag niets voor was geregeld.
Dat was voor ons een reden om onze nek uit te steken omdat wij als
commissie een goede band met deze mensen hebben opgebouwd.
Verder keken we ook naar het
dorp Eenrum, waar velen ieder
jaar weer naar de kermis toeleven.
Natuurlijk wisten we direct dat het
een ander type kermis zou gaan
worden dan andere jaren omdat
de draverijen, de fietsencross en
de grasbaanraces al eerder definitief afgelast waren. Maar geen kermis rond de derde zaterdag in augustus; dat voelde binnen de commissie ook niet goed zodat we toch
aan de slag zijn gegaan. Dat begon
natuurlijk met het benaderen van
exploitanten, terwijl er ook exploitanten waren die na die persconferentie zelf contact met ons opnamen. Zij wilden namelijk dolgraag

Edskes speelt zelf ook orgel op
hoog niveau. Hij gaf concerten in
binnen- en buitenland en maakte
ook cd- en tv-opnamen. Toch deed
hij zijn studie aan de kunstacademie Minerva. ,,Ik ben altijd zowel
visueel als auditief georiënteerd
geweest. Zo ging het tekenen mij
ook goed af, waardoor ik veel ontwerpen kon maken voor orgels. Ik
zie mijzelf als organist, orgelbouwer en organoloog.” In de jaren
zestig komt Edskes in contact met
de Zwitserse orgelbouwer Oscar
Metzler, die een aantal orgels die
door Edskes zijn ontworpen mag
bouwen. Metzler vraagt Edskes of
hij in zijn firma wil komen werken.
,,Door mijn brede opleiding kon ik
voor Metzler veel betekenen. Ik
kon onder andere orgels ontwerpen, pijpen maken, pijpen intoneren (van klank voorzien; RD) en

Het vak van orgelbouwer is geen
makkelijk beroep. Er komen veel
facetten bij kijken. ,,Ik noem het
vak ook wel eens het vak van de
zeven beroepen”, aldus Edskes.
,,Het gaat om de klank, om het visuele aspect, om de techniek, maar
ook om de praktijk, zoals het bewerken van materialen. Dan heb
je nog met opdrachtgevers te maken die veeleisend kunnen zijn en
met je personeel. Het is een heel
veelzijdig beroep.” Het bouwen
van een orgel is ook een tijdrovende klus. Edskes onderscheidt een
aantal stappen in het proces van
ontwerp tot bouw. ,,Allereerst ga
je naar de plaats toe waar het orgel gebouwd moet worden. Je bestudeert de ruimte en de akoestiek
en je probeert te ervaren hoe het
orgel daar zou klinken. Dat is iets
wat je tot op zekere hoogte kunt
berekenen, maar je gevoel en je
ervaring zijn daarbij het allerbelangrijkste.” In de tweede stap is
er het wensenlijstje van de opdrachtgever. ,,De kerkenraad en
de organist hebben natuurlijk allemaal eventuele wensen over welke
klank en welke registers het orgel
zou moeten hebben. Maar je moet
altijd kijken of dat wel mogelijk
is.” Bij de derde stap wordt het orgel op papier ontworpen. De vierde stap is de constructie van het orgel. Het orgel heeft een kas nodig,

windkanalen en natuurlijk de verschillende pijpen die van hout, tin
of lood moeten worden.” Edskes
wil daarbij dat zijn orgels gebouwd worden naar de voorbeelden van de historische oude klassieke bouwwijze. ,,In onze orgels
komen geen schroeven en spijkers
voor. Deze zijn gevoelig voor oxidatie en dan kan er al snel schade
ontstaan. Wij stellen dat bijna altijd weer vast bij een restauratie.
We moeten daarom gebruik maken van de lessen uit het verleden.
Zoals de Duitsers het zeggen:
Schicht auf Schicht, das gibt Geschichte: kennis ontwikkelt zich
laag voor laag. Wij kunnen veel leren van de oude meesters.” De
vijfde stap van het proces behelst
het monteren van het orgel. Soms
gebeurt dat al gedeeltelijk in de
werkplaats. Edskes geeft er de
voorkeur aan om dat echter zo
veel mogelijk op de plek zelf te
doen. ,,Een heel groot orgel kun je
niet eens in elkaar zetten in de
werkplaats. Daar is de werkplaats
veel te klein voor. Wij proberen
daarom om dat zoveel mogelijk op
de plek zelf te doen.” In de zesde
stap van het proces is een belangrijke stap weggelegd voor de zogenaamde intonateur. De pijpen
moeten van klank voorzien worden. Volgens Edskes is dit de belangrijkste stap. ,,Een fluitist of
violist doet zijn leven lang niets
anders dan intoneren. Hij of zij wil
zijn instrument van de mooiste
klank voorzien. Dat wil een orgelbouwer natuurlijk ook. Intoneren
vergt heel veel ervaring en muzikaal voorstellingsvermogen maar
ook veel tijd. Zoals de oude meesters hebben wij een principe: dat
de intonatie alleen in de ruimte
zelf plaatsvindt, waarbij iedere
vorm van pre-gefabriceerde klankgeving wordt vermeden.”
Hoewel Edskes zijn firma in Zwitserland heeft, ziet hij zichzelf als
Groningse orgelbouwer. Edskes is
er zich van bewust dat de provincie Groningen als orgelland een El
dorado is voor orgelliefhebbers.
Hoe is dat zo gekomen?
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naar Eenrum komen, maar er waren ook exploitanten die dat niet
zagen zitten.”
De plannen om nog iets van de
kermis te maken, kregen stilaan
meer vorm. Ondertussen was het
wel onduidelijk wat de horecaondernemers in Eenrum konden
doen. ,,Toen de kermisexploitanten toch wel enthousiast begonnen
te raken, besloten wij onze plannen ook door te zetten”, gaat Peter
Smedinga verder. ,,Wat volgde
was het nodige aan overleg, waarbij iedereen wist dat dit voor de
horeca een hele onderneming zou
gaan worden. Maar ik huldig nog
altijd het principe dat je in oplossingen moet denken en niet alleen
moet kijken naar wat niet kan. Wij
als commissie weten ook wel dat
het met een paar honderd man in
een polonaise door De Fluit lopen,
of op het terras voor eetcafé Bar
Eendrum, er dit jaar niet inzit.
Daar kunnen we allemaal wat van
vinden, maar dat is de realiteit.
Toch proefden wij bij horecaondernemers in het begin een vorm
van optimisme. Als we samen afspraken zouden kunnen maken,
dan zou er wat mogelijk moeten
zijn. Dat was de gedachte. Helaas
heeft de uitbater van café restaurant ’t Gemeentehuis toch besloten om de deuren in het kermisweekend dicht te houden. Dat is
niet alleen jammer voor de kermis, maar legt ook de druk bij de
eigenaar van Eetcafé Bar Eendrum neer die uiteraard niet de
ruimte heeft om al het publiek, dat
zich normaal gesproken over de
horecagelegenheden verspreidt,
op te vangen. Het besluit van ‘Bulthuis’ om niet open te gaan, kan
betekenen dat ook bij Eendrum
de deur dicht blijft en er daardoor
alleen een Kermisterras geopend
zal zijn”, aldus Peter Smedinga.
,,Dat laatste is natuurlijk jammer,
maar ik ben wel blij dat we met de
gemeente Het Hogeland en de politie alles goed hebben doorgesproken”, reageert Thomas Benes.

Peter Smedinga (links) en
Thomas Benes
zijn klaar voor
de Eenrumer
Kermis, die ondanks de coronamaatregelen
toch doorgaat.

I

‘Coronakermis’ in
het weekend van 14, 15
en 16 augustus
,,Ons veiligheidsplan werd goedgekeurd waarbij we wel moeten hopen dat het publiek zijn gezond
verstand gaat gebruiken. Want, en
dat weten we zo langzamerhand
echt wel met elkaar, we moeten
ons niet alleen aan de anderhalve
meter-regel houden, maar ook aan
de verder door het RIVM voorgeschreven regels. Binnen dat kader
moet in onze beleving het organiseren van een kermis mogelijk

zijn.”
En net als in andere tijden draait
het er bij de attracties om dat er
voor iedereen wel wat wils moet
zijn. ,,Zo hebben we ondertussen
een vijftiental attracties vastgelegd waarbij de komst van een reuzenrad wel speciaal is. Die heeft de
laatste jaren niet meer in Eenrum
gestaan en komt als vervanging
van de autoscooter, voor wie het logistiek niet haalbaar is om naar

Eenrum te komen. Met deze vijftien attracties hopen we het publiek toch een mooi programma te
bieden.”
De kermis gaat op alle drie de dagen om 14.00 uur van start. Op
vrijdag en zaterdag stopt men om
24.00 en op zondag om 22.00 uur.
De start zal anders zijn dan in andere jaren, vertelt Peter Smedinga. ,,In de voorgaande jaren was
het de burgermeester, wethouder
of een bekendheid die de kermis
opende. De kermis wordt nu geopend door het luiden van de klok
van de Eenrumer toren.”
Dat de horeca zoals gezegd bijna
volledig ontbreekt tijdens de Eenrumer kermis, is een gegeven.

