
Waarin opgenomen ‘De Ommelanden’, ‘De Koerier’ (Ommelander editie) en ‘De Hogelandster’ (De Marne)Dinsdag 22 december 2020 Totaaloplage 29.500 (incl. De Ommelander) 138e jaargang - nummer 10232 PAGINA’S

DELFZIJL

SPIJK

WINNEWEER

UITHUIZEN
UITHUIZERMEEDEN

ZOUTKAMP
BAFLO

LOPPERSUM

WINSUM

LEENS

BEDUM

HAREN VEENDAM

NIEUWESCHANS
HOOGEZAND-SAPPEMEER

GRONINGEN
ADUARD

GROOTEGAST

ZUIDHORN

LEEK
MARUM

APPINGEDAM

WINSCHOTEN

OUDE PEKELA

NIEUWE PEKELA

STADSKANAAL

MUSSELKANAAL

TER APEL

Bewolkt en geregeld
een bui. Later in 
de week ook af en 
toe wat zon.

60

30

Eemsdelta moet zeven tot
tien miljoen bezuinigen

Winkel-
etalage van
John Bos
in Bedum
verveelt

nooit 
Pagina 9

Lintjes voor
Lopster

raadsleden

Pagina 3

Hans 
Kosmeier
neemt na

32 jaar
afscheid van
Verhildersum

Pagina 9

LOPPERSUM- De nieuwe gemeente Eemsdelta zal de
komende jaren zeven tot tien miljoen euro moeten bezui-
nigingen. Dat is de conclusie die wordt getrokken in het
coalitie-akkoord dat vrijdag door Lokaal Belang, CDA,
Christen Unie en VVD naar buiten is gebracht. 

De nieuwe gemeente gaat van
start met vijf wethouders. Jan
Menninga, Hans Ronde en Mein-
dert Joostens gaan door namens
Delfzijl, Annalies Usmany was
wethouder in Appingedam en Pier
Prins vervulde die functie al in
Loppersum. Dat betekent dat er
vijf ervaren wethouders aan het
roer van de nieuwe gemeente ko-
men te staan.
Al in een vroeg stadium is het fi-
nancieel perspectief van Eemsdel-
ta in kaart gebracht. Het perspec-
tief is niet rooskleurig. Om de be-
groting van Eemsdelta meerjarig
in balans te krijgen is een ombui-
ging noodzakelijk van ongeveer ze-
ven tot tien  miljoen euro in 2024.
Om de mogelijkheden voor deze
ombuiging in beeld te krijgen
heeft een herijking plaatsgevon-
den van de beschikbare middelen,
afgezet tegen en getoetst aan de
uitdagingen en opgaven waar
Eemsdelta voor staat.
,,Om Eemsdelta financieel in ba-
lans te krijgen is ons uitgangspunt
om in 2024 een structureel en
reëel sluitende meerjarenbegro-
ting te hebben. Bezuinigingen zijn
daarbij onvermijdelijk. We nemen

de tijd om samen met de gemeen-
teraad zorgvuldige keuzes te ma-
ken ten aanzien van noodzakelijke
bezuinigingen en hebben daarbij
nadrukkelijk oog voor de maat-
schappelijke effecten. Ruimte
voor nieuw beleid zoeken we in
eerste instantie zoveel mogelijk in
externe bronnen”, aldus het coali-
tie-akkoord.
,,We voeren een behoedzaam fi-
nancieel beleid, hebben oog voor
risico’s en willen onze financiële
buffers op peil houden. We gaan
daarom terughoudend om met de
inzet van de algemene reserve als
dekkingsmiddel in de begroting.
We zullen terughoudend omgaan
met lastendrukverhoging voor in-
woners, organisaties en bedrij-
ven.”
Woonlasten vormen daarbij voor
een belangrijk vertrekpunt. ,,Het
betaalbaar houden van woningen
voor onze inwoners vinden we van
groot belang”, aldus de partijen.
Er kunnen alleen plannen worden
ontwikkeld als er financiële dek-
king is. Zonder dekking geen plan.
,,Als wij moeten bezuinigen, vin-
den wij het fair dat ook de ge-
meenschappelijke regelingen
waarin wij deelnemen een bijdra-
ge leveren. Wij willen in afstem-
ming met de andere Groninger ge-
meenten een opdracht verstrek-
ken om een nader te bepalen taak-
stelling te formuleren in de rich-
ting van onze gemeenschappelijke

regelingen.”
Het coalitieakkoord is gebaseerd
op zes maatschappelijke uitdagin-
gen die de komende bestuurspe-
riode centraal staan. Ze vormen
het fundament van dit akkoord, te
weten Aardbevingen de baas;
Meer mensen aan de slag; Voorbe-
reid op minder mensen en het bin-
den van jongeren; Toekomstbe-
stendige zorg en ondersteuning;
Verduurzamen van de energiebe-
hoefte; Recreatie en Toerisme.

Bouw Vopak-zonnepark
start begin volgend jaar
EEMSHAVEN - Vopak Solar
Park Eemshaven start begin
volgend jaar met de bouw van
een nieuw zonnepark in de
Eemshaven. Het complex krijgt
een capaciteit van circa 25 me-
gawatt, goed voor het stroom-
verbruik van ongeveer 8.000
Nederlandse huishoudens. 

Vopak Solar Park Eemshaven is
een joint venture van Groningen
Seaports, Vopak en fondsen be-
heerd door Whitehelm Capital. 
Het zonnepark wordt gebouwd op
19 hectare grond rondom de Vo-
pak Terminal in de Eemshaven.
De verwachting is dat in het derde
kwartaal van volgend jaar de eer-

ste groene stroom kan worden ge-
leverd aan het elektriciteitsnet. 
Timo Spaninks, managing director
bij Vopak: ,,Dit project past goed
binnen de ambitie van Vopak om
samen met partners infrastruc-
tuur-oplossingen te ontwikkelen
voor duurzame energie. Het stelt
ons tevens in staat om meer kennis
en ervaring op te doen met elektri-
citeit als energiedrager.’’
Ook Cas König, directeur van Gro-
ningen Seaports, is enthousiast.
,,Dit zonnepark is een prachtige sa-
menwerking van betrokken partij-
en. En door onze deelneming
wordt ook het lokale karakter van
het project gewaarborgd. Daar-
naast zijn wij blij dat bedrijven als
Vopak en Whitehelm in ons gebied
durven te investeren in duurzame
energie, zeker in deze tijden. Lo-
kaal geproduceerde groene ener-
gie is van groot belang voor ons om
het havengebied duurzamer te ma-
ken en daarmee de energietransi-
tie vooruit te helpen. Dit straalt
ook af op bedrijven die zich hier
willen vestigen, juist vanwege de
beschikbaarheid van duurzame
energie.”

Zo moet het zonnepark bij Vopak er uiteindelijk uit gaan zien. 

Wessel Schevernels, bestuursvoor-
zitter van Vopak Terminal Eems-
haven en senior investment direc-
tor bij Whitehelm: ,,Whitehelm is
verheugd om naast haar investe-
ring in Vopak Terminal Eemsha-
ven, wederom met haar partners
Vopak en Groningen Seaports, een
duurzame bijdrage te kunnen leve-
ren aan de Nederlandse energieze-
kerheid en de transitie naar kli-
maatneutrale stroomproductie.’’

Raad Het Hogeland gaat
zich buigen over Taalhuizen
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meenteraad van Het Hogeland
buigt zich binnenkort over het
Uitvoeringsplan Taalhuizen.

In de gemeente zijn vier Taalhui-
zen. Ze zijn gevestigd in Bedum,
Leens, Uithuizen en Winsum. In de
taalhuizen werken lokale organisa-
ties samen. Doel is vooral laagge-
letterdheid tegen te gaan. Rond de
vier- tot vijfduizend Hogelandsters
kunnen als zodanig worden aange-
merkt.
Deze mensen kunnen in de taalhui-
zen terecht om de lees-, schrijf- en
rekenvaardigheid te verbeteren.
Ook wordt er aandacht besteed
aan digitale vaardigheden. De taal-
huizen worden gerund door vrij-
willigers.
Het uitvoeringsplan is opgesteld
door de organisaties die in de taal-
huizen samenwerken. In het plan
staat wie welke taken op zich
neemt en wie waarvoor verant-
woordelijk is. De activiteiten rich-
ten zich de komende jaren vooral
op het werven van deelnemers met
Nederlands als moedertaal. Ook
het screenen van inwoners die een
uitkering aanvragen door middel
van de taalmeter heeft de aan-
dacht.

Visserijmuseum wil leugenbankje

ZOUTKAMP - Het Visserijmuseum in Zoutkamp
wil met de gemeente Het Hogeland in gesprek
over de overname van het leugenbankje  (foto)
in het vissersdorp. Het bankje staat op een lijst
van vastgoed waar de gemeente wel van af wil.
,,Het leugenbankje is voor het dorp van grote

cultuurhistorische waarde en daarom is het be-
langrijk dat het gebouwtje in zijn huidige func-
tie blijft bestaan. Wij willen het bankje graag in
beheer nemen en hebben onze interesse per brief
bij de gemeente kenbaar gemaakt’’, aldus Anouk
Bakker van het Zoutkamper museum.

Provincie steekt geld in
dorpshuis Loppersum
LOPPERSUM - De provincie
steekt 150.000 euro in aanpas-
sing van het dorpshuis in Lop-
persum. Er moet een multifunc-

tioneel centrum met zorgvoor-
zieningen ontstaan.

In totaal krijgen zes leefbaarheids-
projecten in de provincie 441.400
euro subsidie. Behalve naar Lop-
persum gaat er provinciaal geld
naar Winschoten en Harkstede,
met name om haalbaarheidsonder-
zoeken op zorggebied te financie-
ren. Verder steekt de provincie
geld in een plan om het dorpshuis
in Woldendorp aan te passen voor
nieuwe zorgfuncties. In Groningen
en Veendam draait het om het
slimmer organiseren van de zorg
op afstand en versterking van de
samenwerking tussen zorgverle-
ners.

‘Nieuwe initiatieven’
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,De zorg ontwikkelt zich snel en
met horten en stoten. Oude zorg-
vormen veranderen, verdwijnen
soms en maken plaats voor nieuwe
initiatieven. Uiteindelijk hebben
we één belang: dat iedereen de
zorg krijgt die hij of zij nodig
heeft. Dichtbij als het kan en als
dat nodig is verder weg, maar dan
wel goed en snel bereikbaar. De
subsidies die we nu verstrekken,
helpen hierbij.’’

De provincie steekt 150.000 euro in aanpassing van het dorps-
huis in Loppersum (foto Joop Siepel).

Creatieve 
oplossing voor
opspelden K.O.
LOPPERSUM - Tijdens de laat-
ste raadsvergadering van Lop-
persum zijn donderdag, zoals el-
ders in deze editie valt te lezen,
drie koninklijke onderscheidin-
gen uitgereikt. Omdat de verga-
dering in het gemeentehuis
werd gehouden, mochten er
geen bezoekers aanwezig zijn en
dus ook familieleden om de ver-
sierselen op te spelden. Daar
had men echter iets creatiefs op
bedacht. In het midden was een
paspop neergezet waarop de
drie kandidaten hun jas of vest
konden hangen. Burgemeester
Engels speldde hier de onder-
scheiding op en daarna kon het
kledingstuk weer worden opge-
haald en aangetrokken.

Kerstwandeling
geannuleerd
KANTENS - De kerstwandeling
‘Midden in de Winternacht’ in
Kantens gaat niet door. De drie
kerken die de tocht organiseren,
hebben dit moeten besluiten van-
wege de aangescherpte corona-
maatregelen. 
De kerstwandeling had op 24 de-
cember moeten plaatsvinden. De
route was uitgestippeld langs de
Dorpskerk-Antoniuskerk, gerefor-
meerde kerk vrijgemaakt en chris-
telijk gereformeerde kerk.

Derde beving in
week bij Rottum
ROTTUM - Bij Rottum heeft zich
zaterdag om 7.24 uur een beving
voorgedaan. Het was de derde bin-
nen een week. Dit keer met een
kracht van 1.3. Vorige week maan-
dagnacht was er een beving met
een kracht van 1.0. Bijna 24 uur la-
ter was het weer raak, toen met
een kracht van 0.5. De drie bevin-
gen vonden dicht bij elkaar plaats,
even ten zuiden van de Helwerder-
maar, vlak bij Bethlehem.
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K.O. voor Jan van Heerde
LOPPERSUM - Het raadslid Jan van Heerde van de gemeente Lop-
persum heeft donderdag tijdens de buitengewone raadsvergadering
een koninklijke onderscheiding ontvangen. Van Heerde kreeg de on-
derscheiding, omdat hij ruim 12 jaar raadslid is geweest voor de
ChristenUnie. Hij mag zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau
noemen. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester
Hans Engels. Foto: Jan Pitt.

Lintje voor Lies Oldenhof
LOPPERSUM - Oud-gemeenteraadslid van Loppersum, Lies Ol-
denhof, heeft donderdag tijdens de buitengewone raadsvergadering
een koninklijke onderscheiding ontvangen. Oldenhof kreeg de on-
derscheiding, omdat zij ruim 12 jaar raadslid is geweest voor de
Partij van de Arbeid. Van 2008 tot 2019 was zij fractievoorzitter
van deze partij. In 2019 heeft ze haar functie als raadslid neerge-
legd en is ze fractie-assistent geworden. Ze mag zich voortaan Lid
in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Zij kreeg de onderscheiding
uit handen van burgemeester Hans Engels. Foto: Jan Pitt.

K.O. voor Chris Bultje
LOPPERSUM - Raadslid Chris Bultje van de gemeente Loppersum
heeft donderdag tijdens de buitengewone raadsvergadering een ko-
ninklijke onderscheiding gekregen. Bultje ontving de onderschei-
ding, omdat hij vanaf 2002 (met een onderbreking) ruim 18 jaar
raadslid is geweest voor de Partij van de Arbeid. De laatste twee
jaar was hij fractievoorzitter van deze partij.  Bultje mag zich
voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij kreeg de
onderscheiding uit handen van burgemeester Hans Engels. Foto:
Jan Pitt.

Groningen wil geen nieuwe
opvanglocaties vluchtelingen
GRONINGEN - Het is niet no-
dig om in Groningen nieuwe
opvanglocaties voor vluchtelin-
gen in te richten. Het blijft dus
bij opvanglocaties in Ter Apel,
Delfzijl en Musselkanaal.

Alle commissarissen van de Ko-
ning kregen in juni de vraag om
een plan voor de opvang van
vluchtelingen in hun provincie op
te stellen. Het Rijk wilde zo het

landelijke tekort aan opvangplek-
ken oplossen. Het Groningse plan
is onder leiding van commissaris
van de Koning René Paas gemaakt
door de Groninger gemeenten, het
Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers (COA) en de provincie. Als
uitgangspunt namen zij de afspra-
ken die eerder voor de bestaande
opvanglocaties voor vluchtelingen
(Ter Apel, Delfzijl, Musselkanaal)
met het COA zijn gemaakt. Dit le-
vert voldoende opvangplekken op,
waardoor het niet nodig is om
nieuwe opvanglocaties te begin-
nen.
De Groningse instanties hebben
ook gekeken naar mogelijkheden
om de opvanglocaties flexibeler te
gaan gebruiken. Door bijvoorbeeld
uit te breiden als er onverwacht
meer vluchtelingen naar Neder-
land komen. Of juist te krimpen
bij een flinke daling. In Groningen
is men geen voorstander van deze
flexibilisering. Een verhoging van
het aantal vluchteling brengt het
goede functioneren van de opvang-
locaties in gevaar, zo wordt ge-
steld. Dat geldt ook bij een verla-

ging van het aantal doordat de
voorzieningen in de centra onder
druk komen te staan. Daarom
moet een vermindering van plek-
ken wat Groningen betreft over al-
le locaties worden verdeeld. 
Om de drie Groningse opvangloca-
ties ook te gaan gebruiken voor an-
dere doelgroepen, vinden de Gro-
ningse instanties ‘niet realistisch’.
Het Rijk wilde weten of AZC’s mis-
schien onderdak kunnen bieden
aan studenten of arbeidsmigran-
ten, als er langere tijd minder
vluchtelingen komen. Dat lijkt
Groningen een brug te ver. Met na-
me voor studenten zijn de reistij-
den van de meeste AZC’s naar lo-
caties van mbo-opleidingen, hoge-
scholen en de RuG te fors.

Raad Hogeland betreurt
afhaken van VVV Bedum 

Flinke botsing bij Eenrum
EENRUM - Op de Aagtsweg tussen Eenrum en Wehe-den Hoorn zijn maandagochtend twee voertui-
gen met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokken auto’s knalde daarna tegen een boom. De
bestuurders van beide voertuigen konden op eigen kracht hun zwaar beschadigde auto verlaten. De
bestuurder van de personenauto raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis in Gronin-
gen gebracht. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd. Foto: ProNews.

NOORD-GRONINGEN - De raad van Het Hogeland is
woensdagavond unaniem akkoord gegaan met het voor-
stel van het college van burgemeester en wethouders om
te komen tot één toeristische organisatie in de gemeen-
te. Men betreurt het echter dat de VVV-organisatie in
Bedum, zoals gemeld, is afgehaakt bij de besprekingen
met de Stichting Promotie Waddenland, die Het Hoge-
land in de toekomst op de toeristische kaart moet gaan
zetten.

De fracties hopen dat de VVV Be-
dum, met vele jaren ervaring en
een groot aantal vrijwilligers, toch
weer zal aanhaken. Men heeft wet-

houder Theo de Vries opgedragen
hierbij een bemiddelende rol te
spelen. Verder vindt de raad dat
ook Swanny Beukema betrokken
moet blijven bij de toeristische
toekomst van Het Hogeland. De
Pieterbuurster geeft al jaren suc-
cesvol de UIT-agenda Da’s Ja Goud
uit, maar komt niet voor in de
plannen van Promotie Wadden-
land.

CDA-raadslid Harma Dost vindt
dat de stichting ook iets aan de
naamgeving moet doen. ,,Het Ho-
geland is veel meer dan de Wad-
den.’’ Zij kwam met de suggestie
Wadden- en Wierdenland. Linda
Visser van Lokaal Sociaal vindt
eveneens dat de huidige naam niet
goed de lading dekt.

Dat Anne Marie Smits namens
GroenLinks de woordvoering van
dit agendapunt deed, is zeer op-
merkelijk. De toeristisch onderne-
mer is namelijk mede-oprichter en
adviseur van Stichting Promotie
Waddenland, de club die vanaf
2021 jaarlijks heel veel subsidie-
geld van Het Hogeland gaat ont-
vangen. Smits, die zeker als oud-
wethouder zou moeten weten dat
met een dubbele pet raadsbeslui-
ten nemen bepaald niet handig is,
ging, uiteraard, akkoord met het

raadsvoorstel. En dat geldt ook
voor de overige fracties.
Theo de Vries benadrukte dat de
gemeente alleen maar subsidie-
geld aan Stichting Promotie Wad-
denland gaat verstrekken en er
verder volledig buiten staat. ,,Het
is een private organisatie voor en
door ondernemers. We hopen bin-
nenkort het jaarplan van de stich-
ting te ontvangen. Daarin worden
de kaders en doelstellingen be-
noemd. Ook wij betreuren het dat
de VVV Bedum is afgehaakt. Ik zal
binnenkort een poging doen om al-
le neuzen weer in dezelfde richting
te krijgen. Ons streven was en is
om tot één organisatie te komen.
En wij hebben hierbij voor Promo-
tie Waddenland gekozen. Sugges-
ties over een wijziging van de
naam en Da’s Ja Goud geef ik
door, maar dat is verder aan de
stichting.’’

’Het was wel even wennen’
LOPPERSUM - Ook voor waar-
nemend burgemeester Hans
Engels is het donderdag de
laatste raadsvergadering in
Loppersum geweest. Hij heeft
de periode van het afscheid
van Albert Rodenboog tot de
herindeling overbrugd. ,,Het
was wel even wennen”, beken-
de raadsnestor Aagtje Elder-
man-Star in haar afscheidsver-
haal namens de raad. 

In oktober 2018 maakte Hans En-
gels zijn entree als burgemeester
en dat was tevens zijn debuut als
raadsvoorzitter. ,,Na de periode Al-
bert Rodenboog was het wel even
wennen, want jij zit de vergaderin-
gen op je eigen wijze voor, met on-
derkoelde humor en soms licht sar-
castische opmerkingen. Maar je
bent welbespraakt en weet inge-
wikkelde zaken helder voor het
voetlicht te brengen. Je hebt een
scherp analytisch vermogen en

bent prettig in de omgang.”
,,Dat zijn hele mooie woorden. Dat
had ik zelf niet kunnen zeggen.
Het doet me echt wel wat, wat je
hebt gezegd”, aldus Engels. Hij
noemde zijn periode in Loppersum
‘een mooie uitdaging’ ,,Gelukkig is
het fusieproces met Delfzijl en Ap-
pingedam zonder al te veel opris-
pingen verlopen. Ik maak me ech-
ter wel zorgen of de belangen van
Loppersum en haar inwoners vol-
doende tot hun recht zullen komen
in de nieuwe gemeente Eemsdelta.
Ik hoop echter dat mijn zorgen on-
terecht zullen blijken te zijn.”
De burgemeester liet nog wel we-
ten de collegevergaderingen te
gaan missen, ‘waarin ernst en hu-
mor elkaar afwisselden’. 
Ook CdK René Paas had middels
een filmpje nog lovende woorden
over voor de man die hij als waar-
nemer in Loppersum aanstelde.
,,Vooraf stel je je de vraag kan een
staatsrechtgeleerde fungeren als
burgemeester? Je hebt dat echter
meer dan waargemaakt en het ple-
zier dat je er in had, straalde je
ook uit.”
Uiteindelijk was de laatste hande-
ling ook aan Hans Engels. Hij stel-
de het digitale monument Moi Lop-
persum met een druk op de knop
officieel in werking. ,,Een moderne
en innovatieve manier om het af-
scheid van Loppersum luister bij
te zetten”, aldus de burgervader,
die afsloot met de woorden ‘het ga
u allen goed’. 

Afscheid Lopster wethouders
LOPPERSUM - Niet alleen van
de raadsleden van de gemeente
Loppersum is donderdag tij-
dens een bijzondere raadsver-
gadering afscheid genomen,
ook de drie wethouders zwaai-
den af. Pier Prins gaat als wet-
houder door in Eemsdelta, Bé
Schollema werd buiten de
 coalitie in de nieuwe gemeente
gehouden en Rudi Slager vindt
het mooi geweest.

Namens de gemeenteraad ging
Aagtje Elderman-Star als nestor in
op de tijd die ze meemaakte met
de drie collegeleden. Rudi Slager
kwam voor de ChristenUnie in
2014 van buiten de gemeente naar
Loppersum. ,,Gepokt en gemazeld
na je periode als gedeputeerde”,
sprak Elderman, die Slager neer-
zette als ‘een uiterst bekwame be-
stuurder’. Hoewel niet direct uit de
gemeente afkomstig, had Slager er
als voormalig Westeremder wel
zijn roots liggen. 
,,Sinds april 2014 heb ik altijd mijn
schrijfblok mee. Vanaf de eerste
besprekingen in Loppersum tot
vandaag. Ik heb nog één blanco
bladzijde over. Terugbladerend
ben ik wel tot de conclusie geko-
men dat mijn handschrift er in die
jaren niet beter op is geworden.”
Slager startte zijn politieke loop-
baan al in 1982 als raadslid in
Leek, was daar bijna tien jaar ac-
tief en was vervolgens zestien jaar
lid van Provinciale Staten. Het ein-
digde met een periode van vier
jaar als gedeputeerde. ,,En in die

tijd was ik schuldig aan de artikel
12-status van Loppersum”, beken-
de Slager. ,,Ik heb echter van Al-
bert Rodenboog net begrepen dat
het de redding van Loppersum is
geweest. Was dat niet gebeurd,
dan was Loppersum er aan kapot
gegaan. Ik heb een leuke tijd in
Loppersum gehad”, vatte hij sa-
men.
,,Spitsvondig en soms ook wat on-
orthodox. Hij kent alles en ieder-
een, is een mensenmens en een be-
trokken wethouder”, zo schetste
Elderman een beeld van wethou-
der Bé Schollema, die namens de
PvdA en GroenLinks deel uit-
maakte van het Lopster college.
,,Hij kent met name het gasdossier
erg goed en gaat voor de inwoners
door het vuur. Prettig in de om-
gang en altijd in voor een geintje”,
sprak de nestor van de raad loven-
de woorden over de Middelstum-
mer.
,,Ik stond aanvankelijk op plek
acht tijdens een ledenvergadering
van de PvdA”, keek Schollema te-
rug. ,,Men vond het echter tijd
voor verjonging en daarom ben ik
in 2006 op 26-jarige leeftijd in de
gemeenteraad van Loppersum ge-
komen. Ik heb blijkbaar te vroeg
gepiekt want op mijn 34e had ik al
een droombaan als wethouder.
Wethouder zijn is niet alleen mooi
als baan, maar ook als je het uit-
eindelijke resultaat van je inspan-
ningen ziet. Ik heb er in elk geval-
len van genoten”, aldus een ge -
emotioneerde Schollema. ,,Het is
nu tijd voor Plan B.” Of Bé, dat
was niet duidelijk....

Zijn collega en dorpsgenoot Pier
Prins gaat wel door als wethouder
in de nieuwe gemeente Eemsdelta.
Hij maakte sinds 2010 deel uit van
het Lopster college. ,,Een serieus
bestuurder met een schat aan ken-
nis en ervaring”, aldus Elderman.
,,Het is een nuchtere bestuurder
met een gezond boerenverstand.
Zijn parate kennis is enorm.”
,,Ik ben samen met Bé in de raad
gekomen. Het is een lange periode
geweest, waarin veel gebeurd is.
Met name het aardbevingsdossier
heeft tot veel emoties bij de inwo-
ners geleid. De enorme betrokken-
heid van onze inwoners is me altijd
bijgebleven. Dat raakt je wel als
bestuurder. Het bezoek van minis-
ter Kamp en de betoging destijds
heeft veel indruk op mij gemaakt.
Het gevoel van onveiligheid van
onze inwoners met de bijbehoren-
de emoties heeft me diep ge-
raakt”, aldus Pier Prins.

NMG is tegen
inpoldering van
de Waddenzee
NOORD-GRONINGEN -  Na-
tuur- en Milieufederatie Gronin-
gen (NMG) is tegen het plan van
de  agrarische jongeren in Gro-
ningen om de Waddenzee in te
polderen.
De voorman van de jongerenbe-
weging lanceerde dit idee on-
langs. Het wordt gezien als de
oplossing voor het ruimtegebrek
in Groningen. NMG erkent het
probleem van ruimtegebrek,
maar zoekt de oplossing in ande-
re richting. ,,Wij pleiten voor
slimmer en meervoudig ruimte-
gebruik, waarbij de belangen
van natuur en biodiversiteit ge-
respecteerd worden en waar
mogelijk zelfs versterkt’’, aldus
directeur-bestuurder Jan-Wil-
lem Lobeek. ,,Dat vraagt een an-
dere kijk op ruimtelijk ordening
en een ander proces om daar te
komen: een integraal gebiedsge-
richt proces, met alle inwoners,
boeren en bedrijven rond één
tafel.’’

Legpenning voor
Jurry Bonnema
LOPPERSUM - Gemeentesecreta-
ris Jurry Bonnema van de gemeen-
te Loppersum heeft donderdag,
net als de voltallige raad en het
college, afscheid genomen van de
gemeente Loppersum. Hij gaat
over naar de gemeente Eemsdelta,
waar hij deel gaat uitmaken van
het ambtelijk apparaat. Bijna veer-
tig jaar lang is hij van Bedum naar
Loppersum gereden en uiteinde-
lijk opgeklommen tot gemeentese-
cretaris. In zijn nieuwe functie
blijft hij tussen Bedum en Lopper-
sum rijden want het gemeentehuis
blijft zijn vaste standplaats. Als
dank voor de bewezen diensten
werd Bonnema onderscheiden met
de zilveren legpenning van de ge-
meente Loppersum. ,,Ik ben er ei-
genlijk een beetje confuus van,
maar zeer vereerd”, sprak hij als
dankwoord.
Ook voor griffier Mirjam van Ber-
gen uit Adorp zit het erop in Lop-
persum. Zij gaat aan de slag in de
gemeente Bronkhorst. Als vervan-
ger van Sietse van Hemmen is ze
maar kort in dienst geweest, maar
in die korte tijd heeft ze zich wel
erg geliefd gemaakt, zo bleek uit
de lof die ze kreeg toegezwaaid. 

Gezocht: leden 
stembureaus
WESTERKWARTIER - Gemeente
Westerkwartier is nog steeds op
zoek naar mensen die op woensdag
17 maart mee willen helpen met
de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Ze krijgen een plek op een
van de 57 stembureaus in de ge-
meente. Er geldt een vergoedings-
regeling. Aanmelden kan tot 1 ja-
nuari via www.westerkwartier.nl/
verkiezingen. Vooraf krijgt men
een online-training.

