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TER APEL

Minder CO2 op het Wad
door ‘Green Shipping’
NOORD-GRONINGEN - Ondernemersorganisatie FME is
gestart met het project ‘Green Shipping’. De deelnemende organisaties zetten zich in voor een CO2-neutrale en
fossielvrije scheepvaart en faciliteiten in de Waddenhavens.

De gewraakte verkeersobstakels bij de entree van Bedum.

Protest van Bedumers
tegen verkeersobstakels
BEDUM - Algemeen Plaatselijk
Belang (APB) Bedum heeft bezwaar gemaakt tegen de verkeersremmende maatregelen
bij de entree van het dorp aan
de Wroetende Mol. De belangenvereniging ziet liever dat er
elders in het dorp maatregelen
worden genomen.
De obstakels houden verband met
de grote verkeersdrukte die momenteel in Onderdendam heerst.
,,Maar wie heeft bedacht om drie
kilometer buiten Onderdendam
verkeersbelemmeringen aan te
brengen? De noodzaak hiervan
ontgaat ons volkomen’’, aldus voorzitter Henk van der Velde van
APB Bedum.
Het is erg druk rond Onderdendam. Dat heeft te maken met de
afsluiting van de N361 tussen Sauwerd en Winsum in verband met
wegwerkzaamheden. Tot 16 augustus geldt een omleidingroute die
veel extra verkeersdrukte geeft in
het kleine dorp. Om het verkeer te
kunnen reguleren, worden er verkeersregelaars ingezet. Daarnaast
zijn er verkeerssluizen en extra
verkeersborden geplaatst die benadrukken dat de maximum snelheid door het dorp 30 kilometer is.
Ook in Bedum ervaart men de grote verkeerdrukte, maar er is geen
begrip voor de belemmeringen bij
de entree aan de kant van Onderdendam. Henk van der Velde: ,,De
noodzaak hiervan ontgaat ons volkomen. We pleiten ervoor om in
Bedum op enkele andere punten
iets te doen. Dan gaat het om de
Wilhelminalaan, Stationsweg en
Boterdiep Oostzijde.’’
APB Bedum heeft via een rondvraag vastgesteld dat 78 procent
van de Bedumers het verkeer in

hun dorp steeds vaker als onveilig
ervaren. ,,We hebben de aannemer
gevraagd om ook en meer aandacht te schenken aan het drukke
doorgaande verkeer in Bedum. We
pleiten dan ook voor verkeersregelaars bij het knooppunt Molenweg
- Stationsweg - brug Gele Klap’’, aldus Van der Velde. APB Bedum is
nog in afwachting van een reactie.

In het programma Green Shipping
wordt samengewerkt door bedrijfsleven, kennisinstellingen en
de havens. Er wordt samen zo’n 26
miljoen euro geïnvesteerd in tien
deelprojecten, gericht op het versnellen van innovaties. Dit moet
leiden tot een reductie met 60 procent in de CO2-emissie door de
waddenvloot.
De partners in het project zijn er
van overtuigd dat ze samen innovaties kunnen realiseren die een
substantiële impact hebben op de
efficiency en de energiebesparing
van de scheepvaart én het havenbedrijf. Vooral het gebruik van waterstof en bio-methanol als energiebron speelt hierbij een rol. Dit
betreft niet alleen de scheepvaart,
maar ook de havenfaciliteiten.
Aangemeerde schepen, waarvoor

Museum Wierdenland komt
met speciaal arrangement

geen walstroom aanwezig is, zijn
een bron van uitstoot en geluid,
omdat de motoren en generatoren
elektriciteit genereren op basis
van diesel. Doel van het project
Waterstof voor Walstroom, één
van de deelprojecten van Green
Shipping, is het ontwerpen, bouwen en testen van een mobiel waterstofaggregaat.
De zeilboot van Wubbo Ockels, die
nu eigendom is van de stichting
WadDuurzaam, wordt omgebouwd
om te varen op groene waterstof.
Dit levert veel praktische kennis
op en vestigt de aandacht op de
mogelijkheden van waterstof als
energiedrager van de toekomst.
In de haven van Den Helder wordt
de productie en toepassing van
groene waterstof gedemonstreerd.
Hiervoor is een consortium opgericht dat een waterstofinfrastructuur in de haven gaat realiseren.
Het gaat om de aanleg van een
zonnepark, elektrolyser en een
openbaar waterstof tankstation.
Ook wordt er een elektrisch aangedreven vaartuig met een waterstof
brandstofcel ontwikkeld, waar verschillende maritieme dienstverleners en kennisinstellingen ervaring mee op kunnen doen. Er

Zeehondencentrum
sluit de deuren na
coronabesmetting

De kerk van Ezinge, fraai gelegen op de wierde (foto Museum
Wierdenland).
EZINGE - Museum Wierdenom 15.00 uur de thee met vers gebak klaarstaat. Om 15.30 start hier
land in Ezinge heeft een specide rondleiding in en om de borg.
aal arrangement ontwikkeld.
Om 16.30 uur is de afsluiting.
Daarbij wordt een bezoek aan
het museum gecombineerd met De kosten bedragen 15 euro per
persoon. Dit is inclusief bezoek aan
een kijkje in de plaatselijke
het museum en de borg, koffie of
kerk en een uitstapje naar de
thee en gebak. Opgave is verplicht
vlakbij gelegen Allersmaborg.
en kan door een e-mail te sturen

PIETERBUREN - Het Zeehondencentrum in Pieterburen
heeft met onmiddellijke ingang
haar deuren gesloten voor het
publiek. Aanleiding is de coronabesmetting van een vrijwilliger
uit Zwitserland.
Uit voorzorg gaan de overige
vrijwilligers in quarantaine.
Verdere maatregelen zullen in
nauw overleg met de GGD worden genomen.
Het centrum heeft nu alle medewerkers nodig om de zorg voor
de zeehonden in het centrum
mogelijk te maken.
Het centrum werkte met online
reserveringen voor bezoekers en
was voor de komende dagen uitverkocht. Reeds geboekte kaartjes zullen worden gerestitueerd.

naar boekingen@wierdenland.nl.

Stiltemoment in
kerk Zuurdijk
ZUURDIJK - In de kerk van
Zuurdijk wordt vrijdag weer
een stiltemoment georganiseerd.
Peri Kim improviseert op het
gerestaureerde Rohlfingorgel en
dominee Tinus uit Leens steekt
om 16.00 uur een kaars aan. Hij
zal een korte toelichting uitspreken, de psalm lezen en dan volgt
het stiltemoment. Er wordt afgesloten door Ditta Kombrink die
de psalm in het Gronings leest.
De stiltemomenten volgen de
nummering van de psalmen. Er
werd ooit begonnen met psalm
1.
Deze keer staat het in het teken
van psalm 56. Bezoekers zijn
van harte welkom om te luisteren en de stilte mee te beleven. De toegang gratis, maar
een vrijwillige bijdrage is welkom.

Het gaat om een arrangement met
een excursie voor maximaal acht
personen per keer. Er kan zowel
op de fiets als met de auto gebruik
van gemaakt worden. Tijdens deze
tocht komt men te weten wat de
relatie is tussen de historie van het
landschap en de cultuur rondom
Ezinge en die van de Allersmaborg. Een gids geeft toelichting in
het museum, in de kerk en rond en
in de Allersmaborg. Op de borg
kijgt men thee en vers gebak.
Het arrangement kan geboekt worden voor woensdag 19 augustus en
zondag 6 september. Het programma begint om 13.00 uur met koffie
en thee in Museum Wierdenland.
Om 13.30 uur start daar een rondleiding en wordt een korte film
vertoond. Om 14.15 uur gaat het
op de fiets of met de auto naar de
kerk voor een korte uitleg over de
rol die de heren Allersma in Groningen hadden bij de oprichting
van de vele kerken. Ook is de
kerkbank te bezichtigen die speciaal voor de Allersma’s is gemaakt.
Om 14.45 uur wordt de tocht vervolgd naar de Allersmaborg waar

wordt ook gekeken naar oplossingen om bio-methanol als energiedrager in te zetten. Dit is eenvoudiger op te slaan en qua prijs concurrerend met diesel.
FME is een ondernemersorganisa-

tie voor bedrijven in de technologische industrie. De partners in deze
provincie zijn onder meer Groningen Sea Ports, Stichting Wad
Duurzaam, Gasunie, de Rabobank
en de provincie Groningen.