,,Daar moeten we ons als kermiscommissie gewoon bij neerleggen.
We moeten er wat dit jaar betreft
voor zorgen dat de exploitanten,
die hun nek uitsteken door te komen naar een kermis die anders is
dan in andere jaren, het tijdens de
drie dagen in Eenrum naar hun zin
hebben. En verder moet ook het
publiek zich vermaken. Meer zal
het dit jaar niet gaan worden,
maar om eerlijk te zijn is dat al
meer dan wat ik in maart bij het
uitbreken van het coronavirus had
verwacht. Toen leefde bij mij sterk
het gevoel dat de kermis er dit jaar
niet zou komen”, zegt Smedinga.
Die kermis komt er dus wel, maar
daar hangt wel een prijskaartje
aan. ,,Naast dat het ons extra werk
heeft bezorgd om de kermis wel te

realiseren, hebben we ook extra
kosten moeten maken. Zo komen
er grote spandoeken met coronaregels en moet je aan dranghekken
denken zodat we een soort van
parcours kunnen maken. En verder komen er overal posters te
hangen die alles over de coronakermis gaan vertellen. Die moeten
er voor zorgen dat het publiek
Eenrum tijdens het kermisweekend toch een beetje weet te vinden. Bezoekers, en we kunnen het
niet vaak genoeg zeggen, moeten
echter niet denken dat het een
kermis wordt zoals in voorgaande
jaren. Samen met iedereen die de
Eenrumer Kermis een warm hart
toedraagt, gaan ze hopelijk wel genieten van alles wat ondanks de
coronamaatregelen wel kan.”
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Dagpauwoog veel
gespot in Groningen
NOORD-GRONINGEN - De
dagpauwoog is tijdens de
twaalfde editie van de landelijke tuinvlindertelling van de
Vlinderstichting het meest gespot in de provincie Groningen.
Landelijk ‘won’ de atalanta.
In Groningen werden bijna 600
waarnemingen gedaan in bijna 250
tuinen. Landelijk werden bijna
14.000 tellingen doorgegeven, in
ruim 4.500 tuinen. De landelijke
nummer één was al heel erg snel
duidelijk: de atalanta. Deze relatief grote oranje met zwarte vlinder was behoorlijk talrijk. De dagpauwoog werd landelijk tweede,
maar in verschillende provincies
was hij toch de winnaar. In Drenthe, Flevoland en Groningen kwam
deze opvallende vlinder als beste
uit de bus. Ook ten opzichte van
2019 deed de dagpauwoog het
goed: vorig jaar werd hij nog
slechts in 51 procent van de tuinen
waargenomen, dit jaar in 70 procent. Waarschijnlijk komt dat door
de temperatuur. Vorig jaar was
het erg heet en dan houden dagpauwogen zich schuil. Naast de
atalanta en de dagpauwoog werd
de landelijke top-5 gevormd door
het klein koolwitje, het groot koolwitje en de citroenvlinder. In Groningen moest de citroenvlinder
zijn plek in de top-5 afstaan aan
het klein geaderd witje.

Droogte
Opvallend: in de noordelijke provincies werden veel meer vlinders
geteld. Van alle atalanta’s die geteld werden, werd maar liefst 79
procent boven de rivieren waargenomen. En voor de dagpauwoog
was dat effect nog sterker: 84 procent van het totaal werd in Noorden Midden-Nederland gezien.
,,Vlinders hebben nog steeds last
van de droogte van de afgelopen
jaren”, vertelt een woordvoerder
van de Vlinderstichting. ,,In de
noordelijke provincies is het een
beetje koeler en viel net iets meer
regen. En ondanks dat deze zomer
niet zo heet is, merken we nog
steeds het effect van de afgelopen
twee jaar.”
Toch zijn er ook vlinders die onder
de rivieren in de meerderheid waren. De koninginnepage bijvoorbeeld werd net als in eerdere jaren
met name in de zuidelijke provin-

In het spoor van
Juffrouw Alie

cies gezien. En ook het scheefbloemwitje, een nieuwkomer in
Nederland, was in het zuiden talrijker dan in het noorden.
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Minder vlinders
Dit jaar werden er meer vlinders
geteld dan in 2018 en 2019. Veel
deelnemers hoopten dan ook op
een goed vlinderjaar. ,,In vergelijking met de twee voorgaande jaren klopt dat ook”, laat De Vlinderstichting weten. ,,Maar als we
wat langer teruggaan en vergelijken met de periode 2009-2017, zien
we helaas een daling. Vlinders
gaan langzaam maar zeker achteruit. De lichte opleving van dit jaar
is dan ook geen reden tot optimisme.” De Vlinderstichting roept iedereen dan ook op om in de tuin
iets te doen voor vlinders. ,,Plant
nectarplanten voor vlinders en
voedselplanten voor rupsen. Alleen dan kunnen we zorgen dat de
daling een halt wordt toegeroepen.”

De dagpauwoog was de meest gespotte vlinder in deze provincie.

Aantal meldingen van
bevingsschade blijft hoog
NOORD-GRONINGEN - Voor de derde week op rij heeft
het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) minstens
1000 nieuwe meldingen van aardbevingsschade ontvangen. Vorige week ging het om maar liefst 1239 meldingen.
Er werden vorige week 828 meldingen afgehandeld.
dingen geresulteerd. De hoge instroom heeft ook effect op de verwachte doorlooptijd. Deze is voor
nieuwe reguliere schademeldingen op dit moment 252 dagen.
Van de laatste 2.500 besluiten was
63 procent van de meldingen niet

Met 1.239 nieuwe schademeldingen van de afgelopen week is de
instroom veel hoger dan voor de
coronacrisis. Toen lag de instroom
gemiddeld op 800 meldingen. De
recente bevingen hebben in een
verdere toename van schademel-

Parels Het Hogeland digitaal

PIETERBUREN - Op het terrein
van restaurant Waddengenot in
Pieterburen wordt zondag van
11.00 tot 17.00 uur weer een
Waddenmarkt gehouden. Er
zijn diverse kraampjes met
groenten en fruit, jam, honing,
vers gerookte vis, sieraden, tassen, kleding, handgemaakte
spulletjes en meer. De terrasjes
staan klaar en de speeltuin is
geopend. De Waddenmarkt
vindt nu iedere zondag plaats.
Voor het huren van een kraampje op de Waddenmarkt, of voor
het verkrijgen van meer informatie, kan contact opgenomen
worden met Annelies Arkema
via waddenmarktpieterburen@hotmail.com of 06-23357340.

NOORD-GRONINGEN - Omdat
veel monumenten in verband
met de coronamaatregelen niet
of beperkt te bezoeken zijn,
gaat de gemeente Het Hogeland haar ‘parels’ in het kader
van Open Monumentendag digitaal in de schijnwerpers zetten.
,,Het Hogeland is rijk aan ‘schatten’ en roemruchte verhalen. Verborgen parels die we willen laten
zien, prachtige verhalen die we
willen vertellen. Het is tijd om deze verhalen, schatten en parels te
gaan delen met de rest van het
land”, geeft de gemeente aan.
Op Instagram en YouTube gaat
Het Hogeland samen met organisaties, instellingen en verenigingen
een serie maken om de Hogelandster parels te promoten. De komende weken gaat men twintig
bijzondere en unieke monumenten
en erfgoedlocaties in de gemeente
in beeld brengen. Een vlogger (en
tevens historicus) gaat onder bege-

Zeven nieuwe wandelingen
vanaf hubs in Groningen

De wandelingen starten bij hubs
die goed bereikbaar zijn met de

bus en/of de trein. Er zijn wandelingen samengesteld die door natuurgebieden of bijzondere landschappen gaan. De routes zijn gebaseerd op het bestaande wandelnetwerk. Wandelaars kunnen kiezen uit routes tussen de 3,8 en 25
kilometer. Er zijn nu in totaal veertien wandelingen vanaf zeven
startlocaties. Twee van de startplaatsen zijn Leens en Winsum.
Alle routes, en meer informatie,
zijn te vinden op de website wandelviahub.nl.
Een hub is een plek waar reizigers

kunnen overstappen van het ene
op het andere vervoermiddel. De
hubs zijn altijd bereikbaar met de
bus en/of de trein.
Daarnaast zijn de meeste hubs ook
goed bereikbaar per auto en fiets
en beschikken ze over parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Ook
zijn op een groot aantal hubs voorzieningen die voor wandelaars aantrekkelijk zijn, zoals hub-bankjes
om even op uit te rusten of een watertappunt om de waterfles bij te
vullen voor en na de wandeling. En
sommige hubs hebben een kiosk of
café.

Trijntje Soldaats krijgt
plek in Ezinger museum
EZINGE - In Museum Wierdenland in Ezinge wordt in de loop
van dit jaar een permanente tentoonstelling ingericht over verhalenvertelster Trijntje Soldaats.
Trijntje Soldaats is de bijnaam van
de Ezingse huisnaaister Trijntje
Wijbrands, die ruim 200 jaar gele-

de 675 in de week ervoor. Het aantal adviesrapporten dat nu bij
schademelders ligt voor een reactie is gelijk gebleven op circa
1.400. Na hun reactie kunnen die
rapporten verder verwerkt worden
voor besluitvorming.