Warme woorden
voor Bé Schollema
van Hans Warink
LOPPERSUM - Het scheidend
raadslid Hans Warink van de
Lijst Warink en daarvoor Lop-
persum Vooruit, kwam donder-
dag tijdens de slotvergadering
van de gemeente Loppersum
nog met een bijzonder state-
ment. In zijn afscheidswoorden
memoreerde hij het passeren
van de PvdA bij de coalitiebe-
sprekingen in Eemsdelta en in
het bijzonder het negeren van
Bé Schollema als wethouder.
,,Het is betreurenswaardig dat
hij geen lid van het nieuwe col-
lege wordt. Dat is een groot ver-
lies, want we hebben het over
een zeer kundige portefeuille-
houder en een geweldige wet-
houder. Ik zou zeggen, ga voor
het burgemeesterschap van
Eemsdelta.”

Rioolwater wordt
nog vaker getest 
op coronavirus
GRONINGEN - De waterschappen
in Nederland gaan het rioolwater-
onderzoek naar het coronavirus in-
tensiveren. Er wordt opgeschaald
naar een dagelijkse bemonstering
van de rioolwaterzuiveringsinstal-
laties. Nu is dat nog eens per week.
Het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport wil op deze
manier beter zicht krijgen op de
verspreiding van het virus. 
In het rioolwater zijn virusdeeltjes,
de zogenaamde RNA-deeltjes te
vinden, die door besmette mensen
zijn af gescheiden. Het Rijks Insti-
tuut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) dat de bemonsterin-
gen analyseert, kan via het riool-
water het virus adequater volgen. 
Naar verwachting zal deze intensi-
vering negen tot twaalf maanden
gaan duren. 

Het Hogeland gaat
door met Kindermediair
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meente Het Hogeland wil de
samenwerking met bureau Kin-
dermediair met twee jaar ver-
lengen.

Kindermediair is een particulier
bureau dat ouders die bezig zijn te
reïntegreren en gezinnen met een
sociaal medische indicatie onder-
steunt. Het bureau begeleidt die
gezinnen bij het regelen en aan-
vragen van kinderopvang. Ook bij
het aanvragen van kinderopvang-
toeslag en het onderhouden van
contacten met de Belastingdienst
biedt het bureau steun aan de ou-

ders. Kindermediair houdt een
maandelijks spreekuur en heeft
een telefonische helpdesk. Dit jaar
maken bijna negentig gezinnen uit
Het Hogeland gebruik van de dien-
sten van het bedrijf.

Wethouder Mariëtte de Visser is
tevreden over de inzet van het bu-
reau. ,,Een aantal jaren geleden is
onderzocht of de gemeente het
werk niet zelf zou kunnen doen. In
beginsel kan dat, maar per saldo
zou dat maar heel weinig opleve-
ren. Daarbij komt dat Kinderme-
diair expertise in huis heeft die we
zelf niet hebben. Men kan maat-
werk leveren.”

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl
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Groningen Seaports en Noria
testen plasticsoeptechnologie
EEMSHAVEN - Groningen Sea -
ports heeft het start-up bedrijf
Noria uit Delft gekozen als
partner voor het testen van
nieuwe plasticsoeptechnologie
in de haven van Delfzijl.

De samenwerking vindt plaats in
het kader van Startup in Residen-
ce Noord-Nederland 2021. Dit ini-
tiatief biedt start-ups de kans om
een half jaar lang actief samen te
werken met de gemeenten Leeu w-
arden, Groningen, Assen en Em-
men, de Hanzehogeschool en Noor-
derpoort, Groningen Seaports,
Campus Groningen en partners, en
de provincies Frieland en Gronin-
gen. Groningen Seaports neemt
voor het derde jaar deel aan het
programma.
De start-up bedrijven krijgen on-

dersteuning en begeleiding van
professionele coaches om hun idee
en prototype verder te ontwikke-
len tot een goed product. De uitein-
delijke oplossingen kunnen aan
het eind van het programma ook
door de partijen worden ingekocht.

Noria
Noria werkt aan duurzame en be-
taalbare oplossingen voor het pro-
bleem van plastic afval in binnen-
landse wateren. Hiervoor brengen
ze de locaties waar plastic afgevan-
gen kan worden in kaart, verwijde-
ren het plastic op die locatie met
energiezuinige en visvriendelijke
systemen en verwerken het plastic
vervolgens tot nieuwe producten.
Het systeem van Noria heet Canal-
Cleaner. Samen met Groningen
 Sea ports wordt het getest in het ha-
vengebied van Delfzijl. Seaports

zet al jaren in op bewustwording
én het faciliteren van oplossingen
voor het plasticsoepprobleem. 
,,Wij vinden het heel erg mooi dat
Groningen Seaports zich zo inzet
voor het zoeken naar oplossingen
voor het plastic afvalprobleem. Wij
kijken heel erg uit naar de samen-
werking in de komende periode’’,
aldus Arnoud van der Vaart van
Noria.
Uit de in totaal 43 aanmeldingen
zijn negen start-ups geselecteerd
om deel te nemen aan Startup in
Residence Noord-Nederland. Don-
derdag presenteerden zij tijdens
een virtueel kick-off evenement
hun ideeën en het komende half
jaar gaan ze aan de slag om hun in-
novatieve plannen te verwezenlij-
ken. Meer informatie is te vinden
op de website van Founded in Gro-
ningen.

Daling in aantal 
WW-uitkeringen zet door
GRONINGEN - Het aantal men-
sen met een WW-uitkering in
de provincie Groningen is in no-
vember verder afgenomen tot
8.767 oftewel 2,9 procent van
de Groningse beroepsbevolking.
Landelijk ligt dit percentage op
3,0.

Na een forse toename vlak na de
corona-uitbraak, daalt het aantal
WW-uitkeringen nu al zes maan-
den achtereen. Dat blijkt uit cijfers
van het UWV. In november nam
het aantal WW-uitkeringen in Gro-
ningen af met 139 ten opzichte van
een maand eerder. Ten opzichte
van eind november 2019 ligt het
aantal 950 (12,2 procent) hoger. 
Er zijn wel verschillen tussen de

sectoren. Zo daalt het aantal WW-
uitkeringen in de sector onderwijs,
zorg & welzijn en bij de zakelijke
diensten. In de horeca is echter
sprake van een stijging. 
Ook na de corona-uitbraak biedt
de arbeidsmarkt kansen op werk.
Er zijn kansen op verschillende ni-
veaus. Zo zijn er beroepen waar
geen of nauwelijks instroomeisen
worden gesteld, zoals asbestverwij-
deraars, ongediertebestrijders en
verkeersregelaars. In de meeste
beroepen wordt echter wel ge-
vraagd om specifieke kennis en
vaardigheden op middelbaar ni-
veau, zoals verzorgenden IG, ver-
pleegkundigen, hoveniers, mon-
teurs zonne panelen, onderhouds-
schilders, verspaners, handhavers

openbare ruimte (BOA’s), vracht-
wagenchauf feurs, uitkeringsdes-
kundigen en bakkers. Ook op ho-
ger niveau zijn er baankansen.
Hierbij gaat het om operatieassis-
tenten, docenten talen of exacte
vakken, ict-programmeurs, securi-
tyspecialisten, inkopers, accoun-
tants en bedrijfsleiders in super-
markten. Vooral in de IT-sector is
er personeelskrapte.
Tussen de drie noordelijke provin-
cies bestaan er verschillen. Waar in
november in Groningen sprake
was van een afname, bleef het aan-
tal WW-uitkeringen in Friesland
en Drenthe vrijwel gelijk. Ten op-
zichte van vorig jaar was overal in
het Noorden een toename van het
aantal WW-uitkeringen te zien.

Partijen met wethouder
verliezen vaak kiezers
GRONINGEN - Politieke partij-
en die zitting nemen in het col-
lege van een gemeente, verlie-
zen daardoor meestal kiezers.
Dat blijkt uit nieuw onderzoek
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen (RUG).

Politieke partijen die wethouders
leveren om een gemeente te bestu-
ren, verliezen gemiddeld 5 procent
van hun raadszetels wanneer er op-
nieuw verkiezingen zijn. Het zetel-
verlies hangt onder meer af van de
partij en van het aantal partijen in
het college. 
Een partij die in een coalitie stapt,
zal compromissen moeten sluiten.
Kiezers lijken daar vaak negatief
op te reageren, concluderen onder-
zoekers Maarten Allers, Joes de
Natris en Harm Rienks. Niet alle
partijen blijken echter nadeel te
hebben van collegedeelname: De

ChristenUnie en SGP winnen juist
zetels en voor de PvdA vinden de
onderzoekers geen effect. Bij het
CDA en de VVD leidt besturen tot
een beperkt verlies. Lokale partij-
en, D66 en GroenLinks verliezen al
meer en de SP wordt zwaar afge-
straft als die partij wethouders le-
vert. Er is geen trend in de gevol-
gen van meebesturen: kiezers nu
niet negatiever op collegedeelna-
me dan een kwart eeuw geleden.
Opvallend is dat collegepartijen al-
leen worden gestraft wanneer er
maximaal drie partijen aan het col-
lege deelnemen. Zitten er meer
partijen in het college, dan is er
geen zetelverlies. Wellicht is het
voor teleurgestelde kiezers in die
situatie moeilijker om bepaalde
partijen de schuld te geven van te-
genvallende resultaten, zo stellen
de onderzoekers.
Verder blijkt dat zetelverlies na
collegedeelname alleen optreedt

als een partij minder dan vier col-
legetermijnen in het college heeft
gezeten. Als een partij voor een
vierde termijn (of meer) in het col-
lege zit, dan zijn er geen negatieve
electorale gevolgen meer.
Ook als een partij landelijk meere-
geert, is er zetelverlies bij gemeen-
teraadsverkiezingen. Lokale kandi-
daten worden kennelijk afgere-
kend door kiezers die teleurgesteld
zijn in hun landelijke collega’s. Of
een partij al dan niet in het kabi-
net zit, heeft echter geen effect op
het verlies van een partij als ge-
volg van collegedeelname.

Het onderzoek is uitgevoerd door
het Centrum voor Onderzoek van
de Economie van de Lagere Over-
heden (COELO) op basis van ver-
kiezingsuitslagen in de periode
1990-2018. COELO is een onder-
zoeksinstituut van de Rijksuniver-
siteit Groningen.

Jeugdcommissie Garnwerd
tweede in verkiezingsstrijd
GARNWERD - De Jeugdcom-
missie Garnwerd is tweede ge-
worden in de strijd om de Leef-
baarheidsprijs van de gemeente
Westerkwartier. Burgemeester
Ard van der Tuuk heeft dat
donderdag bekend gemaakt. 

De Leefbaarheidsprijs wordt elk
jaar uitgereikt aan een vrijwilli-
gersorganisatie in Westerkwartier
die zich bijzonder heeft ingezet
binnen de gemeente. Een anonie-
me jury beoordeelt de nominaties
en stelt een top-drie samen. De
winnaar ontvangt een oorkonde en

een bedrag van 500 euro, de num-
mer twee een bedrag van 300 euro
en nummer drie 200 euro.
De Jeugdcommissie Garnwerd be-
staat uit een groep vrijwilligers
die het hele jaar door laagdrempe-
lige activiteiten in het dorp organi-
seert. Ze krijgen daarbij financiële
steun van de plaatselijke horeca en
andere ondernemers uit het dorp.
De Jeugdcommissie bestaat uit
slechts vier personen en is pas
sinds 2017 actief, maar wist vol-
gens de jury ‘met de nodige creati-
viteit ook in coronatijd een ge-
slaagd programma neer te zetten’.
Dat is vooral gericht op kinderen

onder de achttien jaar, maar er
werd ook een openluchtbioscoop
gecreëerd voor alle inwoners van
Garnwerd.

Winnaar van de verkiezing werd
de Stichting Kuzemerkooi Olde-
kerk. Plaatselijk Belang Visvliet
werd derde. De Kuzemerkooi is
een 10 hectare groot natuur- en re-
creatiegebied bij Oldekerk, dat
wordt onderhouden door tientallen
vrijwilligers. Plaatselijk Belang
Visvliet ontwikkelt allerlei sociale
initiatieven en ondersteunt het
bloeiende verenigingsleven in het
dorp.
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander 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, 9980AAUithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station),Uithuizen

LET OP!
Familieberichten voor demaandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

Meer familieberichten 
op pagina 6 en 7
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dat is er in de Grotestraat voldoen-
de. Die bedrijvigheid zie je trou-
wens ook terug in de etalages. Ook
daar zit beweging in, bijvoorbeeld
met treintjes. Sommige zijn inmid-
dels wel aan vervanging toe, om-
dat ze het niet meer trekken om
onafgebroken te te rijden. Het is
natuurlijk allemaal wat klein en
misschien moeten er iets grotere,
sterkere treintjes komen. Ik wil na-
melijk niet dat het spul stilstaat,
want dan is het mooie van de etala-
ge toch wat weg.”

Creativiteit
Waar de winteretalage vast voor
rekening van John komt, weet ook
Yvonne zich op andere momenten
prima met het inrichten van de
etalage te vermaken. ,,Yvonne
werkt in het onderwijs en daar is
binnen de opleiding ook voldoen-

lijk alleen maar leuker. Daarom
was ik ook blij dat mijn huidige
partner Yvonne enthousiast werd
en graag aan deze mooie hobby

mee wilde werken. Gaandeweg
zijn we het steeds leuker gaan vin-
den en dan is er eigenlijk geen
weg meer terug”, aldus de geboren
en getogen Stadjer die inmiddels
al ruim twintig jaar in Bedum
woont. ,,Ik had eerst het idee om

BEDUM - Een winkeletala-
ge waarop je nooit uitgeke-
ken raakt. Dat is het ver-
haal van het pand aan de
Grotestraat 39 in Bedum.
In deze voormalige groen-
tezaak van de familie Me-
dema is de etalage een
waar pronkstuk. Daarvoor
zorgt John Bos al twintig
jaar. Iets wat heel klein be-
gon is ondertussen uitge-
groeid tot een uit de hand
gelopen hobby.

door Johan Staal

,,Toen ik het winkelpand ruim
twintig jaar geleden met mijn

wat in Groningen te kopen, maar
dat moest dan wel binnen de die-
penring zijn. Dat was ook toen al
bijna niet meer te betalen. Daar-

om besloot ik om ook buiten de
stad te kijken en zo kwam ik in Be-
dum terecht. Daar vond ik dit vrij-
staande huis, dat ook nog eens in
een winkelstraat stond. Dat was
iets wat mij enorm trok. Ik heb iets
met bedrijvigheid om mij heen en

de aandacht voor creativiteit. Voor
een herfstetalage kwam Yvonne
een keer thuis met allemaal ka-
boutertjes. Je snapt dat het toen
een etalage werd die een enorme
aantrekkingskracht had op kinde-
ren uit Bedum en de bewoners van
zorginstelling ’s Heeren Loo. Ook
een van Lego gebouwde achtbaan,
de Roller Coaster, heeft de etalage
al eens gevuld. Soms maken we
het spannend voor de kinderen
door, zoals nu, in de winteretalage
een sneeuwpopje te verstoppen
die ze dan moeten zoeken. Dan zie
je de kinderen soms met hun neus
tegen de etalageruit staan en valt
er een juichkreet te horen wan-
neer het sneeuwpopje gevonden
is’’, aldus Bos die in het dagelijks
leven werkzaam is op de IT-afde-
ling van KPN. 
Ondertussen staan er wat moeders
met kinderen voor de etalage en
John Bos heeft hier zichtbaar ple-
zier in. ,,Nu er door het coronavi-
rus geen lessen op school gegeven
worden, zien we toch een toename
van het aantal kinderen dat even
komt kijken. Een etalage in win-
tersfeer is natuurlijk altijd prach-
tig, al is het ook hier in de straat
vanwege corona allemaal wat an-
ders dan in andere jaren. Daarom
denken we er aan om direct na de
feestdagen weer aan een volgende
etalage te beginnen. Dat hoeft
trouwens niet altijd iets van ons
zelf te zijn. We stellen de etalage
ook beschikbaar voor mensen die
graag wat wil laten zien. Zo heb-
ben er al een keer schilderijen in
gehangen. Vorig jaar rond Ko-
ningsdag stond de etalage bij toe-
val leeg en kwam er een man bij
de deur, die vroeg of hij een diora-
ma in onze etalage mocht plaatsen.

LEENS/HORNHUIZEN - De
Groninger borgen lopen als een
rode draad door het leven van
Hans Kosmeier (66) uit Horn-
huizen. 32 jaar lang was hij het
gezicht van Borg Verhildersum
in Leens, waar hij de eerste ne-
gen jaar met zijn vrouw en kin-
deren in het koetshuis op het
terrein woonde. Kosmeier deed
spannende ontdekkingen, on-
der andere door gangen onder
de borg te graven en richtte bij-
zondere exposities in. Nu heeft
hij het stokje overgedragen aan
zijn opvolger Ronny Sauselé.
,,Als hij half zoveel plezier
heeft als ik heb gehad dan
heeft hij een gouden tijd.”

door Saffira Rijkee

Hans Kosmeier nam onlangs af-
scheid als bedrijfsleider van Borg
Verhildersum in Leens. Hij onder-
hield de borg en het bijbehorende
landgoed, organiseerde de Histori-
sche Dagen en vele tentoonstellin-
gen en begeleidde in 32 jaar tijd
honderden vrijwilligers. Dat hij af-
scheid heeft genomen, voelt nog
een beetje onwerkelijk, zegt  hij.
Maar hij heeft het stokje in ver-
trouwen overgedragen aan opvol-
ger Ronny Sauselé. Ondanks ge-
zondheidsproblemen die Kosmeier
sinds augustus 2019 heeft, heeft
hij zijn opvolger zo goed mogelijk
bijgestaan. ,,Hij redt zich wel. Je
bent nooit onmisbaar. We zijn er
altijd vanuit gegaan: we zijn pas-
santen en we proberen de borg zo
goed mogelijk door te geven. Ie-
dereen doet dat op zijn eigen ma-
nier.” 
Kosmeier komt oorspronkelijk uit
de restauratie en in dat vak werkte
hij al op vele Groninger borgen,
waaronder de Menkema-, Allers-
ma-, Ennema- en Fraeylemaborg.
Begin jaren tachtig zat hij zonder

werk thuis, toen een vriend, die op
de Fraeylemaborg in Slochteren
werkte, vroeg of hij kon komen
helpen. Kosmeijer hielp hem met
de inrichting van een grote ten-
toonstelling over Willem van
Oranje en dat werd zijn spring-
plank naar Verhildersum: hij had
de kennis en ervaring die de toen-
malige beheerders van de borg
zochten in een huismeester.
Oude huizen spreken, zegt Kos -
meier. De charme van oude gebou-
wen als Verhildersum, uit de der-
tiende of veertiende eeuw, is dat
men er tot de dag van vandaag
dingen tegenkomt die verrassen.
Kosmeier weet dan ook zeker dat
ook zijn opvolger nieuwe dingen
zal ontdekken. Zelf ontdekte hij
onder andere een oude welput in
de kelder van de borg. ,,In de zo-
mer struikelde daar eens een
vrouw over een losse tegel, dus in
de winter wilde ik dat herstellen.
Ik zag een gat in de vloer en ont-
dekte een oude welput. Ik zocht
contact met de provinciaal archeo-
loog, want je moet niet zomaar er-
gens aan beginnen. Ik mocht de
put leeghalen. Onderin kwam ik
verbrande balken tegen. Span-
nend, want we weten dat Verhil-
dersum een paar keer verwoest is
geweest, dus misschien kwamen
die balken uit die tijd. Uit het jaar-
ringenonderzoek kwam destijds
geen resultaat: dat is iets wat mijn
opvolger verder zou kunnen on-
derzoeken. De put werd weer
dichtgegooid, maar ik vond dat hij
zichtbaar moest zijn. Dus toen ik
vijfentwintig jaar in dienst was en
me gevraagd werd wat voor ca-
deau ik wilde, heb ik gezegd: ik
hoef geen cadeau, ik krijg liever
de middelen om te zorgen dat die
put zichtbaar wordt. Iedereen die
nu in de kelder van Verhildersum
komt ziet een mooie glasplaat, met
daaronder de welput en een aantal
balken.”
Toen de bonte knaagkever onder

de vloer van Verhildersum in de
balken bleek te zitten waren Kos-
meier en zijn vrijwilligers twee
winterseizoenen met emmertjes in
de weer om alles onder de vloer
weg te halen. Daarna vroeg hij toe-
stemming om gangen onder de
borg te graven waar men doorheen
kon lopen om te zien hoe de op-
bouw van Verhildersum is ge-
weest. ,,We zijn heel bijzondere
dingen tegengekomen waarvan we
niet weten wat het is: leuk voor ar-
cheologen. Ook bleek dat Verhil-
dersum deels is opgebouwd uit
plaggen. Het leuke van Verhilder-
sum is dat alles er nog is. Dus op
het moment dat er geld beschik-
baar is kan altijd zo een onderzoek
gestart worden. Al gravend kwa-
men we een oude kelder tegen uit
zestien- of zeventienhonderd. We
weten uit de geschiedenis dat de
borg vroeger een andere vorm had,

met zijvleugels en mogelijk een
grote centrale hal. Dat intrigeert
mij heel erg.”
Hans Kosmeier nam tweeëndertig
jaar geleden met zijn vrouw Tally
en hun twee kinderen zijn intrek
in het koetshuis op het borgter-
rein, want dat was een verplichting
bij zijn aanstelling. Met hun ver-
huizing naar Hornhuizen negen
jaar later, ze wilden graag ergens
anders wonen, werden ze de laat-
ste bewoners van het borgterrein.
Waar eens woonruimte was bevin-
den zich nu expositieruimtes, kan-
toren en een museumwinkel. 
Kosmeier: ,,Zo zie je dat zo’n land-
goed in ontwikkeling is en blijft.
En er zijn honderden projecten
waar nu geen geld voor is, maar
over twee jaar misschien wel -dat
is vooral een politieke aangelegen-
heid- dus die ontwikkeling blijft.”
Kosmeier kijkt terug op een fan-

tastische tijd, met vele mooie pro-
jecten en tentoonstellingen. Over
Ede Staal bijvoorbeeld, die 64.000
bezoekers trok. Of een van de ten-
toonstellingen die Kosmeier zelf
maakte: Door een koe gewandeld,
waar mensen door de levensgrote
binnenkant van een koe konden
wandelen en in elke koeienmaag
een tentoonstelling over de koe
konden bekijken. In totaal richtte
Kosmeier ruim honderd exposities
in en op het laatst maakte hij ze
ook zelf. 
Toen Kosmeier begon als huis-
meester was er alleen en ouder-
wetse typemachine. Lachend: ,,De
elektrische typemachine die we la-
ter kregen was best wel modern!
Toen het computertijdperk kwam,
was het een heel proces voor mij
als digibeet, om alles onder knie te
krijgen. In het begin heb ik wel
eens gedacht: ik gooi het hele spul

in de gracht. Nu kun je niet meer
zonder. De organisatie rondom
Verhildersum is steeds groter ge-
worden. Vroeger was als huismees-
ter, het eerste wat ik ’s ochtends
deed stofzuigen. Toen kwam het
mu seum erbij, de landerijen, het
arbeidershuisje. En dan heb je in-
eens een heel complex te beheren.
Personeel was er nog niet. Tot je
de projecten kreeg voor mensen
zonder werk, zoals de Melkertba-
nen. Het is een hele ontwikkeling
geweest, en steeds een stapje voor-
waarts. Dat is leuk om te zien:
soms lijk je stil te staan maar als je
terugkijkt naar wat er allemaal
veranderd is, dan blijkt dat heel
veel te zijn.” 
Als huismeester en later bedrijfs-
leider heeft Kosmeier altijd goede
contacten onderhouden met de ze-
ven directeuren die Verhildersum
in zijn tijd had, en met de honder-

den vrijwilligers die hij begeleid-
de. ,,Dat maakte mijn werk heel
boeiend: al die mensen met het
hart op de juiste plek. Ik denk dat
dat me altijd zal bijblijven. De be-
trokkenheid van vrijwilligers en
wat ze bereid zijn te doen.”
Hij heeft een geweldige tijd ge-
had, zegt Kosmeier. En hij heeft
zijn sleutel van Verhildersum in
het volste vertrouwen overgedra-
gen. ,,Ik ben een groot voorstander
van de dingen op tijd overdragen
aan de jongere generatie. Ik zal
Verhildersum wel missen. Zeker
het sociale gedeelte. Maar ik blijf
niet op de bank zitten. Mijn ge-
zondheid wordt al beter, en ik
krijg genoeg aanbiedingen. Mijn
opvolger op Verhildersum is veer-
tig jaar. Als hij nog vijfentwintig
jaar vooruit kan en half zoveel ple-
zier heeft als ik heb gehad dan
heeft hij een gouden tijd.”

� Hans Kosmei-
er heeft altijd
veel plezier be-
leefd aan zijn
werk op Verhil-
dersum. 

toenmalige partner kocht, namen
we al snel het besluit de etalage in
stand te houden. Toen wij het
kochten was het overigens al geen
winkel meer. We hadden absoluut
niet het idee om er weer een win-
kel in te beginnen, maar voor al-
leen de etalage zagen we wel mo-
gelijkheden. Toen onze eerste eta-
lage was ingericht, realiseerden we
ons dat het niet te lang hetzelfde
moest blijven. Dat heb je ook bij
echte winkels, daar moet de etala-
ge ook  met regelmaat ververst
worden om zo  klanten te blijven
trekken. Al snel ontstond het idee
om  de etalage te vullen  met sei-
zoensgebonden thema´s’’, aldus
John Bos. 
Dit idee werd in daden omgezet en
dat bleek een juiste keuze te zijn.
,,We kregen al snel veel positieve
reacties. Dat maakte het natuur-

WINKELETALAGE
vvaan John Bos

in Bedum
vveerrveelt nooit

Dat wordt opgebouwd met allerlei
miniaturen en heeft toen erg veel
bekijks getrokken.” 
Jorick, de anderhalf jaar oude
zoon van John Bos, beleeft inmid-
dels ook plezier aan de uit de hand
gelopen hobby. ,,Hij vindt het ge-
weldig dat er kinderen naar onze
etalage komen kijken. Er wordt
natuurlijk volop naar hem ge-
zwaaid en hopelijk blijft hij dat
leuk vinden en komt er een dag
dat ook hij een eigen etalage gaat
maken. Dat zou natuurlijk hele-
maal mooi zijn maar op dit mo-
ment zijn pappa en mamma nog
degenen die voor de creatieve
ideeën moeten zorgen.’’
John en Yvonne werken niet met
een vaste planning. ,,Het is vaak
maar net wat we op Markplaats of
in de Wereldwinkel of ergens an-
ders tegenkomen. Vandaaruit
gaan we aan de slag voor weer een
volgende etalage.’’ Ook staan de
Bedumers open voor suggesties.
,,Als iemand anders een leuk idee
heeft en het is qua attributen en
materiaal haalbaar, dan zouden
we daar misschien best wat mee
kunnen doen.’’
Bos toont vervolgens een zestal mi-
nuscuul kleine poppetjes, die nog
in het winterlandschap geplaatst
moeten worden. ,,Dat is het mooie
aan deze hobby, je blijft speuren
naar onderdelen om de etalage
nog leuker te maken’’, zo laat hij
weten. Op de onvermijdelijke
vraag of het om een dure hobby
gaat, zegt Bos: ,,Een hobby kost al-
tijd geld. Zolang we nog fijne reac-
ties op de etalages krijgen, zien we
absoluut nog geen reden een punt
te zetten achter een prachtige
maar iets uit de hand gelopen hob-
by.’’

Etalage in voormalige
groentezaak is al twintig

jaar een pronkstuk

� Jong en oud
raken niet uit-
gekeken op de
sfeervolle win-
keletalage van
John Bos aan
de Grotestraat
in Bedum.

Hans KOSMEIER neemt na

32 jaar afscheid
van Verhildersum
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INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redactie bekend zijn.

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

Bouwplan Feerwerd
GroenLinks in  het Westerkwartier
stelde begin november vragen
over problemen rond een nieuw-
bouwproject in Feerwerd. Wie in
de Ommelander Courant van 14/15
december het antwoord van B&W
leest denkt: ‘nou ja, een storm in
een glas water. Ze kunnen daar
weer rustig gaan slapen’. Slapen?
In werkelijkheid is dat één van de
problemen. 
De kern van Feerwerd heeft een
mooie entree, over het bruggetje
rem je vanzelf af op de rustieke
klinkers. Links zie je een deftige
oude pastorie, rechts de oude
smidse en een stilgevallen  bakke-
rij, allemaal vreedzame woonhui-
zen. Daarachter, bovenop de oude
wierde, waakt de toren van de Ja-
cobuskerk, sereen wit tussen een
slaperig kerkhof. Met een Rust-
punt verwelkomt de kerk ver-
dwaalde wandelaars en fietsers en
biedt ze in stilte koffie, thee of fris-
drank. Het gastenboek staat vol lof
over dit gastvrije dorp. Als de be-
zoekers weer uit de kerk komen,
valt hun blik op de overzijde van
de Valgeweg: wat een verwaar-
loosd oud gebouw staat daar, tus-
sen rustieke huizen en rijksmonu-
menten. Is er niemand die daar
iets aan doet? Jazeker, die is er. De
eigenaar, een jonge, dynamische
ondernemer, wil er nieuwbouw
neerzetten. Maar wij houden ons
hart vast.
Wij zijn een initiatiefgroep van
omwonenden rond dat oude ge-
bouw, ooit een busremise van de
GADO. Het pand ontwaakte een
paar jaar geleden uit zijn slaap
door de vestiging van MP Com-
pactkraan. Dat bedrijf bezorgt de
omwonenden in de kern van Feer-
werd veel overlast. Door plannen
voor nieuwbouw maken wij ons
zorgen dat dit probleem alleen
maar groter zal worden. Daarom
zochten wij in oktober contact met
de gemeenteraad van Westerkwar-
tier. 
Het bedrijf beschikt op dit mo-
ment over 4 compactkranen met
een verschillende reikwijdte en
een gewicht dat varieert tussen
2500 en 4500 kilo.  Voor het ver-
voer van de kranen worden twee
grote vrachtwagens ingezet, die
elk een trailer voor een kraan trek-
ken. Per ‘trein’ varieert het totaal-
gewicht tussen 6000 en 10.000 kilo.
Verder wordt gebruik gemaakt
van een bus met aanhanger. Al
met al zwaar materieel dat meer-
malen per dag door het dorp den-
dert.