Diamanten paar in Winsum

Koos en Martha Oosterhoff samen met wethouder Kristel Rutgers.
WINSUM - Koos en Martha
Oosterhoff uit Winsum hebben
gisteren hun 60-jarig huwelijksfeest gevierd. Dat kwam het
diamanten paar op heel wat felicitaties te staan.
Namens de gemeente Het Hogeland kwam vanochtend wethouder
Kristel Rutgers op bezoek. Zij
bracht namens gemeente Het Hogeland de gelukwensen over.
Koos Oosterhoff (85) is geboren en
getogen in Ezinge. Wederhelft
Martha van der Leest (83) zag het
levenslicht in Zevenhuizen. Het
paar ontmoette elkaar in 1957 op
het Pinkstermuziekfeest in Leek.
Daar sloeg de vonk over.
In hun verkeringstijd hebben Koos
en Martha in Ezinge zelf hun huis
gebouwd. Koos was timmerman en
Martha werkte in die tijd bij de
Coopwinkel in Zevenhuizen. Ze

Treinramp Winsum herdacht

kregen na hun trouwen twee zoons
en twee dochters en hebben nu zes
kleinkinderen en een achterkleinzoon.
Koos en Martha waren beiden actief in het verenigingsleven. Na 58

jaar naar volle tevredenheid in
Ezinge te hebben gewoond zijn ze
in verband met de gezondheid
naar Winkheem in Winsum verhuisd. Ook daar wonen ze met veel
plezier.

Rabo sluit kantoor
in Uithuizermeeden
UITHUIZERMEEDEN - De
Rabobank in Uithuizermeeden
is definitief gesloten. De bank,
die ruimte huurde bij Kantoor
Vreugdenhil aan de Hoofdstraat 182, voert ‘sterk afgenomen bankbezoek’ aan als reden
voor het besluit.
,,Tegenwoordig zijn bankzaken gemakkelijk te regelen via internet
of via de Rabo App. We merken
dat onze klanten daar massaal gebruik van maken. En door de coronacrisis is het gebruik hiervan
nog meer in een stroomversnelling
geraakt’’, aldus de bank in een
brief die naar de rekeninghouders
in Noord-Groningen is gestuurd.
Een andere reden voor de sluiting

is de overdracht van de geldautomaat aan Geldmaat. Deze organisatie gaat voor alle Nederlandse
banken de gelduitgifteautomaten
beheren. De automaten zijn herkenbaar aan hun opvallend gele
kleur en bruikbaar voor iedereen,
ongeacht de bank waar men een
rekening heeft. Geldmaat gaat zorgen dat in woongebieden de automaten nooit verderweg zijn dan
vijf kilometer. De automaat in Uithuizermeeden blijft op de huidige
plek, dus aan de Hoofdstraat 182.
Uithuizermeeden is de zoveelste
locatie waar de Rabobank zich fysiek terugtrekt. In de gemeente
Het Hogeland is er nu nog één bemand kantoor over en dat is te vinden in Bedum aan de Molenweg 4.
Het is alleen ’s middags geopend.

Loppersum zoekt hulp
inwoners bij bankjesactie
LOPPERSUM - Elk dorp in de
gemeente Loppersum krijgt
een speciaal bankje met een
boom. De gemeente roept inwoners op om mee te denken over
de beste locatie.

WINSUM - Bij het monument aan de Voslaan in
Winsum is zaterdag de treinramp van 1980 herdacht. Op deze plaats botsten in de vroege ochtend van vrijdag 25 juli in dichte mist twee treinen frontaal op elkaar. Er waren 9 doden en 21
gewonden te betreuren. Door nabestaanden (foto) en vertegenwoordigers van de werkgroep Herdenking Treinramp werden bloemen gelegd. De
werkgroep realiseerde in 2005 een blijvend mo-

nument op de ongevalsplek. Het plan was om de
ramp 40 jaar na dato extra groot te herdenken,
maar uitbraak van corona verhinderde dit. De
plechtigheid was daarom alleen voor werkgroepleden, nabestaanden en voormalig gewonden,
waarvan sommigen nog dagelijks ongemakken
ondervinden van het ongeval (foto Ronnie Afman).

De bankjes met boom worden dit
najaar geplaatst. Zo ontstaan er
nieuwe plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. De bomen dragen bij aan een grotere
biodiversiteit in de gemeente. Inwoners hebben de keuze uit vier
verschillende boomsoorten. Voor
plekken binnen de bebouwde kom
kan gekozen worden uit de sierpeer of sierkers. Buiten de bebouwde kom kan er gekozen worden tussen de meidoorn en de wilde appel.
Burgemeester Hans Engels: ,,Met
het planten van bomen en het
plaatsen van bankjes in ieder dorp
zetten we op korte termijn iets
zichtbaars neer. Meer ontmoetingsplekken en groen zorgen voor
een prettiger leefomgeving. Dit

draagt positief bij aan het welzijn
van onze inwoners.’’
De actie is onderdeel van het grotere project Een groenere woonomgeving die klimaatbestendig is, met
meer biodiversiteit uit het Lopster
Dorpenprogramma. Dit programma bevat diverse projecten en is in
2019 samen met inwoners opgesteld. Het Lopster Dorpenprogramma is ontstaan uit de verzameling van ideeën en wensen die
zijn genoemd door inwoners tijdens de bezoeken aan de dorpen
met Neef Herbert, het Mercedesbusje uit 1974, en de daaropvolgende NPG Dorpscaféavonden.
Bij de Ommelander Courant van
vandaag zit een antwoordkaart.
Hierop kunnen inwoners aangeven
wat volgens hen de beste locatie is
voor een bankje en een boom in
(de omgeving van) hun dorp. Het is
ook mogelijk om online een locatie
aan te geven. Dat kan via de site
www.loppersum.nl/bomenbankje.
Meedoen kan tot en met 30 augustus.
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ONDERNEMERS
IN DE SCHIJNWERPERS
Foto Vaszlovszky:
ook voor verrekijkers
WINSUM Foto Vaszlovszky in Winsum is bij velen bekend als de speciaalzaak voor alles op fotografisch gebied. Een nieuwe camera of een extra objectief, maar
ook alle accessoires zoals tassen, geheugenkaarten en
statieven zijn zeer ruim op voorraad. En vanzelfsprekend is een pasfoto voor een officieel document ook zo
geregeld!
Ook voor een nieuwe smartphone ben je bij Vaszlovszky aan het goede adres. Als onderdeel van Telecombinatie vind je er alle merken en alle providers. Wat nog
niet bij iedereen bekend is is dat Foto Vaszlovszky ook
een uitgebreid assortiment verrekijkers heeft. Diverse
merken zijn er te vinden, en het is altijd mogelijk om
de verschillende kijkers goed te vergelijken voor aanschaf.
Op dit moment heeft Foto Vaszlovszky een leuke actie
met Vortex Verrekijkers. De ontwerpers van deze verrekijkers bewijzen keer op keer dat de technologie ook
in de optiek niet stil blijft staan. Niet alleen maken ze
gebruik van de beste materialen en coatings, ze zorger
er ook voor dat hun producten praktisch en comfortabel in gebruik zijn. Ze liggen goed in de hand, zijn
weerbestendig en heel duurzaam.

Dus wilt u deze zomer nog genieten in de vrije natuur
met een mooie nieuwe kijker, kom dan snel naar Vaszlovszky in Winsum en profiteer van deze actie!
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Groninger boeren werken
aan groenere akkerbouw

Nieuwe naam
voor Week van
de Alfabetisering
NOORD-GRONINGEN - De
Week van de Alfabetisering
krijgt een nieuwe naam: de
Week van Lezen en Schrijven.

GRONINGEN - Een kleine
veertig boeren in Groningen
hebben hun bouwplan aangepast om de akkerbouw groener
te maken. Het gaat om een
proef van meerdere agrarische
natuurverenigingen.

De week wordt gehouden van
maandag 7 tot en met zondag 13
september. Stichting Lezen en
Schrijven organiseert de themaweek voor het zestiende jaar op
rij. Tijdens de week wordt extra
aandacht gevraagd voor het verminderen en voorkomen van
laaggeletterdheid in Nederland.
Honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties werken hieraan
mee.
In Nederland hebben zo’n 2,5
miljoen volwassenen moeite
met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te
gaan met een computer,
smartphone en tablet.

Bloemen op de akkerranden. Het is een van de maatregelen om de akkerbouw te vergroenen (foto
Natuurmonumenten).

Op verschillende plaaten zijn akkerranden ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Op deze
manier moeten de bodem, biodiversiteit en waterkwaliteit verbeterd worden. Verder wordt gekeken hoe een jaar rust voor de bodem en extra ‘voeding’ in de vorm
van een groenbemester uitpakken.
Met name voor de kleigronden
wordt verwacht dat dit een zinvolle maatregel is, maar het definitieve resultaat moet worden afgewacht. De opbrengst van een rustjaar blijkt immers in het jaar erna.
Als de pootaardappelen meer

knolletjes zetten en de planten vitaler zijn, dan loont het al gauw.
Boer en bodem worden er dan beter van.
Proeven op zandgrond hebben inmiddels wel duidelijk gemaakt dat
een extra rustjaar in combinatie
met een groenbemester geen positief effect op de opbrengst heeft.
De initiatiefnemers beschouwen
dit dan ook voor zand niet als een
goede maatregel.
Ook als het gaat om inzaaien van
akkerranden met bloemen, is erverschil tussen zand en klei. Hier
geeft zand betere resultaten omdat
op zand eerder gezaaid kan worden. Dit betekent dat er bloemen
zijn als de insecten hun vruchtbare
werk moeten doen. Dit jaar kon er
op de klei pas laat gezaaid worden
en de luizen waren vroeg. Meerjarige randen lijkt een betere optie
op de klei. Er zijn verschillende varianten akkerrand gecreëerd. Zo

Coronahulp Hogeland
scoort ruime voldoende
WINSUM - Als er een tweede coronagolf komt, dan zal
de hulpverlening in de gemeente Het Hogeland net zo
worden opgezet als in de afgelopen maanden. Dat is de
uitkomst van de evaluatiebijeenkomst die vorige week
heeft plaatsgevonden in De Blauwe Schuit in Winsum.