Het relatief hoge aantal schademeldingen is waarschijnlijk het gevolg van de recente bevingen bij
Loppersum, Siddeburen en Startenhuizen. Er is nu voor bijna 307
miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Waddenmarkt

LEENS/WINSUM - Wandelen
en het openbaar vervoer zijn
een goede combinatie. Om die
reden hebben het OV-bureau
Groningen Drenthe en Routebureau Groningen zeven nieuwe wandelingen door het Groninger landschap samengesteld. De wandelingen starten
onder andere in Leens en Winsum.

ouder dan een half jaar (gelijk aan
de week ervoor). De doorlooptijd
van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen, was
146 dagen. Dat betekent een zeer
lichte stijging ten opzichte van de
week ervoor toen de doorlooptijd
143 dagen bedroeg. Het aantal
schade-opnames ligt met 596 iets
lager dan vorige week, toen het er
624 waren. Het aantal adviesrapporten dat werd doorgestuurd
naar de aanvragers bedroeg de afgelopen week 562, minder dus dan

den is overleden. Zij dankt haar
bijnaam aan het feit dat ze trouwde met een soldaat. Zij vertelde allerlei Groningse verhaaltjes aan
Gerrit Arend Arends en diens
broertje. Gerrit, die later burgemeester van Ezinge werd, besloot
die verhaaltjes op te schrijven in

Ontwerp het mooiste mondkapje
GRONINGEN - Mondkapjes worden steeds meer een onderdeel van
het straatbeeld. Tot nu toe zijn ze vaak gemaakt van een eenvoudig
stofje, al dan niet met kleur of versiering. Maar dat kan natuurlijker
creatiever. Daarom organiseert XD-Art Projects, in samenwerking met
het Groninger Museum, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen,
de Mondneusmaker Ontwerpwedstrijd. De mondkapjes mogen van allerlei materiaal gemaakt worden en elke omvang hebben. Een foto van
het resultaat moet voor maandag 10 augustus worden gemaild naar
Aanmelden kan door te mailen naar xd.artprojects@gmail.com.

een schriftje. Het schriftje raakte
echter in de vergetelheid. Ruim
honderd jaar later vond folkloriste
Eilina Huizenga-Onnekes het
schriftje met de verhaaltjes terug.
Door de inspanningen van de
Noord-Groningse werd het boek
van Trijntje Soldaats in 1928 alsnog uitgegeven. Het boek van
Trijntje Soldaats is een boek met
17 sprookjes en verhalen, dat kan
worden beschouwd als het eerste
Nederlandse sprookjesboek.Voor
het boek van Trijntje Soldaats
werden in Nederland al wel
sprookjesboeken uitgegeven, maar
dit waren stuk voor stuk vertalingen. Hoe de expositie rond
Trijntje Soldaats er precies uit
komt te zien, wordt later dit jaar
bekend gemaakt. Wel is Museum
Wierdenland van plan nog een vertelavond te organiseren.

leiding van Wessel Dijkstra (adviseur erfgoed en archeologie bij de
gemeente Het Hogeland) de verhalen van deze locaties in beeld brengen.
Naast de filmpjes die in opdracht
van de gemeente worden gemaakt,
nodigt men iedere erfgoedliefhebber uit om zelf een vlog te maken.
Alles is welkom: van archeologie
tot zendmast, van kloostermop tot
fabriekshal. Een ieder kan tussen
1 augustus en 11 september een

Er werden afgelopen week 768 besluiten genomen waarmee 828
schademeldingen werden afgehandeld. Bij 25 besluiten werd de aanvraag voor een schadevergoeding
volledig afgewezen.

vlog van maximaal drie minuten
posten op Instagram met de hashtag #erfgoedinhethogeland. Zorg
daarbij dat het opnamebeeld liggend is. Op 12 september is de collectie van alle vlogs te zien op het
Instagram-account en het YouTube-kanaal van de gemeente. ,,Zo
kan iedereen digitaal en vanuit
zijn of haar eigen huiskamer, tuin
of vakantieadres de verborgen
schatten van Het Hogeland ontdekken”, aldus de gemeente.

Gershwin en Porter
klinken in Middelstum

Deze familie van de veel bekendere rode en witte klaver ziet er met
zijn rossigbruine fluweelzachte uiterlijk en met een beetje fantasie
inderdaad uit als de poot van een
haas. In eerste instantie vallen ze
helemaal niet zo op, want de andere helft van de vegetatie op het
veldje bestaat uit de uitbundig
geel bloeiende gewone rolklaver.
Rond het oefendorp worden de
graslanden volop gemaaid waardoor het niet veel zin heeft om
daar rond te struinen. Ik besluit
richting de dijk bij eendenkooi
Nieuw Onrust te gaan. Het fietspad slingert aangenaam door de
jonge bossen, waar het lekker koel
is. De plantengroei is hier wat minder goed ontwikkeld, maar dat is
ook niet gek. Bossen doen er tientallen, zo niet honderden jaren
over, om tot volwassenheid te komen. In feite zijn de bossen hier na
een dikke vijftig jaar nog steeds in
de kleuterfase.
Toch schrik ik even op als op een
kruispunt ineens een aantal ‘knotsen’ van orchideeën staan. Het zijn
niet de bekende rietorchissen die
in mei en juni de bermen kleuren,
maar het zijn dertien exemplaren
van de brede wespenorchis.

Hilariteit
Het is een van de elf soorten orchideeën in het Lauwersmeergebied,
maar het grappige is dat je deze
soort ook gewoon kunt vinden in
de dorpsbosjes op Het Hogeland.
Ik herinner me nog de grote hilariteit onder mijn ploeggenoten van
Hunsingo 3 toen ik wel erg lang
weg bleef bij het zoeken naar een
bal in de bosjes rond het sportpark. Daar stonden namelijk een
aantal prachtige moeraswespenorchissen en dat vond ik blijkbaar interessanter dan snel ingooien.
Als ik de dijk in het zicht heb,
neemt de spanning toe. Als het een
beetje meezit staat het lamsoor op
de kwelder nu in bloei, een prachtig gezicht. Maar de teleurstelling
is groot als blijkt dat de kwelders
nogal intensief begraasd worden
met schapen. Het is een kale vlakte en met enige moeite vind ik aan
de randen nog een paar typische
zoutminnende planten zoals zoutmelde, zeealsem en gerande
schijnsspurrie. Dat laatste plantje
houdt er een interessante strategie
op na om zich te beschermen tegen

het zoute water. Zodra het overspoeld wordt, sluit het zijn bloemen.
Onderlangs de dijk vervolg ik mijn
tocht richting Lauwersoog. Er staat
een ‘beste poest wind’. Ondertussen kijk ik naar plantjes die zich
nog tussen de basaltblokken omhoog proberen te wurmen. Ik
droom even van een landschap
waar de overgang tussen zoet en
zout niet zo hard is als hier, maar
waar prielen en kwelders diep het
binnenland binnen dringen. Wat
een natuurparadijs zou dat zijn,
maar ik begrijp natuurlijk ook wel
dat het zonder dijken al vrij snel
een te natte en te zilte boel wordt.
Wel schiet me nog even de uitspraak te binnen van een bioloog
die ooit tegen me zei: ,,Als je niet
wilt dat dijken kunnen doorbreken, moet je geen dijken bouwen
maar de natuur het werk laten
doen.” Even verderop ligt een
klein stukje onbegraasde dijk.
Hier heeft de kleine leeuwentand
zijn kans gegrepen en de dijk bedekt met een prachtig gele deken.
Ook leuk!
In de haven van Lauwersoog werp
ik snel een blik op de zoute planten die hier groeien. Ik zie nog een
paar grote pollen van de niet heel
algemene strandmelde staan, maar
mijn gedachten zijn al een paar kilometer verderop, bij mijn einddoel van vandaag. En als ik dan
eindelijk bij het Land van juffrouw Ali sta, overvalt me weer de
enorme plantenrijkdom. Er staan
grote ‘pollen’ rond wintergroen,
een plantensoort die de laatste jaren hard achteruit gaat. In het Lauwersmeergebied lijkt hij het echter vrij goed te doen. Als ik beter
kijk, zie ik meer mooie soorten zoals de zomer- of herfstbitterling. Ik
kom er niet helemaal uit en denk
aan het loepje van Heddy de
Keijzer die ik nu nodig heb, maar
thuis heb laten liggen. Beide soorten, familie van de gentianen, komen in het noorden van het land
eigenlijk alleen hier en op Schiermonnikoog voor. Eigenlijk staat
hier zoveel moois, dat het teveel is
om op te noemen.
Het Land van juffrouw Ali ligt er
nog steeds prachtig bij, al blijft het
voor Staatsbosbeheer worstelen
om de ‘verbossing’ met wilgen tegen te gaan. Ali Koridon zou er zelf
hoe dan ook haar ogen hebben uitgekeken.

Edskes ademt orgels
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,,In de achttiende eeuw was er veel
geld in de provincie aanwezig. Er
was veel adel en er waren veel herenboeren. Deze wilden vaak in
hun eigen dorp het mooiste orgel
zien. Zo is dat bijvoorbeeld ook in
Uithuizen gegaan. De familie Albeda van Menkema wilde in Uithuizen het mooiste orgel van de provincie hebben. Daarom huurden ze
de grote orgelbouwer Arp Schnitger in. Vergeet niet hoe bijzonder
dat was. Uithuizen lag destijds bijna aan de zee en was een van de
noordelijkste dorpjes van Nederland. Tegelijkertijd stond daar het
grootste dorpsorgel van Nederland.” Dat er in de provincie Groningen veel oude orgels bewaard

zijn gebleven heeft volgens Edskes
dan ook alles te maken met kwaliteit. ,,De orgels die Schnitger en
zijn leerlingen daarna bouwden
waren kwalitatief zo goed, dat het
helemaal niet nodig was om ze te
vervangen. Daarbij was het onderhoud ook gegarandeerd omdat de
opvolgers van Schnitger tot in de
19e eeuw actief waren in deze
streek.” Edskes hoopt dan ook dat
hij met zijn orgels in de traditie
van de Schnitger-school mag staan.
,,De mens is een historisch gegeven. Het verleden heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. Laten we
daarom de lessen vanuit de geschiedenis tot ons nemen en daaruit leren. Of zoals de apostel Paulus zei: ‘Onderzoekt alle dingen en
behoudt het goede.’”

MIDDELSTUM - Het hemonycarillon van de Hippolytuskerk
in Middelstum wordt zondag
weer bespeeld door Henk Veldman. Dit keer zal er muziek
klinken van George Gershwin
(1898-1937) en Cole Porter
(1891-1964).

trouwd met een rijke, gescheiden
vrouw: Linda Lee Thomas. Porter
staat voor lichte jazz, mooie pakkende melodieën en scherpe spitsvondige teksten.
De bespeling van het carillon start
om 14.00 uur.