Alle voertuigen hebben dieselmo-
toren. Als ze ’s morgens worden ge-
start (tussen 6.00 en 7.00 uur)
staan ze afhankelijk van het sei-
zoen 3 tot 10 minuten warm te
draaien. Soms kan het nog langer
duren voor ze vertrekken naar hun
klanten omdat de kranen op de op-
leggers gereden moeten worden.
Dit gaat met de nodige geluids-
overlast gepaard. De loods is een
ook werkplaats voor onderhoud en
reparaties, met lawaai van metaal-
bewerking. Dit gebeurt bij voor-
keur in het weekend en de avon-
den. Op het voorterrein worden ’s
avonds felle schijnwerpers ge-
bruikt. Er zijn camera’s geïnstal-
leerd die ook de openbare ruimte
bestrijken.  Geregeld parkeert
men daar nog andere vracht- of
aanhangwagens, ook voor onbe-
paalde tijd. Soms kan het verkeer
op de Valgeweg het bedrijfsterrein
niet passeren. Dit gebeurt midden
in de oude dorpskern, waar kinde-
ren op de weg fietsen en spelen.
Eerlijk is eerlijk, we hebben de af-
gelopen jaren ook bewondering

gehad voor deze ondernemer. Als
starter vond hij een gat in de
markt. We zagen hoe zijn bedrijfje
snel opdrachten kreeg en in hoog
tempo groeide. Knap. We begrij-
pen ook dat er dan een dag komt
dat je verdere stappen moet zet-
ten, de huidige loods is oud en ver-
sleten, er moet een nieuwe behui-
zing komen. Maar dan op dezelfde
plaats, midden in Feerwerd? Is een
industrieterrein niet de aangewe-
zen plek voor een dergelijk be-
drijf?
Vorig jaar liet de ondernemer val-
len dat hij een nieuwe bedrijfs-
loods én een woning  wil bouwen.
Een woning op de huidige plek
lijkt ons een goed idee, er ligt ge-
noeg ruimte achter voor een mooie
tuin. Maar daarbij een bedrijfs-
pand bouwen, dat weer tientallen
jaren overlast oplevert, dat lijkt
ons geen goed idee. Bovendien, het
bestemmingsplan staat dat niet
toe. 
Nu zijn er de antwoorden op de
vragen van GroenLinks. In het he-
le stuk blijkt niet dat er sprake is
van een bedrijfsgebouw. Nee, de
eigenaar heeft de gemeente ver-
zocht om een woning met een bij-
gebouw te mogen bouwen.  Een
merkwaardige formulering! De
term komt uit de Regeling voor
Vergunningvrij bouwen. De hand-
leiding daarvoor maakt duidelijk
waarom het om gaat: Wanneer heb
je wel en wanneer geen omge-
vingsvergunning nodig voor een
bijbehorend bouwwerk? Dus, hoe
omzeil je al die rompslomp van be-
stemmingsplannen en bouwver-
gunningen? Het is een duidelijke
regeling: die vrijheid is er alleen
als het gaat om een bijgebouw van
een woning. 
Ambtenaren en wethouders heb-
ben een moeilijke taak in het be-
oordelen van wet- en regelgeving.
Je kunt er te strak mee omgaan,
maar ook te losjes. Wij vinden dat
ten gunste van MP Compactkraan
regelgeving wordt omzeild. Het be-
stemmingsplan is duidelijk: er
staat nu een gebouw met een be-
drijfsbestemming, die bestemming
mag worden gewijzigd voor de
bouw van een woning, maar dan
moet het bedrijfsgebouw wel eerst
afgebroken zijn. Het huidige plan
is om er toch een nieuw bedrijfsge-
bouw naast te zetten, onder de
noemer van een ondergeschikte
berging waar iemand af en toe een
machine uit haalt. Heel Feerwerd
weet dat de werkelijkheid anders
is.

Om de vrede te bewaren hebben
wij als initiatiefgroep voorzichtig
de gemeentepolitiek aangespro-
ken, we hebben geen mensen ge-
mobiliseerd of tegen elkaar opge-
zet. Het bericht in de Ommelander
schokt mensen, ze spreken ons aan
en vragen wat we samen tegen de-
ze dreigende situatie kunnen doen. 

Wat bedoelt de gemeente Wester-
kwartier dan met de oproep in het
Gemeentenieuws van 8 december:
Heeft u een vernieuwend initiatief
die een positieve bijdrage kan leveren
aan de Westerkwartierse samenle-
ving? Twijfel niet! Ja, wij zijn zo’n
initiatief en ons plan is: sloop de
oude remise en zet er alleen een
mooi woonhuis neer. Nee, een bij-
drage van het innovatiefonds heb-
ben we niet nodig. Wat wel? Be-
stuurders, raadsleden en ambtena-
ren die zich inzetten voor het wel-
zijn van een lief dorp. Is dat niet
innovatief? 

De initiatiefgroep Oude Remise
Feerwerd

Kerstster voor Zoutkampers
ZOUTKAMP - De Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp heeft haar oudere leden verrast met een Kerst-
ster. Eind vorige week zijn ze, samen met een warme groet, aan huis bezorgd (foto). De reacties waren
zeer enthousiast. Voor alle inwoners van Zoutkamp was er een kerstkaart met daarop de haven van
het mooie vissersdorp in wintertooi. Ook werd een traditie in ere hersteld, doordat alle Zoutkamper
schepen van Dorpsbelangen een kerstboom kregen aangeboden. Dit is een oud gebruik: als de schepen
in de kersttijd naar de thuishaven voeren, hesen ze een kerstboom in de mast. De bemanning van an-
dere schepen konden dan brieven en pakjes voor het thuisfront meegeven. Samen met het Visserijmu-
seum en de Stichting Vlaggetjesdag werd de binnenhaven van Zoutkamp van verlichting voorzien.
,,Zo is het ook in deze donkere tijd fijn om in Zoutkamp te wonen’’, aldus de verklaring van Dorpsbe-
langen.

Raad en college 
Loppersum uitgezwaaid
LOPPERSUM - De gemeente Loppersum is vrijwel aan
het eind van haar zelfstandig bestaan gekomen en don-
derdag werd er tijdens een bijzondere raadsvergadering
afscheid genomen. Dat afscheid betrof zowel de raad, de
wethouders, de burgemeester, de gemeentesecretaris als
de griffier. Het ging niet alleen gepaard met veel cadeaus
maar ook met een lach en een traan. 
Burgemeester Hans Engels ging de
raadsleden op alfabetische volgor-
de bij langs en begon derhalve bij
PvdA-er Chris Bultje. ‘Open vizier’,
‘recht voor zijn raap’ en ‘scherp
van tong’ waren enkele van de om-
schrijvingen die Engels in petto
had. Bultje zat sinds 2002, met een
enkele onderbreking, aan de raad-
stafel. Hij kreeg derhalve een ko-
ninklijke onderscheiding. ,,Ik ben
zeer vereerd. Ik heb alle vier de
burgemeesters meegemaakt en
dan besef je pas hoe lang je al in
de politiek zit. Het is alleen spijtig
dat we geen grip hebben kunnen
krijgen op het aardbevingsdos-
sier.” Bultje gaat niet door in de
nieuwe raad Eemsdelta.

Vrouw met een missie
Aagtje Elderman-Star (CDA) keert
wel terug. Zij zat sinds 2006 in de
Lopster gemeenteraad en was de
nestor. ,,Een vrouw met een mis-
sie. Dat zag ik al na één minuut bij
de eerste kennismaking toen ik
een gesprek met de vertrouwens-
commissie had”, aldus Hans En-
gels. ,,Ze kijkt altijd verder dan
zichzelf.” Elderman sprak een
emotioneel dankwoord uit. ,,Ik had
graag gehad dat het thuisfront hier
aanwezig had kunnen zijn.”
Voor Leo van Esch (GroenLinks)
houdt het raadslidmaatschap op.
Hij maakte sinds 2013 deel uit van
het gezelschap.  Wim Hartlief (Lo-
kaal Belang Eemsdelta) gaat wel
door. Hij zat slechts een jaar in de
Lopster gemeenteraad, maar liep

wel mee als fractie-assistent.
Jan van Heerde (ChristenUnie)
stopt er ook mee als raadslid. Hij
was ruim twaalf jaar van de partij
en heeft daarnaast een loopbaan
van 51 jaar en één maand bij de
Rabobank gehad. Hij gaat zich nu
inzetten voor de voedselbank
Eemsdelta. Dat doet hij ook nog
eens als Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau want ook voor hem was
er een lintje, dat mooi kleurde bij
zijn oranje stropdas. ,,Samen met
mij de enige vaste stropdasdrager
van de raad”, aldus burgemeester
Engels. 
Bert Jan Huizing (VVD) volgde Jur
Huizing in 2014 op als raadslid en
was daarvoor al fractie-assistent.
De Riepster maakt straks deel uit
van de gemeenteraad van Eems-
delta. ,,Als eenmansfractie goed
voor het liberale geluid, maar zuur
oppositiegedrag was hem
vreemd”, aldus de burgemeester.
Huizing: ,,De raad van Loppersum
werd wel eens saai genoemd, maar
het belang van onze inwoners
heeft altijd voorop gestaan.” Ook
keek Huizing met een scheef oog
naar de landelijke partijgenoten.
,,Ze leven in Den Haag helaas in
een andere wereld met een andere
werkelijkheid.”

Anneke Knip (GroenLinks) keert
als fractievoorzitter terug in de
nieuwe gemeenteraad van Eems-
delta. Ze zat sinds 2018 in de Lop-
ster raad. ,,Dat is een hele prettige
leerschool geweest”, liet ze weten.
Arend Laning (CDA) houdt het na
Loppersum voor gezien. Hij zat
sinds 2010 in de raad. ,,Een mees-
ter in het leveren van korte en
bondige bijdragen”, kenschetste
Engels hem. ,,Daarom heb ik nu
een afscheidsrede van 26 kantjes”,
grapte Laning. ,,Ik hoop op een
goed Lopster geluid in de nieuwe
gemeente. Als jullie er een potje
van maken, kom ik inspreken”,
sprak hij quasi dreigend.
Bé Prins nam in 2012 voor de
ChristenUnie plaats aan de raads -
tafel. ,,Iemand met veel kennis van
zaken en altijd op een rustige
toon”, concludeerde Engels. Ook
hij stopt er mee. ,,Het was een goe-
de tijd”, aldus Prins.
Geert Jan Reinders (Lokaal Be-
lang Eemsdelta) maakte sinds
2010 deel uit van de gemeenteraad
en zal ook in Eemsdelta aan de
raads tafel plaatsnemen. ,,Hij gaat
onverdroten voort in de nieuwe ge-
meente en ik hoop dat hij zijn Lop-
ster roots niet zal verloochenen”,
sprak de burgemeester, die het op-
merkelijk vond dat Reinders gere-
geld zijn mede-fractieleden het
woord liet doen. ,,Iedereen moet
het woord hebben, waarom zit je
hier anders?”, antwoordde hij.
,,Het was hier prima werken. Het
protest bij het gemeentehuis in de
tijd van de aardbevingsproblema-
tiek heeft veel bij mij maar ook bij
anderen gedaan.”
Dennis Vijver (PvdA) stopt er na
een periode van twee jaar Lopper-
sum mee. ,,Rustig en goed gedocu-
menteerd”, sprak burgemeester
Engels lovende woorden. ,,En een
zeker niet van humor gespeende
spreker.” Vijver zelf noemde zijn
periode ‘heel leerzaam’ en dankte

daar vooral zijn leermeesters Chris
Bultje en wethouder Bé Schollema
voor. Over zijn raadstijd: ,,We heb-
ben elkaar altijd in een goede
sfeer proberen te vinden. We de-
den het met elkaar en ik hoop op
een bloeiende en gezonde gemeen-
te Eemsdelta.”

Benjamin 
Zijn partijgenoot Jan Chris Wage-
naar was donderdag precies één
jaar en één dag raadslid als opvol-
gers van Lies Oldenhof, die even
later koninklijk zou worden onder-
scheiden. ,,Hij was de benjamin
van de raad, al zou je dat gezien
zijn inbreng niet zeggen”, stelde
de burgemeester. In de nieuwe
raad van Eemsdelta maakt hij
 straks deel uit van de oppositie.

,,We zullen ons keihard inzetten
voor de mooie nieuwe gemeente”,
beloofde hij.
Last but not least was Hans Wa-
rink aan de beurt. Hij kwam in
2014 in de raad, eerst voor Lopper-
sum Vooruit en daarna als Lijst
Warink. ,,Een zeer betrokken
raadslid, met het hart op de tong.
De emoties spatten er bij tijd en
wijle van af”, keek Hans Engels te-
rug. ,,Het meest markante raads-
lid, met ook veel humor en char-
me.” Als lid van Gemeenteblangen
Eemsdelta viel hij bij de laatste
raadsverkiezingen echter buiten
de boot. ,,Ik ben blij dat we er uit-
eindelijk toch in geslaagd zijn om
de hondenbelasting af te schaf-
fen”, zo liet Warink tot besluit we-
ten.

De geslaagde vrijwilligers met hun certificaten. 

Home-Start Het Hogeland
maakt 50.000e koppeling
NOORD-GRONINGEN - Home-
Start Het Hogeland heeft on-
langs de 50.000e koppeling
kunnen maken. De organisatie
levert opvoedondersteuning
aan gezinnen die hierbij wel
wat hulp kunnen gebruiken. 

Humanitas Het Hogeland heeft ve-
le projecten lopen: ThuisAdminis-
tratie, ThuisBezoek, Taal, Levens-
verhalen en ‘Eem Doun’. In sep-
tember is daar Home-Start Het Ho-
geland bijgekomen. Dit program-
ma voor opvoedondersteuning
werkt met ervaren en getrainde
vrijwilligers.
Vrijdag hebben drie enthousiaste
vrijwilligers van Home-Start Het
Hogeland hun certificaat ontvan-
gen. In vijf dagdelen deden ze ken-
nis op over hoe ze gezinnen kun-

nen ondersteunen. De vrijwilligers
omschrijven de training en Home-
start als ‘positief, krachtig, inspire-
rend en zinvol voor de samenle-
ving’. Zij zeggen klaar te zijn om
ondersteuning te bieden aan een
gezin.
De vrijwilligers helpen een och-
tend of middag in de week bij een
gezin met jonge kinderen. Ze bie-
den een luisterend oor, ondersteu-
ning en gezelligheid. Dat is zinvol
in situaties waar opvoeden even
niet vanzelf gaat. Home-Start:
,,Soms zijn er periodes waarin het
tijdelijk niet wil lukken. Redenen
kunnen zijn verhuizing, echtschei-
ding, moeilijke start van kinderen
of andere omstandigheden. Juist
tijdens een lockdown ervaren ge-
zinnen extra behoefte aan onder-
steuning, het levert soms extra
spanningen op. Dan is een steuntje

in de rug welkom. Iemand die tijd
en aandacht heeft voor ouders en
kinderen, zodat ze de kans en de
rust krijgen om de positieve draad
weer op te pakken.’’

Wie een paar uur per week tijd
over heeft om deze rol te vervul-
len, kan vrijwilliger worden bij Ho-
me-Start. Er wordt gezorgd voor
een voorbereidende cursus, onder-
steuning en begeleiding door de
Home-Start coördinator en een on-
kostenvergoeding. Gevraagd wor-
den aandacht en tijd, een positieve
levenshouding en ervaring in het
opvoeden van kinderen. ,,Begrip
en inlevingsvermogen zijn belang-
rijker dan diploma’s’’, aldus Home-
Start. Meer informatie is te krijgen
bij coördinator Jenny van der
Werf, e-mail j.vanderwerf@hu ma -
nitas.nl of telefoon 06-57 78 91 52.

Geld voor film Baflo
van Mondriaan Fonds
BAFLO - De documentaire die
in Baflo is gemaakt over de
Tweede Wereldoorlog krijgt
een bijdrage van het Mondri-
aan Fonds. 

Dit jaar was het 75 jaar geleden
dat Nederland is bevrijd. Om de
herinnering aan de Tweede We-
reldoorlog levend te houden heeft
staatssecretaris Paul Blokhuis van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), 15 miljoen euro beschik-
baar gesteld. 
Het Mondriaan Fonds heeft via zes
open oproepen 120 aanvragen kun-
nen honoreren. De toekenningen
laten een diverse manier van her-
denken zien in een internationale
context met soms een focus op de
toenmalige koloniën.

Een van de gelukkigen is Stichting
de Tweede Wereldoorlog in Baflo
met de film Heden, gekleurd door
grijs verleden. Dit is een documen-
taire geworden met oorlogsverha-
len van overlevenden en inter-
views met jongeren die reflecteren
op heden en verleden, in samen-
werking met kunstenaars.
Stichting Oorlogs- en Verzetscen-
trum Groningen OVCG ontvangt
een bijdrage voor de digitalisering
van de gehele collectie bestaande
uit zowel papier, foto’s als objec-
ten. Een digitaal toegankelijke col-
lectie is de basis voor een nieuwe
en duurzame uitvoering van de
werkzaamheden van OVCG zodat
de gehele collectie online vindbaar
is voor een groot publiek.

Kerstnachtdienst
in kerk Warffum
WARFFUM - In de Sebastiaan-
kerk in Warffum wordt donder-
dag een kerstavonddienst ge-
houden. Wie deze viering mee
wil maken, dient zich aan te
melden. Er is ruimte voor maxi-
maal dertig personen. 
Aanmelden kan tot donderdag
12.00 uur via scriba Hiltsje Du-
bois-Andringa, e-mail hiltsjedu-
bois@ hot mail.com of telefoon
0595-422 476.
De dienst begint om 21.00 uur.
Voorganger is dominee Peter
van Ool.

Kloksmeren in
Garnwerd afgelast
GARNWERD - Het traditionele
kloksmeren tijdens de jaarwisse-
ling in Garnwerd gaat dit jaar niet
door. Normaal komen de dorpsbe-
woners na middernacht samen on-
der de toren van de Ludgeruskerk
om elkaar een gelukkig nieuwjaar
te wensen. De coronamaatregelen
staan het feest dit keer in de weg. 

Carillonmuziek in Middelstum

Henk Veldman zal zaterdag kerkliederen op het Middelstummer
carillon spelen.

MIDDELSTUM - Henk Veld-
man bespeelt zaterdag, tweede
kerstdag, het Hemony-carillon
van de Hippolytuskerk in Mid-
delstum. Dat doet hij van 14.00
tot 15.00 uur. Uiteraard worden
er kerstliederen ten gehore ge-
bracht.

Er zal deze dagen elders vanwege
corona weinig live-muziek in het
openbaar klinken. Vanaf het eeu-
wenoude Hemonycarillon in Mid-
delstum kan dat wel. Beiaardier
Henk Veldman zit alleen boven in
de toren en zijn publiek verspreidt
zich door het dorp.
Veldman speelt die dag een pro-
gramma van bekende oud-Hol-
landse kerstliederen. Voor velen is
dat herkenbaar en ze bezingen de
hartelijke warmte en blijdschap
van Kerst. Dat gaat van Nu sijt wel-
lecome, Jesu lieve Heer! tot In Betle-
hems stal lag Christus de Heer. 
De liederen geven het goede kerst-
gevoel. De beiaardier zal, geïnspi-
reerd door de geboorte van Jezus,
met de klokken deze melodieën
over het hele dorp laten klinken.
Het is een mooie traditie, sinds
1662 zullen er vaak Kerstliederen
op het Hemonycarillon zijn ge-
speeld.

Het volledige programma is te vin-
den op de website van de commis-
sie: www.carillonmiddelstum.nl. 
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De kunstwerken van Peter Schudde voor museum Bierumerschool.

Mysterieuze monolieten bij
museum Bierumerschool
BIERUM - Voor museum Bie r-
umerschool in Bierum staan
sinds kort twee vier meter hoge
monolieten. Uit de roestige
 ijzeren kolommen schijnt een
mysterieus groen licht. Het
gaat om kunstobjecten van de
hand van Peter Schudde uit
Leermens.

Het groen licht wordt afgegeven
door talrijke elektronische print-
plaatjes. Dit is het handelsmerk

van beeldend kunstenaar Schud-
de.

De sculpturen stonden twee jaar
geleden ook bij de Bierumerschool
tijdens zijn expositie Zwart Zaad.
Ze hebben daarna een reis door
Nederland gemaakt, waar ze onder
andere op het strand van Callants-
oog te zien waren. De kunstenaar
is blij dat ze weer even ‘thuis’ zijn.
Vanaf 1 januari maken zowel Bie r-
um als Leermens deel uit van de
nieuwe gemeente Eemsdelta en

dit leek Schudde een goede gele-
genheid om de beelden weer in
Bierum te plaatsen. De Leermster
maakt sculpturen van elektronisch
afval. De invloed van de technolo-
gische ontwikkeling op aarde is
een belangrijk thema in zijn werk.
Op dit moment exposeren in de
Bierumerschool Tianyi Zheng en
Jessie Tam. Zij zijn beiden afgestu-
deerd aan de Universiteit van
Hong Kong (Fine Arts) en stude-
ren nu aan het Frank Mohr insti-
tuut in Groningen. Voor de Bier-
umerschool maken zij installaties
en  doen performances die betrek-
king hebben op Covid 19. Vanwe-
ge corona is het museum momen-
teel gesloten, maar op de website
en social media wordt de expositie
met regelmaat belicht.
De Bierumerschool wil zich bin-
nenkort presenteren aan alle inwo-
ners van de nieuwe gemeente
Eemsdelta. Het museum heeft
hiervoor een speciale krant ge-
maakt, de Hidden Times. De eerste
exemplaren worden in januari uit-
gereikt aan de wethouders van
Eemsdelta. Belangstellenden kun-
nen na de lockdown in de Bie r-
umerschool een exemplaar afha-
len. Op de website van de Bie r-
umerschool is een digitale versie
van de krant te bekijken.

Eindejaarsacties bij
Quality Time Campers
GRONINGEN - Quality Time
Campers in Groningen lanceert
twee leuke eindejaarsacties. In
verband met de coronamaatre-
gelen kan hiervoor online maar
ook via de telefoon gereser-
veerd worden.

Quality Time Campers laat vakan-
tiedromen uitkomen en biedt ie-
dereen de gelegenheid om het ge-
voel van vrijheid te beleven. Daar-
voor heeft het bedrijf exclusieve
LMC-campers in de verhuur, die
staan voor hoogwaardige kwaliteit
en comfort zodat men echt kan ge-
nieten van een droomvakantie.
Met zeven verschillende indelin-
gen bieden de campermodellen
van Quality Time Campers alles
wat een camperaar begeert. Wie
het leuk lijkt om eens een camper
te huren of wil weten wat er alle-
maal bij komt kijken, is van harte
welkom op de website van het be-

drijf. Hier is uitgebreide informa-
tie te vinden over de mooie cam-
pers. Mochten er nog vragen zijn,
dan is telefonisch contact ook mo-
gelijk.
Omdat veel mensen de corona-
maatregelen een beetje moe zijn
en toch nog graag even weg willen,
kan nu geprofiteerd worden van
een korting van 25 procent op de
huursom. Beslist iemand nog dit
jaar over een campertocht na 1
maart, dan geldt een korting van
10 procent op de huursom.
Genoeg reden dus om nu een be-
zoek  te brengen aan de website
van Quality Time Campers. Hier is
alle informatie te vinden over het
kamperen en het reizen met een
camper. 
Quality Time Campers is gevestigd
aan de Johan van Zwedenlaan 9B
in Groningen. Het adres van de
website is www.qualityti mecam -
pers.nl. Het bedrijf wenst iedereen
alvast een fijne vakantie.

Quality Time Campers pakt uit met eindejaarsacties.

Kerstmusical in Bedum
BEDUM - De vier kerken in Bedum zenden donderdag vanaf 16.00 uur
een kerstmusical uit. De titel is Te gewoon om waar te zijn. Het zang-
spektakel is te volgen via de websites van de kerken. 
,,Als god zijn zoon naar de wereld stuurt om haar te redden, verwacht
je niet zo’n verhaal als het kerstverhaal. God pakt het totaal anders
aan dan wij zouden doen. Het gaat er eigenlijk heel gewoontjes aan
toe. Te gewoon om waar te zijn?’’, aldus de aankondiging van de Bedu-
mer kerken. 

Succesvolle actie Terra 
Winsum voor voedselbank

WINSUM - Leerlingen van Terra Winsum hebben zich met veel
succes ingezet voor de voedselbank. Tijdens workshops hebben de
leerlingen onder andere kerststukjes gemaakt, er werden doosjes
versierd, kaarten gemaakt, houten kerstdecoraties gezaagd en pin-
dakettingen voor vogels geregen.  Een aantal dagen lang toonden
de kinderen zich van hun creatiefste kant, met een groot aantal ge-
vulde kersttasjes voor het goede doel als resultaat. De tasjes werden
voor tien euro per stuk verkocht en vonden gretig aftrek. Vorige
week was er al 2100 euro opgehaald. ,,En dat is nog niet eens de
eindstand”, zegt docent Ben Breukelman (foto). ,,Door de plotselin-
ge lockdown heeft het innen van geld vertraging opgelopen. Er
druppelt de komende tijd dus nog wel wat na.” Van de opbrengst
heeft de school producten gekocht, die geschonken werden aan de
voedselbank.  

Bazar Corenos afgelast
ROODESCHOOL - Voetbalvereniging Corenos uit Roodeschool heeft
besloten de voor februari geplande bazar niet door te laten gaan. De
corona-uitbraak is hier uiteraard de oorzaak van. De bazarcommissie
van de club is op dit moment de mogelijkheden aan het verkennen om
in de zomermaanden, als dat weer is toegestaan,  een alternatief te or-
ganiseren. 

Adverteren
doet verkopen
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De opstapstage bij Werk Op Maat heeft grote positieve effecten (foto Terra Winsum).

Terra Winsum en Werk op
Maat blijven samenwerken
WINSUM - Terra Winsum en
Werk op Maat in Uithuizen zul-
len ook de komende jaren blij-
ven samenwerken. Beide partij-
en zijn erg tevreden over de
huidige gang van zaken. Ze
hebben daarom afgesproken op
dezelfde voet door te gaan. 

Al ruim tien jaar werkt Terra Win-
sum voor het Praktijkonderwijs
nauw samen met Werk Op Maat.
Vanaf ongeveer vijftien jaar lopen
de leerlingen twee dagen per week
stage bij Werk op Maat, dat zorgt
voor een beschermde stageplek
met passende begeleiding. De leer-
lingen kunnen kiezen uit verschil-
lende praktijkafdelingen en werk-
soorten. Zij kunnen zich daarmee
oriënteren op werk dat bij hen
past. Werk op Maat biedt werk-
zaamheden in het groen, klussen,
schilderen, hout- en metaalbewer-
king, fietsreparaties, computers,
administratieve en receptiewerk-
zaamheden, in de schoonmaak en
keuken. De stages zijn gericht op
het ontdekken van talenten en
voorkeuren en ook op het ontwik-

kelen van vaardigheden die in het
werk nodig zijn. Naast vakvaardig-
heden gaat het om werknemers-
vaardigheden en sociale vaardig-
heden. 

In de afgelopen tien jaar is duide-
lijk geworden dat leerlingen door
deze aanpak meer zelfvertrouwen
en eigenwaarde krijgen. Ze hou-
den zich bij een vervolgstap beter
staande. De periode bij Werk op
Maat wordt daarom ook wel een
opstapstage genoemd. 
Het uiteindelijke doel is dat er na
de schoolperiode een passend ver-
volg is voor de leerlingen. Een deel
stroomt uit naar betaald werk. Dat
kan regulier werk, een afspraak-
baan of beschut werk zijn. Er zijn
ook leerlingen die uitstromen naar
een vervolgopleiding, bijvoorbeeld
MBO entree. Het kan ook zijn dat
een leerling meer tijd nodig heeft
om zich te ontwikkelen en (tijde-
lijk) met een indicatie voor dagbe-
steding zijn weg vervolgt bij een
zorginstelling die dagbesteding
biedt.
Zowel Terra Praktijkonderwijs als
Werk op Maat is het er over eens

dat de leerlingen na school in
beeld en actief moeten blijven en
niet mogen verdwijnen achter de
voordeuren. Soms blijft een leer-
ling na de opstapstage nog een tijd
bij Werk op Maat om dan alsnog
op latere leeftijd een stap te ma-
ken. Zoals Jeffrey die zich al snel
thuis voelde bij Werk op Maat: ,,Je
voelt je snel geaccepteerd en ik
had het snel naar mijn zin. Alles
wordt goed uitgelegd.’’ Na ander-
half jaar bij Werk op Maat is Jef-
frey nu bezig met vervolgstappen
om als heftruckchauffeur te kun-
nen gaan werken. 