De historische garnalenkotter ZK 4 Albatros.

Rondvaart met ZK4
over Lauwersmeer
ZOUTKAMP - Het Visserijmuseum aan de Reitdiepskade in
Zoutkamp organiseert op
woensdag 5 en zondag 23 au-

gustus een rondvaart over het
Lauwersmeer met de historische garnalenkotter ZK 4 Albatros.
Er kan worden ingescheept tegenover het museum. De afvaart is op
beide dagen om 11.00 uur. Onderweg vertelt de bemanning onder
andere over het Nationaal Park
Lauwersmeer, de afsluiting van de
Lauwerszee in 1969 en de geschiedenis van de garnalenvisserij.

Uitgave en druk:

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

Kantoor geopend:
08.30 - 17.00 uur

Er wordt geluncht bij restaurant
Het Raadsel van de Wadden in
Anjum met een prachtig uitzicht
over het Lauwersmeer.
Op de terugreis kan genoten worden van de enorme vogelrijkdom
en kleurrijke plantengroei. Het
kan zijn dat er ook Konikpaarden
en Schotse Hooglanders te zien
zijn. Om 15.15 uur meer de kotter
weer af in Zoutkamp.

Maximum
Vanwege de coronamaatregelen
geldt er een maximum van acht
passagiers. De tocht gaat alleen
door bij voldoende aanmeldingen
en onder goede weersomstandigheden. Deze vaartocht met lunch
kost 35 euro per persoon. Aanmelden kan via 06-22477750 of per email zk4@visserijmuseum.com.

Vanuit verschillende dorpen uit de
gemeente waren inwoners aanwezig die initiatieven hebben genomen om anderen te helpen tijdens
de coronaperiode. Deze informele
hulp was in ieder dorp anders georganiseerd, maar overal was de
waardering groot.
In Bedum hebben de vrijwilligers
van Zonnebloem wekelijks zo’n 50
mensen gebeld. Voor een praatje,
maar ook met de vraag of er bijvoorbeeld boodschappen gehaald
moesten worden. Zij bedienden
niet alleen de mensen die waren
aangesloten bij De Zonnebloem,
maar ook anderen die bijvoorbeeld via Buurtzorg, Algemeen
Plaatselijk Belang of Veur Mekoar
werden aangemeld.
Ook in Ulrum is er gebeld met de
gasten die normaliter in de zogenaamde Thuiskamer op bezoek
kwamen. Dorpszorg bood daar in
de omgeving aan boodschappen te
doen.
In Eenrum hebben vrijwilligers
van het Ontmoetingspunt zo’n 120
adressen bezocht met een bloemetje. Daarvan zijn 20 mensen regelmatig gebeld om te horen hoe het
hen verging.

Helpende Hand
De Helpende Hand in Winsum,
een organisatie die al 30 jaar lang
klaar staat met zo’n 75 vrijwilligers
en jaarlijks zo’n 2200 klusjes doet
voor inwoners in en rond Winsum,
heeft tijdens de coronaperiode
juist moeten besluiten om geen
hulp te bieden. De reden hiervoor
is dat hun kantoor in het verzorgingstehuis niet toegankelijk was
door de coronamaatregelen en ook
omdat zowel hun vrijwilligers als
hun klanten in de risicogroep vallen. Een moeilijk besluit, aldus de
vertegenwoordigers.
In Usquert, waar het dorp bezig is
een soort zorgcoöperatie op te starten, was de ervaring dat door het
rijke verenigingsleven in het dorp
er veel hulp onderling werd geboden. Een mooi voorbeeld was dat
iemand een scherm van plexiglas
in zijn auto heeft laten monteren,
waardoor gezamenlijke ritjes mogelijk werden.
In Den Andel hebben de vrijwilligers van De Holm hun reguliere
activiteiten ‘Lol met wol’ en de
Thuiskamer ook moeten stoppen.
Via Zoom zijn er digitale ontmoetingen georganiseerd. Verder hebben zij één keer per week gekookt
voor inwoners, waar zo’n 50 mensen gebruik van maakten.
Veur mekoar, onderdeel van Werk
op Maat, was voor de gehele gemeente beschikbaar. De vragen
kwamen echter voornamelijk uit

Uithuizen en omgeving. Via een digitale tool (Samen1Plan) werd
vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Zo’n 25 vrijwilligers hebben in totaal bijna 90 hulpvragen
weten te beantwoorden.
Humanitas Thuisbezoeken heeft
de werkzaamheden tijdens de coronaperiode moeten beëindigen.
De circa 35 cliënten die uit de gehele gemeente komen, zijn in deze
periode door de vrijwilligers gebeld.
In het algemeen is er door de coronamaatregelen meer ‘noaberschap’ ervaren. Doordat nagenoeg
iedereen thuiszat, hadden veel
mensen de tijd om te kijken naar
hun ouders, kinderen en buren.
Door de initiatieven in de dorpen
zijn er waardevolle contacten ontstaan. Veel van de initiatiefnemers
geven dan ook aan tijdens een
eventuele tweede golf op een vergelijkbare manier te zullen opereren.

Zorgelijk
Wel zorgelijk vindt men de gebrekkige vervoersmogelijkheden
van en naar specialisten en ziekenhuizen. Taxi’s die niet mochten rijden en ook vrijwilligers die normaal gesproken meegingen met
een ziekenhuisbezoek, die nu door
de maatregelen niet mee konden
reizen. Verder leeft de vraag of iedereen die hulp nodig had, wel bereikt is. Tot slot geeft een aantal
initiatiefnemers aan behoefte te
hebben aan jongere mensen die
hulp willen bieden in tijden van
corona, maar ook daarbuiten. Er
zijn bijvoorbeeld veel vragen voor
klein tuinonderhoud, waarin nu
niet kan worden voorzien. Dit zou
ook in de vorm van ‘Een heitje
voor een karweitje’ kunnen, zo
werd geopperd op de evaluatiebijeenkomst.
Bij de verschillende dorpsinitiatieven is er behoefte aan een plek
waar de betrokken vrijwilligers
met hun vragen en zorgen terecht
kunnen. De gemeente Het Hoge-

land, stichting Werk op Maat en
Mensenwerk Hogeland zullen als
organisatoren van de evaluatie
hiervoor beschikbaar zijn. Er kan

contact worden opgenomen per email via vrijwilligersgroningen@
hethogeland.nl of via telefoon 0595
- 433245.

Nieuwe bankjes bij
haven in Uithuizen
UITHUIZEN - Bij de haven van Uithuizen zijn vrijdag bankjes geplaatst. De zitplekken bieden het winkelend publiek de mogelijkheid tijdens het inkopen even te pauzeren en te genieten van het
vernieuwde hart van Uithuizen. Vrijdag werd meteen gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Doordat de houten bankjes geen rugleuning hebben, kan de gebruiker zelf de kijkrichting kiezen. De
een kiest voor het zicht op de haven, de ander is meer geïnteresseerd in de bedrijvigheid bij de winkels. Voor elk wat wils, zoals dat
in het algemeen geldt voor het winkeldorp.

Verkoop:
J.J. Bakker, Uithuizen
Tel. privé: 06 - 41461317
A.B. van Warners,
Uithuizermeeden
Tel. privé: 0595-415216
---------------------------------------------------De Ommelander Courant verschijnt op maandag en donderdag.
Abonnementsprijs in 2020 e 45,00
per halfjaar incl. BTW. Postabonnementsprijs e 87,00 per halfjaar
incl. BTW.
Opzeggingen uitsluitend schriftelijk
één maand voor het verstrijken van
de abonnementsperiode.
Informeer naar de voordelige
advertentietarieven.

NOORD-GRONINGEN - Steunpunt Mantelzorg Hogeland organiseert binnenkort een aantal gratis cursussen voor mantelzorgers in de gemeente Het
Hogeland. Het gaat om ‘Psy-

chiatrie in de familie’, ‘Word
Psychisch Fitter’ en ‘Blijf Psychisch Fitter’.
De cursus ‘Psychiatrie in de familie’ is op donderdag 20 en 27 au-

Het echte vakantiegevoel...