George Gershwin begon als liedjesschrijver. Samen met zijn broer
Ira schreef hij de ene hit na de andere en al snel kwam hij in contact
met theaterproducenten. Beroemde musicals die op Broadway kassuccessen werden, zijn door hem
van muziek voorzien. Zelf vond hij
dat hij ook meer klassiek gewaardeerd moest worden en nam contact op met Europese componisten
zoals Ravel en Poulenc. Ravel zei
hem: ,,Waarom wilt u een tweederangs Ravel worden, wanneer u al
een eersterangs Gershwin bent?”
Daarna schreef hij zijn meesterwerk Porgy and Bess, een musical
waarbij de rollen alleen maar voor
Afro-Amerikanen waren geschreven.
Een andere succesvolle Amerikaanse liedjesschrijver was Cole
Porter. Hij schreef honderden
klassieke hits en beroemde musicals. Hoewel homoseksueel, bleef
hij zijn hele leven gelukkig ge-

Waddenvogels krijgen kleurringen
LAUWERSOOG - Aan de hand
van kleurringen wordt momenteel onderzoek gedaan naar
broedvogels in het Waddenzeegebied. Sovon Vogelonderzoek
Nederland doet dat in het kader van het project Wij & Wadvogels. Veel vogels die langs de
Nederlandse kust broeden,
hebben het namelijk zwaar.
Soorten als de kluut, bontbekplevier en visdief brengen bijna ieder
jaar te weinig jongen groot in het
Waddengebied. Dit leidde tot een
speciaal actieplan: Wij & Wadvogels. Met dit project worden de komende jaren maatregelen genomen om de kwetsbare populaties
te helpen. Op verschillende andere plekken wordt het beheer nog
beter afgestemd op broedvogels.
,,Kustbroedvogels zijn pioniers. Ze

zoeken ieder jaar de beste plekken
op om te nestelen en die liggen
niet altijd op dezelfde plek. Broedplaatsen spoelen weg, open plekken groeien dicht en ergens anders
verschijnen nieuwe broedeilanden. Om na te gaan of beschermingsmaatregelen helpen, worden
broedparen geteld en nesten en families gevolgd. Zo kunnen we nagaan hoeveel nesten succesvol zijn
en hoeveel jongen er groot worden”, laat een woordvoerder van
Sovon weten. Daarnaast worden
vogels ook voorzien van kleurringen. Op de Waddeneilanden, langs
de Groninger Waddenkust, in het
IJsselmeergebied en in de Delta
zijn dit voorjaar meer dan 150 kluten, meer dan 50 bontbekplevieren en zeker 40 strandplevieren
gekleurringd. Daarnaast werden
bijna 300 visdieven, 18 noordse
sterns en meer dan 30 dwergsterns

Eén van de volwassen kluten die een combinatie van kleurringen kreeg. Foto: Peter de Boer/Sovon.

uitgerust met kleurringen. Er zijn
veel vrijwilligers die deze ringen
aflezen. Met de aflezingen kunnen
onderzoekers de verplaatsingen
tussen broedgebieden in kaart
brengen. ,,Niet alleen binnen de
Waddenzee, maar ook tussen gebieden in het IJsselmeer en de
Delta, eveneens regio’s waar belangrijke aantallen kustbroedvogels broeden”, aldus Sovon. Een
belangrijke vraag is of volwassen
broedvogels zich op nieuwe broedlocaties gaan vestigen. Of dat vooral de jonge vogels nieuwe plekken
opzoeken. Aflezingen van kleurringen stellen de onderzoekers bovendien in staat om na te gaan hoeveel vogels overleven. In combinatie met het aantal vliegvlugge jongen levert dat belangrijke inzichten in de gezondheidstoestand van
de verschillende broedpopulaties.
Die gegevens kan men vervolgens
naast de genomen maatregelen
leggen: waren die effectief, werden ze op de juiste locatie genomen of is het nodig om een andere
aanpak te kiezen?
De geringde vogels verlaten nu de
broedplaatsen en kunnen op allerlei plekken opduiken. Zo werd bijvoorbeeld al een jonge strandplevier op de Slikken van Flakkee gezien die als kuiken op de Marker
Wadden was geringd. Vogelaars
die een kluut, plevier of stern met
een of meerdere kleurringen zien,
kunnen het ringproject opzoeken
op cr-birding.org. Nog eenvoudiger
is om de app BirdRing te gebruiken. Betreft het een vogel van het
wadvogelproject, dan gaat de melding vanuit de app meteen naar de
database. Op dit moment zijn nog
niet alle ringgegevens van afgelopen voorjaar in het systeem ingevoerd, maar dat gaat snel gebeuren. Als dat is gebeurd krijgen liefhebbers ook de hele ‘life history’
van de afgelezen vogel te zien in
de app.
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TV-DONDERDAG
NPO 1
18.00 Journaal
18.15 Tijd voor Max
18.50 Sportjournaal
19.00 De hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.30 Mindf*ck
21.25 Quiz met ballen; amusement
22.20 Op 1; talkshow
23.15 Journaal
23.40 Op 1
00.40 Journaal

SBS 9

NPO 1

17.50 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren
20.30 The faculty; Amerikaanse horrorfilm uit 1998
22.40 Fantastic four; Amerikaanse actiefilm uit 2015

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 Dit hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.35 ik vertrek; realityprogramma
over mensen die gaan wonen in
het buitenland
21.25 Op vrijdag; talkshow
22.10 Op 1
23.05 Journaal
23.35 Op1

NPO 2

NPO 3
00.35 Supernatural

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

Veronica
18.00 Veronica funniest
18.40 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 Magnum P.I.
21.30 Magnum P.I.
22.25 MagGyver
23.15 Blindsport
00.10 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
00.40 Nachttv

RTL 8
17.05 The flying doctors
18.05 The Bold and the Beautiful
18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight
20.30 Silent Witness; misdaadserie
22.30 House; dramaserie
23.30 Married at first sight Australie
01.00 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 20.10 F.C. de Kampioenen;
20.45 Switch 21.20 Gentbrugge 22.05
Journaal 22.25 Salamander; 23.13 Loterijen
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 Suits

RTL 7
15.30 Pawn stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; actieserie
19.00 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 The general’s daughter; thriller
uit 1999
23.00 Criminal activities; misdaadfilm
uit 2015

Net 5
17.10 Wat eten we?
17.35 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 Masterchef USA
20.30 It takes two; Amerikaanse filmkomedie uit 1995
22.35 Look who’s talking; filmkomedie
uit 1989
00.35 Wat eten we?
00.50 Look who’s talking too; filmkomedie uit 1990

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 Buch in de bijzondere bajes; reportage
21.30 Mr. Frank Visser: hoe is het nu
met?; juridisch programma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.45 Lang leve de liefde
00.15 Nachtt

TV-ZATERDAG

19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden; 10.00 Ketnet junior 19.00 Seven worlds, one planet;
20.00 Terzake 20.20 De amazone
21.10 Mar adentro 23.20 Can you feel
it? How dance music conquered the
world 00.10 Nachttv

Duitsland 1
17.15 Brisant 18.00 Wer Weiss den
sowas?18.50 In aller freundschaft
19.45 Wissen vor acht 20.00 Tagesschau; 20.15 Blind ermittelt- die toten
madchen von wien; misdaadfilm 21.45
Monitor 22.15 Tagesthemen; 22.45
Extra 3 23.30 Inas nacht 00.30 Nachtmagazin

Duitsland 2
18.00 Soko Stuttgart; 19.00 Heute
19.30 Notruf hafenkante 20.15
Handwerker und andere katastrophen;
filmkomedie 21.45 Heute journal
22.15 Dunja Hayali; talkshow 23.15 Irgendwann ist auch mal gut 00.50
HeuteXpress 00.55 Nachttv

Duitsland 3
18.15 Typisch!; 18.45 DAS! 19.30 Landermagazine 20.00 Tagesschau 20.15
Gipgelsturmer: das berginternat 21.45
NDR info 22.15 Dunja Hayali; talkshow 23.15 Simpel; tragikomedie

Eurosport
20.00 Snooker 23.00 Autosport 01.30
Snooker 05.00 Autosport

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

17.10 2 voor 12
17.50 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde
19.45 Offerfeest 2020; reportage
20.10 Rail away; serie over markante
spoorlijnen
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.00 Nu te zien!; kunstprogramma
22.15 Years and years; dramaserie
23.20 Pawn secrifice; biografie
01.00 De nachtzoen

NPO 1
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
22.20 Mijn sportzomer; interviewprogramma
23.11 Studio sport
23.50 Journaal
00.05 Op vrijdag; talkshow
00.50 Nachttv

NPO 2

17.50 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
23.10 Geboeid- terug naar de plantage
00.00 De nachtzoen

15.15 Bommetje XL
16.05 Betreden op eigen risico
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
22.00 3doc: pisnicht: the movie; doc.
22.55 Broodje gezond; consumentenprogrammsa
23.30 Penoza
00.20 Nachttv

TV-VRIJDAG

NPO 2

20.30 Midnight express; misdaadfilm
23.05 Casualties of war; Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1989

FOX
17.25 Laugh out loud
18.25 According to Jim

17.05 Metterdaad
17.35 Jacobine
18.00 Met hart en ziel; religieus programma
18.15 Nederland zingt
18.45 Binnenstebuiten; reportages
19.15 De verandering
19.45 Blauw bloed special; royaltyprogramma
20.40 Hollandse zaken; jurnalistiek
programma
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.10 The typist; miniserie

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 Nu we er toch zijn
19.50 First dates
20.25 Reizen Waes Europa; special
21.20 Louis Theroux; by reason of insanity
22.30 God’s own counrty; filmdrama
00.15 Van God los; misdaadserie

19.30 Hawaii five 0
20.30 Instinct; Am. misdaadserie
21.25 Instinct
22.25 Bull
23.20 Major crimes
00.10 Nachttv

SBS 6
17.00 De grote tuinverbouwing; tuinprogramma
18.30 Lachen om home video’s
20.00 Superkids; talentenjacht
21.20 De beste liedjes van..;
muziekprogramma, met Jeroen
van der Boom hij ontvangt
iedere week een bijzondere
muzikale gast
23.00 Hart van Nederland
23.20 Shownieuws
00.00 Weer
00.05 We want more; talentenjacht
01.50 Lachen om home video’s
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 Ted; Amerikaanse filmkomedie
uit 2012
22.45 Ted 2; Amerikaanse filmkomedie uit 2015
01.00 Tommy teleshopping