De intensieve samenwerking tus-
sen Terra Praktijkonderwijs en
Werk op Maat uit zich in duidelij-
ke aanspreekpunten voor de leer-
lingen bij beide instanties die de
zogenaamde korte lijntjes hebben
met elkaar. Dat zorgt er voor dat
zowel op positieve als zorgelijke
ontwikkelingen snel ingespeeld
kan worden. Alle partijen zijn zeer
tevreden over de resultaten in de
afgelopen jaren en kijken uit naar
de verdere samenwerking in de
toekomst. 

Wasrekkoor trekt
door Garnwerd
GARNWERD - Een uitgedund
Wasrekkoor zal morgen (woens-
dag) zingend door de straten van
Garnwerd trekken om de bewo-
ners een warm gevoel te geven.
Een van de liederen die zijn te ho-
ren, is Yes, I am van Michelle Da-
vid. De coronarichtlijnen zullen
strikt worden nageleefd. 

Leens heeft dorpsmarkeringen
LEENS - Het dorp Leens is verrijkt
met vier markeringen. Ruim een
jaar geleden ontstond dit idee bij
Dorpsbelangen Leens. Dankzij een
subsidie van de gemeente Het Ho-
geland kon het snel worden uitge-
voerd.
De Ulrumer kunstenaar Margriet

Barends heeft een aantal ontwer-
pen gemaakt, die zijn voorgelegd
aan de bevolking. De in de ogen
van de Leensters vier fraaiste ont-
werpen zijn gemaakt en geplaatst
door vrijwilligers van Dorpsbelan-
gen.
Het bestuur van Vereniging Dorps-

belangen Leens is enorm in zijn
nopjes met wat er bereikt is. ,,Het
is ontzettend mooi dat we deze
dorpsmarkeringen hebben kunnen
realiseren en zo ons dorp nog mooi-
er hebben kunnen maken. Wij zijn
ontzettend trots op de inzet van ie-
dereen in het hele traject.”

Een van de dorpsmarkeringen.

Goudgewas tweede
kerstdag geopend
ROODESCHOOL - Goudgewas in
Roodeschool is om mensen de gele-
genheid te geven gespreid bood-
schappen te kunnen doen tweede
kerstdag geopend. Het bedrijf is
dan geheel in kerstsfeer gehuld
met speciaal voor deze dag inge-
kochte heerlijke groente en fruit
voor scherpe prijzen. Men nodigt
ook de bezoekers van de markt in
Pieterburen uit om eens een kijkje
in Roodeschool te komen nemen.
Op oudejaarsdag verkoopt Goud-
gewas oliebollen.

Grote kerstboom in Lopster
centrum uit tuin gesloopt huis
LOPPERSUM - Wethouder Pier
Prins heeft woensdag, samen
met Anja Dijkstra van de Be-
drijven Vereniging Loppersum,
de lampjes in een kerstboom
op het Zigtermanplein in Lop-
persum ontstoken. 

De kerstboom met een hoogte van
meer dan 15 meter is eerder deze
week in een tuin in Loppersum-
Noord omgezaagd. De woning aan
de Pomonaweg, waar deze boom in
de tuin stond, is inmiddels ge -
sloopt. Pier Prins: ,,De Bedrijven
Vereniging Loppersum heeft toen
het idee opgevat om deze boom tij-
dens de feestdagen in het centrum
van het dorp te plaatsen en heeft
contact met de gemeente gezocht.”

De woning is eigendom van wo-
ningcorporatie Wierden en Bor-
gen, die graag mee wilde werken
aan dit idee. Na hun toestemming
kwam een logistieke operatie met
militaire precisie op gang. 
Zo tekende sloopbedrijf Bas Steen-
huis voor het zagen en verplaatsen
van de boom, Avitec uit Nieuw-
Buinen bouwde een constructie
voor de boom om in te staan. De
Bedrijven Vereniging Loppersum

regelde de hoogwerker en de ver-
lichting. 
Prins: ,,Het is mooi om te merken
hoe bedrijven en andere organisa-
ties elkaar opzoeken om iets voor
elkaar te krijgen. Zeker in deze
lastige en onzekere tijd is dat be-
wonderenswaardig. Ik hoop dan
ook dat deze verlichte boom iets
bijdraagt aan een gevoel van posi-
tiviteit en warmte zo aan het einde
van dit bijzondere jaar.”

Samen met Anja Dijkstra ontstak wethouder Pier Prins de verlichting in de kerstboom op het dorps-
plein in Loppersum. Foto: Jan Pitt.

Vier burgemeesters van
Loppersum kijken terug
LOPPERSUM - Loppersum be-
staat op 1 januari niet meer als
zelfstandige gemeente. Donder-
dag werd de laatste vergade-
ring gehouden, die in het teken
van het afscheid stond. 

Door middel van een filmpje ke-
ken de laatste vier burgemeesters
van Loppersum terug op hun pe-
riode. Bert Pit was de eerste. Hij
was van 1990 tot 2003 burgemees-

ter. Pit noemde het bezoek van de
koninklijke familie aan Lopper-
sum als het hoogtepunt in die pe-
riode. Hij viel met zijn neus in de
boter want het was al meteen in
zijn eerste jaar als burgervader.
,,Het dieptepunt was toen vanwe-
ge de MKZ-crisis Sunsation in Mid-
delstum in 2001 moest worden af-
gelast. Dat leverde toen zelfs be-
dreigingen aan mijn adres op”, al-
dus Pit.
Jaap van Dijk was het kortst aan

het roer in Loppersum. Hij was na
het vertrek van Pit enkele maan-
den in 2003 waarnemer. ,,De aard-
bevingsproblematiek heeft natuur-
lijk verschrikkelijk veel invloed op
de gemeente Loppersum gehad”,
aldus de voormalig gedeputeerde,
die liet weten met plezier op zijn
tijd in Loppersum terug te kijken. 
Albert Rodenboog werd zijn opvol-
ger als door de Kroon benoemde
burgemeester en bleef dat tot en
met 2018. ,,We hebben in die pe-
riode veel voor de kiezen gehad,
zoals de artikel 12-status, het nieu-
we gemeentehuis in Loppersum,
de pyromaan in ‘t Zandt en natuur-
lijk de ellende van de gaswinning
en de aardbevingen. Hoogtepunt
was toch het binnenhalen van de
artikel 12-status. Vóór die tijd had-
den we geen geld en konden we
niks meer. Door de artikel 12-posi-
tie hebben we uiteindelijk miljoe-
nen binnengehaald.”

Hans Engels was de laatste in de
rij. Hij volgde twee jaar geleden
Rodenboog op als waarnemend
burgemeester en blijft dat tot het
einde. ,,Loppersum is een onge-
looflijk mooie gemeente met zijn
zeventien dorpen en prachtige ker-
ken. In een korte periode heb ik
veel herinneringen kunnen opbou-
wen. En opeens was daar corona.
Je ziet het niet aankomen en dat in
een periode van de aardbevings-
problematiek en de gemeentelijke
herindeling. Ik hoop voor de nieu-
we gemeente Eemsdelta dat de af-
stand niet te groot zal worden. Pro-
beer de burgers bij je te houden”,
gaf hij als aandachtspunt mee.

Hogeland stelt afspraken
dagbesteding jongeren vast
NOORD-GRONINGEN - Het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Het Hogeland heeft de werkaf-
spraken over dagbesteding voor
jongeren uit het praktijkonder-
wijs en het speciaal voortgezet
onderwijs vastgesteld. 

Dat is gebeurd in samenwerking
met de Regionale Meld- en Coördi-
natiefunctie voortijdig schoolverla-
ten en de gemeenten Delfzijl, Ap-
pingedam en Loppersum. Door de
afspraken blijven deze jongeren
goed in beeld zodat ze het onder-
wijs volgen of werk hebben dat het
beste bij hen past.
Daarnaast maken de partijen vol-
gend jaar afspraken over het ver-

voer van en naar de dagbesteding.
Ook komen er afspraken over sta-
ges op de dagbesteding en over
hoe de jongeren zichzelf zo goed
mogelijk op de dagbesteding kun-
nen ontwikkelen.
Een deel van de jongeren uit het
praktijkonderwijs en het speciaal
voortgezet onderwijs gaat naar de
dagbesteding. De kansen op de ar-
beidsmarkt of op vervolgonderwijs
zijn voor deze jongeren niet opti-
maal.

Wethouder Kristel Rutgers vindt
dat deze jongeren speciale aan-
dacht van de gemeente verdienen.
,,Met dagbesteding blijven ze zo
goed mogelijk aangesloten bij de
samenleving en worden hun kan-
sen vergroot.”

Lichtjesweek
in Feerwerd en
Aduarderzijl
FEERWERD In Feerwerd en
 Aduar derzijl is zaterdag lichtjes-
week begonnen. De organisatie
is in handen van de dorpsvereni-
ging, die de inwoners heeft op-
geroepen om hun huizen in deze
coronatijd extra feestelijk te
verlichten. De versieringen zijn
tot en met 30 december te be-
wonderen. 
Voor de mooiste of meest cre-
atieve verlichting is er een leu-
ke prijs. De jury, samengesteld
uit een aantal leden van de
dorpsvereniging, maakt op 23
december een rondgang. Direct
aansluitend is de bekendmaking
van de winnaar en de prijsuit-
reiking.

Geen vieringen in RK-
kerken Noord-Groningen
NOORD-GRONINGEN - De
rooms-katholieke kerken in
Noord-Groningen houden tot
en met 19 januari geen vierin-
gen met publiek. Dit besluit is
genomen naar aanleiding van
de verscherpte coronaregels.

Omdat het aantal besmettingen in
het Noorden nog steeds oploopt,
de ziekenhuizen vol liggen én er
maar dertig mensen zijn toege-
staan, is gekozen voor veiligheid
en gezondheid. De RK-kerken vol-
gen hiermee de oproep van de Ne-
derlandse bisschoppen. Het gaat

om de katholieke kerken in Uit-
huizen, Delfzijl, Bedum, Klooster-
buren en Wehe-den Hoorn.
Op de dagen dat er een viering zou
zijn, zal gewerkt worden met met
livestreams. Op het TouTube-ka-
naal en de Facebookpagina van de
Liudgerparochie zijn de vieringen
te volgen of terug te zien. Verder
kan de katholieke geloofsgemeen-
schap ook terecht bij de Eucharis-
tievieringen die de KRO-NCRV
uitzendt op NPO 2. 
De kerken in Noord-Groningen zul-
len wel van tijd tot tijd de deuren
openen om de kerststal te bezoe-
ken en een kaarsje op te steken. 

Nieuwe huurwoningen
in ’t Zandt nu bewoond
’T ZANDT - Woongroep Maren-
land heeft donderdag de sleu-
tels uitgereikt aan de huurders
van haar nieuwe woningen aan
de Hoofdstraat en Kerklaan in
’t Zandt. 

Marenland realiseert in ’t Zandt
tien nieuwe huurwoningen. Zes
staan aan de Hoofdstraat-Kerklaan
en vier aan de Hink Oostingstraat.
Van de woningen aan de Hink Oos-
tingstraat zijn er drie verhuurd. De
vierde wordt ingezet als wisselwo-
ning voor de sloop en nieuwbouw.
Tijdens de grondwerkzaamheden

is een oude molensteen gevonden,
die een mooi plekje krijgt in de ge-
meenschappelijke tuin aan de
Hoofdstraat-Kerklaan. 
Woongroep Marenland breidt uit
in de regio om het voor alle leeftij-
den aantrekkelijk te maken om
hier te blijven wonen. De nieuwe
woningen zijn levensloopbestendig
met alle voorzieningen op de bega-
ne grond. Vooral voor oudere be-
woners is dit een uitkomst. 

Bouwgroep Dijkstra Draisma is
verantwoordelijk voor de bouw
van de nieuwe woningen. De wo-
ningen zijn aardbevingsbestendig

door een speciale combinatie van
houtskelet en beton. ,,Uiteraard
zijn de woningen gasloos, maar
daarnaast ook heel energiezuinig”,
aldus Matthijs Mellema, uitvoer-
der bij Dijkstra Draisma. ,,De
stroom voor de woningen wordt
duurzaam opgewekt en door goed
te isoleren houd je warmte binnen
en kou buiten.” 

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft
veel ervaring met het duurzaam
(ver)bouwen van woningen. De op-
levering van het hele project
wordt eind dit jaar of begin vol-
gend jaar verwacht. 

Hans Engels 
bezorgd over
jaarwisseling 
LOPPERSUM - Hans Engels is
nog tot en met 31 december
24.00 uur waarnemend burge-
meester van de gemeente Lop-
persum. Hij liet vorige week we-
ten  ‘buitengewoon bezorgd’ te
zijn over wat er met Oud en
Nieuw kan gebeuren. 
Engels zei dat maandagavond,
dezelfde avond dat het kabinet
nieuwe strenge maatregelen
vanwege corona afkondigde, tij-
dens de raadsvergadering in
Loppersum. Het punt kwam aan
de orde tijdens de rondvraag.
CDA-er Arend Laning wilde we-
ten hoe er in Loppersum wordt
omgegaan met het carbidschie-
ten. ,,Is dat lokaal of regionaal
geregeld?” Burgemeester En-
gels stelde dat de verordening
van Loppersum daarbij leidend
is. ,,We kunnen het niet verbie-
den. Bij ons is het verplicht om
er melding van te doen en het
maximaal aantal personen dat
er bij aanwezig mag zijn, is te-
ruggebracht van vier naar twee.
Er zijn bij ons drie aanvragen
ingediend.” Geert Jan Reinders
(Lokaal Belang Eemsdelta) wees
op een aloude traditie: het sle-
pen. ,,De jeugd wil toch wat
doen. En dan is er om midder-
nacht nog een traditie, het klok-
luiden en samenkomen onder
de toren. Mag dat, nog even af-
gezien van het feit of het ver-
standig is?” Hierop moest En-
gels het antwoord schuldig blij-
ven. Hij had wel een oproep
voor zijn inwoners: ,,Denk goed
na wat je doet en ga niet tot het
uiterste. Ik ben buitengewoon
bezorgd wat er kan gebeuren.”

DelfSail gaat niet door
EEMSHAVEN - Het bestuur
van de Stichting Delfsail heeft
deze week vastgesteld dat
DelfSail 2021 onder de heersen-
de coronapandemie niet zal
kunnen plaatsvinden. ,,Dat is
een harde conclusie en een ver-
drietige boodschap voor velen,
maar er is geen keus”, aldus de
organisatie.

Na de aanvankelijk hoopvolle be-
richten over afnemende besmet-
tingen, blijkt dat het virus nog

dit een heel hard gelag. De kern
van DelfSail is een warm en spran-
kelend evenement, toegankelijk
voor iedereen, DelfSail is van ons
allemaal en dat moet vooral zo blij-
ven. Bij een anderhalve meter-re-
aliteit is dat niet op de vertrouwde
wijze te realiseren”, zegt voorzitter
Jan Koolhof.  
,,Met schepen die niet bezocht mo-
gen worden, bemanningen die niet
van boord af mogen, publiek dat
via toegangshekken gecontroleerd
het terrein op moet komen en/of
eerst getest moet worden, geen zin-
derende optredens, dat is niet de
DelfSail zoals wij dat kennen”, al-
dus de voorzitter.  DelfSail zal vol-
gens hem zeker doorgaan, maar
niet in 2021. Volgend maand hoopt
men meer duidelijkheid te kunnen
geven over de nieuwe koers.

steeds in volle kracht aanwezig is
en voorlopig niet van wijken weet.
Dit is een zeer grote teleurstelling
voor alle betrokkenen, zowel voor
het bestuur, de projectorganisatie
als de grote groep vrijwilligers die
al tijden in de startblokken staat.
Dat geldt ook voor de provincie
Groningen, de gemeente, sponsors
en donateurs, zonder wie het eve-
nement niet mogelijk zou zijn.
,,Eveneens voor de bedrijven en
inwoners in en rond Delfzijl, het
MKB en alle organisaties die al vo-
lop in de voorbereidingen zitten, is

Kort regionaal
GARNWERD - De oliebollenactie
van IJsvereniging Reitdiep gaat
dit jaar niet door in verband met
de aangescherpte coronaregels.
Wie al betaald heeft, krijgt zijn
geld terug. 

Gemeente Westerkwartier
start jaar zonder alcohol
ZUIDHORN - Een groot aantal
ambtenaren en bestuurders
van de gemeente Westerkwar-
tier start het nieuwe jaar zon-
der alcohol. Ze namen deel aan
de actie IkPas, die op 1 januari
begint.  

Het voltallig college, een aantal
raadsleden, gemeenteambtenaren
en medewerkers van Sociaal Werk
De Schans gaan samen de uitda-
ging aan om een maand lang geen
alcohol te drinken. Tevens roepen

ze inwoners op zich bij hen aan te
sluiten.

Nederlanders zijn met z’n allen
steeds meer gaan drinken. Uit lan-
delijk onderzoek blijkt dat 35 pro-
cent van de 50-plus vrouwen en 50
procent van de mannen in deze ca-
tegorie op minimaal vier dagen in
de week drinken. Van de jongeren
drinkt 20 procent minimaal tien
keer per maand, dus zeker zo’n
drie keer in de week. 

De landelijke IkPas-campagne
moet iedereen bewust maken van
de risico’s die door alcohol ont-
staan. Zo verhoogt het drinken van
één glas alcohol per dag al de kans
op borstkanker voor vrouwen en is
het drinken van alcohol gerela-
teerd aan verschillende soorten
kanker. Ook is er grote invloed op
de fitheid, nachtrust en gewicht. 

Iedereen die wil meedoen aan Ik-
Pas kan zich inschrijven via de
website www.ikpas.nl. Ervaringen
kunnen gedeeld worden op Twit-
ter via #ikpas.
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Gebruikte Jonsered/ Husq-
varna FR2216 FA2/ 4WD
frontmaaier met 112 cm

maaidek.
Gebruikte Jonsered/ Husq-
varna FR2215 met 95 cm

maaidek.
Gebruikte Castel Garden

XM140HD frontmaaier met
85 cm maaidek.

Demo model Castel 
Garden XK160HD front-
maaier met 95 maaidek.
Zie voor informatie onze

marktplaats advertenties of
bel ons voor informatie
Dick Norg Smederij en

Tuintechniek “oet Bavvelt”
0595-422402

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

Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur  wor-
den opgegeven.

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

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

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

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

OC: regionaal de beste.

Tuinieren

Te koop gevraagd

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

OC: regionaal de beste.

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

Landbouw

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

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

Ommelander Courant:
regionaal de beste.

De Zaak Ulrum
Gespecialiseerd in het

veegschoon opleveren van
woningen. De onkosten

worden verrekend met uw
inboedel.

Contact: Peter Woddema
Tel: 06-13840504

p.woddema@hetnet.nl

OC: regionaal de beste.

Aanbieding personeel Diversen

Aanbieding personeel
Hobbykwekerij De

Streekhof Den Andel
a.s. donderdag van 

08.30 - 12.00 uur ge-
opend voor uw groente
en fruit en aardappelen.

Tel: 06-12065989.
CF Moto 450 Agri quad, de

ideale quad voor op de
boerderij, 4 WD met lier en

bagagerekken.
Dick Norg Smederij en

Tuintechniek “oet Bavvelt”
0595-422402

De Luingahof Bierum
Fruit, aardappelen, bio-

vlees, boerenkaas, kerst-
cadeaus. AANBIEDING:
bij 2 zakken fruit: stoof-
peren €1,00. Openings-
tijden: di t/m do 13-18

uur, vrij en zat 9-18 uur.
Kerst gesloten. 

Borgsingel 9, Bierum,
0596-591859.

www.luingahof.nl
HORLOGEBATTERIJEN

Inclusief montage 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

Aardappelen Doré, 
Frieslanders, Bildtstar,
Irene, groente en fruit, 

potgrond, scharreleieren.
Fam. Ten Hove, 

Trekweg 38, 
Doodstil (Zandeweer), 

0595-432927.

DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM

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

Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail sturen naar: 
rubriekjes_oc@noordpers.nl

DE CAMERA MET DE
MOGELIJKHEDEN DIE U

ZOEKT VINDT U BIJ 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400. .

www.vaszlovszky-winsum.nl

Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

OC: regionaal de beste.

Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en Irene. Uien, wortelen,
rode -, groene -, witte - 

en bloemkool.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

Weekend aanbiedingen:
Stihl HS 45 motorheggen-

schaar €269,00
Stihl BG 56 motorblad-

blazer €289,00
Stihl BGE 71 electr blad-

blazer €99,00
Stihl SE 62 alleszuiger

€119,00
Stihl HLE135L  tuinafval

hakselaar €349,00
Stihl SG 51 rugsproeier

€89,00
Dick Norg Smederij en

Tuintechniek “oet Bavvelt”
0595-422402

OC: regionaal de beste.

PASFOTO’S 
GEGARANDEERD GOED 

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

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

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

Hobbykwekerij De
Streekhof Den Andel

a.s. donderdag 31 
december ook geopend

evenals 2 januari
van 08.30 - 12.00 uur.

Tel: 06-12065989.

Dinsdag 22 december 2020 - 15

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

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

Peter Langeland,
van voetballer
naar schaatser 
Van voetballer naar schaatser. Dat  is het verhaal van Pe-
ter Langeland. De oud-speler van CVVB, tegenwoordig
woonachtig in de stad Groningen, voetbalde tot zijn der-
tigste. Tegenwoordig is hij als schaatser actief in de cate-
gorie 40+ voor allrounders en sprinters.

door Johan Staal

,,Tot aan mijn twaalfde combineer-
de ik het schaatsen met voetbal-
len”, vertelt de nu 39-jarige Lange-
land. ,,Op een gegeven moment
moest er toch een keuze gemaakt
worden. Het werd voetbal, omdat
ik toen meer een teamsporter was.
Ik genoot van de momenten in de
kleedkamer en ook het samen win-
nen en de gezellige derde helft
spraken mij meer aan dan schaats-
trainingen en -wedstrijden. Binnen
de schaatswereld is men toch wat
meer op zichzelf en daar was ik
toen nog niet aan toe.”
De jonge Langeland doorliep alle
hoogste jeugdelftallen van CVVB,
waarbij het hoogtepunt het kam-
pioenschap met de A-junioren was.
,,Dat was in het seizoen 1997/1998
met de helaas te vroeg overleden
Jan van Dijken als trainer. Een

man die je enorm kon motiveren
en waar je ook echt voor door het
vuur ging. Aan hem heb ik dan ook
alleen maar mooie herinneringen,
hoewel we ook weleens botsten als
hij mij op een positie neerzette
waar ik niet echt blij van werd.
Maar samen kwamen we er altijd
weer uit en zo hoort het uiteinde-
lijk ook te zijn”, aldus de oud-Be-
dumer.

Debuut
Langeland debuteerde op acht-
tienjarige leeftijd in het eerste elf-
tal van CVVB. ,,Dat was onder trai-
ner Jans Deenen. Uiteindelijk ben
ik zeven seizoenen speler in het
eerste elftal geweest. Wel met een
onderbreking vanwege fysiek on-
gemak. In dat jaar heb ik het
schaatsen weer opgepakt. Toen ik
naar de dertig liep, kreeg ik echter
steeds meer het gevoel dat ik voor
het schaatsen wilde gaan. Dat

kwam ook doordat mijn tweeling-
zus Jolanda en mijn vader Willy in
die sport erg actief waren en we sa-
men ook wel gingen schaatsen en
fietsen. Uiteindelijk heb ik op
mijn dertigste een punt achter het
voetballen gezet en helemaal geko-
zen voor het schaatsen. In eerste
instantie was dat puur recreatief,
maar op een gegeven moment sti-
muleerde mijn vader mij om wed-
strijden te gaan rijden. Daarom
heb ik mij voor het seizoen 2015/
2016 ingeschreven voor het mara-
thonseizoen in groep 2 van de C-di-
visie. Een seizoen later al werd dat
groep 1. Na dat tweede jaar kwam
oud-schaatser Egbert Post, tevens
de vader van mijn vriend Robert
Post, met het advies het eens als
langebaanschaatser te proberen...
Trainen voor de allround afstan-
den vraagt om een andere training
dan de voorbereiding op een mara-
thon. ,,Gelukkig had ik in Robert
iemand die mij van trainingspro-
gramma’s kon voorzien en dat doet
hij nog steeds. Sinds het begin van
dit seizoen ben ik namelijk onder-
deel van een schaatsploeg, waar
Robert Post en Harry Schut de
trainers zijn. Dat is een kleine

ploeg met vier jonge, getalenteer-
de langebaanschaatsers uit Gro-
ningen en Drenthe. Bouwbedrijf
Speelman uit Alteveer is de hoofd-
sponsor. Daarnaast hebben we nog
een aantal subsponsors waarbij
het duidelijk om de gunfactor
gaat. Dat maakt het eigenlijk al-
leen maar leuker en zorgt er ook
voor dat ik er met heel veel plezier
m’n tijd in steek”, aldus Lange-
land.
Peter Langeland staat tegenwoor-
dig drie keer per week op het ijs
en daarnaast doet hij iedere week
nog drie fietstrainingen. Best fana-
tiek voor een ondertussen 39-jari-
ge sporter, maar Langeland vindt
het heel gewoon. ,,Ik maak qua tij-
den nog steeds progressie omdat ik
gerichter train. Dat stimuleert
enorm.’’

NK allround
Langeland heeft inmiddels al drie
keer aan het NK allround in de ca-
tegorie 30/40 jaar meegedaan. Ook

kwam hij met leeftijdsgenoten uit
op de WK-sprint in Leeuwarden,
waar hij ééntiende seconde tekort
kwam voor een podiumplaats.
Voor dit seizoen staat het NK-all -
round in Hoorn gepland en de WK-
sprint in Berlijn. Het doorgaan is
twijfelachtig, gezien de situatie
rondom het coronavirus. 
Bij het nastreven van z’n sportieve
ambities krijgt de oud-voetballer
alle steun van zijn vriendin Miran-
da. ,,Als het thuisfront niet achter
iets staat, dan kun je niet preste-
ren. Samen hebben we ook een
zoon, Sem. Die voetbalt bij FC Le-
wenborg in de JO9-1 en daar geldt
hetzelfde voor. Sem weet dat er al-
tijd iemand, maar vaak allebei,
langs de lijn staat. Vanuit mijn ei-
gen sportleven weet ik niet an-
ders’’, aldus Peter Langeland die
daarbij doelt op zijn vorig jaar
overleden vader Willy en zijn moe-
der Lisa. ,,Mijn ouders waren altijd
heel erg bij mij en mijn tweeling-
zus Jolanda betrokken. Die reis-

den met Jolanda naar de ijsbanen
overal in het land, maar ze stonden
ook bij mijn voetbalwedstrijden
langs de lijn. Ik denk overigens
wel dat mijn vader het jammer
vond dat ik op twaalfjarige leeftijd
voor het voetballen koos, maar hij
heeft er nooit wat van gezegd.
Toen ik negen jaar geleden het
schaatsen weer wat serieuzer ging
benaderen, was hij blij. Mijn vader
was een bekende figuur in het ma-
rathon- en langebaanschaatsen,
ook omdat hij het vak van schaat-
senslijpen erg goed beheerste. Ik
zeg vak en dat meen ik ook echt.
Zo sleep hij de schaatsen van ma-
rathoncrack Sjoerd den Hertog en
kwam ook Jorrit Bergsma wel eens
langs om zijn schaatsen door hem
te laten slijpen. Na zijn overlijden
staat zijn rondingsapparaat nu bij
mij thuis. Van Egbert Post heb ik
geleerd hoe ik een ronding moet
slijpen. Het komt allemaal heel
precies.’’
Z’n meest aansprekende prestatie

op schaatsgebied realiseerde Peter
Langeland op 11 maart van dit
jaar op de 1500 meter. ,,Met mijn
vader had ik het er wel eens over
gehad dat ik ooit onder de twee
minuten wilde rijden. Dat lukte op
die dag in Thialf met een tijd van
1.59.83. Dat was wel even een mo-
ment dat ik heel graag met mijn
vader had willen delen.’’

Langeland werkt ook aan verbete-
ring van zijn tijden op de andere
afstanden van het allround schaat-
sen. ,,Of dat gaat lukken, hangt
van meerdere factoren af. Zo weet
ik nu dat er op Thialf sneller gere-
den kan worden dan op Kardinge.
Dat heeft met de kwaliteit van de
ijsvloer te maken. En verder speelt
leeftijd toch een rol, want er komt
een moment dat het lichaam niet
meer wil wat jij in gedachten hebt.
Gezien de progressie die ik geluk-
kig nog steeds maak, hoop ik het
verval nog een aantal jaren uit te
kunnen stellen.”