Deze krant is gedrukt op
kringlooppapier 80/100

Orgelconcert Pieter
Dirksen in Leens
LEENS - Pieter Dirksen geeft
zaterdag een concert op de orgels en het klavecimbel in de
Petruskerk in Leens. Het gaat
om een uitvoering in de reeks
‘Rond het Hinsz-orgel’.

rokke muziek. Hij promoveerde op
een proefschrift over de klaviermuziek van Jan Pieterszoon Sweelinck. Daarnaast zijn vooral zijn
talrijke studies betreffende de muziek van Johann Sebastian bekend
geworden.

Bij de eerste drie concerten in deze reeks was er sprake van concerten op beide kleine orgels aangevuld met een solist, dus twee musici. Bij het concert van komende zaterdag treedt er maar één musicus
op, die naast het kabinetorgel en
het koororgel ook het klavecimbel
zal bespelen.

Het programma met de titel ‘Bachs
Toccatas & voorbeelden’ omvat
toccata’s van Dietrich Buxtehude
(1637-1707), Johann Pachelbel
(1653-1706), Georg Muffat (16531704) en Johann Sebastian Bach
(1685-1750). Volgens kenners ziet
het er veelbelovend uit en is het
zeer geschikt voor de sfeervolle
middeleeuwse kerk van Leens.
Het concert begint om 20.00 uur.
In verband met de coronamaatregelen wordt aangeraden te reserveren via www.hinszorgelleens.nl.

Organist en klavecinist Pieter
Dirksen, die ook muziekhistoricus
is, publiceerde een groot aantal artikelen op het gebied van de ba-

Rabobank
voor miljoen
opgelicht
GRONINGEN - De politie doet
onderzoek naar een geval van
oplichting voor een bedrag van
een miljoen euro.
De gedupeerde partij is de Rabobank die een ondernemerskrediet van bijna een miljoen
euro heeft verstrekt aan het bedrijf Wubaru voor de ontwikkeling van innovatieve verwarmingssystemen. Bij de aanvraag
zouden onjuiste gegevens zijn
verstrekt en daarom is nu aangifte gedaan van oplichting en
valsheid in geschrifte.
De politie doet onderzoek naar
de juistheid en volledigheid van
de verstrekte informatie door
het bedrijf aan de financiële instelling ten tijde van de aanvraag. In verband met dit onderzoek zijn de afgelopen tijd doorzoekingen gedaan op locaties in
Groningen en Drenthe om de
administratie in te kunnen zien.
Daarnaast is beslag gelegd op
drie auto’s, een motor, een boot
en ander vermogen.
Momenteel is de financiële recherche bezig met het afnemen
van getuigenverklaringen en
wordt onderzocht of er mogelijk
meer slachtoffers zijn. In het onderzoek zijn nog geen verdachten aangehouden.

Gratis cursussen voor
mantelzorgers Hogeland

Redactie:
J.B. Koning, Uithuizen
Tel. privé: 0595-432323
P.H. Fokker, Uithuizen
Tel. privé: 0595-434292
E. Post, Warffum
Tel. privé: 0595-424207
H. Merkus, Warffum
Tel. privé: 0595-852985

zijn er bloemenmengsel gezaaid
voor met name de wilde bij en elders voor de patrijs. Op een aantal
akkers is ‘vogelvriendelijk graan’
gezaaid ten behoeve van de akkervogels. Er wordt nog gekeken wat
de ingezaaide akkerranden precies
doen voor de biodiversiteit. Dit
wordt gecontroleerd met potvallen
en nachtvlindervallen.
Binnen het project is er ook aandacht voor de bewerking van de
grond: ploegen, spitten, wiedeggen
of niet kerende grondbewerking.
Voor het bodemleven kan de
grond het beste met rust gelaten
worden. Op de klei is dat moeilijk
want het is nat in oktober en er
moet dan toch wintertarwe gezaaid worden. Ploegen is dus nodig. In het najaar zal op de proeflocaties worden bekeken hoe de
grond erbij ligt. Dan wordt beoordeeld wat de verschillende maatregelen doen voor de structuur, de
beworteling en het organisch stof
gehalte.
De proef draagt de naam GLB Akkerbelt. Behalve in Groningen
doen ook boeren in andere provincies mee aan het project. Er zijn
zeven proefregio’s. In totaal wordt
door negen akkerbouwcollectieven van Groningen tot Zeeland samengewerkt. In Groningen gaat
het om de agrarische collectieven
Collectief Midden Groningen en
Agrarische Natuurvereniging OostGroningen. Het Ministerie van
LNV steunt het project met subsidies.

LAUWERSMEER - Veel Nederlanders blijven deze vakantie in eigen land en daarbij zijn Drenthe, Friesland en Groningen zeer in trek. Het is
er drukker dan ooit met heel veel caravans en
campers, fietsers, Pieterpadlopers en andere wandelaars. Ook in de gemeente Het Hogeland is het
druk, met name het Lauwersmeer is een trekpleister. Bij het horen van de naam begint menig
vogelaar te watertanden. In het voor- en najaar

is er de vogeltrek met duizenden brandganzen,
steltkluten, lepelaars en grauwe franjepoten.
Soms is er een zeearend te zien. Naast vogels herbergt het natuurgebied ook grotere dieren zoals
de vos, de Schotse Hooglanders en de Konikpaarden. Ook die laatste soort kent zoiets als vakantiegevoel en geniet volop, zo blijkt uit deze foto
van Ronnie Afman.

gustus, 3, 10, 17 en 24 september,
telkens van 13.30 tot 16.30 uur. Deze cursus is bedoeld voor de naasten van mensen met psychische
problemen. De deelnemers krijgen
informatie over ziektebeelden en
ze leren omgaan met het gedrag
dat hieruit voortvloeit. In deze gevallen voelen veel mensen zich
machteloos in het contact met degene met psychiatrische problemen. Dit kan leiden tot overbelasting, angst, soms ook conflicten en
eenzaamheid. Tijdens de cursus
wordt hier aandacht aan besteed.
Mantelzorg Hogeland benadrukt
dat het om een cursus gaan, niet
om een therapiegroep.
De cursus ‘Word Psychisch Fitter’
is op donderdag 20 en 27 augustus,
3, 10, 17 en 24 september, telkens
van 19.00 tot 22.00 uur. De cursisten leren hoe ze hun mentale conditie kunnen verbeteren. Er worden vaardigheden geoefend als
omgaan met stress, het weer leuk
vinden om dingen te ondernemen
en in het algemeen lekkerder in je
vel zitten.
De cursus ‘Blijf Psychisch fitter’ is
op woensdag 19 en 26 augustus, 2,
9, 16 en 23 september, telkens van
13.30 tot 16.30 uur. Deze cursus is
bedoeld voor mensen die het afgelopen jaar de cursus ‘Word Psychisch Fitter’ hebben gevolgd. Zij
worden hier persoonlijk over benaderd. In de cursus wordt geleerd
wat men zelf kan doen om specifieke problemen als angst of depressie af te stoppen en een duurzaam
gezond leven vorm te geven.
De cursuslocatie is in alle gevallen
De Blauwe Schuit aan de Warfstraat 1 in Winsum. Er zijn geen
kosten verbonden aan de cursussen. Wel wordt een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd voor de koffie en thee. Aanmelden kan tot 7
augustus bij Monica Blom van
Mensenwerk Hogeland, 06 488 74
339 (op werkdagen tussen 09.0017.00 uur) of bij geen gehoor 0595
745 090. Een e-mailen sturen kan
ook en wel naar m.blom@mensenwerkhogeland.nl.
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TV-MAANDAG
NPO1
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.01 Piets weerbericht
19.10 De hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.35 MAX vakantieman; consumentenprogramma
21.25 Het mooiste meisje van de klas;
realityprogramma
22.20 Op 1
23.15 Journaal
23.40 Op1
00.40 Journaal
01.05 Eenvandaag

NPO 2
17.00 Journaal
17.10 Twee voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Dwingeloo; realityprogramma
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 2doc: Veearts Maaike; doc.
23.55 De kist; reportage
00.25 Andries

23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde
00.20 Nachttv

SBS 9
17.45 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.35 Achter gesloten deuren
20.30 Lethal weapon; actieserie
21.25 Lethal weapon
22.20 Magnum P.I.
23.10 MacGyver
00.05 Mistresses

Veronica
18.00 Veronica’s funniest
18.10 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Runaway jury; Amerikaanse
thriller uit 2003

NPO 3
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.20 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 Nu we er toch zijn
19.50 First dates
20.25 Mans genoeg; special
21.15 Pride; filmkomedie
23.10 Makkelijk scoren: Studio agelast; sportprogramma
23.45 Penoza
00.40 Nachttv

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van!; quiz wasrin zes kandidaten olv Ruben Nicolai vier dagen tegen elkaar
strijden
20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma
21.25 Bureau Burgwallen; reportageserie
22.25 Gooische vrouwen; comedyserie
23.25 Nieuws en weer
23.40 Boulevard