VERONICA
18.00 Border security
20.00 Ghostbusters; Amerikaanse
filmkomedie uit 1984

TV-ZONDAG
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.
23.05 Journaal
23.15 Mijn sportzomer
00.00 Hard spel; quiz
00.46 Journaal
01.00 Radio Oranje troost tv; praatprogramma

NPO 2
17.10 Joan Miro- the inner fire
18.10 Uitmarkt 2017: Herman van
Veen; registratie
19.05 Binnenstebuiten
19.25 Natuur op 2: the great polar bear feast doc.
20.20 Zomergasten; interviewprogramma
23.25 Zomergastfilm: Saf; filmdrama
01.07 Naches
01.12 Nachttv

NPO 3
17.45 Topdoks
18.10 Taarten van Abel
18.35 Kwartier van het dieren- corona
edition; dierenprogramma
18.50 Zapp your planet
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 Zapp doc: niet op meisjes
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.20 Papadag; dramaserie
21.15 Promendade; satirische latenighttalkshow
21.50 Killing Eve; dramaserie

RTL 5
17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance down under
20.30 Heathrow
21.00 Heathrow
21.30 De douane in actie; reportage
22.30 24 uur in de ER; realityserie
over een groot ziekenhuis in
Londen
23.30 Ambulance down under; realityserie
00.30 Nachttv

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 The terminator; actiefilm uit
1984
22.40 Timecop; actiefilm uit 1994
00.40 Nachttv

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef 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 The secret life of the zoo
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
22.40 Hart van Nederland
23.05 Shownieuws
23.45 Weer
23.50 Lang leve de liefde
00.20 50/50

SBS 9
17.45 Trauma centrum
18.40 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren
20.30 The maze runner; Amerikaanse
actiefilm uit 2014
22.45 Maze runner: the scorch trials;
Amerikaanse avonturenfilm uit
2015
00.45 Teleshop

Veronica
18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men

Net 5
16.55 Hawaii five-O
18.40 Hawaii fivi-0; misdaadserie
19.35 Hawaii five-0; misdaadserie
20.30 Hawaii five-o; misdaadserie
21.25 NCIS; misdaadserie
22.20 Instinct; misdaadserie
00.10 Major crimes

SBS6
17.25 De grote verhuizing
19.30 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
18.20 Airwolf; actieserie
19.25 Airwolf
20.30 Step up 5; filmdrama uit 2014
22.40 Reportage; altijd honger
23.40 Reportage
00.30 The Stanford prison experiment;
filmdrama uit 2015

Veronica

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 & weer
19.50 Burger’s Zoo natuurlijk
20.00 Het beste van 10 jaar The voice
of Holland; hoogtepunten;
amusement
22.00 The big music; quiz
23.00 Gooische vrouwen; comedyserie
00.00 Nieuws
00.20 Boulevard

18.00 De bouwbroers
19.00 De bouwbroers
20.00 CSI
20.55 CSI
21.50 CSI
22.45 CSI
23.35 CSI
00.30 A summer romance; film uit
2019

20.10 Laugh out loud
21.05 The gifted; fantasyserie
22.00 The gifted
23.00 The handmaid’s tale; dramaserie
00.00 The X-files essential collection

RTL 8
18.05 The bold and the beautiful; soap
18.35 The bold and the beautiful
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Poirot; detectiveserie
22.30 House
23.30 Married at first sight
01.00 Nachttv

EEN
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
20.10 F.C. de Kampioenen 20.45
Switch 21.15 Unforgotten 22.45 Journaal; 23.02 Loterijen; 23.10 Noordzee,
Texas filmdrama 00.45 Op kot

Ketnet Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior; 19.10 Where the wild men are
20.00 Terzake 20.20 De amazone
21.10 American honey; filmdrama
23.45 Deadwind; misdaadserie 00.30
Herhalingen

Duitsland 1
17.30 Tagesschau; 17.35 Eisbaren und
Belugas 18.20 Woman in gold; filmdrama 20.00 Tagesschau; 20.15 Toni,
mannlich, Hebamme; comedyserie
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 Aufgeklart- spektakulaire kriminalfalle 23.15 Aspekte
00.00 Heute Xpress; 00.05 Undercover

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
10.00 Wielrennen 11.00 Snooker
00.00 Autosport 01.30 Snooker 03.00
Cycling

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

18.00 Border security; realityprogramma
20.00 Ghostbusters; filmkomedie
22.10 The mask; Amerkaanse
filmkomedie uit 1994
00.05 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D.
01.00 Hart van Nederland

23.10 Close up: de vele gezichten van
Jack Nicholson
00.10 Youth; filmdrama uit 2015

NPO 3
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 Pride Amsterdam 2020
23.10 De Alex Klaasen revue Showponies; registratie
01.25 Geewoon vrienden; filmkomedie
uit 2018

RTL 4
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 All together now; talentenjacht
waarin de kandidaten zoveel
mogelijk van de 100 professionals op laten staan en meezingen
21.30 Praat Nederlands met me ; spel
22.30 Wie ben ik?
23.25 RTL nieuws en weer
23.50 Boulevard

RTL 5

Fox
22.10 Ghostbusters 2; filmkomedie uit
1989
00.20 Man with a plan
00.45 Hart van Nederland

Fox
16.50 Storage wars Canada
22.00 9-1-1
22.55 Laugh out loud; amusement
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 18.10
Wild South Africa 19.00 Journaal
19.40 Heathrow 20.03 Joker + lotto
20.10 Sporza 22.50 Journaal 23.06 Loterijen en weer 23.15 Death in Paradise

Duitsland 2
18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wetter 19.25 Die bergdokter; dramaserie
20.15 Straisund; misdaadserie 21.45
De chefin 22.45 Heute-Journal 23.00
True story; filmdrama 00.30 Heute
xpress 00.35 Beyond the reach; Am.
thriller

Duitsland 3
18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30 Landermagazine 20.00 Tagesschau 20.15
Ich weiss alles! 23.30 Quizduell 01.00
Nachttv

17.00 The flying doctors
18.00 Het beste van 10 jaar the voice
of Holland; amusement
Eurosport
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
15.30 Sporza 18.50 Snooker 00.00
21.50 CSI Miami
Sporza 01.30 Snooker
22.45 CSI Miami
23.40 Forever in my heart; Amerikaans
filmdrama uit 2019
TV Noord
01.40 Nachttv
18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht
17.50 NCIS
18.35 Hawaii five-0: Misdaadserie

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

Een
18.10 Animal rescue school 19.00
Journaal 19.45 Burgers’Zoo: drukte in
de dierentuin 20.10 De blacklist;
jeugdprogramma 21.05 Will Tura:
hoop doet leven 22.35 Journaal 22.49
Loterijen 23.15 Griff’s great kiwi road
trip; doc.

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 Pyramids builders: new clues;
doc. 21.55 Eden 22.35 Over the limit

Duitsland 1
18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Fussball DFB pokal 19.20
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 20.15
50 jahre Tatort 21.45 Der betrug; dramaserie 23.15 Tagesthemen 23.35 ttttitel thesen temperamente 00.05 Alles
inkluse; tragikomedie

Duitsland 1

RTL 7

Net 5

RTL 4

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior 19.05 Blue planet 2; natuurdoc.
20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.40 Informer; actieserie
21.40 Informer 22.40 Days of heaven
00.10 Herhalingen

18.00 Tagesschau 18.15 Quizduellolymp. quiz 19.57 Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Einmal sohn, immer sohn;
filmkomedie 21.45 Der nesthocker;
filmkomedie 23.15 Tagesthemen
23.35 Das wort zum sonntag 23.40 Inas nacht 00.40 Hwadhunters

RTL 8

22.40 De kijk van Koolhoven; filmprogramma
23.35 Vechtershart
01.30 Nachttv

Ketnet

17.30 Ambulance down under
18.30 In overtreding
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

17.00 Transportwereld
17.30 GP magazine specials
18.00 SAS: Who dares wins; realityserie
19.00 Idioten op de weg; realityprogramma
20.00 Terminator 3: rise of the machines; actiefilm uit 2003
22.10 Alarm fur Cobra 11
23.10 Alarm fur Cobra 11
00.10 Alarm fur Cobra 11

18.20 According to Jim
20.05 Paranormal caught on camera
21.00 Paranormal caught on camera
22.00 Empire
22.55 Empire
23.50 The handmaid’s tale
01.40 The X-files essential collection

Duitsland 2
21.20 Love is in the air; amusement
22.20 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 Politie in actie
19.30 Politie in actie
20.00 Terminator Genisys;
Amerikaanse actiefilm uit 2015
22.30 Alarm fur Cobra 11
23.30 Alarm fur Cobra 11

RTL 8
17.00 The real housewives of Orange
country

18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X: sieben
kontinente- wunder der natur 20.15
Der leisure seeker; traikomedie 21.55
Heute journal 22.25 Inspector Barnaby; misdaadserie 23.55 ZDF- history:
personenschutz 00.55 Heute Xpress

Duitsland 3
17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 43. Internationales zirkusfestival Monte Carlo
22.00 Kaum zu glauben! 23.00 Hatten
sie’s gewusst? 23.45 Das 80er- jahre
quiz 00.30 Quizduell

Eurosport
10.00 Snooker 18.30 Sporza 19.45 Snooker 00.00 Autosport

TV Noord
18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv
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Das Boot (3): Sabotage
De KRO-NCRV (NPO2) zendt
vanavond om 22.05 uur de derde aflevering uit van de spannende serie Das Boot. Het
draait dit keer om sabotage.
In New York is Hoffmann bezig om
zijn terugkeer naar Duitsland te
organiseren, maar Berger lijkt

Derde seizoen ‘Ik durf
het bijna niet te vragen’

hem aan het lijntje te houden. In
Berlijn rijst het vermoeden dat
Von Reinhardtz snode plannen
heeft, waarop de SS besluit om
Wrangel aan te stellen om jacht te
maken op de U-822. Margot helpt
David en de kinderen te zoeken
naar een nieuw onderduikadres,
maar Elias heeft het zwaar.