Henk Alssema en Déni van Dalsem en hun partners, Gi-
nette en Marlous, zijn sinds 6 mei de trotse eigenaren
van de voormalige Willem Steeman Manege, net buiten
Winsum. Alssema en Van Dalsem, al tien jaar mede-eige-
naren van de door hen opgerichte Voetbaltechniekschool
Het Verschil in Winsum, hebben grootse plannen met het
complex. Het is opgezet als multifunctioneel sport- en re-
creatiecentrum met faciliteiten op het gebied van bewe-
gen, logeren, ontspannen en lunch. Nu gooit corona roet
in het eten, maar het enthousiasme bij de initiatiefne-
mers is onverminderd groot, zo laat Henk Alssema we-
ten.

door Martin Sijbolts

Met de aankoop van de manege
ging een langgekoesterde wens
van Alssema in vervulling.  Het
complex stond al twee jaar op zijn
verlanglijstje, omdat dit de perfec-
te invulling zou zijn voor diverse
activiteiten van de uitbreidende
voetbaltechniekschool. ,,Overigens
had het ook allemaal anders kun-
nen lopen’’, aldus Alssema, een be-
zige bij die ook nog de hoofdtrai-

ner is van het eerste mannenelftal
van SIOS uit Sauwerd. ,,We wilden
eerst de Ripperdahal overnemen.
De gemeente wilde die in eerste
instantie kwijt. We hebben teke-
ningen gemaakt en er is meerdere
keren overleg geweest. Er is drie
jaar overheen gegaan. Uiteindelijk
kwam het hoge woord eruit bij de
gemeente: het zou nog wel tien
jaar kunnen duren voordat ze de
hal weg zouden doen.” 
Daarna viel het oog van Alssema
en Van Dalsem op de voormalige

Willem Steeman Manege. Alssema
geeft aan hoe het proces vervol-
gens is verlopen. ,,We zijn met de
toenmalige eigenaren en met ban-
ken in gesprek gegaan. Er waren
meer kapers op de kust, maar we
zijn eruit gekomen. Veel dingen
van de manege komen ook terug
bij ons. De springbalken bijvoor-
beeld en de paardenboxen, die zijn
omgeturnd voor fitness. De bin-
nenbak is een voetbalveld gewor-
den en de buitenbak wordt een be-
achveld.”

Speeltuin
Het indoorveld heeft z’n nut al
lang en breed bewezen. ,,SIOS
heeft geen beste velden, daarom
ben ik een keer met de jongens
naar de manege gegaan. Ik kreeg
ze er niet meer weg! Het is één gro-
te speeltuin.” Inmiddels mag er
door de aangescherpte corona-
maatregelen in het geheel geen in-
doorsport meer bedreven worden;
een fikse streep door de rekening
voor de manege, zo legt Alssema
uit. ,,In de kerstvakantie wilden we
lasergamen aanbieden. Door een
positieve mond-tot-mondreclame
hadden we net een aantal leuke
dingen op de rit. We hebben al wat
kinderfeestjes gehad en we zou-
den allerlei evenementen organi-
seren. Een tweedaags luchtkussen-
festijn, dan zou de hele manege vol
liggen met luchtkussens. En naast
het lasergame-evenement zou er
hier ook een winterkamp zijn. Dat
kan allemaal niet doorgaan, dat
hakt er wel in bij ons.”

Maar doemdenken staat niet in het
woordenboek van de grondleggers.
Alssema vertelt graag wat er alle-
maal mogelijk is zodra corona ach-
ter de rug is. ,,Boven hebben we
een vergaderruimte. Daar kunnen
ook clinics gehouden worden. Een
aantal bedrijven heeft daar al ex-
terne vergaderingen belegd. We
bieden een breed scala aan. Met
de voetbalschool gaan we hier ook
zitten. Allemaal onder het motto
van ‘het verschil maken.’ We had-
den het graag al feestelijk geo-
pend maar dat kan nu niet.”
Om alle ideeën te kunnen reali-
sern, werd een aanvraag ingediend
bij Toukomst, het miljoenenpro-
ject van het Nationaal Programma
Groningen om het wonen en leven
in de aardbevingsregio aantrekke-
lijker te maken. Wie het ingedien-
de plan op zich in laat werken, ziet
goed hoe bijzonder het initiatief ei-
genlijk is. De manege wordt omge-
toverd tot een multifunctioneel
sport- en recreatiecentrum waar
men terecht kan om elkaar te ont-
moeten, waar gelegenheid voor
ontspanning en waar men kan ge-
nieten van een gezonde, duurzame
lunch met ingrediënten uit de
moestuin. De manege zal draaien

op duurzame energie verkregen
door zonnepanelen op het dak.
Binnen kunnen oud en jong te-
recht voor bewegingsactiviteiten.
Denk aan (walking) footbal, pila-
tes, yoga, mindfullnes, meditatie,
bootcamp-trainingen, beachvolley-
bal, een speelplek voor (de aller-
kleinste) kinderen en ga zo maar
door. Kortom, eindeloos veel mo-
gelijkheden en allemaal met het
doel om aan te sluiten bij de wen-
sen van de dorpsbewoners. 

‘Van 0 tot 100’
Alssema gaat er graag op in. ,,We
mikken op zowel kinderen als vol-
wassenen. Onze doelgroep is van 0
tot 100 jaar. Zelf geven we sport-
lessen en vanuit de Toukomst
wordt ook invulling gegeven aan
hulpverlening en dagbesteding.
Het Toukomstgedeelte zit nog wel
in de molen. Als dat lukt, dan gaan
we de manege nog beter aanpak-
ken. Isoleren bijvoorbeeld. Het is
de bedoeling dat achterin de ma-
nege een Bed & Breakfast komt.
Daar hebben we nu nog geen geld
voor. De basis is het veld dat er
ligt. Scholen kunnen er gymlessen
houden en ook voetbalclubs kun-
nen het gebruiken. We zijn in sep-
tember opengegaan. Eerst was ie-
dereen terughoudend, maar inmid-
dels ziet men de meerwaarde.
Teams als Winsum Onder 19 en
Winsum Vrouwen 1 zijn er al ge-
weest en ook met SIOS was ik er
een paar keer. We hebben er met
tweetallen en met viertallen ge-
traind. Clubs kunnen komen trai-
nen en betalen dan huur. Het in-
door voetbalveld van 20 bij 60 me-
ter en is er voor iedereen van Het
Hogeland. Het is een indoor sport-
centrum gecombineerd met bin-
nenpret.”

Laagdrempelig
Het enthousiasme druipt er bij
Henk Alssema van af als hij aan
het vertellen slaat. ,,We willen
mensen zo laagdrempelig mogelijk
aan het bewegen krijgen. Veel
kunnen we zelf en voor zaken als
yoga kunnen instructeurs cursus-
sen geven. Op die manier proberen
we tienweekse activiteiten aan te
bieden, voor yoga maar ook voor
bijvoorbeeld mindfulness. Voor
sommigen ligt de drempel hoog om
naar yoga te gaan. Het wordt vaak
als zweverig gezien. Bij ons wordt
het goed geïntroduceerd waarna
mensen zich bijvoorbeeld voor yo-
ga of Katsu in Winsum kunnen
aanmelden. De manege is een
prachtig middel. We hebben sa-
menwerkingsgesprekken met di-
verse instanties gevoerd, bijvoor-
beeld over fitness en fysio. Mensen
kunnen dan een abonnement af-
sluiten. Over de verdeling van de
kosten en opbrengsten gaan we
het binnenkort hebben.”

� Peter Langeland: ooit een talentvolle voetballer, nu alweer langere tijd een verdienstelijk schaatser. Foto: Ronnie Afman.

Tweede leven voor manege
door Alssema en Van Dalsem

� Déni van Dalsem (links) en Henk Alssema in manege die tot multifunctioneel sport- en recreatiecentrum is omgevormd. 

Adviescollege Veiligheid Groningen
adviseert gebruik typologieaanpak
NOORD-GRONINGEN - Het
Adviescollege Veiligheid Gro-
ningen (ACVG) is positief over
de zogenaamde typologieaan-
pak van TNO en adviseert hem
te gebruiken. Dat betekent dat

de Nationaal Coördinator Gro-
ningen (NCG) aan de slag kan
met deze methodiek waarmee
huiseigenaren in het aardbe-
vingsgebied veel sneller duide-
lijkheid krijgen over de veilig-

heid van hun pand.

Tot nu toe rekenen ingenieursbu-
reaus elk gebouw in de verster-
kingsopgave in het aardbevingsge-
bied door om te beoordelen of het
aan de veiligheidsnorm voldoet en
versterkingsmaatregelen nodig
heeft. Dat is een tijdrovende klus.
Met de typologieaanpak kunnen
bijna alle gebouwen in de werk-
voorraad van de NCG op dezelfde
consistente manier beoordeeld
worden.
De typologieaanpak is onderdeel
van het versnellingspakket dat is
afgesproken tussen Rijk en regio.
Het ACVG geeft aan dat een typo-
logieaanpak essentieel is voor ver-
snelling, consistentie en transpa-
rantie in de versterkingsoperatie.
Zowel Rijk als regio heeft vorige
maand aangegeven achter een
spoedige invoering van de typolo-
gieaanpak te staan.
Met de door TNO ontwikkelde me-
thode kan snel en goed bepaald
worden welke gebouwen in Gro-
ningen wel en niet aan de veilig-
heidsnorm voldoen. TNO rekent
een gebouwtype één keer door.  In-
divi duele doorrekening (wat
maanden kost) is niet meer nodig
voor verreweg het grootste deel
van de gebouwen. Voor ieder ge-
bouw wordt, door middel van een
opname door een expert, bepaald
of een gebouw tot dat type be-
hoort. Er zal dus altijd een opname
van het huis plaatsvinden, maar
door de typologieaanpak is het
voor de meeste huizen niet meer
nodig om individuele berekenin-
gen uit te voeren.
Het ACVG heeft aangegeven dat
de NCG in januari kan beginnen
met de toepassing van de typolo-
gieaanpak. Nadat controles zijn
doorlopen en verbeterpunten zijn
doorgevoerd, kan vanaf 1 april de
nieuwe aanpak volledig worden
toegepast.

Akkoord over tijdelijke
vangstmogelijkheden
LAUWERSOOG - De lidstaten
van de Europese Unie hebben
een akkoord bereikt over tijde-
lijke vangstmogelijkheden voor
het eerste kwartaal van 2021.
Nederlandse vissers kunnen,
los van de ontwikkelingen
rondom de nog lopende Brexit-
onderhandelingen, nu in elk ge-
val de komende maanden 25
procent van hun quota opvis-
sen. 

De Europese visserijministers en
de Europese Commissie zijn het
eens dat vissers perspectief moet
worden geboden. Daar zijn afspra-
ken over gemaakt. De komende
weken wordt met het Verenigd Ko-
ninkrijk en Noorwegen besproken
of Europese vissers ook in hun wa-
teren hun quota kunnen opvissen.
Minister Carola Schouten is tevre-
den dat ze voor een beetje zeker-
heid in onzekere tijden voor de vis-
sers heeft kunnen zorgen. ,,Het is
wel van groot belang dat er snel
duidelijkheid komt over een ak-
koord met het Verenigd Koning-
rijk. Als dat helder is, kan de Euro-
pese Commissie ook handelen en
waar nodig maatregelen nemen
om de vissers te steunen en hel-
pen.”
De lidstaten hebben ingestemd om
25 procent van de vangstmogelijk-
heden die golden voor dit jaar vast

te stellen voor het eerste kwartaal
van 2021. Voor dit percentage
geldt een uitzondering voor onder
meer blauwe wijting en makreel
omdat dit soorten zijn die vooral in
de eerste maanden van het jaar
worden gevangen. Hiervoor geldt
een percentage van tussen de 40
en 65 procent.
Nederlandse vissers mogen in het
eerste kwartaal van 2021 op alle
soorten vissen waar normaal ook
op gevist mag worden. Belangrijke
vissoorten voor de Nederlandse
vissers zijn onder andere tong,
schol en haring. Wel is het nog on-
duidelijk waar ze mogen vissen: al-
leen in EU-wateren en internatio-
nale wateren, of ook in de Noorse
of Britse wateren? Hierover wor-
den nog afspraken gemaakt.
De Europese Commissie heeft in-
gestemd met onder meer het Ne-
derlandse verzoek om de interna-
tionale, onafhankelijke visserijon-
derzoekorganisatie ICES advies te
vragen of een deel van de niet op-
geviste quota van dit jaar naar
2021 kan worden meegenomen.
Als gevolg van de coronacrisis,
waardoor vissers minder konden
afzetten naar horeca, is er dit jaar
minder gevist dan verwacht. Ne-
derland vindt het belangrijk dat
ICES adviseert of dit, met het oog
op de ontwikkeling van vispopula-
ties, op verantwoorde wijze moge-
lijk is.

Het Hogeland
gaat door met
Tintengroep
NOORD-GRONINGEN - Het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Het Hogeland heeft be-
sloten de samenwerking met de
Tintengroep met een jaar te ver-
lengen. De organisatie verzorgt nu
ook in 2022 het maatschappelijk
werk, het jeugdwerk en de cliënt-
ondersteuning in Het Hogeland.
Het college is tevreden over de
manier waarop de Tintengroep het
werk uitvoert. Uit klanttevreden-
heidsonderzoeken blijkt dat de or-
ganisatie ook bij de inwoners goed
scoort. De waarderingscijfers lig-
gen rond de acht. De Tintengroep
werd in 2017 na een aanbeste-
dingsprocedure verantwoordelijk
voor het welzijnswerk in Bedum,
De Marne, Winsum en Eemsmond.
Daarvoor werd een uitvoerende or-
ganisatie ingesteld: Mensenwerk
Hogeland. De contracten met de
Tintengroep kunnen na 1 januari
2023 nog met één jaar worden ver-
lengd.

Weer een beving
LOPPERSUM - Noord-Groningen
is maandagmorgen weer opge-
schrikt door een aardbeving. De
beving, die omstreeks half tien
plaatsvond, had Westeremden als
epicentrum en een kracht van 1.8
op de schaal van Richter.
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Grote gezamenlijk inzet 
voor Voedselbank Eemsdelta
LOPPERSUM - De Voedselbank
Eemsdelta houdt ieder jaar in-
zamelacties in de diverse win-
kels in Delfzijl, Appingedam,
Loppersum en de bijbehorende
dorpen. Met de opbrengst daar-
van kan de Voedselbank onge-
veer voor een half jaar langer
houdbare producten inslaan en
uitgeven aan ongeveer 185 ge-
zinnen (450 personen) die (tij-
delijk) aangewezen zijn op
steun vanuit de Voedselbank. 

Dit jaar is alles een beetje anders.
Door de coronacrisis is het niet mo-
gelijk de jaarlijkse inzamelacties
te organiseren, terwijl meer men-
sen een beroep moeten doen op de
Voedselbank. 

Daarom is gekozen voor een aantal
andere acties. Bij diverse super-
markten in Appingedam, Lopper-
sum en Delfzijl staan banners met
een oproep om de Voedselbank fi-
nancieel te steunen. Dit kan door
een donatie over te maken op
bankrekeningnummer NL80 RA-
BO 0122 2957 30 ten name van
Voedselbank Eemsdelta te Delfzijl.
Ook is er een QR-code op de ban-
ner zichtbaar. Hiermee kan gemak-
kelijk met een mobiel worden ge-
doneerd.
Scholen en kindcentra hebben be-
sloten te helpen. Spontaan boden
Kindcentrum Wijland in Middel-
stum en samenwerkingsschool De
Klaver in Stedum hun hulp aan.
Het Rudolph Pabus Clevering Ly-
ceum in Appingedam is met een
heel origineel idee gekomen. In de

economielessen van Havo en Vwo
3 leerlingen is aandacht besteed
aan armoede en corona en wat dat
betekent voor mensen. De leerlin-
gen kregen voorlichting over wat
Voedselbanken doen. Vervolgens
zijn de leerlingen in groepjes van 2
`a 3  handgemaakte (kerst)kaar ten
gaan verkopen aan (groot) ouders,
vrienden, kennissen enzovoorts. In
hun schrift houden zij bij hoeveel
kaarten er worden verkocht, aan
wie en de prijs per kaart wordt ver-
meld. Zo kunnen ze berekenen
hoeveel de opbrengst zou moeten
zijn en controleren of hun boek-
houding klopt. De actie heeft al
meer dan 1.500 euro opgeleverd.
Zo raken kinderen maatschappe-
lijk betrokken en zit er een leerele-
ment in. De kaarten zijn gemaakt
door een van de vrijwilligers werk-
zaam bij de Voedselbank. Het wa-
ren er meer dan 500 in totaal. Op
deze manier kunnen gezinnen een
extraatje krijgen met Kerst en kun-
nen ze ook in 2021 ondersteund
blijven.
Van een groot particulieren, bedrij-
ven en instellingen, zowel binnen
als buiten Eemsdelta, ontving de
voedselbank donaties. Meer over
deze donateurs is lezen op de Face-
bookpagina en andere social me-
dia. 

DE-waardepunten
Elk jaar worden waardepunten in-
gezameld voor het verkrijgen van
gratis pakken koffie van Douwe
Egberts. Vorig jaar konden hier-
voor 1400 pakken koffie in ont-
vangst worden genomen. Vanwege
sluiting van sommige winkels is de
actie, in samenwerking met Lions-
club Appingedam-Delfzijl, ver-
lengd tot 21 februari. Op dit mo-
ment zijn al meer dan 1200 pakken
koffie binnen. Voor inleveradres-
sen en stand van zaken kan men
ook terecht op Facebook. 
Van de donaties worden lokaal pro-
ducten ingekocht voor de cliënten
van de Voedselbank Eemsdelta.
,,Het is fantastisch dat we gezamen-
lijk de schouders eronder kunnen
zetten om zo ook deze belangrijke
groep mensen in onze samenleving
door hun moeilijke periode heen te
helpen”, aldus Jan van Heerde na-
mens de voedselbank.

Meer informatie over de Voedsel-
bank is te vinden op www.voedsel -
bankeemsdelta.nl. Voor vragen
over acties en dergelijke kan men
mailen met  relatiebeheer@voed-
selbank eemsdelta.nl; 
voor vragen over ander zaken: 
info@voedselbankeemsdelta.nl

Zoutkampers verrast
door peuters Pinokkio
ZOUTKAMP - De kinderen van peuterspeelzaal Pinokkio in Zout-
kamp hebben vorige week de bewoners van seniorenflat De Oude
Sluis verrast. De peuters namen allemaal van huis een leeg glazen
potje mee naar de peuterspeelzaal. Deze potjes zijn met veel plezier
door de peuters prachtig versierd. Donderdagmiddag stond bij alle
bewoners van de seniorenflat in Zoutkamp een lichtje voor de deur
(foto) met een speciale boodschap. De reacties waren hartverwar-
mend.

Paddepoelsterbrug
moet stuk lager
GRONINGEN - De nieuwe Padde-
poelsterbrug over het Van Star-
kenborghkanaal moet een stuk la-
ger worden dan gepland. Een mo-
tie met deze strekking van SP-ka-
merlid Cem Laçin, haalde het door
steun van elf van de vijftien ka-
merfracties. Alleen de VVD, SGP,
fractie Krol en het Forum voor De-
mocratie steunden de motie niet.
Volgens de plannen van Rijkswa-
terstaat zou de nieuwe Paddepoel-
sterbrug negen meter hoog moeten
worden. Dit staat haaks op de wen-
sen vanuit de regio, waar erop
wordt gewezen dat een hoge brug
slecht te gebruiken is door fietsers,
wandelaars en mensen die slecht
ter been zijn.

Volkskerstzang
Bedumer kerken
BEDUM - De vier kerken in Be-
dum organiseren donderdag een
Volkskerstzang die vanaf 19.00 uur
uitgezonden wordt via de eigen
websites van de kerken. Het the-
ma van de dienst is Feest vieren in
het donker. Medewerking wordt on-
der anderen verleend door domi-
nee Bart Diemer en de christelijke
muziekvereniging Wilhelmina uit
Bedum onder leiding van Bert van
Dijken.
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Rozemarijn Zijlstra:
‘Futsal Winsum 
mooie, warme club’
Rozemarijn Zijlstra is sinds dit voorjaar de nieuwe voor-
zitter van Futsal Winsum. Het is een functie die ze niet
echt zag aankomen. 

door Johan Staal

Zijlstra keerde in 2017 terug naar
het Noorden nadat ze een aantal
jaren in het westen van het land
had gewoond om daar haar studie
af te ronden. Ook daar voetbalde
ze. ,,Ik ben nu 29 jaar en voor mij

begon het voetballen ruim twintig
jaar geleden bij de voetbalvereni-
ging Eenrum. Daar begon ik in de
F-pupillen bij een vereniging die
in die periode al een echt bolwerk
op het gebied van het vrouwen- en
meisjesvoetbal was. Ik kwam al
snel in een meisjesteam, dat was
toen nog als zevental, te spelen. Bij

onze wedstrijden kwamen zelfs
scouts van de KNVB op bezoek.
Dat leidde er op een gegeven mo-
ment toe dat ik voor de Groninger
selectie werd geselecteerd, wat
voor mij als voetbalster natuurlijk
prachtig was. Toen ik qua leeftijd
op een groot veld moest spelen, zo
rond mijn twaalfde, maakte ik de
overstap naar Hunsingo. Daar was
men toen al aardig ambitieus en
dat paste mij goed, omdat ik graag
voor de selectieteams wilde blij-
ven spelen. Bij Hunsingo heb ik

een aantal jaren gespeeld, tot ik
voor mijn studie en stage naar het
Westen verhuisde. Daar kwam ik
toen uit voor SJC uit Noordwijk.
Het niveau in het Westen bleek
duidelijk hoger te liggen dan wat
ik bij Hunsingo gewend was. Door
mijn stage maakte ik op een gege-
ven moment de overstap naar
RVVH uit Ridderkerk. Bij SJC
speelde ik het eerste team en bij
RVVH was dat een treetje lager in
het tweede elftal. Met dat team
ben ik echter wel vanuit de tweede
naar de eerste klasse gepromo-
veerd. Bij beide verenigingen heb
ik een hele mooie periode gehad,
mede omdat ik in beide teams als
middenvelder mocht spelen. Dat is
namelijk altijd de positie geweest
waar ik mij als veldvoetbalster het
beste thuis heb gevoeld.’’

Heimwee
Ondanks alles kreeg Zijlstra steeds
meer het gevoel dat ze weer terug
naar het Noorden wilde. Ze kreeg
heimwee naar haar familie en dat
deed haar besluiten om in 2017 te-
rug te keren naar Groningen. ,,Om-
dat ik van het dorpse houd, was
het voor mij ook niet meer dan lo-
gisch dat ik mij bij de vv Winsum
aanmeldde. Ik had al een hele
mooie tijd bij Hunsingo gehad en

zag dit ook bij vv Winsum wel ge-
beuren.” 

Bij de nu groenwitten uit Winsum
voetbalde Rozemarijn Zijlstra een
seizoen, waarbij ze direct het kam-
pioenschap en dus promotie naar
de eerste klasse meemaakte. ,,Dat
was een prachtig hoogtepunt,
maar voor mij ook direct een re-
den om te stoppen met veldvoet-
bal. Promotie naar de eerste klasse
betekent namelijk dat je een heel
groot gedeelte van de zaterdag
kwijt bent en twee keer per week
moet trainen.’’ Dat is een te zware
belasting voor Zijlstra die een
drukke baan heeft. Ze is medisch
maatschappelijk werker op Beat-
rixoord. ,,Ik heb nog wel even in
het tweede gespeeld, maar al snel
besloot ik om te gaan zaalvoetbal-
len bij Futsal Winsum. Ook met
die tak was ik al bekend, zodat het
ook daar een beetje als thuisko-
men voelde’’, aldus de frêle en
technisch begaafde voetbalster. 

‘Frisse wind’
Tegenwoordig is Zijlstra voorzitter
van Futsal Winsum. ,,Binnen Fut-
sal Winsum zaten we een keer met
een groep actieve en betrokken le-
den samen, waarbij het reilen en
zeilen van de vereniging ter sprake

kwam. Al snel was daar de opmer-
king dat de club misschien wel een
frisse wind in het bestuur kon ge-
bruiken. Dat was helemaal geen
vervelende opmerking naar het
toenmalige bestuur, want dat
dacht er zelf ook zo over. Toenma-
lig voorzitter Kornelis Prins had in-
tern al te kennen gegeven dat hij
zijn taken wel wilde overdragen.
Opeens werd er toen naar mij ge-
keken. Ik was even verrast, maar
dacht daarna ‘waarom ook niet’.
Samen er voor gaan om Futsal
Winsum gezond te houden. Dat zag
ik wel als een mooie uitdaging.
Daarom heb ik ja gezegd op het
verzoek om voorzitter te worden
van een mooie  en warme vereni-
ging.’’
Net als iedereen heeft ook Futsal
Winsum te maken met de perike-
len rond het coronavirus. Er wor-
den al tijden geen wedstrijden
meer gespeeld. Zijlstra: ,,Dat is
voor iedereen enorm vervelend,
maar gelukkig blijven de leden en
sponsors ons trouw. Wij hebben
geen eigen kantine en dus ook
geen verlies van de inkomsten die
daarbij horen. Dat maakt het voor
ons toch wat minder lastig. Als Fut-
sal Winsum leven we erg mee met
de beheerder van de sporthalkan-
tine, die nu helaas wel zonder inko-

men zit. Ook onze sponsors hebben
het moelijk en ook met hen leven
we mee. Ze steunen ons over het
algemeen al een groot aantal ja-
ren.  Met hen hebben we goed con-
tact, want in deze moeilijke tijd
moeten we er voor elkaar zijn.”
Voor Zijlstra staat het zelf voetbal-
len nu op een laag pitje en dat is
niet alleen vanwege corona. ,,Ik
ben in verwachting en hoop in fe-
bruari te bevallen’’, aldus de voor-
zitter, die het voetbal na de beval-
ling zeker weer wil oppakken. ,,Ik
ben nu 29 jaar en zie het voetbal-
len nog steeds als een mooie uit-
laatklep in combinatie met mijn
baan. Dat laatste geldt ook wel een
beetje voor het voorzitterschap. Ik
ben geen type dat zich op maar
één ding wil richten. Dat maakt je
wereldje heel klein.’’

Rozemarijn Zijlstra sluit af met de
opmerking dat ze zich bij Futsal
Winsum enorm thuisvoelt. ,,Samen
mogen werken met een fijne groep
mensen geeft mij gewoon een heel
goed gevoel. Daarom hoop ik dat
we ook in het nieuwe jaar als Fut-
sal Winsum onze wedstrijden weer
kunnen spelen. Dat zou namelijk
betekenen dat een voor iedereen
hele vervelende periode achter
ons ligt.” 

Sjanon Meyer is sinds twee jaar bestuurslid van de voet-
balvereniging Ezinge. Daarvoor was ze al een aantal ja-
ren als jeugdleidster betrokken bij de voetbalclub uit
Feerwerd. Wat de inwoonster van Ezinge vooral aan-
spreekt bij de club is ‘het kleinschalige’.

door Johan Staal

,,Toen onze zoon Storm graag wil-
de voetballen, kwam ik eigenlijk
voor het eerst echt op een voetbal-
veld. Ik heb totaal geen voetbal-
achtergrond, maar als ouder heb je
natuurlijk aandacht voor de hobby
van je kind. Zo kwam ik dus bij de
vv Ezinge. De club maakte op mij
direct een gemoedelijke indruk. Ik
moet zeggen dat ik wel een lief-
hebber ben van het kleinschalige,
omdat je dan vaak een grotere

vorm van saamhorigheid hebt. Dat
was binnen Ezinge niet anders en
ik merk dat ook Storm zich daar
prettig bij voelt’’, zo laat Sjanon
Meyer weten.
Al snel werd ze gevraagd om als
leider-coach van zijn team te fun-
geren en zo leerde ze de club nog
beter  kennen. ,,Binnen Ezinge zijn
een groot aantal stille krachten en
vrijwilligers actief. Daarin schuilt
niet alleen de kracht van een ver-
eniging, maar loert ook een ge-
vaar. Vaak zie je dat een klein
clubje mensen heel veel doet en

dat zou eigenlijk niet zo moeten
zijn. Ik heb ondertussen wel begre-
pen dat dit probleem niet alleen
bij ons bestaat”, aldus Meyer die
drie jaar geleden benaderd werd
voor een functie binnen het be-
stuur. ,,Eerst was ik verrast maar
als snel kwam het enthousiasme in
mij boven. In mijn werk als psy-
choloog kom ik veel in aanraking
met jongeren en vandaar dat ik
mij ook binnen de voetbalclub erg
bij de jeugd betrokken voel.’’