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

23.05 Fracture; thriller uit 2007
01.25 Hart van Nederland
Fox
17.25 Laugh out loud
18.20 According to Jim
20.05 The X-files essential collection
21.00 The handmaid’s tale; dramaserie
23.00 CSI
00.45 9-1-1
01.35 The Simpsons

RTL 8
17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics
17.35 The bold and the beautiful
18.05 The bold and the beautiful
18.35 Grey’s anaytomy; dramaserie
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie
21.30 The good doctor
22.30 House; dramaserie
23.30 Married at first sight Australie

EEN

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

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00 Journaal; 19.42 De stoel 19.45 op kot
20.05 Weer 20.10 FC de Kampioenen
20.45 Switch 21.20 op weg met Jan
22.10 Journaal 22.30 Salamander
23.20 op kot 23.40 De playlist

RTL 7

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet Junior 18.55 Sicily: wonder of the
Mediterranean 20.00 Terzake 20.20
De amazone 21.10 Strafpleiters 21.50
Belpop classics; doc. 22.40 The ordered case

17.05 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.25 Masterchef USA
20.30 Robin Hood: Prince of Thieves;
Amerikaanse avonturenfilm uit
1991
23.20 First knight; Amerikaanse avonturenfilm uit 1995

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo; doc.
18.55 50/50; spel
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde
20.30 Cash or trash?; amusement
21.30 Het zal mij een zorg zijn; doc.
22.30 Hart van Nederland

17.45 Traumacentrum
18.40 Achter gesloten deuren
19.30 Achter gesloten deuren
20.30 The Andromeda strain; sf-film
uit 2008
00.10 Mistresses; dramaserie
01.05 Teleshopping

Veronica

17.10 2 voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.45 Binnenstebuiten
19.15 Typisch Dwingeloo
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; kennisquiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 De Windsors, achter de schermen bij het Britse Koningshuis;
doc.
23.00 America to me; doc.
23.59 De nachtzoen

18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory; comedyserie
20.00 The big bang theory
20.30 The rock; Amerikaanse actiefilm
uit 1996, met Sean Connery
23.15 Bad boys 2; actiefilm uit 2003,
met Will Smith

Ketnet/Canvas

Duitsland 1
17.15 Brisant; 18.00 Gefragt-gejagt;
quiz 18.50 Heiter bis todlicht morden
im norden 19.45 Wissen vor 8 20.00
Tagesschau 20.15 Three billboards
outside Ebbing, Missouri; tragikomedie uit 2017 22.05 Tagesthemen 22.35
Corona-patient wirtschaft- wer bezahlt die zeche? 23.20 Flucht im namen gottes- die hugenotten; geschiedenis 00.05 Nachttv

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Nu we er toch zijn
19.50 First dates
20.25 Papadag; dramaserie
21.15 Down to the road; realityprogramma
22.10 3doc: out
23.20 Zusjes
23.50 Penoza
23.59 De nachtzoen

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainmentprogramma
19.30 RTL nieuws&weer
19.50 Burgers’ zoo natuurlijk; realityserie
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Beter laat dan nooit
21.25 Beau five days inside; doc.
22.25 Gooische vrouwen
23.25 RTL nieuws
23.40 Boulevard

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

RTL 7
15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Hardcore pawn
20.30 Left behind; Actiefilm uit 2014,
met Nicolas Cage
22.40 Four brothers; Amerikaanse actiefilm uit 2005

NPO 1
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit quiz
20.00 Journaal
20.35 Het beste van Heel Holland
Bakt; compilatie
21.30 Foodtruck gezocht; realityprogramma
22.15 Op 1
23.15 Journaal
23.40 Op1
00.35 Nachttv

NPO 2
17.10 2 voor 12
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Typisch Dwingeloo; realityprogramma
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 De kennis van nu; wetenschapsprogamma
23.10 2doc: time trial; doc.
00.30 De Boedhistische blik

NPO 3

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Servicezeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15 Markt
21.00 Traumhauser im norden ander
Weser 21.45 NDR info; 22.00 Wer
weiss denn sowas XXL! 01.10 Nachttv

Eurosport
17.30 Tennis 20.00 Snooker 23.00 Autosport 4 00.00 Poker

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

16.55 SpangaS
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.35 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Nu we er toch zijn
19.50 First dates
20.25 Het beste van ….George Michael; muziekprogramma
21.15 Freedom: George Michael; doc.
22.50 Lauren!
23.30 Penoza

FOX
17.25 Laugh out loud
18.20 According to Jim
20.10 Stumptown; misdaadfilm
22.00 CSI
22.55 Paranormal caught on camera;
reportage
00.50 Nachttv

ÉÉN
18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 The dog house 19.00
Journaal/ weer ; 19.42 De stoel; 19.45
Op kot 20.10 F.C. de Kampioenen
20.45 Switch 21.15 Die huis 22.15
Journaal; 22.35 Salamander 23.22 Loterijen 23.25 Op kot

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior; 19.15 Strafpleiters; 20.00 Terzake 20.20 De amazone 21.10 Kinderen
van de kolonie 22.05 Fearless; 23.45
Herhalingen

18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50 WaPo Bodensee; misdaadserie 19.45
Sportschau 20.00 Tagesschau 20.15
Um himmels willen 21.00 In aller
freundschaft 21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen 22.45 Fisherman’s
friends; tragikomedie uit 2019 00.25
Nachtmagazin

Duitsland 2

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

SBS 6
17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo
18.55 50/50
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde; datingprogramma
20.30 Paleis vooor een prikkie; Frank
en Rogier reizen af naar Fries-

00.25 Smeris

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

Veronica
18.00 The big bang theory
18.10 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 Face/off; actiefilm uit 1997
23.20 The taking of Pelham 12; thriller
uit 2009
01.20 Hart van Nederland

Veearts Maaike
KRO-NCRV zendt vanavond (maandag) om vijf over tien in
2Doc: Veearts Maaike uit. Veearts Maaike toont hoe ontroerend het samenspel tussen veearts en boeren kan zijn en biedt
een unieke inkijk in het echte Nederlandse boerenleven.
Gouden Kalf-winnaars Jan Musch en Tijs Tinbergen (Rotvos,
MeesTV) volgen in hun nieuwe documentaire de jonge veearts
Maaike van den Berg van de groepspraktijk Van Stad tot Wad
in Loppersum. Met haar razen de makers over het Groningse
land, van melkveehouder naar melkveehouder. De kijkers maken van dichtbij mee hoe zij optreedt bij moeilijke bevallingen bij koeien en hoe zij samen met de boer beslissingen moet
nemen over leven of dood. Haar doortastendheid, lef en vakmanschap dwingen respect af.
Maaike strijdt samen met de boeren voor het terugdringen van
overmatig antibioticagebruik en zij is actief als vertegenwoordiger voor de Nederlandse dierenartsen in Europa. De film
geeft een fijnzinnig beeld van wat de Europese en de wereldpolitiek betekent voor de veehouders en de veeartsen op het
platteland in Noord-Groningen.
De documentaire kreeg lovende krtieken, zoals in de NRC.
‘Veearts Maaike is de observerende documentaire op z’n best:
alsof je zelf op de achterbank zit tussen het draagbare echoapparaat en de mouwlange wegwerphandschoenen. Musch en
Tinbergen troffen een ideale hoofdpersoon: welbespraakt, gepassioneerd, camerageniek, en op een kruispunt in haar leven:
tussen beroep en beleid.’

Fox

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Briljant!; amusement
21.25 Rooijakkers over de vloer; reportage
22.25 Gooische vrouwen; comedyserie
23.25 Nieuws
23.40 Boulevard

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Op kot 20.07 Joker + lotto; 20.15 F.C.
de Kampioenen 20.55 Switch 21.25
Plat prefere 21.55 Journaal/ Weer;
22.15 Salamander 23.01 Loterijen
23.05 Op kot

RTL 5
17.50 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.30 Ambulance down under
20.30 De slechtste chauffeur van Nederland
21.30 Britain’s got talent; talentenjacht
22.40 24 uur in de ER
23.40 Ambulance down under
00.40 Suits

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Gotti; biografie uit 2018
22.40 Public enemies; Amerikaanse
misdaadfilm uit 2009

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior 19.05 De kinderen van de kolonie
20.00 Terzake; 20.20 De amazone;
21.10 Seven worlds, one planet; natuurprogramma 22.10 Escape at Dannemora; dramaserie 23.15 Escape at
Dannemora

Duitsland 1
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 18.00
Gefragt- gejagt 18.50 Rentnercops
19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse 20.00
Tagesschau 20.15 Die spatzunder;
tragikomedie; 21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 22.45 Die aufseherinder fall Johanna Langefeld 00.15 Tagesschau

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 Landkrimi 21.45
Heute journal 22.15 Auslandsjournal
22.45 Wachgekusst- urlaubsparadiese
mitten in Deutschland 23.30 The darkness; horrorfilm 00.50 Nachttv

Nieuwe series Net 5
Ook in de zomer blijft de dinsdagavond serieavond bij Net5.
Zo is vanaf dinsdag om 21.25 uur de nieuwe Amerikaanse dramaserie Council of Dads te zien, een week later gevolgd door
de komische Australische dramareeks Five Bedrooms die op
dinsdag 28 juli om 22.30 uur start. Tot slot zendt Net5 vanaf zaterdag (de vaste crime avond bij Net5) 1 augustus om 20.30
uur de succesvolle misdaadserie Instinct (foto) uit met in de
hoofdrol Alan Cumming en Whoopi Goldberg in een terugkerende gastrol.