Kots je je eten uit? Kick je op
aandacht? Eens een dief altijd
een dief? Kijk je neer op domme mensen? Kun je seks hebben zonder te breken? In het
derde seizoen van ‘Ik durf het
bijna niet te vragen’ rekenen
onbegrepen Nederlanders af
met vooroordelen waar zij dagelijks mee te maken krijgen.

Het vaste team van de TV-Toppers met voorop Anita Witzier.

Margot, een van de personages uit Das Boot.

The Typist op NPO2
Op NPO2 is zaterdagavond vanaf 22.10 uur weer een aflevering te zien van de detectiveserie The Typist.
Het onderzoek naar de verdwijning van Thilo Menken krijgt een
onverwachte wending, waarop

Freya wel moet reageren. Anne
Liebig pluist alle onopgeloste
moordzaken uit en doet daarbij
een verrassende ontdekking. De
toenadering tussen Silowski en
Freya lijkt een complicerende factor. Jo ontmoet een jonge vrouw
die hem doet denken aan Freya's
dochter.

TV-Toppers met Catherine
Keyl en Özcan Akyol
Bij de NPO1 is zaterdag vanaf
20.30 uur de derde aflevering
van TV-Toppers te zien. Dit
keer met Catherine Keyl en Özcan Akyol.

geïnspireerd en waardoor waren
ze tot tranen toe geroerd? We horen hun verhalen en zien de fragmenten die ze graag nog één keer
met ons willen delen.

Presentatrice Anita Witzier haalt
met twee vakgenoten herinneringen op aan de hand van hun favoriete tv-fragmenten. De één heeft
z’n sporen al lang verdiend, terwijl
de ander nog aan de start staat van
zo’n carrière. Wat hen bindt is de
liefde voor het vak. Waar keken
deze twee generaties TV Toppers
als kind naar, door wie werden ze

In deze aflevering zijn Catherine
Keyl en Özcan Akyol te gast. Ze
schelen 37 jaar maar zijn beide uitgesproken televisiemakers die hun
mening niet onder stoelen of banken steken. Catherine keek als volwassene pas voor het eerst televisie, maar kreeg toen de smaak meteen te pakken. Ze heeft inmiddels
maar liefst vijftig jaar televisie-ervaring en is groot fan van de kran-

tencolums van Özcan. En hoewel
hij zichzelf nog steeds schrijver
noemt, begint zijn tv cv ook aardig
te groeien. Hij maakte de serie De
neven van Eus en het programma
Sterren op het Doek en laat zijn interviewtalent zien in De Geknipte
Gast. Samen blikken ze terug op
hun mooiste tv-fragmenten.
En het vaste kijkerspanel, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde
professionele grappenmakers Richard Groenendijk, Soundos el
Ahmadi, Noortje Veldhuizen en
Glodi Lugungu, die kijkt elke aflevering vanuit hun gezamenlijke
huiskamer gezellig mee.

Hit the Road op SBS6
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 bij SBS6.
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 zangcompetitie zoals we die gewend zijn. De
setting van de audities zorgt ervoor
dat onverwachte en spraakmakende situaties op straat liggen.

In het nieuwe seizoen komen nog
meer vooroordelen aan bod: Hoogbegaafden zijn allemaal nerds en
ex-bajesklanten blijven voor altijd
een dief. Je moet een grote lul en
dikke tieten hebben voor de porno-industrie en het is je eigen
schuld dat je arm bent. Je zoekt
gewoon een sugardaddy als je een
relatie hebt met een oudere man
en paragnosten halen alleen maar
trucjes uit. Of is dat allemaal niet
waar?

Champions League
te zien bij SBS 6

Ouderwets speurwerk in The Typist.

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

Ze geven moedig en openhartig
antwoord op indringende en gedurfde vragen van kijkers om taboes en stigma’s te doorbreken. In
dit seizoen komen de volgende onderwerpen aan bod: Extreem uiterlijk, hele dunne mensen, hoogbegaafden, ex-bajesklanten, pornostellen, armoelijders, liefde kent
geen leeftijd en paragnosten. ‘Ik
durf het bijna niet te vragen’ is
vanaf 4 augustus wekelijks om
22.05 uur te zien bij BNNVARA op
NPO 3.
In de eerste aflevering vertellen
mensen met een extreem uiterlijk
welke invloed vooroordelen en onbegrip hebben op hun dagelijkse
leven, omdat zij tatoeages, piercings, een gespleten tong of scarifications hebben. Want mensen met
lichaamsmodificaties zien er eng
uit en zijn gevaarlijk. Daar moet je
met een grote boog omheen lopen.
Of niet? Waarom hebben zij hun lichaam gemodificeerd? Is het versiering of verminking? Kicken zij
op aandacht? Is het een verslaving? Hugo (74) heeft zich pas na

zijn pensioen bijna helemaal vol
laten tatoeëren i.v.m. zijn werk.
Daniëlle (26) voelt zich echt behandeld als crimineel sinds ze vorig
jaar gezichtstattoos heeft laten zetten. Ramona (51) heeft in haar leven veel meegemaakt. Haar tatoeages en piercings zijn een manier
om daarmee om te gaan en haar
dochter Jenny (22) heeft deze
voorliefde overgenomen.
In de tweede aflevering gaan hele
dunne mensen in op vooroordelen
die kijkers over hen hebben. Durf
je naar buiten als het stormt? Je
leeft zeker op een groen blaadje
sla? Kots je je eten uit? In deze aflevering zien we mensen die dun
zijn omdat ze bewust dun willen
zijn voor hun sport, mensen die
heel erg zijn afgevallen door een
infectie, ontsteking of een operatie
en we zien mensen die dun zijn
omdat ze een ziekte of stoornis
hebben: een jongen met anorexia,
een ballerina, een marathonloper
en een jongen met ARFID.

In het nieuwe SBS6-programma Alle hens aan dek beleven Victor Reinier, Marco Kroon, Imanuelle
Grives, Rintje Ritsma en Caroline van Eeden het avontuur van hun leven.

Vijf BN’ers op zeilavontuur
In het nieuwe SBS6-programma Alle hens aan dek beleven
Victor Reinier, Marco Kroon,
Imanuelle Grives, Rintje Ritsma en Caroline van Eeden het
avontuur van hun leven. Onder
leiding van de voormalig Volvo

Ocean Race schipper en vijfvoudig wereldkampioen, Hans
Bouscholte, varen ze vrijwel allen zonder noemenswaardige
zeilervaring de Noordelijke
Oceaan route.

hebben allen hun eigen motivatie
om deze strijd met de elementen
en zichzelf aan te gaan. Maar een
ding hebben ze zeker gemeen:
geen zee is te hoog voor deze avonturiers!

De Nederlandse voetbalfans
kunnen vanaf 7 augustus weer
volop genieten van de UEFA
Champions League. De wedstrijden van het prestigieuze
toernooi, dat in Lissabon wordt
uitgespeeld volgens een knockout systeem, zijn vanaf dat moment te zien bij SBS6. Sinds
maart lag het toernooi stil vanwege de coronacrisis.
De rechten van de UEFA Champions League liggen bij Talpa
Network. Het bedrijf heeft hiermee de eerste uitzendkeuze uit de
verschillende wedstrijden. In het
afgelopen jaar waren de voetbalwedstrijden te zien bij Veronica,
deze zender is ook onderdeel van
Talpa Network.
Marco Louwerens, Directeur Televisie: “Samen met een grote schare voetbalfans ben ik enorm blij

dat we dit toernooi met de allerbeste clubs weer kunnen gaan programmeren. Zeker na de periode
van de gedwongen stop, willen we
zoveel mogelijk voetbalfans laten
genieten van dit geweldige toernooi. Om die reden hebben we besloten de Champions League op
onze grootste zender, SBS6, uit te
zenden.”
In de UEFA Champions League
worden nog vier achtste finales gespeeld. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain zijn al door naar de kwartfinales.
Het speelschema van het internationale knock-out toernooi ziet er
als volgt uit:
7 en 8 augustus: achtste finales
12 tot en met 15 augustus: kwart finales
18 en 19 augustus: halve finales
23 augustus: finale.

Drie weken lang trotseert de groep
de uitdagingen waar de zee hen
voor stelt: metershoge golven,
storm, zeeziekte, windstilte, kou en
uitputting. De onervaren zeelieden
moeten als team samenwerken om
de gevaren van de zee te trotseren
en de andere kant van de oceaan
heelhuids zien te bereiken. Een
strijd tegen de elementen en vooral: tegen zichzelf. Alle hens aan
dek is dit najaar te zien bij SBS6.
Wekenlang zitten de vijf BN’ers
opeengepakt op de Kings’ Legend:
een prachtig historisch raceschip.
Ze verblijven daar zonder het alledaags gemak dat de cast gewend
is, zonder land in zicht, zonder bereik van de mobiele telefoons en
zonder het vertrouwde thuisfront.
De uitdagende route die de groep
aflegt voert van Las Palmas door
de Atlantische Oceaan, Ierse Zee
en het Kanaal naar Nederland als
eindbestemming. Het doel van de
reis is het ronden van de mythische Fastnet Rock in het zuidwesten van Ierland. Deze rots met
vuurtoren staat onder zeezeilers
bekend als de ‘holy grail’ van het
zeezeilen.

Moszkowicz en Hazes op trektocht
Een voettocht van twee dagen, dwars door kleine steden, heuvellandschap, heide en bos. ‘In Het hek
van de dam’ gaan iedere aflevering twee bekende Nederlanders, waaronder Rachel Hazes en Bram
Moszkowicz, de unieke uitdaging aan om samen met een herder en zijn kudde schapen door de mooiste gebieden van Nederland te trekken. Ze doen een dappere poging om de schapen van A naar B te
drijven. De prachtige gebieden, het hoeden van de schapen en de obstakels die ze daarbij tegenkomen
zorgen voor verbinding van de gasten met elkaar én de natuur. Het hek van de dam is vanaf vrijdag
21 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien bij SBS6.