Betrokken
Bij de vv Ezinge is het speelplezier
tijdens het voetballen heel erg be-
langrijk. Meyer: ,,We willen dat dit
voor alle spelers geldt. We hebben
een groep enthousiaste leden die
de trainingen van onze jeugdteams
verzorgen. Als vereniging moeten
we hen wel van de nodige handvat-
ten voorzien omdat niet  iedere
voetballer direct trainersvaardig-
heden bezit. Gelukkig hebben we
in onze hoofdtrainer, Gezinus Oos-
terhuis, iemand die zich ook erg bij
de jeugd betrokken voelt. Gezinus
is al een paar keer bij een jeugd-
training wezen kijken en was ook
op de laatste jeugdleidersbijeen-
komst aanwezig. Hij wil graag de
jeugdtrainers het nodige aan  ken-
nis aanreiken en dat laat duidelijk
zijn betrokkenheid zien. Diezelfde
betrokkenheid is er ook bij de
jeugdtrainers. We zijn heel blij dat
een aantal JO-17 spelers ook
jeugdtrainingen wil geven of mee
wil helpen met het begeleiden van
het kaboutervoetbal.”

Volgens Meyer wordt het geven
van goede trainingen nog wel eens
gedwarsboomd door de kwaliteit
van de velden op het sportpark in
Feerwerd. ,,Wanneer het heel erg
nat is, moeten we uitwijken naar
een stukje gras tussen de beide
velden. Dat is verre van ideaal.
Het stukje grasveld wordt al snel
een modderbak. Dat zouden we
graag anders zien door de aanleg
van een trainingsveldje van kunst-
gras. Ook de kleedkamers zijn ge-
dateerd. De laatste jaren is door de
vorige gemeente niets met deze
wensen gedaan. We moge n dan
een relatief kleine vereniging zijn,
maar ook die moet beschikken
over een goede accommodatie. We
hebben als vereniging zelf onder-
tussen ook het nodige gedaan. Zo
zien de kantine en bestuurskamer
er prima uit en is ook de nieuwe
overkapping boven het terras een
verrijking voor het sportpark.

Daarnaast is er op het sportcom-
plex een openbaar veldje met fit-
nessapparaten die zorgen voor iets
extra’s. Er wordt veel gebruik van
gemaakt. Ook de veldverlichting
met nieuwe  ledlampen is een dui-
delijke verbetering.’’

Beweging
Sinds kort is het bestuur van de vv
Ezinge versterkt met twee nieuwe
leden. Dit zijn Ronald Venema en
Nicole Broekema. ,,Wat dat betreft
is er beweging genoeg bij de club”,
zegt Sjanon Meyer, die ook blij is
dat er sinds dit seizoen een volle-
dig meisjesteam binnen Ezinge ac-
tief is. ,,We hebben een aantal mei-
den die nu samen in de MO-13
voetballen. Dat is echt een leuk
team. Ik vind het mooi dat we een
echt meisjesteam hebben, zoals ik
het ook leuk vind dat de meeste le-
den van ons uit Ezinge, Feerwerd
en Garnwerd komen. Wat dat be-
treft had men vroeger bij de op-
richting misschien wel een andere
naam moeten bedenken. Gelukkig
is het bij heel veel voetballers en
supporters van andere verenigin-
gen wel bekend dat wij in Feer-
werd spelen’’, zegt ze lachend.

Uiteraard gaan de coronaperike-
len ook aan vv Ezinge  niet voorbij.
,,Op dit moment kunnen we het
nog opvangen, maar voor de sfeer
binnen de club is het allemaal heel
vervelend. We treffen elkaar bijna
niet en dat is toch waar het binnen
het verenigingsleven om draait.
Gelukkig mag de jeugd wel nor-
maal trainen en zorgen we ook dat
er op de zaterdag met regelmaat
activiteiten zijn. Voor de oudere
leden is dat helaas niet het geval
en het is maar de vraag wanneer
dat wel weer kan. Ik ben positief
ingesteld en hoop dat we in maart
zeker met de jeugd weer wedstrij-
den kunnen spelen. Trainen is
leuk, maar het spelen van wedstrij-
den is natuurlijk waar het om gaat.
Daarom vind ik het ook knap dat
de opkomst op de trainingen goed
is en dat alle vrijwilligers hun bes-
te beentje voor blijven zetten. Dat
laatste is gewoon heel erg belang-
rijk. Zonder vrijwilligers ben je als
club namelijk nergens”, bena-
drukt Meyer, die iedereen uitno-
digt om nader kennis te maken.
,,De voetbalvereniging Ezinge is
een mooie, gemoedelijke club
waar iedereen zich absoluut thuis
kan voelen. Iedereen is bij ons wel-
kom om langs te komen om een
keer vrijblijvend mee te trainen.”

� Rozemarijn Zijlstra is sinds dit voorjaar voorzitter van Futsal Winsum. Foto: Ronnie Afman.

� Sjanon Meyer op het sportpark van vv Ezinge. 

Sjanon Meyer: ‘Gemoedelijke
sfeer Ezinge spreekt mij aan’

Corona heeft grote sociale 
gevolgen bij voetbalclubs
Het dagelijkse aantal nieuwe
coronabesmettingen ligt al da-
genlang boven de 10.000. Ne-
derland is in lockdown en het
zicht op hervatting van voetbal-
competities en openstelling van
kantines is vertroebeld. Finan-
cieel is het allemaal nog wel te
doen, maar de gevolgen voor de
clubs zijn met name op sociaal
gebied enorm voelbaar. 

door Martin Sijbolts

Verenigingen zijn niet langer de
bindende factor voor het dorpsle-
ven. De voorzitters van Winsum,
Usquert en Kloosterburen beamen
dat. Hun verhaal over dit aspect is-
verre van vrolijk. 

Winsum
Voorzitter Ben Breukelman gaat
eerst in op het financiële reilen en
zeilen bij zijn club. ,,Als club gaan
we nog steeds voorwaarts. Mede
door het optreden van onze pen-
ningmeester Roelf Bonder hebben
we een buffertje opgebouwd. Na-
tuurlijk krijgen we wel klappen
omdat we geen kantine-inkomsten
meer hebben, maar ook door de
steunmaatregelen en tegemoetko-
mingen die er zijn, kunnen we
doorgaan. Al is dat niet meer dan
een pleister op de zere wonde. En
ik ben heel blij met onze leden die
hun contributie gewoon betalen.
Er is maar weinig verloop onder de
leden, al weten we niet hoe die si-
tuatie tegen het einde van de coro-
natijd is. Mensen krijgen toch an-
dere hobby’s. Dat is voor ons wel
spannend.”
Qua trainen is het al geruime tijd
behelpen en improviseren gebla-
zen, met name bij de senioren,
weet ook Breukelman. ,,De jeugd
traint nog, dat mocht. Bert Vos en
Jeroen de Munck (respectievelijk
trainer van Winsum Heren 1 en
Heren 2, MS) zijn sinds vorige
week weer gestopt toen besloten
werd dat er alleen nog maar in
tweetallen getraind mocht worden.
Trainen in tweetallen levert niks
op. Het is ook helemaal niet leuk
voor de jongens. Het is voor ons
wachten op wat er op 12 januari
gecommuniceerd gaat worden
over de regels na 19 januari. Hope-
lijk kan er dan tenminste weer
normaal getraind worden, maar
het voetbalseizoen kunnen we als
verloren beschouwen. Het hele-
maal uitspelen van de competitie
kan niet en een halve competitie
doet geen recht aan waarmee we
in september begonnen zijn.”
Breukelman komt tenslotte te

spreken over de voor veel clubs
meest ingrijpende verandering,
het sociale gebeuren. ,,Het belang-
rijkste is dat er weer gevoetbald
gaat worden zodat er weer reuring
komt op het sportpark. Natuurlijk,
elk nadeel heb z’n voordeel, zo
heeft ooit iemand gezegd. Op de
zaterdagen kunnen we nu op het
nieuwe sportpark de puntjes op de
i zetten, we maken alles beter. Als
er nu gevoetbald zou worden, zou
dat een grote uitdaging zijn ge-
weest. Maar voor de rest zie je el-
kaar niet. Je drinkt geen biertje
met elkaar, je weet niet hoe het
met elkaar gaat. Doordat er geen
moment van samenzijn meer is,
moet je scherp zijn op andere ge-
luiden. De kantine is dicht en er
kan niet gedoucht worden. De le-
den zijn dus snel weer weg. Het is
een hele vreemde situatie.”
De preses van Winsum wil wel
graag met een positieve noot af-
sluiten. ,,Ik ben heel blij en tevre-
den met het sportpark en het plek-
je dat we hebben. Ik hoop dat we
dat snel aan Noord-Groningen en
omgeving kunnen laten zien.”

Usquert
Vanuit Usquert vertolkt voorzitter
André van Dijk een met Winsum
vergelijkbaar geluid. ,,Vanuit de
kantine komt er natuurlijk niks,
dat staat stil en dat is jammer.
Maar van onze penningmeester
heb ik begrepen dat we er redelijk
voorstaan. We hebben wat subsi-
die gekregen, we redden het wel.
Toen we hoorden dat Noordpool
en Warffum meededen aan de ac-
tie Rondje voor je club, gingen we
dat ook doen. We zijn er nog niet
zo lang mee bezig, er is tot nu toe
circa 300 euro gedoneerd. Maar
voor de rest is het behelpen.”
Van Dijk heeft zijn hoop voor wat
betreft trainingsactiviteiten op ja-
nuari gericht. ,,Het eerste was al
een poosje niet aan het trainen. De
meesten komen van ver, maar om-
dat je niet mag douchen en niet
naar binnen mag, zouden ze na af-
loop van de training met hun sme-
rige kleren weer de auto of de
trein in moeten. Dat doen we
niet.” De voorzitter is somber als
het gaat om het weer opstarten
van de competitie. ,,Eerlijk gezegd
denk ik niet dat we deze competi-
tie nog aan voetballen toekomen.
Ik denk dat de huidige situatie tot
het einde van het seizoen duurt.
Hopelijk kunnen we in september
weer spelen. Doodzonde. Dit gaat
op den duur ook leden kosten. Die
gaan toch denken: ik betaal contri-
butie maar ik doe niks. We hebben
nu ook een dameselftal, dat zou na
de winterstop instromen in de
competitie. Maar ik heb er een

hard hoofd in dat de competitie af-
gemaakt kan worden.”
Met één zin maakt André van Dijk
duidelijk waar het hem momen-
teel bij zijn club aan schort. ,,Fi-
nancieel gaat het wel, maar hope-
lijk kunnen we op zondag weer
met elkaar langs de lijn staan. Er is
niks aan zo.”

Kloosterburen
In Usquert kon dit jaar het hon-
derdjarig bestaan niet gevierd kon
worden. Kloosterburen loopt tegen
hetzelfde ongewenste scenario
aan. De club bestaat op 16 april na-
melijk 90 jaar. Voorzitter Theo
Wijma weet dat dit dan niet ge-
vierd kan worden. ,,De viering van
ons 90-jarig bestaan hebben we op
de langere baan geschoven, dat is
in april niet haalbaar. We moeten
het naar het einde van het jaar
verplaatsen of misschien wel over
het jaar heen. Er gaat een feest-
commissie mee bezig, daarin zit ik
met nog twee anderen. Op dit mo-
ment moet je dingen op afstand re-
gelen omdat er geen fysiek contact
is en je dus niet met elkaar rond
de tafel kunt en dat valt niet mee.”
Op financieel vlak heeft Wijma
een ronduit positief verhaal. ,,Wij
zijn een gezonde club en lijden
geen centje pijn. We gaan achter
de regelingen aan die er voor clubs
zijn getroffen. Ook al gaat de hui-
dige situatie door na januari, dan
is dat geen probleem voor ons. We
hebben altijd veel inkomsten ge-
had, natuurlijk vooral uit de kanti-
ne, maar daarnaast hebben we een
goede sponsorcommissie. Die haalt
veel sponsorgeld binnen. Als je
kijkt op ons sportpark, dan staan
daar veel reclameborden. Er kan
eigenlijk niks meer bij.”
Maar sociaal gezien hakt de pande-
mie er wel degelijk in, weet ook
Wijma. ,,De jeugd, voor ons net zo
belangrijk als de senioren, gaat z’n
gangetje wel met trainen, maar
verder zie je elkaar niet. De senio-
ren trainden eerst nog in viertal-
len, maar zonder fysiek contact,
dat is geen training. Toen het eer-
der alleen maar in tweetallen
mocht, deden ze dat niet. Daar zien
we de zin niet van in. En na de trai-
ning mag je de kantine niet in,
want die is dicht. Normaal hoor je
in de kantine van alles, dat is alle-
maal weg. Het hele sociale gebeu-
ren staat op een laag pitje. Ik kan
wel zeggen dat de huidige situatie
sociaal gezien dus het grootste ge-
volg heeft. Kloosterburen is een
echt gemeenschapsdorp met een
hele belangrijke rol voor de club.
Als alles weer open mag, dan wil-
len we op de één of andere manier
toch extra aandacht aan elkaar ge-
ven.”

Consumenten zijn
minder pessimistisch
NOORD-GRONINGEN -  De stem-
ming onder consumenten is in de-
cember minder somber geweest
dan in november, meldt het Cen-
traal Bureau voor de Statisiek. Het
consumentenvertrouwen kwam uit
op -20, tegen -26 in de voorgaande
maand. Het consumentenvertrou-
wen bereikte daarmee het hoogste
niveau na maart 2020, toen de eer-
ste lockdown werd afgekondigd. In
december waren de consumenten
vooral minder pessimistisch over
het economisch klimaat dan in no-
vember. Met -20 lag het consumen-
tenvertrouwen in november ver
onder het gemiddelde van de afge-
lopen twintig jaar (-7). Het vertrou-
wen bereikte in januari 2000 de
hoogste stand ooit (36). Het diepte-
punt werd bereikt in maart 2013 (-
41). Het oordeel van consumenten
over de economie was in december
minder negatief dan in november.
De deelindicator economisch kli-
maat ging van -53 naar -40. Vooral
over de economie in de komende
twaalf maanden waren consumen-
ten minder somber. Het oordeel
over de economische situatie in de
afgelopen twaalf maanden was
slechts een fractie minder nega-
tief. De koopbereidheid kwam in
december uit op -6, tegen -7 in no-
vember. Consumenten waren iets
optimistischer over de financiële
situatie in de komende twaalf
maanden. Ook vonden ze de tijd
voor het doen van grote aankopen
iets minder ongunstig.
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R.K. Kerk
Bedum: Zondag 09.30 uur live-stream vanuit Bedum (tot

en met 17 januari)
Kloosterburen: Zie Bedum, verder voorlopig geen dienst
Uithuizen: Zie Bedum, verder voorlopig geen dienst
Wehe-den Hoorn: Zie Bedum, verder voorlopig geen dienst

Hervormde Kerk:
Bedum: Vrijdag 09.30 uur en 19.00 uur ds Hoek; zondag

09.30 uur ds Poot en 19.00 uur dhr Van den
Noort (besloten diensten, te volgen via Youtu-
be.com en kerkomroep.nl)

Eenum: Zondag geen dienst
Godlinze: Zondag geen dienst
Leermens: Zondag geen opgave
Loppersum: Zondag geen opgave
Noordwolde: Voorlopig geen diensten
Onderdendam: Zie Bedum (via Youtube.com)
Oosterwijtwerd: Zondag geen dienst 
Stedum: Zondag geen opgave
‘t Zandt: Zondag geen opgave
Zeerijp: Zondag geen opgave
Zuidwolde: Zondag zie Noordwolde

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo: Vrijdag 10.00 uur ds Toornstra (dienst in Imma-

nuëlkerk); zondag 09.30 uur dhr De Jager
(dienst in Immanuëlkerk)

Bedum: Donderdag 19.00 uur ds Diemer (Volkskerst-
zang, online-dienst); vrijdag 10.00 uur ds Diemer
en ds Huizenga (online-dienst); zondag 09.30 uur
ds Van Ool (online-dienst met gemeenteleden,
uitgezonden dienst via kerktv/ ra dio)

Huizinge: Zondag 09.30 uur dienst (dienst in Johannes de
Doperkerk, opgave bezoekers verplicht via pg-
huizinge.aanmelden@gmail.com)

Kantens: Vrijdag 10.00 uur dienst door Kerkenraad; on-
dag 10.00 uur ds Van Wingerden

Leens: Zondag geen opgave
Mensingeweer: Zondag geen opgave
Middelstum: Donderdag 20.00 uur dhr Snip (Kerstnachtvie-

ring in De Damstee); vrijdag 09.30 uur ds Lan-
genburg (dienst in Hoeksteenkerk); zaterdag
10.00 uur Kinderkerstfeest in Hoeksteenkerk;
zondag 09.30 uur ds Langenburg (dienst in
Hoeksteenkerk, online diensten via kerkdienst-
gemist.nl)

Niekerk: Zie Ulrum
Roodeschool: Donderdag 21.30 uur drs Oosterhuis (Kerst-

nachtdienst); vrijdag 10.00 uur drs Oosterhuis;
zondag 09.30 uur mvr Meihuizen

Stitswerd: Zie Kantens
Uithuizen: Donderdag 24.00 uur ds Tiesinga (dienst in Ja-

cobikerk); vrijdag 10.00 uur mvr Prins-Pestoor
(dienst in Zionskerk) en zondag 09.30 uur ds
 Meijer (dienst in Zionskerk). Alle diensten zijn
online te volgen via www.pguithuizen.nl en
kerkomroep 

Uithuizermeeden: Donderdag 20.00 uur Kerstavond met GKV
(dienst in gereformeerde kerk vrijgemaakt);
vrijdag 09.30 uur ds Israël (dienst in Het An-
ker); zondag 11.00 uur ds Langenburg (dienst in
Het Anker). Diensten alleen via internet, uitge-
zonden via kerkdienstgemist.nl, zie pguithuizer-
meeden.nl.

Ulrum: Zondag geen opgave
Vierhuizen: Zie Ulrum 
Warffum: Donderdag  21.00 uur ds Van Ool (Kerstavond-

dienst in Sebastiaankerk) en 22.00 uur mvr dr
Mooi (Kerstavonddienst in kerk Usquert); vrij-
dag 09.30 uur mvr dr Mooi (Kerstmorgen in Se-
bastiaankerk); zondag 09.30 uur drs Kuiper
(dienst in Sebastiaankerk)

Winsum: Zondag 09.30 uur mvr Adriaanse (dienst in Cen-
trumkerk)

Zandeweer: Tot nader bericht geen dienst

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo: Donderdag  09.30 uur leesdienst; zondag 09.30

uur ds Zeilstra en 14.30 uur ds IJbema
Bedum: Vrijdag 09.30 uur ds Van Rijswijk; zondag 09.30

uur ds Timmermans. Diensten zijn online te vol-
gen via kerkdienst gemist

Kantens: Zondag geen opgave
Leens: Zondag geen opgave
Loppersum: Zondag geen opgave
Middelstum: Vrijdag 09.30 uur leesdienst; zondag 09.30 uur

ds Dijksterhuis
Roodeschool: Vrijdag 09.30 uur ds Wijnalda; zondag 09.30 uur

ds Wijnalda en 14.30 uur ds Pomp
Uithuizen: Vrijdag 09.30 uur ds De Vriesl zondag 09.30 uur

ds Zeilstra. Beide diensten online
Uithuizermeeden: Vrijdag 09.30 uur leesdienst; zondag 14.30 uur

ds Roosenbrand (te volgen op www.kerk dienst
gemist)

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

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

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

Lauwersoog Uithuizen Delfzijl
hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Vrijdag 25 december 06.14 19.04 06.49 19.39 07.35 20.20
Zaterdag 26 december 07.23 20.00 07.58 20.35 08.45 21.30
Zondag 27 december 08.20 20.56 08.55 21.31 09.50 22.25
Maandag 28 december 09.12 21.35 09.47 22.10 10.35 23.05
Dinsdag 29 december 09.56 22.15 10.31 22.50 11.26 23.55
Woensdag 30 december 10.35 22.56 11.10 23.31 --.-- 12.06
Donderdag 31 december 11.16 23.25 11.51 24.00 00.35 12.46

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

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

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

KRUISWOORDPUZZEL P1335

HORIZONTAAL: 1 pedaal; 6 razend; 12 koel; 14 vieze mist; 15
voorzetsel; 17 en andere; 18 vis; 20 briefopschrift; 21 num-
mer; 22 grondsoort; 23 dakrand; 25 familielid; 27 lidwoord;
28 in orde; 29 zoetwatervis; 32 onmeetbaar getal; 33 geldla;
34 gelofte; 35 scheepstouw; 37 keur; 39 kraag; 41 erfelijk-
heidsdrager; 42 file; 43 en omstreken; 44 zoogier; 45 begerig;
49 richting; 53 streepjescode; 54 ivoor; 56 spantouw; 58 re-
geringsreglement; 60 soort ooievaar; 63 vogel; 64 toiletgerei;
65 trekgat; 66 broos; 67 verlangen; 68 Frans voegwoord; 69
familielid; 70 vogel; 72 titel; 74 voorzetsel; 75 job; 77 kerf; 79
tremolo; 80 kennel.

VERTICAAL: 1 groep van drie noten; 2 klaar; 3 voor; 4 klavier-
speler; 5 boom; 7 rund; 8 beslaglegging; 9 roeipen; 10 land-
bouwwerktuig; 11 hoofdtelwoord; 13 bevestiging; 16 li-
chaamsdeel; 18 bewijsstuk; 19 zacht metaal; 21 bedrog; 24
uitroep; 26 soort opleiding; 29 congrescentrum; 30 huid; 31
nieuw; 33 heldere; 36 Aziaat; 37 nauw; 38 bar; 39 rond; 40
sjaal; 46 voorzetsel; 47 dierlijk; 48 Spaanse uitroep; 50 cursie-
ve letter; 51 voordeel; 52 groep misici; 54 Oosterse titel; 55
groen; 57 veranda; 59 knaagdier; 61 Griekse letter; 62 per-
soonlijk vnw.; 63 kleefmiddel; 69 precies; 71 ten bedrage van;
73 veerkracht; 75 Latijns voorvoegsel; 76 neon; 77 uitgeteld;
78 bijvoorbeeld.

OPLOSSING P1335

HORIZONTAAL:1trapper; 6
woedend; 12fris; 14smog; 15
in; 17e.a.; 18aal; 20B.L.; 21
nr.; 22oer; 23nok; 25oma; 27
het; 28o.k.; 29rietvoorn; 32pi;
33kas; 34eed; 35gei; 37elite;
39boord; 41DNA; 42rij; 43
e.o.; 44aap; 45graag; 49links;
53EAN; 54elp; 56tui; 58r.r.;
60nimmerzat; 63ka; 64kam;
65mui; 66iel; 67wil; 68et; 69
pa; 70ral; 72ir.; 74te; 75baan;
77keep; 79triller; 80fokkerij.

VERTICAAL: 1triool; 2af; 3pre;
4pianist; 5es; 7os; 8embargo;
9dol; 10eg; 11dertig; 13ja; 16
nek; 18akte; 19lood; 21nep;
24oe; 26m.o.; 29RAI; 30vel;
31neo; 33klare; 36Iraki; 37
eng; 38erg; 39bol; 40das; 46
aan; 47animaal; 48olé; 50ita-
liek; 51nut; 52orkest; 54emir;
55pril; 57galerij; 59rat; 61
mu; 62ze; 63kit; 69pal; 71ad.;
73rek; 75bi; 76Ne; 77k.o.; 78
p.e.

Winwoord:WINTERBEDDING

Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum: Donderdag 21.00 uur Jan-Willem Roosenbrand

(Kerstnachtdienst); vrijdag 10.00 uur Jan-Wil-
lem Roosenbrand (Kerstviering); zondag 10.00
uur Hans Boekema (Top-2000) en 16.30 uur Jan-
Willem Roosenbrand

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum: Vrijdag 09.00 uur, 11.00 uur en 15.00 uur ds

Sneep; zondag 09.00 en 11.00 uur ds Sneep;
15.00 uur leesdienst

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens: Zondag 09.30 en 14.30 uur dienst
Ulrum: Zondag geen opgave

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

Dorpskerk Rottum:
Rottum: Tot nader bericht geen dienst

Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum: Zondag 10.00 uur dienst (live- stream)

gillen, als schrikreactie, dat is duidelijk te
zien maar krijgt meteen een tik tegen
haar wang van de schurk. Niet hard, wel
effectief.
“’Stil zijn’ zei ik en meekomen,” blaft hij
het doodsbange stel toe.
Hij zet ze in de woonkamer naast elkaar
op de bank en doet uit voorzorg de gor-
dijnen dicht. Jannie zit te bibberen als
een schoothondje. Dan pakt hij een kost-
bare vaas van een tafeltje en laat die
prompt op het vloerkleed vallen. De vaas
blijft heel. De overvaller lijkt verbaasd te
zijn maar grijpt vlug een zware kristallen
asbak en gooit die boven op de vaas. Nu
zijn er wel genoeg scherven.
“Hoe noem jij dit? Noem jij dit schade,
mijnheer de rechter? Schobbejak, geef
antwoord! Gevolgschade? Letselschade?
Brandschade? Onherstelbare schade
misschien? Jij weet in feite ook niet echt
wat schade is, hé? Tenminste als een an-
der schade heeft. Zo heb jij een schade-
claim afgewezen, terwijl de dader had
bekend. Maar jij vond het bewijs onvol-
doende, mannetje. Het slachtoffer had
een papiertje verkeerd ingevuld, vond jij.
En van emotionele schade heb jij nog
nooit gehoord, hé? Is het niet? Althans,
de meeste claims wijs jij af. De verzeke-
ringsmaatschappijen zijn wel blij met jou,
hé? Die tonen hun dankbaarheid wel
eens, heb ik vernomen. Maar niet aan de
slachtoffers, verdorie! Goed, daar gaan
we nu wat aan doen. We gaan nu naar
boven met zijn drieën, hup, opstaan. Jij
voorop, dame, ofschoon dat volgens de
etiquette niet mag.”
De overvaller dirigeert hen naar de slaap-
kamer.

“Kluis openmaken en het geld in deze
zak doen. Duidelijk? Of heb jij ook een
toelichting tussen je benen nodig?”
De rechter trekt wit weg. Hij haast zich
naar het bed, tast onder de matras, pakt
de sleutel en opent de kluis die zich heel
praktisch in een kleerkast bevindt. Hij
duwt zwijgend een paar polissen opzij.
Dan duwt de boef hem nogmaals ruw
opzij. Het gebundelde geld verdwijnt in
een grote plastic zak nadat hij er een
bundeltje touw en een rol ducttape had
uitgehaald. 
De sleutel legt hij heel attent op zijn
plaats terug, de schuifdeur gaat weer
dicht. Hij boeit zijn slachtoffers met de
handen op de rug en bindt ze met hun
voeten vast aan de poten van het bed.
Vervolgens krijgen ze tape over hun
mond terwijl het zweet van hun gezich-
ten drupt. 
Jannie staart met grote angstogen naar
de zwarte helm. Nu ziet ze pas dat hij
zwarte handschoenen draagt. Er wordt
niets bij gezegd. De overvaller trekt de
slaapkamerdeur achter zich dicht.
De soep is inmiddels koud geworden.
Tegen half drie wordt groot alarm gesla-
gen in de rechtbank. Rechter Eric Kloosz
wordt vermist. Het ergste wordt ge-
vreesd.

Zoals gewoonlijk komt Karel Zoemer om
vijf uur thuis op zijn krakkemikkige fiets
van voor de Tweede Verschrikkelijke. Hij
woont alleen in een klein flatje. 

is dit beleid jaren later
drastisch veranderd
door de rechtbank Am-
sterdam, tot grote ont-
steltenis van alle te-
genstanders.)
Rechter Eric Kloosz
kijkt tevreden rond. Hij
is dan wel geen presi-
dent in Almelo maar
wat hij zegt en bedoelt,
moet uitgevoerd wor-
den. De overige rech-
ters begrijpen elkaar
stilzwijgend. Die telefo-
nische ronde van Eric
gisteravond is niet
voor niets geweest!
Slim gespeeld. Zij laten
zich toch niet piepelen

door dat stelletje mislukte advocaten.

Rechter dr. mr. Eric Kloosz rijdt na de bij-
eenkomst naar zijn huis in Markelo. De
met riet gedekte villa is nog door zijn va-
der gekocht, midden in de oorlog, met
veertien hectare bos en heide erbij. Van
een Joodse textielhandelaar maar die
kwam niet opdagen bij de notaris. Last
van de buren heeft hij niet want die ver-
blijven hoofdzakelijk in Italië. Twentse
textielmagnaten uit de 20e eeuw en dan
weet je het wel. 
Iedere middag eet hij thuis warm, want ’s
avonds loopt het zo gauw uit met het
werk. Zijn vrouw eet in de stad, alleen of
met een collega of met een klant. Ieder-
een weet al jaren dat hij tussen twaalf en
twee niet op kantoor is en niet te berei-
ken is ook. 