Council of Dads
Deze tiendelige dramaserie is gebaseerd op het gelijknamige
boek van Bruce Feiler over kankerpatiënt Scott Perry die zich
zorgen maakt over hoe zijn vijf kinderen zullen opgroeien na
zijn dood zonder zijn hulp en advies. Hij vraagt daarom drie
goede vrienden te fungeren als een zogenaamde ‘raad van vaders’, om zo de kinderen bij te staan als vaderfiguur op belangrijke momenten in hun leven. Wanneer Scott overlijdt vormen zijn nabestaanden met de drie vrienden een nieuw gekozen familie.

Five Bedrooms
In de nieuwe achtdelige komische dramaserie Five Bedrooms
draait het om vijf totaal verschillende personen die allemaal in
een andere fase van hun leven zitten. Zij ontmoeten elkaar
aan de singlestafel op een bruiloft. Na veel te veel drankjes
lijkt het een goed idee om samen een huis te kopen met vijf
slaapkamers, als oplossing voor al hun problemen.

Instinct
Good Wife-acteur Alan Cumming maakt zijn opwachting in de
nieuwe 13-delige misdaadserie Instinct als dokter Dylan Reinhart, een talentvolle schrijver, professor aan de universiteit en
voormalig CIA agent die een vrij rustig leven leeft. Maar dan
wordt hij langzaam zijn oude leven weer ingezogen, wanneer
NYPD agent Lizzie Needham een beroep op hem doet. Ze
vraagt hem mee op jacht te gaan naar een seriemoordenaar
die Dylan’s eerste boek als inspiratie heeft gebruikt (met een
rol voor Whoopi Goldberg als redacteur van zijn uitgever). Dylan grijpt de zaak met beide handen aan. In eerste instantie
hebben Dylan en Lizzie onenigheid over hoe de moordenaar
op te pakken, maar ze realiseren zich al snel dat als ze allebei
hun instinct vertrouwen, ze een ideaal team zijn.

Duitsland 3
18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Ausgerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde; 19.30
Landermagazine; 20.00 Tagesschau;
20.15 Expeditionen ins tiereich 21.45
NDR info 22.00 Buttenwarder op platt
22.50 Grossstadtrevier 23.40 Der dicke 00.30 Nachttv

Eurosport
01.35 Nachttv

18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

SBS 9

ÉÉN

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.00 Dr. Wimmer ist die beste medizin 21.45 NDR info 22.00 Polizeiruf
110 23.30 Tatort

TV Noord

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the Zoo
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.30 Steenrijk, straatarm; realityprogramma over arme en rijke mensen
21.30 Flirty dancing; datingprogamma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde
00.15 Nachttv

RTL 4

Duitsland 3

17.30 Tennis 20.00 Snooker; 23.00
Rally ERC 23.30 Autosport

SBS 6

17.35 The bold and the beautiful; soap
18.10 The bold and the beautiful; soap
18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.00 Married at first site Australie
20.30 Forever in my heart;
Amerikaanse film uit 2019
22.30 House
23.30 Married at first sight Australie
01.00 Nachttv

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 Deutschlands grosse clans
21.00 Frontal 21 21.45 Heute journal
22.15 Altes handwerk, junge meiser
22.45 Unvergesslich- under chor fur
menschen mit demenz 23.30 Heute
xpress 23.35 Hall Caesar!; filmkomedie

Europort

22.30 She’s all that; Amerikaanse
filmkomedie
00.30 Wat eten we?
00.45 Nachttv

RTL 8

RTL 8
17.35 The bold and the beautiful;
soapserie
18.10 The bold and the beautiful;
soapserie
18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight Australie
20.30 A summer romance; romantische film
22.30 House
23.30 Married at first sight Australie
01.00 Nachttv

ERUIT GELICHT

17.50 Laugh out loud
18.50 According to Jim
20.35 9-1-1
21.30 Empire
23.15 Th X-files essential
00.10 Stumptown

01.55 Hart van Nederland

Duitsland 1

18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Die inkasso-falle geldeintreibern auf der spur; reportage 20.15
Totengebet; Duitse thriller 21.45
Heute-journal 22.15 24 hours to live;
actiefilm 23.40 Heute Xpress 23.45
Der manna us deme is; filmdrama

Net 5

SBS 9

NPO 2

Duitsland 2

01.35 Nachtttv

land, hier woont een alleenstaande moeder met 5 kinderen
in een verwaarloosde woning
21.30 Waar is de Mol?; reportage
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde
00.15 Nachttv

TV-WOENSDAG

NPO 3

RTL 5

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Out of the furnace; misdaadfilm
uit 2013
22.55 No country for old men;
Amerikaanse misdaadfilm 2007

TV-DINSDAG

17.30 Tennis 20.00 Snooker 23.00 Autosport 01.30 Snooker

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
19.25 Masterchef Australie
20.30 Coyote ugly; Amerikaans filmdrama uit 2000

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

Klassieker ‘Runaway
Jury’ bij Veronica
Veronica zendt maandag (vanavond) vanaf 20.30 uur de
thriller ‘Runaway Jury’ uit. Deze thriller uit 2003 kan
gezien worden als een echte klassieker en is - zoals wel
meer rechtbankfilms - gebaseerd op een roman van John
Grisham. Spanning en een goede plot zijn dus verzekerd.
Er zijn hoofdrollen voor Gene Hackman, Dustin Hofman
en John Cusack. Niet de minsten.
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Bij De Kunstenaars
in Ulrum is weer open
ULRUM - Bij De Kunstenaars
in Ulrum is zaterdag 1 en zondag 2 augustus weer geopend.
Het is de laatste gelegenheid
om de expositie met prenten
van de Japanse kunstenaar Teruhide Kato (1936-2015) te komen bekijken.
Het werk van Terehide Kato is figuratief en gemaakt volgens de
traditionele ukiyo-e methode, met

soms verrassende standpunten.
Volgens kenners gaat het om bijzonder werk dat zeer de moeite
waard is.
Naast het Japanse werk zijn ook
(tuin-)beelden, schilderijen en grafiek te zien. Van Margriet Barends
zijn er beelden in cortenstaal (voor
in de tuin en de openbare ruimte)
en (voor binnen en buiten). Ook de
schaalmodellen voor de nog te realiseren objecten in Leens zijn in
haar atelier te zien.

Van Harm van der Meulen zijn
nieuwe schilderijen en grafiek te
zien. Tijdens de coronacrisis zijn er
meerder nieuwe werken ontstaan
die nu te zien zijn.
Bezoekers zijn op 1 en 2 augustus
welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
Bij De Kunstenaar is gevestigd aan
de Noorderstraat 14 in Ulrum. Ook
de tuin is op beide dagen geopend
en wordt gebruikt voor de expositie.

‘Zomerfleur’ bij De Kleine
Plantage in Eenrum
EENRUM - Bij De Kleine Plantage in Eenrum vindt zaterdag
1 en zondag 2 augustus het evenement ‘Zomerfleur’ plaats.
Het weekend staat in het teken
van de hoogzomerbloei. Er zijn
veel zomerbloeiende vaste planten
zoals phloxen, monarda’s, persicaria’s, agastache’s, heleniums, zomerasters en nog wat dahlia’s. Zowel in de tuinen als in de moerbedden zijn deze planten te zien. Samen zorge ze voor een zomers
feest.

De kwekerij in Eenrum staat momenteel vol met bloeiende schatten en geniet faam als paradijs
voor de tuinliefhebbers.
Kweker en collectioneur Brian
Kabbes vertelt op de zondag vanaf14.00 uur op bevlogen wijze over
planten en hun eigenaardigheden.
Marie Lang en Sophia Schrödter,
van de gelijknamige Duitse uitgeverij, zijn er met prachtige kaarten
en beeldschone cadeauverpakkingen van zaden. Zij nemen onder
andere bekers mee van Fine Bone
China porselein met plantenaf-

beeldingen erop. Wie alvast een
kijkje wil nemen, kan terecht op
de site www.zwiebelblueher.de.
Op beide dagen is de kwekerij geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis. In verband met
corona gelden uiteraard de gebruikelijke voorschriften waaraan bezoekers zich dienen te houden. Dit
wordt bij De Kleine Plantage aangegeven.
Later in het jaar organiseert de
kwekerij in Eenrum ook nog de
Liefhebbersdagen (september) en
de Herfstsonate (oktober).