De vijf uitgesproken karakters die
op de boot stappen doen dit allen
vol overtuiging, wetende dat ze
flink uit hun comfortzone gejaagd
zullen worden op zoek naar loutering, inspiratie en avontuur. Het
zijn stuk voor stuk persoonlijkheden die het lef hebben om stevige
uitdagingen aan te durven en willen gaan, zowel op sportief als persoonlijk gebied. De vijf BN’ers met
een bijzonder (levens)verhaal,

Nieuwe serie Chateau Meiland
Bij SBS6 is vanaf 31 augustus een nieuw seizoen
van Chateau Meiland te zien. Ook dit keer volgen we de avonturen van kasteelheer Martien
Meiland, zijn steun en toeverlaat Erica, dochters
Maxime en Montana en kleindochter Claire. Dit
seizoen staat in het teken van, hoe kan het ook
anders: de terugkeer naar Nederland. De coronacrisis heeft de beslissing om het kasteel te koop te
zetten in een stroomversnelling gebracht. De fa-

milie heeft in Hengelo een nieuw stulpje op de
kop getikt en zal het Franse leven uiteindelijk
achter zich laten. Het besluit om Chateau Marillaux te verkopen betekent nóg meer werk aan de
winkel. Openstaande klussen worden opgepakt
en de eindeloze to do lijst wordt afgestreept. Door
corona is de familie op elkaar aangewezen en
steken ze gezamenlijk de handen uit de mouwen.
Het kasteel moet verkoopklaar worden gemaakt.
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Winwoord: IMPRESSIONIST

Uithuizen:
Wehe-den Hoorn:

De Cederborg
Middelstum:

Zondag 11.00 uur dienst en woensdag 19.30 uur
dienst. Internationale diensten. Vertaling anderstaligen aanwezig.
Livestream via www.cederborg.nl

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 Marchand
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
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 opgave
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo:
Zondag 09.30 uur ds Landman (dienst in Immanuëlkerk)
Bedum:
Zondag 09.30 uur ds Alblas (uitgezonden dienst
via kerktv/radio)
Huizinge:
Zondag 09.30 uur mvr Sikkema (dienst in Johannes de Doperkerk, opgave bezoekers verplicht via pghuizinge.aanmelden@gmail.com)
Kantens:
Zondag 09.30 uur drs Lemmens (gezamenlijke
dienst in BOAZ-kerk Westeremden)
Leens:
Zondag geen opgave
Mensingeweer:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Zondag 10.00 uur ds Nijland-Bayeu (dienst in
Hoeksteenkerk)
Niekerk:
Zie Ulrum
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur ds Van Beyeren-Van Bergen
Henegauwen (Roden)
Stitswerd:
Zie Kantens
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur mvr Prins-Pestoor (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 ds Kristensen (dienst in Sebastiaankerk)
Winsum:
Zondag geen opgave
Zandeweer:
Tot nader bericht geen dienst

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 en 14.30 uur leesdienst
Uithuizen:
Zondag 11.00 uur leesdienst (online dienst)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds Driest (te volgen op
www.kerkdienst gemist); voorlopig geen middagdiensten
Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum:
Zondag geen opgave

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
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 leesdienst en 15.00 uur ds
M.A. Sneep

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

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 P0546

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

HORIZONTAAL: 1 plezier; 6 protest; 12 muts; 14 eker; 15 r.-k.;
17 Se; 18 kas; 20 el; 21 pi; 22
sla; 24 monster; 27 van; 28
oost; 30 Basic; 31 Maas; 32 os;
33 W.L.; 35 pel; 36 Ee; 37 le; 38
vier; 40 Reno; 42 binnen; 43
karton; 45 stem; 47 Isar; 49 ad;
51 in; 52 lor; 54 Ta; 55 VN; 56
laag; 58 jofel; 60 luid; 62 hap;
63 profiel; 65 Ido; 66 ed.; 67
ma; 68 mes; 69 o.k.; 71 er; 72
park; 74 neen; 76 restant; 77 piranha.

Kloosterburen:

tp://waardevolleven.nl/preken/livestream.html
Zondag 11.00 Eucharistieviering door pastor
Wubbels
Zondag 09.30 uur Eucharistieviering door pastor
Wubbels
Zondag 09.30 uur viering door Werkgroep Liturgie
Zondag geen dienst; zie Kloosterburen

VERTICAAL: 1 persoon; 2 em.; 3
zus; 4 item; 5 es; 7 re; 8 oker; 9
tel; 10 er; 11 twinset; 13 basset;
16 klos; 18 knap; 19 stil; 21
paal; 23 as; 25 Ob; 26 e.c.; 27
v.a.; 29 twintig; 31 mentaal; 34
lenen; 36 eerst; 38 vis; 39 rem;
40 RAI; 41 oor; 44 malheur; 46
koffer; 48 Andorra; 50 daad; 52
loom; 53 reis; 55 vide; 57 A.P.;
58 jr.; 59 le; 61 ui; 63 para; 64
loer; 67 mat; 70 kea; 72 PS; 73
kn; 74 Ni; 75 N.N.

R.K. Kerk
Bedum:
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© Persbelangen P0546
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KRUISWOORDPUZZEL P0546
HORIZONTAAL: 1 vermaak; 6 verzet; 12 hoofddeksel; 14
knaagdier; 15 godsdienst; 17 selenium; 18 geldla; 20 oude
maat; 21 getalletter; 22 groente; 24 staal; 27 voorzetsel; 28
windrichting; 30 programmeertaal; 31 Europese rivier; 32
rund; 33 westerlengte; 35 schil; 36 water in Friesland; 37
Frans lidwoord; 38 hoofdtelwoord; 40 plaats in Amerika; 42
intern; 43 bordpapier; 45 spraakvermogen; 47 rivier in Duitsland; 49 ten bedrage van; 51 voorzetsel; 52 vod; 54 tantalium;
55 Verenigde Naties; 56 gemeen; 58 aardig; 60 schel; 62
beet; 63 zijaanzicht; 65 wereldtaal; 66 editie; 67 familielid; 68
snijwerktuig; 69 in orde; 71 daar; 72 wandelplaats; 74 ontkenning; 76 overblijfsel; 77 roofvis.
VERTICAAL: 1 individu; 2 emeritus; 3 familielid; 4 issue; 5
boom; 7 zangnoot; 8 berggeel; 9 ogenblik; 10 daar; 11 dameskleding; 13 jachthond; 16 spoel; 18 geleerd; 19 geruisloos; 21 mast; 23 spil; 25 rivier in Rusland; 26 uit het hoofd;
27 van af; 29 hoofdtelwoord; 31 geestelijk; 34 voorschieten;
36 aanvankelijk; 38 waterdier; 39 vertrager; 40 congrescentrum; 41 handvat; 44 pech; 46 reiskist; 48 Europees staatje;
50 handeling; 52 traag; 53 tocht; 55 deel van een gebouw; 57
waterstand; 58 de jongere; 59 Frans lidwoord; 61 bolgewas;
63 valschermspringer; 64 botterik; 67 dof; 70 vogel; 72 naschrift; 73 kanon; 74 nikkel; 75 de onbekende.

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens:
Zondag geen opgave
Ulrum:
Zondag geen opgave
Doopsgezinde Kerk:
Middelstum:
Voorlopig geen diensten of bijeenkomsten
Uithuizen:
Zondag geen dienst
Zijldijk:
Dienst te Zijldijk, 10.00 uur. Ds. Van der Meer
Dorpskerk Rottum:
Rottum:
Tot nader bericht geen dienst
Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum:
Zondag 10.00 uur dienst (live-stream via ht-

De tweede
moord in
Baaiduinen

door Antoon Engelbertink
Dus begint hij weer over de undercoveroperatie van agente Simone Poeldijk
alias Gerda in Spanje. De gewraakte verklaringen van haar mag de rechtbank
niet meewegen, houdt hij hen voor.
Uit de bijna onmerkbare drievoudige reactie meent hij op te mogen maken dat
hij een punt heeft gescoord. Blunder van
de staande magistratuur. Mooi zo, het
doel heiligt de middelen.
Het gezicht van de aanklager straalt echter uit dat hij onzin uitkraamt. Maar diens
ruime toga voorkomt dat ook maar iemand in de rechtszaal de zweetplekken
onder de harige oksels kan zien.
“Tot slot, edelachtbare heren en mevrouw, wil ik u er graag op wijzen dat
mijn cliënt geen enkel geldelijk gewin
overhoudt aan deze vervelende kwestie.