Als de rechters daar niet positief noch
negatief op willen reageren maar toch la-
ten doorschemeren dat de officieren dan
mooi voor schut komen te staan, heeft
verder overleg geen nut meer. Ook de
rechters hebben immers landelijke af-
spraken gemaakt over de strafnorm voor
bepaalde misdrijven en vergrijpen, is het
verweer. Men kan het niet maken om in
Leeuwarden of Almelo een jaar te von-
nissen voor een winkeldiefstal terwijl
men in Amsterdam wegkomt met twee
weken detentie. Voorwaardelijk.
“Binnen Nederland moet er wel een
béétje eenheid zijn in de rechtspraak,”
poneert de president zijn vaste platitude.
De officieren binden in. Men moet op tijd
weten zijn nederlaag te incasseren. (Door
verandering van voortschrijdend inzicht wordt vervolgd

Jannie, een echte gezellige Surinaamse
kokkin, heeft de tafel al gedekt. Het ruikt
weer heerlijk. Tevreden schenkt hij zich
een koud wit wijntje in. Men moet genie-
ten van het leven, is zijn motto. Dat jan-
salie dat niet doet, deert hem niet. 
Jannie dient de soep op. Ze weet exact
hoeveel meneer wenst.
Verstoord kijkt de rechter op als hij de
deurklopper hoort. Wie waagt het hem
op dit tijdstip te storen? Als hij de voor-
deur opendoet, krijgt hij voordat hij er
erg in heeft meteen een geweldige duw
tegen zijn lichaam zodat hij achterover
struikelt. Intuïtief brengt hij zijn armen
naar achteren om de val op te vangen.
De venijnige pijn schiet door zijn polsen.
Een flinke vent met een zwarte motor-
helm op springt de hal in en knalt de
deur dicht. Hij draagt een blauwe overall.
“Kop dicht, verdomme!” snauwt de man
hem toe en schopt hem in de rug.
Toch kreunt Eric het uit. In een flits ziet hij
Wese Ulie in de modder liggen. Nu is het
zijn beurt. Het angstzweet breekt hem uit.
Wordt hij ook het ziekenhuis ingeschopt?
Gecastreerd? Het wordt hem zwart voor
zijn ogen. Waarom moet hem dit overko-
men? Morgen zal hij meteen een klacht
indienen bij de hoofdcommissaris en de
burgemeester. Waarom heeft de politie
die gevaarlijke psychopaat nog niet op-
gepakt? Zo iemand moeten ze toch direct
achter slot en grendel gooien en nooit
meer vrijlaten!
Jannie komt jammerend op het lawaai af
en dat had ze beter niet kunnen doen. De
overvaller grijpt haar vliegensvlug bij
haar zelfgebreide wollen vest vast en bijt
haar toe stil te zijn. De arme vrouw wil

deel 14

EEeenn  mmoooorrddvveenntt

door Antoon Engelbertink

Van Jaap Boersema (jaap.boersema@planet.nl, 06-21821524) kregen we ook deze foto van zand voor
Uithuizen. Voorop is de IJsselaak Vertrouwen te zin en daarachter de steilsteven met dezelfde naam.
Eigenlijk niet zo verwonderlijk want de beide schippers luisterden ook naar dezelfde naam: Moret. Va-
der en zoon bevoorraadden onder andere betonindustrie Steenhuis in Uithuizen. Onze inzender 'be-
trapte' ze in 1971 tijdens het het voorbijvaren (voor schippers: 'oplopen') op het Zuidlaardermeer.  Be-
hoedzaam voeren ze daar door het betonde geultje naar het Drentse Diepje. Begin tachtiger jaren
kwam aan dit alles een eind door obstakels in met name het Boterdiep. Door bodemdaling moest men
twee gemalen met bijbehorende schutsluizen in het ‘dai’  bouwen: 'De Deel' tussen Onderdendam en 
Fraamklap en een bij de Hornbach nabij de stad Groningen.
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PrettigePrettige kerstdagenkerstdagen
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nieuwjaarnieuwjaar!!
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TV-DINSDAG
NPO 1

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol
20.00 Journaal
20.35 Knoop gala 2020; muziekpro-

gramma
22.05 Studio sport eredivisie
23.00 Journaal
23.30 Frontberichten special
00.25 Even tot hier

NPO 2
17.10 Bake off Vlaanderen
18.00 De slimste mens; quiz
18.50 Binnenstebuiten
19.25 Streken van Van Boven
19.55 Mimouns gececht; reportage
20.30 De slimste mens; quiz
21.15 Joris’kerstboom; reportage
21.30 Nieuwsuur
22.10 In de beste families, moeders;

reprtage
22.55 Zaak van je leven
23.40 2doc; the mole undercover in

North Korea; doc.
00.45 De nachtzoen

NPO 3
17.25 Willem Wever
17.40 De regels van Floor
17.50 Rudy’s grote kerstshow
18.15 CupCakeCup reportage
18.25 SpangaS ; de campus
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Vier handen op een buik; repor-

tage
21.20 Down the road; realityprogram-

ma
22.10 De grote keuringsdienst van

waarde  test; consumentenpro-
gramma

23.40 First dates
00.35 Nachttv

RTL 4
17.00 Eigen huis en tuin ;lekker leven
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainment-

programma
19.30 RTL nieuws&weer
19.50 All you need is love gelukswen-

sen; amusement
20.00 Goede tijden, slechte tijden;

 soap
20.30 Het perfecte plaatje; wedstrijd

waarin de kandidaten moeten
zorgen voor de mooiste foto

22.00 Beau; talkshow
23.25 RTL nieuws
23.45 Beau
01.00 Boulevard

RTL 5 
17.40 Dr. Phil
18.30 Horrorhuurders en huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance down under
20.30 De douane in actie; reportagese-

rie
21.30 Vermoord in het buitenland;

John van den Heuvel zoekt naar
moordenaard in het buitenland

22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance UK; realityserie
00.30 Nachttv

RTL 7
15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Darts; live verslag WK darts in

Londen
23.00 Daddy’s home; Amerikaanse

filmkomedie uit 2015
01.10 Nachttv

Net 5
17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok
18.40 Masterchef Nieuw Zeeland
19.35 Masterchef USA
20.30 Paddington 2; Amerikaane

filmkomedie uit 2017
22.35 The man who invented Christ-

mas; familiefilm
00.35 Wat eten we?

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 Lang leve de liefde
18.30 50/50  spel
19.00 Lingo
19.30 Mr. Frank Visser: wordt u al

geholpen?; juridisch programma
20.30 Kerst met de familie Meiland; de

familie Meiland wil dolgraag tij-
dens de kerstdagen naar de
sneeuw

21.30 Uit het leven gegrepen: Erasmus
MC;  realityprogramma

22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.50 Lang leve de liefde; datingpro-

gramma
00.25 Nachttv

SBS 9
17.25 Overspel in de liefde
18.35  Achter gesloten deuren

19.35 Achter gesloten deuren
20.30 Jackie Brown; Amerikaanse mis-

daadfilm uit 1997

23.45 The way back; filmdrama uit
2010

02.05 Nachttv

Veronica    
18.00 The big bang theory
18.15 Two and a half men
18.40 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 The A-team; Amerikaanse ac-

tiekomedie uit 2010
22.50 The losers; actiefilm uit 2010
00.50 Movies explained

FOX
16.30 Below deck mediterranean
18.25 Tiny house nation
19.20 Will & Grace
20.10 The resident
21.05 The resident
22.00 The resident
22.55 Paranormal caught on camera
00.50 NCIS

RTL 8
18.05 The bold and the beautiful;

soapserie
18.35 The bold and the beautiful;

soapserie
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Christmas cookies; Amerikaanse

flmkomedie uit 2016
22.15 Christmas cupcakes; filmdrama

uit 2018
00.15 Doc Martin; comedyserie

ÉÉN

18.15 Dagelijkse kost 18.30 Blokken
19.00 Journaal 19.45 Iedereen be-
roemd 20.05 Weer 20.10 Thuis 20.40
Het Huis 21.35 Vrede op aarde 22.25
First dates 22.15 Journaal 23.32 Lote-
rijen 23.40 Iedereen beroemd

Ketnet/Canvas
09.00 Winterbeelden 10.00 Ketnet juni-
or 18.10 mountain vets 19.10 Besmet
20.00 Terzake 20.35 Epic yellowstone
21.25 Vijf jaar hier 22.15 De geniale
vriendin: de nieuwe achternaam; dra-
maserie; 23.15 Winteruur 23.25 Stuk;
doc. 23.55 Weer

Duitsland 1
18.00 Wer weiss den sowas 18.50 Wa-
Po Bodensee; misdaadserie 19.45
Sportschau 20.00 Tagesschau 20.15
Falk; dramaserie 21.00 In aller freund-
schaft 21.45 Tagesthemen 22.00 Fuss-
ball: DFB pokal 23.30 Schweinskopf al
dente; misdaadkomedie 01.00 Tagess-
chau

Duits land 2
17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Koln
19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim
cops 20.15 Da kommst du nie drauf!;
quiz; 22.00 Heute journal 22.30 37
23.00 Crooked house; misdaadfilm
00.45 Heute journal update 01.00 Mur-
der on the Orient Express
º

Duitsland 3
18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;  21.00
Dr. Wimmer; wissen ist die beste medi-
zin 21.45 NDR info 22.00 The post;
filmdrama 23.45 Frauen bewegen die
welt

Europort
18.45 Nieuws 18.50 Alpineskien 21.45
Nieuw 21.50 Autosport

TV Noord
16.00 Oedse op Noord 18.00 Elk half
uur noord vandaag 18.22 Elk half uur
weerbericht

TV-WOENSDAG
NPO 1 

17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.00 Een huis vol
19.49 Top 2000 pick-up tour; muziek-

programma
20.00 Journaal
20.35 Het museum van Nederland; cul-

tureel programma
21.35 Leven met corona; actualiteiten
22.25 Studio sport eredivisie
23.25 Journaal
23.44 Top 2000 pick-up tour

NPO 2
17.10 Bake off Vlaanderen
18.00 De slimste mens; quiz
18.50 BinnensteBuiten; reportages
19.25 Streken van Van Boven; culinair

programma
19.55 Mimouns gevecht; reportage
20.30 De slimste mens; quiz
21.15 Joris’kerstboom; reportage
21.30 Nieuwsuur
22.10 In de beste families, moeders;

reportage
22.55 De kennis van nu
23.30 2doc: zie je me? Hoor je me?;

doc.
00.20 De nachtzoen

NPO 3
17.50 Rudy’s
18.10 CupCakeCup
18.35 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Het beste van …50 jaar Toppop;

muziekprogramma
21.10 De top 2000 quiz; quiz met

Matthijs van Nieuwkerk 
22.10 Top 2000; the untold stories;

muziekprogramma
22.50 First dates; datingprogramma
23.45 3FM Serious request the lifeline

RTL 4
17.00 Eigen huis en tuin
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Goede tijden, slechte tijden
20.30 Merry little Christmas; kerstdorp

bouwers laten hun mooiste mi-
niatuur kerstdorp zien. Wie wordt
de beste kerstdorp bouwer van
Nederland

22.00 Beau; talkshow
23.25 Nieuws
23.45 Beau

RTL 5
17.50 Dr. Phil
18.30 Horrorhuurders en huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance UK
20.30 Naked attraction; datingpro-

gramma
21.30 Drag SOS; amusement
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance UK
00.30 Nachttv

RTL 7
15.30 Pawn stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Darts; live verslag van het WK

darts in Alexandra Palace in Lon-
den

23.00 Flodder
23.30 Flodder
00.00 GP magazine
01.10 Nachttv

Net 5
17.30 Het blok Nieuw-Zeeland
18.35 Het blok Nieuw-Zeeland
19.35 Masterchef USA
20.30 Bad moms 2; Amerikaanse film-

komedie uit 2017
22.30 Almost Christmas; Amerikaanse

filmkomedie uit 2016
00.40 Nachttv

SBS 6
17.50 Hart van Nederland
18.00 Lingo
18.30 50/50; spel
19.00 Lang leve de liefde
19.30 Mr Frank Visser: Wordt u al ge-

holpen?; juridisch programma
20.30 Kerst met de familie Meiland;

realityserie
21.30 Paleis voor een prikkie
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.50 Lang leve de liefde
00.25 Nachttv

SBS 9
15.45 Huizenjacht
17.25 Overspel in de liefde
18.35 Achter gesloten deuren
19.35 Achter gesloten deuren
20.30 Scandal; dramaserie
21.25 Scandal; misdaadserie
22.20 Wanted
23.10 Wanted
00.10 Wanted

Veronica
18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.45 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.40 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 The expendables 3; Amerikaanse

actiefilm uit 2014 met Sylvester
Stallone

23.05 The last stand; Amerikaanse ac-
tiefilm uit 2013

01.10 Nachttv

Fox
16.55 Below deck mediterranean
18.50 Tiny house nation; realitypro-

gramma
19.45 Will & Grace; comedyserie
20.35 9-1-1
21.30 The royals; dramaserie
23.20 The X-files essential
00.10 The resident
02.55 Atlanta

RTL 8
18.05 The bold and the beautiful; soap 
18.35 The bold and the beautiful; soap
19.00 Married at first site Australie
20.30 The sweetest Christmas;

Amerikaanse film uit 2017
22.15 Christmas jars; filmdrama uit

2019
00.15 Nachttv

ÉÉN

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Dagelijkse kost; 18.30
Blokken 19.00 Journaal 19.45 Iedereen
beroemd; 20.03 Joker 20.05 Weer;
20.10 Thuis 20.40 Vrede op aarde 21.35
First dates 22.25 Eigen kweek kerst;
dramaserie 23.15 Journaal/ Weer;
23.31 Loterijen 23.40 Herhaling

Ketnet/Canvas
09.00 Winterbeelden 10.00 Ketnet juni-
or 17.20 Mountain vets 18.20 Sporza
19.10 Vijf jaar hier 20.00 Terzake 20.35
Epic Yelowstone 21.25 Kutjaar; doc.;
22.15 De geniale vriendin: de nieuwe
achternaam; 23.05 Winteruur 23.15
Marguerite; filmdrama

Duitsland 1
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 18.00
Gefragt- gejagt 18.50 Hubert ohne Stal-
ler 19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 ARD extra: die
corona-lage; actualiteiten 20.30 Fuss-
ball: DFB pokal 23.30 Sportschau club
00.00 Tagesschau 00.10 Arbitrage;
thriller uit 2012

Duitsland 2
16.10 Die Rosenheim-cops 17.00 Heute
17.10 Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Soko Wismar 18.54 Lotto
am Mittwoch; 19.00 Heute 19.25 Heldt
20.15 Fruhling- Weihnachtswunder;
filmdrama 21.45 Heute-journal 22.15
Obendrubber, da schnelt; filmdrama
23.45 Nordlichter- leben am Polarkreis;
doc. 00.30 Nachttv

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Ausge-
rechnet; 18.45 Aktuelle Stunde; 19.30
Landermagazine; 20.00 Tagesschau;
20.15 Landpartie 21.45 NDR info 22.00
Die grosse Andre-Rieu-Gala 00.30 Hei-
matgeschichten 01.15 Nachttv

Euros port
18.30 Alpimeskien 19.30 Nieuws 19.35
Alpineskien 21.45 Nieuws

TV Noord
16.00 Oedse op Noord 18.00 Noord
Vandaag; 18.22 Weerbericht; (Program-
mering wordt elk half uur herhaald) 

Love Actually zaterdag op Net 5
Op Net 5 is zaterdagavond om
half ngen de romantische kome-
die Love Actually te zien. De
hoofdrollen worden gespeeld
door bekende acteurs als Hugh
Grant, Rowan Atkin son, Liam
Neeson en Keira Knightley. De
regie was in handen van Ri-
chard Curtis. Diezelfde Curtis is
ook de maker van gelijksoortige
films als Four Weddings and a
Funeral, Bean, Notting Hill en
Bridget Jones’ Diary. 

Richard Curtis brengt met Love
Actually de ultieme romantische
komedie: maar liefst tien liefdes-
verhalen in één film van 134 minu-
ten.
Een minister-president (Hugh
Grant) die verliefd wordt op een
medewerkster. Een schrijver (Co-
lin Firth) die zijn wederom gebro-
ken hart verzorgt in Frankrijk.
Een gelukkig getrouwde vrouw
(Emma Thompson) die haar man
(Alan Rickman) ziet vervreemden.
Een nieuwe bruid (Keira Knight-

ley) en de beste vriend van de
bruidegom. Een weduwnaar/stief-
vader (Liam Neeson) die zijn zoon
probeert te leren kennen. Een ju-
nior manager (Laura Linney) die
haar kans grijpt met haar kantoor-
liefde. En een oude “heb-alles-
gezien-maar-herinner-me-vrij-
weinig” Rocker (Bill Nighy) wer-
kend aan een come-back.
Na zijn schrijfwerk voor de popu-
laire tv-series Blackadder en Mr.
Bean brak Richard Curtis op het
witte doek door met zijn script van
Four Weddings and a Funeral. Ook
Notting Hill was van zijn hand en
hij bewerkte het boek van Bridget
Jones om tot een scenario. Nu
maakt Curtis zijn regiedebuut met
de ultieme romantische komedie
Love Actually, tien liefdesverhalen
vol met bekende namen zoals,
Hugh Grant, Colin Firth, Emma
Thompson, Liam Neeson en Ro-
wan Atkinson.
Love Actually speelt zich dan ook
in de eerste weken voor Kerst af in
het kille Londen. De verhalen die
regisseur/schrijver Curtis de bio-
scoopganger voorschotelt, zijn erg

herkenbaar. De liefde fungeert als
de rode draad in het verhaal. Zoals
gebruikelijk gaan een lach en een
traan bijna hand in hand en is er
ook elk wel wat wils. Nodeloos om
te zeggen dat er uiteraard de nodi-
ge happy endings in de film zitten.
De love story’s hebben als overeen-
komst dat een serie chaotische ge-
beurtenissen ervoor zorgt dat de
levens van de hoofdpersonen volle-
dig op de kop worden gezet. 
Niet alleen spelen tal van bekende
acteurs de hoofdrollen in de verha-
len, ook zijn er zogenaamde ca me-
o’s, kleine rolletjes voor bekende
sterren zoals het topmodel Claudia
Schiffer die 200.000 pond kreeg
voor haar verschijning. 
Ook Rowan Atkinson is weer pro-
minent van de partij. Hij speelt de-
ze keer de hilarische rol van een
bijzonder irritante juwelenverko-
per. Hugh Grant, ook al een vaste
vertolker van het Curtis-genre,
speelt in Love Actually de rol van
de rol van de klungelige Britse pre-
mier, terwijl Billy Bob Thornton
een nogal hitsige Amerikaanse
president neerzet. 

Billy Bob Thornton speelt in Bad Santa een boosaardige en hitsige kerstman.

SBS 9 heeft vrijdagavond om
twintig over tien Bad Santa op
het programma staan, een inkt-
zwarte comedy waarin Billy Bob
Thornton de hoofdrol speelt. 

Deze film is niet echt geschikt
voor mensen die denken dat met
Kerst alles vrolijk, lief en aardig
is. In Bad Santa is het tegenge-
stelde juist aan de orde. ,,Het is
een film die in Amerika voor zes-
tien jaar en ouder toegankelijk is.
Het is een zwarte komedie, geen
film over Santa zelf. Het is een film
over een dief”, aldus Billy Bob
Thornton, Bad Santa in eigen per-
soon. Zijn voorbereiding op deze
rol was simpel: ,,ongewassen, on-
uitgeslapen en met een kater op de
set verschijnen”, was dan ook zijn
devies. 
De film is geregisseerd door Terry
Zwigoff, die eerder van Ghost
World een verrassende hit maakte.
Billy Bob Thornton is een uitste-
kende keus geweest voor de rol
van Bad Santa. BB is Willie, een
kruimeldief die elk jaar dezelfde
truc uithaalt. Hij laat zich door een
warenhuis inhuren als kerstman,
om zich op kerstavond in te laten
sluiten en met zijn dwergkompaan
de tent leeg te halen. Van de op-
brengst kan hij een jaar lang doen
wat hij het liefste doet: lummelen
en drinken. Willie is de nachtmer-
rie van iedere moeder: naast zijn
alcoholinname en gebrekkige hy-
giëne is zijn geduld met kinderen
minimaal. Liever pakt hij een ver-
koopster in een kleedhokje, waar-
bij zijn voorkeur uitgaat naar dik-
ke negerinnen. De donkere dagen
voor Kerstmis zijn voor Willie dan
ook iets anders dan voor de gemid-
delde vierder van Kerst. Een van

de dames die hij te grazen neemt
in de paskamer van de modeafde-
ling wordt gespeeld door Lauren
Graham. Bernie Mac is de kleine
opdonder die als assistent van San-

Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet en Jack Black zijn vrijdag
om 20.30 uur op Net 5 te zien in The Holiday.  In The Holiday ruilt
de in een dorpje veertig kilometer buiten Londen wonende Iris (Ka-
te Winslet) van huis met de in Los Angeles residerende Amanda
(Cameron Diaz), die als editor van filmtrailers een goed belegde bo-
terham verdient. De als redacteur werkzame Iris moet hoognodig
over haar onmogelijke liefde voor schrijver Jasper (Rufus Sewell)
heenkomen, terwijl Amanda het helemaal gehad met haar over-
spelige vriend Ethan (Edward Burns). Eenmaal in het landelijke
Surrey aangekomen duurt het niet lang voor Amanda kennis
maakt met Iris’ aantrekkelijke broer Graham (Jude Law). Aan de
andere kant van de grote plas krijgt Iris zelfs te maken met twee
nieuwe mannen in haar leven...

Bad Santa: vrijdag op SBS 9
ta fungeert. Hij was eerder te zien
als de chauffeur van de trouwauto
die er met de bruid van Jim Carrey
vandoor gaat in Me, Myself and
Irene. 

Bill Nighly temidden van kerstvrouwen in Love Actually.



TV-DONDERDAG TV-VRIJDAG TV-ZATERDAG TV-ZONDAG
NPO 1  

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol;
19.45 Top 2000 pick-up tour;

muziekprogramma
20.00 Journaal
20.35 YOUP; doc.
21.40 Kerstgezel.nl; dramaserie
22.35 De Nationale kerstavond; al-

ternatieve kerstvertelling
23.30 Journaal
23.43 Top 2000 pick-up tour
23.55 Hans Liberg: Ick Hans Liberg;

cabaret

NPO 2

17.10 Bake off Vlaanderen
18.00 De slimste mens
18.50 Binnenstebuiten
19.20 Streken van van Boven; culi-

nair programma
19.55 Mimouns gevecht; reportage
20.30 De slimste mens; quiz
21.10 Joris’kerstboom; reportage
21.20 Jaaroverzicht bevrijding 1945;

geschiedenisprogramma
22.00 Journaal
22.20 In de beste families, moeders;

reportage
23.00 Wie kent mij nog?; portret

23.30 Kerstnachtmis

NPO 3

17.20 Jill
17.35 De regels van floor
17.50 Rudy’s grote kerstshow
18.15 CupcakeCup
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Whitney; doc. Over het leven

van Whitney Houston
22.30 Het beste van…50 jaar Top-

pop
23.20 Top 2000; de hekkensluiters;

muziekprogramma
00.05 NPO radio 2 top 2000

RTL 4

17.00 Eigen huis en tuin
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 All we need is love geluks-

wensen; diverse tv gezichten
gaan het land in om de mooi-
ste wensen uit te spreken

20.00 Goede tijden, slechte tijden;
soap

20.30 All you need is love kerstspe-
cial; amusement

22.30 Beau & de daklozen; talkshow
23.30 Nieuws & weer

RTL 5 

17.30 Gordon Ramsay
18.30 Horrorhuurders en huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance UK
20.30 Team spoedeisende hulp
21.30 Pech op de piste; realityserie

over de ongelukken die met
het skieen gebeuren

22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance UK
00.30 Nachttv

RTL 7

15.30 Pawn stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Ton Kas; kakmaker; cabaret
22.35 Ton Kas: jabroer; cabaret
00.55 Nachttv

Net 5

15.40 Wat eten we?
15.55 Saving Mr. Banks; tragikome-

die
18.25 A Christmas Carol; Ameri-

kaans filmdrama uit 1999
20.30 The greatest showman; Ame-

rikaanse musical uit 2017
22.35 The family man; Amerikaanse

filmkomedie uit 2000
01.05 Nachttv

SBS 6

18.00 Lang leve de liefde
18.30 Dit vindt Nederland
19.30 Mr. Frank Visser: Wordt u al

geholpen?; juridisch program-
ma

20.30 Kerst met de familie Meiland;
realityserie

22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws special
23.45 Weer

23.50 Lang leve de liefde
00.25 Nachttv

SBS 9

17.20 Overspel in de liefde
18.35 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren
20.30 The night before;

Amerikaanse filmkomedie uit
2015

22.30 Krampus; Amerikaanse
filmkomedie uit 2015

00.15 Zoo
01.10 Teleshopping

Veronica

18.00 The big bang theory
18.15 The king of Queens
18.45 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 The long kiss goodnight; Ame-

rikaanse actiefilm uit 1996
22.50 Jingle all the way; Ameri-

kaanse filmkomedie uit 1996
00.35 Nachttv

Fox

18.10 Tiny house nation
19.05 Will & Grace
20.00 NCIS
21.00 neXT; dramaserie
21.55 NCIS
22.50 The X-files essential collec-

tion; sf-serie
00.45 Atlanta

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 Mingle all the way;

Amerikaans filmdrama uit
2018

22.15 A rose for Christmas;
Amerikaans filmdrama uit
2017

00.10 Doc Martin

ÉÉN

18.04 Het journaal update; 18.15 Da-
gelijkse kost; 18.30 Blokken 19.00
Journaal; 19.40 Iedereen beroemd;
20.10 Weer 20.15 Thuis 20.40 Vrede
op aarde 21.40 Geubels en de Hol-
landers 22.12 Joker 22.15 It could
happen to you; filmkomedie 23.52
Loterijen 00.00 Eredienst

Ketnet/Canvas 

09.00 Winterbeelden; 10.00 Ketnet
junior 19.10 Kutjaar 20.00 Het jour-
nal update 20.10 Epic Yellowstone
21.00 A merry Tudor Christmas with
Lucy Worsley 21.55 De genial
vriendin; de nieuwe achternaam
22.55 The party; Amerikaanse
filmkomedie 00.30 Herhalingen

Duits land 1

17.00 Stenzels bescherung;
filmkomedie 18.30 In aller freund-
schaft 20.00 Tagesschau; 20.15 In
aller freundschaft- die jungen arzte;
ganz in weiss; 21.45 Die feuerzan-
genbowle; filmkomedie 23.20
Katholiche Christmette; 00.20
Tagesschau 00.30 Die feuerzangen-
bowle; filmkomedie 02/05 Nachttv

Duitsland 2

18.00 Weihnachten mit dem Bunde-
sprasidenten; 19.00 Heute 19.15
Evangelische Christvesper 20.15
Heiligabend mit Carmen Nebel 22.30
Weihnachten mit Jonas Kaufmann
23.30 Heute xpress 23.35 Love actu-
ally; Amerikaanse filmkomedie uit
2003 01.40 Nachttv

Duitsland 3

18.15 Typisch!; 18.45 DAS! 19.25
Landermagazine 20.00 Tagesschau
20.15 Winterreise zum Polarkreis
21.45 Der weihnachtsmuffel;
filmkomedie 23.15 Buttenwarder op
platt 23.45 Loriot

Eurosport

19.00 Wielrennen 20.00 Wielrennen
21.00 Nieuws 21.05 Tennis

TV Noord

16.00 Oedse op Noord 18.00 Elk half
uur Noord Vandaag; 18.22 Elk half
uur weerbericht

NPO 1 

18.00 Kersttoespraak Koning Wil-
lem-Alexander

18.05 Journaal
18.15 44ste Circusfestival van Mon-

te Carlo; hoogtepunten
19.05 Een huis vol; realityserie
19.50 Top 2000 pick-up tour
20.00 Journaal
20.25 Stralend kerstfeest: night of

the lights; muziekprogramma
21.40 Boer zoekt vrouw; kerstspecial
22.40 Beste zangers kerstspecial

2019; muziekprogramma
23.35 Journaal

NPO 2

17.10 Bake off Vlaanderen
18.00 De slimste mens; quiz
18.50 Binnenstebuiten
19.25 Streken van Van Boven; culi-

nair programma
19.55 Max maakt het mogelijk; re-

portage
20.25 De slimste mens; kennisquiz
21.10 Joris’kerstboom
22.00 Journaal
22.10 Nu te zien!; kunstprogramma
22.25 In de beste families moeders;

reportage
23.10 Kerst met Michelle David &

the gospel sessions; muziek-
programma

00.05 Poldark

NPO 3

17.40 De regels van Floor
17.55 Hoofdzaken
18.15 CupCakeCup
18.25 Spangas
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Best of Top 2000 a gogo
21.25 Queen & Adam Lambert- the

show must go on.; doc.
22.55 Roue Verveer: Heppie de Pep-

pie; cabaret

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
20.00 All you need is love;

filmkomedie
22.20 Huisvrouwen bestaan niet;

filmkomedie uit 2017
23.35 Nieuws
23.55 Huisvrouwen bestaan niet;

vervolg

RTL 5

17.40 Dr. Phil
18.30 Horrorhuurders en huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance UK
20.30 My big fat gypsy Christmas;

realityserie
21.30 My big fat gypsy Christmas
22.30 24 uur in de ER; realityserie

over een groot ziekenhuis in
Londen

23.30 Ambulance UK

RTL 7

13.00 Darts
17.30 Spiderman; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2002

20.00 Spiderman 2; Amerikaanse
actiefilm uit 2004

22.45 Spiderman 3; Amerikaanse
actiefilm uit 2007

23.00 Mongolian death worm; Ame-
rikaanse horrorfilm uit 2010

01.55 Nachtprogramma

Net 5

16.20 E.T. the extra –terrestrial; fa-
miliefilm

18.35 Richie Rich; Amerikaanse
filmkomedie uit

20.30 The holiday; Amerikaanse
filmkomedie uit 2006

23.15 It’s complicated; Amerikaanse
filmkomedie uit 2009

01.35 Office Christmas party; Ameri-
kaanse filmkomedie uit 2016

03.00 Hart van Nederland

SBS 6

18.00 Lang leve de liefde
18.30 50/50
19.00 Lingo
19.30 Mr. Frank Visser wordt u al

geholpen?; juridisch program-
ma

20.30 Frozen; animatiefilm uit 2013
22.40 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.50 Weer
23.55 Lang leve de liefde
00.25 Undercover

SBS 9

17.25 Overspel in de liefde
18.35 Achter gesloten deuren
19.35 Achter gesloten deuren
20.30 Deck the halls; Amerikaanse

filmkomedie uit 2006
22.20 Bad Santa; misdaadkomedie

uit 2003
00.05 Zoo; fantasyserie

Veronica 

18.00 Veronica’s funniest
18.05 The king of queens
18.30 Two and a half men
19.00 Two and a half men
19.55 The big bang theory
20.30 Die hard; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 1988
23.10 Gremlins; Ameriaanse

filmkomedie uit 1984
01.20 Nachttv

FOX

18.05 Will & Grace
19.10 Tiny house nation
20.05 Laugh out loud
21.05 The mentalist
22.00 The mentalist
22.55 The handmaid’s tale
01.15 The X-files essential collec-

tion

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 Christmas next door;

Amerikaanse familiefilm uit
2017

22.25 The Christmas cottage; Ameri-
kaanse filmkomedie

00.25 Nachttv

EEN

18.04 Het journaal; 18.10 Weer;
18.15 Dagelijkse kost; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.30 Iedereen be-
roemd; 19.55 Weer 20.00 Thuis
20.25 F.C. de Kampioenen 21.55 Vre-
de op aarde 22.55 Journaal; 23.12
Loterijen; 23.20 Ghost; Am. Filmdra-
ma uit 1990 01.25 Iedereen beroemd

Ketnet Canvas

09.00 Winterbeeldenbeelden 10.00
Ketnet junior; 19.05 Truffel liefde;
doc. 20.00 Het journaal update 20.10
Snow cats and me 21.05 Haar naam
was Grace Kelly 22.00 De geniale
vriendin: de nieuwe achternaam;
dramaserie 23.00 Rams; filmdrama

Duitsland 1

18.25 Tagesschau; 18.30 Der Wun-
schzettel; filmkomedie 20.00 Tages-
schau; 20.10 Weihnachtsansprache
des Bundesprasidenten; toespraak;
20.15 Louis van Beethoven; biogrsfie
22.15 Tagesthemen; 22.25 So viel
zeit; filmkomedie 00.00 Tagesschau
00.10 Louis van Beethoven; vervolg

Duits land 2

17.20 Paddington; 19.00 Heute;
19.08 Weihnachtsansprache des
Bundesprasidenten; 19.15 Horst
Lichter sucht das gluck 20.15 Die He-
lene Fischer show 23.15 Heute-
Xpress 23.20 The holiday; Ameri-
kaanse filmkomedie uit 2006

Duitsland 3

18.00 Landermagazine 18.15 Hofge-
schicten; 18.45 DAS!; 19.25 Lander-
magazine; 20.00 Tagesschau; 20.10
Weihnachtsansprache des Bundesp-
rasidenten 20.15 Unsere vater- die
grossten Showmaster Deutschlands
22.30 Peter Alexander- der grosse!
00.00 Loriot

Eurosport

17.30 Schansspringen 21.30 Wiel-
rennen 22.30 Wielrennen 00.30
Nachttv 00.30 Biatlon

TV Noord

16.00 Oedse op Noord 18.00 Elk half
uur Noord vandaag; 18.22 Elk half
uur weerbericht

NPO 1

18.00 Journaal
18.10 44ste Circusfestival van Mon-

te Carlo; hoogtepunten
19.05 De kleine reuzenpanda- het

echte leven in de dierentuin;
natuurdoc.