Gratis

Schilderwerk is vaak onderhoudsprobleem
De beste winkelwagenmunt
die u kunt wensen
Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje
IBAN: NL64ABNA 0433 533 633

NOORD-GRONINGEN - Slecht
schilderwerk is de meest voorkomende vorm van achterstallig onderhoud bij woningen.
Dat zegt VBO, de branchevereniging voor makelaars en taxateurs, na eigen onderzoek.

ramen met enkel glas. Op vier
staat slechte isolatie en daarna komen slecht daklood, scheuren in
muur of balkon, een lekkend dak,
betonrot en slecht voegwerk. De
rij wordt gesloten door slecht sluitende deuren en losse plinten.

VBO signaleert dat de zomervakantie bij uitstek het moment is
om woningonderhoud aan te pakken. De vereniging wijst erop dat
extra waarde kan worden gecreëerd als het onderhoud ook
leidt tot energiebesparing.
VBO heeft een top tien gemaakt
van onderhoudsklussen die nu
worden uitgevoerd. Na slecht schilderwerk volgen rotte kozijnen en

,,Of je er nu zelf blijft wonen of je
woning verkoopklaar wilt maken,
nu is de tijd om in je huis te investeren’’, stelt VBO-directeur Hans
van der Ploeg. ,,Als onderhoudswerk wordt gecombineerd met
energiebesparende maatregelen,
dan slaat de huizenbezitter zelfs
twee vliegen in één klap: de waarde van de woning neemt toe én de
energielasten gaan omlaag. Dit

‘Nu is de tijd’

maakt de investering de moeite
waard’’, aldus Van der Ploeg.
Vanwege corona blijven veel Nederlanders deze zomerperiode in

eigen land. Dit betekent dat een
deel van het vakantiegeld kan worden gebruikt om de noodzakelijke
investering te doen.
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Greet Damstra
denkt nog niet
aan stoppen
De nu 69-jarige Greet Damstra werd in het seizoen 19971998 de eerste clubkampioene van de toen net opgerichte hardloopvereniging Artemis uit Winsum. Nu 22 jaar later is de Winsumse nog steeds nauw bij Artemis betrokken. En ze is nog niet van plan om de loopschoenen aan
de wilgen te hangen.
door Johan Staal
Nog iedere zondagochtend is haar
woning aan de Geert Reinderstraat in Winsum het beginpunt
voor een clubduurloop of -wandeling die daarna wordt afgesloten
met een gezellige nazit in de tuin
of schuur bij Greet Damstra.
,,Toen ik samen met mijn man
Klaas in 1993 lid werd van toen
nog Jupiler, ontstond al snel het
idee om op de zondagmorgen met
iedereen die daar voor voelde een
duurloop te gaan doen. Omdat wij
hier in Winsum mooi centraal wonen, werd onze woning het beginpunt voor de zondagochtendtraining. Trainingen om fit te worden
voor wedstrijden, maart ook om
plezier aan te beleven. Dat laatste
was voor ons zeker een reden om
lid te worden van Jupiler.’’

Klaas en Greet
Greet en Klaas Damstra deden
daarvoor ook al aan hardlopen,
maar zonder een gerichte training.
Bijzonder was dat zoon Olaf op een
gegeven moment de trainer werd.
,,Voor hem voelde het eerst even

vreemd om zijn vader en moeder
in een trainingsgroep te hebben.
Maar we hebben toen direct duidelijk gemaakt dat we binnen de
hardloopgroep gewoon Klaas en
Greet waren en ook zo behandeld
wilden worden’’, vertelt Greet die
in 1995 haar eerste marathon liep.
,,Dat was toen in Rotterdam, waar
ik in een tijd van 4 uur en 5 minuten over de finish kwam. Hoewel
ik best tevreden was over die tijd,
had ik toch het idee dat ik nog wel
sneller kon. Daarom besloot ik een
jaar later weer in Rotterdam van
start te gaan en liep ik een tijd van
3. 47.38. Die marathon was ook direct mijn laatste, omdat ik merkte
dat de lange afstanden niet echt
mijn ding zijn. Ik kreeg regelmatig
last van blessures en dan was het
hard werken om weer wedstrijden
te kunnen lopen. Niet omdat ik
zo’n ‘prijsloper’ ben, maar meer
om de gezelligheid voor, tijdens en
zeker na een loop.’’
Waar Greet en Klaas Damstra jarenlang samen wedstrijden bezochten, kwam daar in 2001 op dramatische wijze een einde aan. ,,Op
woensdag 21 februari 2001 is Klaas
in Emmen bij een bedrijfsongeval
om het leven gekomen. Dat was

voor ons als gezin natuurlijk een
enorme klap maar ook voor Artemis. Ik mag namelijk rustig en met
trots zeggen dat Klaas binnen Artemis heel erg geliefd was. Wat het
verlies van Klaas verder heel bijzonder maakte was dat we op 3 februari in Apeldoorn nog aan de
midwintermarathon mee hadden
gedaan. En wat Klaas nooit deed,
was dat hij over die loop een artikel voor het clubblad schreef. Dat
heeft hij toen op zondag 18 februari ingeleverd. Het eindigt met de
woorden: ‘bij leven en welzijn, iedereen tot volgend jaar’. En drie
dagen later was hij overleden.”
Voor Greet Damstra kwam het
hardlopen na het drama op laag
pitje te staan. ,,Het ging toen natuurlijk even niet, maar ik heb wel
laten weten dat de zondagochtenden aan de Geert Reindersstraat
zo snel mogelijk terug moesten keren. Ik wilde niet dat de drempel
om te blijven komen voor sommigen te hoog zou worden. De zondagochtenden waren in die periode juist de momenten waar ik naar
uitkeek. Ik kreeg vanuit die groep
toen de ruimte om mijn verdriet
met ze te delen en daar ben ik nog
steeds dankbaar voor.’’
De Winsumse werd in 1998 de eerste clubkampioene van Artemis.
,,Daar ben ik nog steeds trots op. Ik
had toen wel het geluk dat Gonny
Houtman nog geen lid van Artemis
was. Gonny is een natuurtalent en
eigenlijk te laat begonnen met
hardlopen. Dat geldt ook wel een

I Greet Damstra, de eerste clubkampioen van Artemis. Achter haar de vaste deelnemers aan de zondagochtendtraining (foto Ronnie Afman).

beetje voor mij. Ik was al 43 toen
ik ben begonnen. Wat ik daarvoor
aan sport deed stelde niet veel
voor en beperkte zich tot zwemmen. Toen ik het hardlopen eenmaal had ontdekt ging ik vaak op
pad met mijn hardloopmaatje José
Regtien. En we waren het erover
eens dat we voor minder dan tien
kilometer onze hardloopschoenen
niet aan zouden doen.’’
Inmiddels is er wel wat veranderd
en ondervindt Damstra steeds vaker hinder van blessures. Het nadeel van het ouder worden is dat
het herstel ook steeds langer

duurt. ,,Je begint na een blessure
vaak te snel weer met hardlopen.
Daar hebben alle hardlopers last
van. Dan ga je niet helemaal fit
een wedstrijd in, met het gevolg
dat of de tijd een tegenvaller is of
nog erger, dat je uit moet stappen.
Een wedstrijd hoeft voor mij niet
meer. Vroeger had ik een kast vol
met T-shirts die je als aandenken
aan een wedstrijd krijgt. Ik heb nu
alleen nog de twee die ik in Rotterdam heb gekregen en verder zal er
op zolder nog wel ergens een doos
met medailles en vaantjes staan.”
Met vreugde vertelt het boegbeeld

van Artemis over de Klaas Damstra Bokaal. ,,Na het overlijden van
Klaas kwamen Geert Houtman en
Jan de Graaf met het idee om een
de vrijwilligersprijs naar Klaas te
vernoemen. Dat heb ik enorm gewaardeerd en nog steeds ben ik
blij dat de bokaal ieder jaar wordt
uitgereikt. Voor dit jaar slaan we
de uitreiking over door in verband
met het coronavirus, maar ik hoop
dat we in 2021 deze traditie weer
voort kunnen zetten.’’
Ook de zondagochtendgroep heeft
zich de laatste maanden aan de gewijzigde omstandigheden moeten

aanpassen. Damstra: ,,Gelukkig
zijn de regels wat versoepeld zodat
er ook weer wat lopen georganiseerd kunnen worden. Of ik ooit
nog aan een loop mee ga doen,
weet ik niet. Ik ben nu aan het terugkomen van weer een blessure
en ben nu zo ver dat ik weer twintig minuten hard kan lopen. De
tijd zal leren of ik nog ergens een
loop ga doen. Een ding weet ik
wel, mijn loopschoenen hangen ik
nog niet aan de wilgen. En verder
hoop ik nog heel lang de gastvrouw
van de zondagochtendtraining te
zijn.”