Vrijdag 31 juli
Zaterdag 1 augustus
Zondag 2 augustus
Maandag 3 augustus
Dinsdag 4 augustus
Woensdag 5 augustus
Donderdag 6 augustus

Lauwersoog
hoog
hoog
08.08 20.48
09.26 21.55
10.20 22.55
11.14 23.54
11.49
--.-00.30 12.36
01.10 13.04

De FIOD heeft beslag
gelegd op het totale
bedrag dat op zijn Duitse rekening staat. Mijn
cliënt doet er graag afstand van, de FIOD kan
er volledig en vrijelijk
over disponeren. Nu
de vermeende moord
door mijn cliënt niet
overtuigend is bewezen noch aannemelijk
is gemaakt, verzoek ik
vrijspraak van de ten
laste gelegde beschuldigingen en eis ik onmiddellijke invrijheidsdeel 43
telling van mijnheer.”
Mr. Pieter Knall gaat
zitten, hij voelt zich
heel prettig. Gelukkig bijna. Dat wordt
vanavond een V.S.O.P.-tje.
Drie weken later is de uitspraak van de
rechtbank conform het verzoek van de
raadsman. De dader van de tweede
moord in Baaiduinen ligt juridisch en figuurlijk gezien op het kerkhof. Met een
heleboel in beslag genomen centen.
De jaarwisseling was nogal hectisch verlopen. Zelfgemaakte bommen kostten
vier jongelui het leven. Het vroor al een
paar weken flink en diverse auto’s gleden
de weg af in het water of botsten tegen
de vangrail of andere obstakels. De autoschadebedrijven maakten overuren, zaten dik in de winst.
Alex mag inmiddels al weer twee weken
autorijden. Hij is die woensdagmorgen al
vroeg op weg naar Dalen, de Hutten-

Uithuizen
hoog
hoog
08.43 21.23
10.01 22.30
10.55 23.30
11.49 00.29
12.24
--.-01.05 13.11
01.45 13.39

Delfzijl
hoog
hoog
09.45 22.25
10.56 23.26
11.56
--.-00.26 12.46
01.20 13.34
02.05 14.07
02.45 14.44

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
Schoolstraat Oosteinde in Uithuizen, zo wil de tekst ons doen geloven. We bevinden ons echter in de
Burchtstraat, later Borgstraat genoemd. De Burchtstraat ging over in de Burchtweg (later Borgweg)
en de molen op deze opname uit circa 1905 is de Aurora. Aurora is de godin van de dageraad. De molen is in 1931 deels afgebroken en bevond zich op de hoek met de Talmaweg, achter eerst de GADO-remise en later de Wijbo-vestiging. De restanten werden tussen 1969 en 1974 verwijderd.

heugte. Bij het terrein voor dagrecreanten zet hij zijn auto uiterst links weg. Het
is half negen. De valse nummerborden
laat hij voor de zekerheid nog maar even
zitten.
Er is geen portier te bekennen, dus trekt
hij zijn pet diep over zijn oren en loopt hij
met opgeslagen kraag over een smal
paadje achter de huisjes langs. Zo ontwijkt hij de receptie ook. Af en toe komt
hij een vakantieganger tegen. Dan kijkt
hij de andere kant op en mompelt wat.
Niemand hoeft te weten dat hij hier
loopt. De kans is klein maar ze kunnen
hem best wel herkennen en wat schiet hij
daarmee op?
Niet ver van het huisje dat hij vorig jaar
zelf had gehuurd, tegen de afrastering
aan, tikt hij driemaal tegen de ruit. Meteen daarop wordt de deur geopend en
stapt hij het halletje en daarna de woonkamer binnen. De deur wordt vlug gesloten. Ze valt hem om de hals en kust hem
heftig.
“Hallo, mijn schat, ben je er weer? Gelukkig. Geen troep op de weg?”
“Nee. Bij de Witte Paal was het oppassen
geblazen met het bos links en rechts van
de weg maar de rest was goed te doen.”
“Mooi, Alex, ga zitten dan zet ik een bakkie. Ik heb ook wel zin.”
“Ja, oké, heb je goed geslapen, Susanne?”
Susanne loopt naar het keukentje en
rommelt wat in de kastjes.
Ze moppert luid: “Wat denk je met deze
kou! Alleen in bed! Bah, daar is toch
niets aan.”
“Vertel mij wat! Voor de centen kun je de
helft van het bed beter verhuren.”

“Ja. En die huisjes zijn echt niet berekend op de winterdag. Ik moet de verwarming bijna de hele nacht laten branden maar dat heb ik je de vorige keer
ook al verteld, hè? Blijf je deze week
hier? Toe dan. Wat kan jou het schelen?”
smeekt ze hem.
Alex staat op en kijkt uit het raam. De vitrage is uit voorzorg helemaal dicht, tegen de inkijk. Een wilde vrijpartij kan binnen twee minuten ontstaan bij hen. Ter
plekke en dan is er geen tijd om de gordijnen ook nog te sluiten.
Bij de bosrand huppen een paar eksters.
De dieren hebben moeite met het vinden
van eten maar hij heeft Susanne gewaarschuwd niets in de sneeuw te gooien. Er
kan ook ongedierte op af komen. Toen
heeft ze een korst kaas aan een takje gehangen.
Een hele week hier blijven? Het is een
aanlokkelijk vooruitzicht. In de buurt
waar hij woont, zeggen ze nog wel goeiendag tegen hem maar ze houden zich
behoorlijk op de vlakte. Als het kan, mijden ze hem. Is ie een moordenaar of
niet? Die vraag leest hij van hun gezichten. Sommigen reageren positief en liberaal. Vrijspraak is vrijspraak.
Anderen denken dat de politie gefaald
heeft. Als er een graf gegraven wordt
achter je zomerhuisje en de politie vindt
daar het vergane lijk van je vriendin met
jouw ring nog om de botten dan ben jij
de moordenaar. Punt. Geen gelul. De
duivel is ook nog nooit veroordeeld door
het gerecht en toch draagt ie alle kwaad
van de wereld op zijn schouders.
“Oké, meisje, ik blijf. Ze zullen wel denken dat ik weer een nieuwe date heb

maar daar trek ik me niks van aan. De
buurvrouw zei dat de vorige keer trouwens ook al zo half en half maar toen
heb ik haar wijsgemaakt dat ik bij mijn
broer ging logeren.”
“Bij wie?”
“Bij mijn broer maar ik heb helemaal
geen broer, haha.”
“Alsjeblieft, één koffie voor mijnheer.
Koekje erbij of liever een knuffel?”
“Allebei, kan dat ook?” lacht hij.
Maar Susanne gaat er niet op in, schuift
een stoel aan en blaast in haar koffie.
Nadenkend zegt ze: “Vertel eens, wat
stond er allemaal in de uitspraak van het
Hof? Wat zei de rechter over Maarten?
Werd mijn naam nog genoemd?”
“Susanne toch! Natuurlijk werd jouw
naam genoemd, ik weet niet hoe vaak
wel niet. Wat is dat…”
“Nee, suffie, niet mijn eigen naam maar
de naam van die mevrouw die je ehm…”
“Oh, zeg dat dan. Nee, Bea Middelink
werd niet genoemd. Zou ook vreemd zijn
want officieel bestaat ze niet op Terschelling. Ze woonde er al tijden zo illegaal als
duizend Surinamers in de Bijlmer, maar
dat was jullie geheimpje vertelde je me
later en de politie gaat niet op zoek naar
zulke mensen op het eiland. Dat kan hun
niets schelen. Er is immers geen aanklacht of overtreding in het spel. Het zijn
maar toeristen…”
“Ja, dat is zo,” knikt Susanne, “het zijn
maar toeristen…”

Wordt vervolgd
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Hobbykwekerij De Streekhof
Den Andel “fruitbedrijf”
Deze week nog volop bessen
zelf te plukken, rood, wit en zwart
Sanctus Hubertus pruimen voor uw taarten
en jams, halfrijp geplukt
Kersen nu ook van Oudenbosch,
Nederlandse aardbeien
De Opal pruimen zijn ook klaar!
Verkoop tot 12.00 uur op do. vrij. en zat.
06-12065989
TUINCENTRUM DOFF Eltariek
Oudedijk 63, Uithuizen
0595-433845
Aanbieding 1 jarige zomerbloeiers: 5 voor 5 euro
OPEN: di. t/m vrij. van 9.00-17.30 en za. van 9.00-17.00
Maandag en zondag gesloten.
Wij bezorgen in de directe omgeving
voor een kleine vergoeding.
Vaste planten, (fruit)struiken,
boompjes, div. kruiden.
Groenteplanten sla, andijvie, bloemkool,
spitskool, boerenkool en prei.

Tuinieren

Landbouw

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

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

Volg ons op Facebook
of kijk op de website Tuincentrumdoff.nl

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

Diversen
Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

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

Aardappelen Doré en
Frieslander
andijvie-, sla-,
boerenkoolplanten
Div. groenten
Komkommers, courgettes, tomaten, tuinzaden,
scharreleieren
Fam. Ten Hove,
Trekweg 38,
Doodstil (Zandeweer),
0595-432927.

7 Gallagher
schapennetten; 4 maal 50
ton Petrussilo inclusief
2 losvijzels en 2 vulvijzels.
Tel. 06-10159108.
Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503
Wegens omst.heden aanhanger, ook geschikt voor
motoren; zitmaaier Coronet
9; dames- en herenfiets;
elektr. fiets; antieke kinderwagen met oude poppen
en beren; oude hang- en
staande lampen enz. enz.
Tel. 0596-623808.
Ommelander Courant:
regionaal de beste.
Nwe. aardappelen Doré
en Frieslander; uien.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum
0595-491365.
De Luingahof Bierum
Wij zijn weer open vanaf
donderdag 30 juli
13.00 uur! Volop pruimen,
zomerappels, fruit, groenten, nieuwe aardappelen,
bio-vlees, boerenkaas.
Openingstijden vanaf
30 juli: di. t/m do. 13-18 uur,
vrij. 9-18 uur, zat. 9-17 uur.
Borgsingel 9 Bierum,
0596-591859.
www.luingahof.nl
Bloembollen 75% korting;
2 bolchrysanten €7.99;
Hebe Addenda €4.99; 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
LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur natuurproduct, dus milieuvriendelijk. Project- en Woninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Loppersum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

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

Te huur gevraagd
Vrijstaande woning
in omgeving Uithuizen /
Uithuizermeeden.
Huur ± €900,- per maand.
06-17468233

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.

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL
Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl
Tel. 0595-438332

Dieren
Leg- en sierkippen
en kippenhokken.
Pluimveebedrijf
Kuipers. Tel: 0599-612038

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

Gevraagd personeel
Voeger,
voor een tuinmuurtje.
Tel. 0598-393945.

Tuinieren

De beste winkelwagenmunt die u kunt wensen
DE HOFENIER
Ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen. Zowel particulier als bedrijf!
Uw hovenier.
tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op reumanederland.nl/
winkelwagenmuntje
IBAN: NL64ABNA 0433 533 633
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