19.50 Top 2000 pick-up tour;
muziekprogramma

20.00 NOS Journaal
20.30 Kamp van Koningsbrugge; re-

alityserie

21.30 Van der Laan & Woe: pe s-
etas; voorstelling

23.10 Journaal
23.14 Top 2000 pick-up tour
23.25 Heel Holland bakt kerst; bak-

wedstrijd
00.20 Endeavour Morse; misdaadse-

rie

NPO 2

17.10 Metterdaad
17.35 Jacobine
18.05 Nederland zingt
18.30 Binnenste buiten
19.00 Ik mis je
19.35 De Joden & de Oranjes; doc.
20.15 Oranje jaaroverzicht 2020
21.00 150 jaar Bijenkorf; doc.
22.00 Journaal
22.20 Shetland
23.25 Het uur van de wolf: the Ana-

logues op weg naar Abbey
 Road

00.35 Nachttv

NPO 3

17.25 Mees Kees
17.50 Hoofdzaken
18.05 De faker
18.25 Betreden op eigen risico
19.00 Jeugdjournaal
19.25 SoCuTeRa
19.30 Top 2000 a gogo; muziekpro-

gramma
20.25 De Nationale 2020 test
21.45 Toppers in concert 2019; reg-

istratie
23.20 Top 2000 a gogo; muziekpro-

gramma

RTL 4

17.30 House Vision; woonprogram-
ma

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

gramma
18.35 Boulevard; amusementspro-

gramma 
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Lego Masters; kerst special;

speciale kerstuitzending

21.50 All together now; talenten-
jacht

23.30 RTL nieuws en weer
23.50 Het perfecte plaatje

RTL 5

18.00 Handhavers in actie; realityse-
rie

19.00 Als de brandweer; realitypro-
gramma

20.00 Helden van hier; MUG
21.00 Helden van hier; MUG
22.00 Helden van hier; MUG
23.00 Helden van hier; MUG
00.00 24 uur in de politiecel
01.10 Nachttv

RTL 7

15.30 Kung fu panda 2; animatiefilm

17.15 The karate kid; Amerikaans
filmdrama uit 1984

20.00 The karate kid part 2; Ameri-
kaans filmdrama uit 1986

22.15 The karate kid, part 3; Ameri-
kaans filmdrama uit 1989

00.40 Nachttv

RTL 8

18.00 Christmas miracle; familiefilm
20.00 Christmas joy; Amerikaanse

film uit 2018
21.45 Desperately seeking Santa;

filmkomedie
23.40 A Christmas reunion;

Amerikaanse film uit 2015
01.35 Nachttv

Net 5

16.20 The man who invented Christ-
mas; familiefilm

18.25 Get Santa; Amerikaanse film-
komedie uit 2014

20.30 Love actually; Amerikaanse
filmkomedie

23.10 The greatest showman; Ame-
rikaanse musical uit 2017

01.15 Saving Mr. Banks; tragikome-
die

SBS 6

17.00 De grote tuinverbouwing;
tuinprogramma 

18.35 Lachen om home video’s
19.00 The secret life of pets; ani-

matiefilm
21.00 The Grinch; animatiefilm

uit2018
22.45 Hart van Nederland
23.05 Shownieuws
23.55 Kerst met de familie Meiland

SBS 9

17.50 Drukte in de dierentuin; reali-
tyserie

18.55 Dierenpark Emmen de grote
expeditie

19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma

20.30 Almost Christmas;
Amerikaanse filmkomedie uit
2016

22.40 Deck the halls; Amerikaanse
filmkomedie uit 2006

00.30 Zoo

Veronica

18.00 Border security America’s
front line

18.55 Border security Australia
19.30 Border security
20.00 Border security Australia
20.30 Die hard 2; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 1990, met Bruce
Willis

23.00 Hudson hawk; Amerikaanse
actiekomedie uit 1991

Fox 

16.35 Storage wars
21.00 NeXt
21.55 9-1-1
22.50 Laugh out loud
23.50 The X–files essential collec-

tion
00.50 Paranormal caught on camera
02.35 Laugh out loud

ÉÉN

18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.10
The Cantabrian Mountains 19.00
Journaal 19.35 Iedereen beroemd
20.05 Joker + en lotto 20.10 F.C. de
Kampioenen 20.45 Merci voor de
muziek 21.40 Urbanus, de vuilnis-
held; animatie 22.55 Journaal 23.11
Loterijen en weer 23.20 Section de
recherches

Ketnet

09.00 Winterbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 Namoroka ; lost world
20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.35 Craith; misdaadserie
21.35 Craith 22.35 Shine

Duits land 1

18.30 Hubert und Staller- eine scho-
ne bescherung 19.57 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45 Maria
Wern; misdaadserie 23.15 Tagesthe-
men 23.25 Das wort zum Sonntag
23.30 Die puppenspieler aus dem
feuer; filmdrama

Duitsland 2

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wet-
ter 19.25 Der bergdokter 20.15 Das
traumschiff 21.50 Kreuzfahrt ins
gluck 23.20 Das traumschiff 23.45
Heute Xpress 23.50 Bridget Jones:
the edge of reason; filmkomedie

Duitsland 3

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tages schau
20.15 44. Internationales Zirkusfes-
tival von Monte Carlo 22.15 Das
grosse wunschkonzert 23.45 Der
Letzte fussganger; filmkomedie

Eurosport

17.00 Olympische spelen 21.00
Nieuws 21.05 Schansspringen 22.05
Schansspringen

TV Noord

16.00 Oedse op Noord 18.00 Elk half
uur Expeditie Grunnen 1,5 meter
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1

18.00 Journaal
18.10 Code geel; doc. Over de wie-

lerploeg Jumbo Visma en de
dramatisch verlopen Tour de
France

19.25 Studio sport eredivisie
20.00 Journaal
20.25 Heel Holland bakt; bakwed-

strijd
21.30 Kerstgezel.nl; dramaserie
22.15 Pauw komt binnen; talkshow
23.05 Studio voetbal; talkshow
00.00 Journaal
00.05 Top 2000 pick-up tour; mu-

ziekprogramma

NPO 2

17.00 Journaal
17.10 Podium Witteman
18.40 Mondo; cultureel programma
19.45 Het uur van de wolf: mijn

Rembrandt
21.30 Nieuwsuur
22.10 In Europa- de geschiedenis op

heterdaad betrapt
22.55 Voor de vorm; reportage
23.30 Mondo
00.20 Naches

NPO 3

17.50 Hoofdzaken
18.05 De faker
18.30 NOS Jeugdjournaal 
18.35 Jeugdjournaal jaaroverzicht

2020
19.25 Top 2000 a gogo; muziekpro-

gramma
20.20 Doodstil; dramaserie
21.15 Draadstaal; sketches
21.50 Promenade, jaaroverzicht

2020; amusement
22.20 Top 2000 a gogo
23.25 Prince: rave Un2 the year

2000; registratie

RTL 4

18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.15 Editie NL
18.30 Weer
18.30 Boulevard; amusement 
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Postcode loterij Een tegen 50;

spelquiz
21.15 All you need is love kerstspe-

cial; amusement
23.30 Nieuws & Weer
23.55 Boulevard

RTL 5

17.00 Voor de rechter
19.00 De dierenkliniek down under
20.00 De dierenkliniek
21.00 De dierenkliniek down under
22.00 De douane in actie
23.00 Pech op de piste
00.00 Team spoedeisende hulp

RTL 7

17.00 Mr. Bean
18.00 GP magazine
19.00 Darts; rechtstreeks verslag

van WK
23.00 Flodder; comedyserie
23.30 Flodder
00.10 Business class

RTL 8

18.00 Christmas on the Bayou;
Amerikaanse film uit 2013

20.00 A gift wrapped Christmas;
Amerikaanse filmkomedie uit
2015

21.55 The rooftop Christmas tree;
Amerikaanse film uit 2016

23.50 Christmas for hire;
Amerikaans filmdrama

01.50 Nachttv

Net 5

18.15 Night in the museum; Ameri-
kaanse filmkomedie uit 2006

20.30 NCIS; misdaadserie
21.25 Hawaii five-0; misdaadserie

22.25 NCIS; misdaadserie
23.10 NCIS

SBS6

17.50 De grote verbouwing Austalie
18.55 VT wonen weer verliefd op je

huis; woonprogramma 
20.00 Linda’s wintermaand; amuse-

ment waarin Linda verschillen-
de gasten ontvangt

21.30 Klein maar fijn; talentenjacht
22.35 Hart van Nederland 

23.00 Shownieuws special
23.25 Weer
23.30 Davina Michelle: my own

world

SBS9

18.15 Harry and the Hendersons;
Amerikaanse filmkomedie uit
1987

20.30 Attila; filmdrama uit 2001
00.15 The night before Halloween;

horrorfilm uit 2016
01.50 Man in the middle

Veronica

18.00 Border security
18.25 Border security; America’s

front ine; realityprogramma
19.00 Border security: America’s

front line; realityprogramma
19.30 Border security: America’s

front line
20.00 Die hard: with a vengeance;

Amerikaanse actiefilm uit
1995, met Bruce Willis

22.35 Cobra; Amerikaanse actiefilm
uit 1986

00.20 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D.

Fox

15.35 Will & Grace
20.05 The walking dead
21.00 The walking dead
22.00 The waking dead
22.55 The walking dead
23.50 NCIS

Een

18.00 Kijk uit 18.04 Het journal up-
date 18.10 Dagelijkse kost 19.00
Journaal 19.30 Sporza; jaaroverzicht
20.00 Down the road 20.55 Black-
out; relityprogramma 21.40 60 jaar
sportweekend 22.45 Journaal 22.59
Loterijen/weer 23.05 First dates
23.50 Het journal laat

Canvas

09.00 Winterbeelden 10.00 Ketnet
junior 18.40 Vranckx 19.05
Beethoven privat; doc. 20.00 Het
journal update 20.10 Islands in time:
a wildlife odyssey; doc. 21.00 Vati-
can: secrets of the city; doc. 21.50
De platendraaiers 22.45 I am Richard
Pryor; doc.

Duitsland 1

17.00 Papa hat keinen plan; filmko-
medie 18.30 Das danische konigs-
haus- beliebt, moderouris; reportage
19.58 Fernsehlotterie 20.00 Tagess-
chau 20.15 Polizeiruf 110; misdaad-
serie 21.45 Maria Wern 23.15 Tage-
sthemen 23.35 Die puppenspieler-
Ans Licht 01.10 Nachttv

Duitsland 2

18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.15
Album 2020- bilder eines jahres
20.15 Das boot; oorlogsserie 22.55
Heute-journal 23.10 ZDF history
23.55 Heute xpress 00.00 Midsomer
murders

Duitsland 3

17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Kaum zu
glauben! 22.00 20 jahre NDR quiz-
show- die grosse jubilaumsshow
23.45 20 jahre NDR quizshow

Eurosport

17.00 Olympische spelen 21.00
Nieuws 21.05 Schansspringen 03.00
Snooker

RTV Noord

16.00 FC Groningen live 18.00 Ieder
uur Expeditie Grunnen, 1,5 meter
18.24 Ieder uur Weerbericht
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Het boek How The Grinch  Stole
Christmas is verfilmd tot The
Grinch. Die film is zaterdag,
tweede kerstdag, om half negen
op SBS6 te zien. Dit boek van
Theodor S. Geisel (alias Dr.
Seuss) is in Amerika al sinds de

All you need is Kerst
Ondanks alles komt er ook dit
jaar een kerstspecial van All
You Need Is Love op kerst-
avond (donderdag 20.30 uur,
RTL4). 
Juist nu lijkt het erop dat er meer
behoefte is aan de gezelligheid
van Kerst dan ooit en samen zijn is
dit jaar nóg belangrijker. Hoe

moeilijk het ook mag lijken en hoe
onmogelijk het misschien ook zal
blijken, toch gaat Robert ten
Brink proberen zoveel mogelijk
mensen bij elkaar te brengen. Hij
neemt de kijker mee in de mooiste
en meest emotionele verhalen.
Want juist met deze kerst is samen
zijn belangrijker dan ooit.’ Op wat
voor manier dan ook...

The Grinch met Jim Carrey
verschijning in 1957 een klassie-
ker. 

Naast Jim Carrey zijn er in deze
film van Ron Howard hoofdrollen
voor Taylor Momsen (zangeres van
de topband The Pretty Wreckless),
Jeffrey Tambor, Christine Barans-

ki en Molly Shannon. Iedereen in
de film heeft de achternaam Who,
maar dat is geen wonder want het
verhaal speelt zich af in het stadje
Whoville. 
Het verhaal van Dr. Seuss speelt
zich af in Whoville, waar alle men-
sen de achternaam Who hebben.
Het dorpje is versierd met tal van
lampjes en in spanning wordt het
kerstfeest en de komst van de
kerstman afgewacht. Er is echter
iemand die het kerstfeest wil sabo-
teren: The Grinch . Deze groene
griezel heeft de pest aan Kerstmis
en als het aan hem ligt, gaat het
feest dan ook niet door. The Grin-
ch woont op de berg Mount Crum-
pit (in de Nederlandse versie is dat
de Kreukelberg) en in zijn kluize-
naarsoptrekje smeedt hij plannen
om Kerstmis te saboteren. Hij wil
Kerstmis stelen. 
Natuurlijk loopt het allemaal goed
af en is er het kleine meisje (snik,
snik) Cindy Lou Who (gespeeld
door Taylor Momsen)  voor nodig
om The Grinch in te laten zien dat
Kerstmis een mooi feest is dat ver-
broedering brengt en mensen ge-
lukkig maakt. The Grinch, die op
kerstavond alle versieringen en ca-
deautjes van de bevolking van
Whoville stal, ziet in dat het meisje
gelijk heeft en zo leefden ze nog
lang en gelukkig.

Jim Carrey is The Grinch.

Kuifje op SBS 6 te zien
Op SBS 6 is maandagavond om
half negen de film De avontu-
ren van Kuifje oftewel The Ad-
ventures Of Tintin: Secret of the
Unicorn te zien.

De film werd geregisseerd door
Steven Spielberg. Jamie Bell (Billy
Elliot, Defiance) is Tintin, de ge-
durfde jonge reporter die onop-
houdelijk streeft naar een goed
verhaal, en daarom terecht komt
in een wereld vol avontuur. De
stemmen zijn van Jamie Bell, An-
dy Serkis, Daniel Craig, Simon
Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, To-
by Jones en Mackenzie Crook. 
Het verhaal is een bewerking van
de stripverhalen  De krab met de
gulden scharen, Het geheim van
de Eenhoorn en  De schat van
Scharlaken Rackham. Hoewel het
om een animatiefilm gaat, werd er
tijdens de opnamen gebruikge-
maakt van echte acteurs. Deze  zo-
genaamde motion capture-tech-

niek werd eerder al in films zoals
Beowulf (2007) en Avatar (2009)
toegepast. Het hondje van Kuifje,
Snowy (Bobbie) werd volledig door
een computer geanimeerd.
Spielberg nam in 1983, na de dood
van Hergé, voor het eerst een optie
op de rechten van Kuifje. In 2002
deed hij dat voor de tweede keer.
Aanvankelijk zou Thomas Sang-
ster de rol van Kuifje op zich ne-
men, maar na enkele productiepe-
rikelen stapte hij op en werd hij
uiteindelijk vervangen door Jamie
Bell.  Peter Jackson is producent
van de film en zal naar verwach-
ting de  sequel regisseren.
Kuifje begon als stripverhaal in
Le Petit Vingtième, de jongeren-
bijlage van de katholieke krant
met het verhaal van  Kuifje in het
land van de Sovjets. Als katholiek
dagblad was de Siècle sterk gekant
tegen het  communisme en de pa-
rodie op de  Sovjets moet in dat
licht gezien worden. 

Op SBS 6 is vrijdagavond -eerste kerstdag- om half negen de meer dan succesvolle animatiefilm Fro-
zen te zien. Hoewel de film nog redelijk recent is (uit 2013), mag er inmiddels al wel van een klassie-
ker worden gesproken. Wanneer koningin Elsa per ongeluk haar magische krachten gebruikt en haar
koninkrijk vervloekt met een eeuwigdurende winter, besluit haar zus Anna om samen met de bergbe-
woner Kristoff en de sneeuwpop Olaf om het weer terug te veranderen. En Olaf is er me er eentje. Het
is 98 minuten dolle (sneeuw)pret. Uiteraard kwam er een vervolg met de titel Frozen 2 en ook daarin
wordt er weer volop gezongen. 

TV-MAANDAG
NPO1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol; realityserie
19.45 Top 2000 pick-up tour
20.00 Journaal
20.35 Jaaroverzicht NOS journaal

2020; terugblik
21.45 Klassen; doc over de strijd voor

gelijke kansen in het onderwijs
22.35 I.M; dramaserie
23.35 Journaal
23.53 Top 2000 pick-up tour
00.00 Jaaroverzicht NOS journaal

2020

NPO 2
16.00 Journaal
16.45 De slimste mens
17.35 Primates
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Dwars door Belgie; reispro-

gramma
20.05 Rail Away; serie over markante

spoorlijnen
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.00 26.000 gezichten; portret van

kinderen van het Generaal Par-
don uit 2007

22.25 Quiz; miniserie
23.15 Andries
23.40 De nachtzoen

NPO 3
17.35 Mees Kees
18.00 De regels van Floor
18.15 CupCakeCup
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 Top 2000 a gogo
20.30 Singel 39; filmkomedie uit

2018
22.00 Promenade, jaaroverzicht 2020
22.35 Top 2000 a gogo
23.35 Draadstaal

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws 
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 All you need is love geluks-

wensen
20.00 Goede tijden, slechte tijden;

soap
20.30 F*ck de liefde; Nederlandse

filmkomedie uit 2019
22.35 20 kids and counting; doc.
23.35 Nieuws en weer
23.55 Boulevard

RTL 5
17.30 Gordon Ramsay oorlog in de

keuken
18.30 Horrorhuurders & huisjesmel-

kers
19.30 Ambulance down under
20.30 Als de brandweer
21.30 Handhavers in actie; realitypro-

gramma 
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance UK
00.30 Nachttv

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Darts
23.00 The karate kid; Amerikaans

filmdrama uit 1984
01.50 Nachtttv

Net 5
16.20 Muppets most wanted; filmko-

medie
18.25 Night at the museum; battle of

the Smithsonian; filmkomedie
20.30 Charlie and the chocolate fac-

tory; filmkomedie

22.40 Matilda; Amerikaanse
filmkomedie uit 1996

00.40 Hawaii five-O
01.35 Nachttv

SBS 6
18.00 Lingo
18.30 50/50
19.00 Lang leve de liefde; datingpro-

gramma
19.30 Mr Frank Visser: Wordt u al

geholpen?; juridisch program-
ma, waarin Meester Frank Vis-
ser in zijn eigen werkkamer
mensen ontvangt met juridi-
sche vragen

20.30 The adventures of Tintin; ani-
matiefilm

22.45 Hart van Nederland
23.15 Shownieuws
00.00 Weer
00.05 Lang leve de liefde
00.40 Nachttv

SBS 9
17.25 Overspel in de liefde
18.35 Achter gesloten deuren
19.35 Achter gesloten deuren; reali-

tyserie
20.30 Magnum; actieserie
21.25 Magnum
22.20 MacGyver
23.05 MacGyver
00.00 Nachttv

Veronica
18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.45 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 Die hard 4.0; actiefilm uit

2007, met Bruce Willis
23.10 The 6th day; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2000
01.30 The last ship; actieserie

Fox
18.10 Tiny house nation
19.05 Will & Grace
20.00 The handmaid’s tale
21.00 The mentalist
22.00 Deep state
22.55 NCIS
00.45 9-1-1

RTL 8
18.05 The bold and the beautiful
18.35 The bold and the beautiful
19.00 Married at first side Australie
20.30 Finding father Christmas; Ame-

rikaans filmdrama uit 2016
22.25 Christmas on Holly lane; film-

drama
00.10 Doc Martin

EEN

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Dagelijkse kost; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.40 Iedereen be-
roemd 20.10 Weer 20.10 Thuis 20.40
Kinderziekenhuis 24/7 21.25 Vrede op
aarde 22.25 First dates 23.15 Jour-
naal 23.29 Loterijen 23.35 Iedereen
beroemd

Ketnet/Canvas
09.00 Winterbeelden 10.00 Ketnet
Junior 19.00 Monuments vets 20.10
Inside IKEA 20.35 Epic Yellowstone;
doc. 21.25 Besmet 22.15 Extra time
23.20 Winteruur 

Duitsland 1
17.15 Brisant; 18.00 Wer weiss denn
sowas? 18.50 Heiter bis todlicht mor-
den im norden 19.45 Wissen vor 8
20.00 Tagesschau 20.15 Werk ohne
autor; filmdrama 23.15 Tagesthemen
23.35 Brooklyn; filmdrama uit 2015
01.20 Nachttv

Duitsland 2
16.10 Sport extra wintersport 19.00
Heute 19.20 Biathlon; World Team
Challenge 20.15 Das boot; oor-
logsserie; 23.00 Heute-journal 23.30
Everest; filmdrama uit 2015 01.20
Nachttv

Duitsland 3
18.00 Landermagazine 18.15 Die
nordreportage 18.45 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau;
20.15 Lachen mit Diether Krebs 21.45
NDR info; 22.00 35 jahre Sketchup
23.30 Schone ferien mit Carrell, Ker-
keling & Co 00.30 Nachttv

Eurosport
19.25 Biatlon 20.15 Nieuws 20.20
Biatlon 20.50 Alpineskien 22.30
Nieuws 22.35 Schansspringen

TV Noord
16.00 Oedse op Noord 18.00 Elk half
uur Noord vandaag 18.22 Elk half uur
weerbericht

Kerstspecial The Savoy
Op NPO1 is zaterdag, tweede
kerstdag, rond 11.00 uur Wel-
kom in hotel The Savoy - Kerst-
special  te zien. 

De feestdagen zijn het winstge -
vend ste seizoen van het jaar voor
The Savoy. De inkomsten stijgen
dan met 200 procent. Alle afdelin-
gen bereiden zich voor op de druk-
te en het hotel is volgeboekt. Bo-
ven, in de butlerskeuken, bereidt
hoofdbutler Sean zich met zijn
nieuwste rekruut, stagiair Michael,
voor op de kerstdrukte. Michael
moet een kamer klaarmaken voor
de familie Sprenger, die elk jaar
de kerstdagen in het hotel door-

brengt. 
Vaste gast Howell Harris komt met
de auto vanuit Wales om na het
overlijden van zijn moeder herin-
neringen op te halen. Restaurant-
manager Anne bereidt de vier res-
taurants en haar personeelsleden
voor op Kerstmis en hoopt dat ze
het voor het eerst in lange tijd met
haar eigen gezin kan vieren, als ze
haar teams in het gareel weet te
krijgen. Op oudejaarsavond is sta-
giair-butler Michael druk bezig
met het afleveren van roomservi-
cediners bij gasten in dure suites,
terwijl Anne zich beneden bezig-
houdt met een andere personeels-
crisis. 

RTL7 heeft vrijdag achtereenvolgens om 17.30 uur, 20.00 uur en
22.45 uur de drie Spider-Manfilms met Tobey Maguire en Kirsten
Dunst uit.De film werden geregisseerd door Sam Reini. In de zomer
van 2002 bracht de hitfilm Spider-Man wereldwijd meer dan 820
miljoen dollar op. Slechts vier films deden het ooit beter in Ameri-
ka. Vervolgfilms konden gezien dit enorme succes dan ook niet uit-
blijven. ,,Ik ben dankbaar en eigenlijk ook wel wat overweldigd
door het enorme succes van Spider-Man”, bekent regisseur Sam
Reimi. ,,Als filmmaker wil ik dat mensen echt genieten van mijn
films en op dat gebied heeft Spider-Man al mijn verwachtingen
overtroffen.” Hoofdrolspeler Tobey Maguire speelt met veel overtui-
ging Peter Parkers alias Spider-Man. Kirsten Dunst is zijn liefje,
waarvoor hij de nodige halsbrekende toeren moet uitvoeren om
haar uit de gevarenzones te halen.

Net 5 heeft zondagavond om kwart over zes de komedie Night at the Museum: Battle of the Smithso-
nian maar weer eens in het uitzendschema staan.De hoofdrollen worden gespeeld door Ben Stiller, Ro-
bin Williams, Carla Gugino, Dick Van Dyke en Mickey Rooney. Larry Daley (Stiller) krijgt een baan-
tje als nachtwaker bij het Museum of Natural History in New York. Zijn collega's van de dagdienst
waarschuwen hem: hij moet niet alleen zorgen dat er niemand inkomt maar ook dat er niemand uit-
gaat. 's Nachts blijkt de gehele collectie echter tot leven te komen...

Kapitein Haddock en Kuifje.

Op Net 5 is woensdagavond vanaf 20.30 uur de komedie Bad
Moms 2 uit 2017 te zien. De hoofdrollen worden gespeeld door Mi-
la Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski en Su-
san Sarandon.In dit vervolg moeten de drie ondergewaardeerde en
overbelaste moeders de kerstdagen zien te overleven.... 

Met Kerst mag All you need is love natuurlijk niet ontbreken.
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Prettige kerstdagen
en een gelukkig

nieuwjaar!
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