Beeldbellen Ommelander Ziekenhuis ‘een aanwinst’
SCHEEMDA - Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda
biedt sinds kort de mogelijkheid van beeldbellen om contact te houden met de behandelend arts. Uit de patiëntenreacties blijkt dat deze nieuwe
vorm van communiceren als
een aanwinst wordt gezien.

arts tijd heeft, belt hij je. Het is
dus net alsof je in de wachtkamer
zit. Toen de arts belde, voelde het
wel een beetje onwennig. Maar het
scheelde dat het voor hem ook de
eerste keer was. Dan maakt het
niet zoveel uit als het even ongemakkelijk voelt in het begin. Mijn
consult verliep goed, ik vond het
een leuk contact. De verbinding
was perfect, de arts was goed te
verstaan en ik kon alles vragen
wat ik wilde. Ik vind het vooral belangrijk dat de mimiek van de ander goed zichtbaar is en dat je oogcontact kunt maken. Dat kan gewoon bij het beeldbellen! Voor volgende week heb ik weer een nieuwe afspraak staan, want het beviel
goed.”

Johan Hilverts (50) is een van de
patiënten die via beeldbellend
contact houdt met zijn arts. ,,Ik
heb last van jicht, een reumatische
ontsteking in de gewrichten. Elk
jaar krijg ik een aanval in mijn
voet waarvoor ik medicatie slik.
Sinds maart heb ik helaas last van
meerdere aanvallen, ik heb er inmiddels al drie achter de rug. Van
de huisarts kreeg ik hiervoor verschillende medicatie, maar dit
sloeg niet aan. Ik herstelde niet
goed van de medicijnen. Mijn huisarts besloot mij toen door te verwijzen naar een reumatoloog in
het Ommelander Ziekenhuis.”

Veiligheid

Diagnose
,,Tijdens mijn afspraak bij de reumatoloog kreeg ik weer een jichtaanval. Niet fijn voor mij, maar
wel handig voor de reumatoloog.
Op de echo was de kristallisering
van urinezuur (een kenmerk van
jicht) in mijn voet goed te zien. De
diagnose was duidelijk: ik heb chronische jicht. De reumatoloog
schreef nieuwe medicatie voor en
gaf mij de keuze: terugkomen naar
het ziekenhuis voor een evaluatie
of de voortgang evalueren via
beeldbellen, een nieuwe ontwikkeling in het Ommelander Ziekenhuis. Hier zijn ze in juni mee begonnen.”
,,Omdat de diagnose was gesteld
en het probleem helder is, besloot
ik het beeldbellen te proberen.
Persoonlijk vind ik face-to-face
contact prettiger, maar hoe de medicijnen bevallen en of we zo verder kunnen gaan, is wel iets wat je

Johan Hilverts houdt contact met zijn arts Rens Besseling via beeldbellen.
over de telefoon kunt bespreken.
En daarbij, het scheelt een ritje
naar het ziekenhuis, ik hoef niet op
mijn pijnlijke voet te staan en
mijn partner kan gewoon aanschuiven. Eigenlijk best ideaal! Ik
denk ook dat het een uitkomst is

voor oudere mensen die slecht ter
been zijn of te ziek om even naar
het ziekenhuis te komen voor een
gesprek. Zij kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven. Met
het oog op het coronavirus is
beeldbellen ook een veilige optie

omdat je dan de drukte vermijdt.”
,,Het is heel gemakkelijk! Je krijgt
een mail en een sms’je met een
link. Die moet je aanklikken en
dan kom je op een pagina terecht.
Op die pagina kom je als het ware
in de wacht te staan. Zo gauw de

,,Ik kom (gelukkig) pas sinds juni
in het Ommelander Ziekenhuis. Ik
heb een vitaal beroep en wilde andere mensen en ziekenhuizen tijdens de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk vermijden.
Toch heb ik bij dit ziekenhuis een
veilig gevoel. Bij de ingang kun je
je handen desinfecteren en er
staan strepen en pijlen op de
grond die aangeven hoe je moet lopen. De gangen zijn breed en er is
veel ruimte waardoor je zo min
mogelijk met andere mensen of
personeel in aanraking komt. Als
je een bezoek aan het ziekenhuis
toch liever nog even overslaat, dan
is een consult via beeldbellen echt
een goede optie. Het is fijn dat het
ziekenhuis hierin meedenkt en
zich ontwikkelt.”

In Frederiksoord kan de omgeving verkend worden met de Kolonietram.

Musea in Veenhuizen en
Frederiksoord coronaproof
FREDERIKSOORD - Het Gevangenismuseum in Veenhuizen
en museum De Proefkolonie in
Frederiksoord zijn deze zomervakantie coronaproof te bezoeken. Beide attracties werken
met een reserveringssysteem
voor bezoekers, zodat de drukte
gedoseerd kan worden en alles
veilig blijft.
Dat de voorzorgsmaatregelen gewaardeerd worden, blijkt uit een
corona-enquête die het Gevangenismuseum de afgelopen weken

Hans Tulp treedt
op in Domies Toen
PIETERBUREN - Domies
Toen, de botanische tuin in Pieterburen, biedt ook een podium
voor amateurmusici. Op zondag
2 augustus treedt Hans Tulp uit

Hans Tulp treedt op in Domies Toen (foto Maria Kruyt).

Groningen op in de tuin.
Tulp heeft meer dan 30 jaar klassiek gitaar gespeeld. In 2011 stapte
hij over op luit. Hij bespeelt een
renaissance-luit, een instrument
met wel 19 snaren, 9 dubbele snaren en 1 enkele snaar (die met de
hoogste toon). Met zo’n luit kan eigenlijk alleen muziek uit de Renaissance (1550-1650) gespeeld
worden. Oude muziek dus. Tijdens
dit optreden zal Tulp muziek laten
horen van Francesco da Milano,
Diego Pisador, Nicolaes Vallet en
anderne.
Het optreden is in de tuin en duurt
van 14.00 tot 15.00 uur. Het publiek kan op de paden in de tuin
zitten tussen alle bloeiende en geurende planten.
Het optreden gaat alleen door met
mooi weer. Mocht het onverhoopt
geen mooi weer zijn, dan wordt er
een nieuwe datum gepland. Meer
informatie hierover is dan te vinden op de site van Domies Toen.
Hier is ook contactinformatie te
vinden voor het geval iemand ook
eens voor publiek wil spelen in Domies Toen.

380kV-lijn is in aanbouw
GODLINZE - Tussen de Eemshaven en Vierverlaten in Hoogkerk wordt volop gebouwd aan de
nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding. Een
van de bouwplaatsen is te vinden aan de Hooiweg bij Godlinze. Op de foto is de afgesloten toegangsweg te zien. Deze locatie is een van de in totaal 121, want zoveel masten worden er geplaatst. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er
worden momenteel heipalen de grond in gesla-

gen door onder andere het bedrijf Terracon Funderingtechniek uit Werkendam. Elk bouwterrein
wordt ontsloten met een baan van stelcomplaten. De nieuwe stroomverbinding, die omstreden
is vanwege de keuze voor een bovengrondse en
dus zichtbare leiding, moet gereed zijn in 2023.
Daarna worden de lijnen afgebroken die overbodig zijn (foto Ronnie Afman).

onder bezoekers heeft afgenomen.
De bezoekers gaven aan zich veilig
te voelen in het museum. Behalve
binnen is er ook buiten de musea
van alles te doen en ook daar wordt
coronaproof geopereerd.
Het deel van Drenthe waar beide
musea zijn gevestigd, draagt de
naam Koloniën van Weldadigheid.
Het gebied werd in de 19e eeuw
ontwikkeld als in het kader van de
armoedebestrijding. Zwervers en
andere hulpbehoevenden zouden
hier een beter bestaan kunnen krijgen door te werken in de bosbouw
en op boerenbedrijven. De verhuizing naar het gebied werd ook als
strafmaatregelen toegepast. Tot op
de dag van vandaag vervullen de
voormalige Koloniën sociale, justitiële en welzijnsfuncties, en doen
mensen er aan land- en bosbouw.
Dit is terug te zien in het landschap.
Het Gevangenismuseum heeft deze
zomer de Wandelroute Veenhuizen
ontwikkeld, geschikt voor op de
smartphone of tablet. In de directe
omgeving van het museum is veel
terug te vinden van de geschiedenis. De wandeling voert langs een
aantal bijzondere plekken, zoals
verschillende gevangenissen, het
Hospitaalcomplex en de Elektriciteitscentrale. Met veel foto’s van
vroeger, audio en videofragmenten, interessante weetjes en leuke
quizvragen. De wandeling is gratis
beschikbaar via de IZI.travel app.
In Frederiksoord kan het landschap verkend worden op de fiets
of wandelend, maar ook met de
speciale Kolonietram. In juli en augustus rijdt de tram iedere dinsdag, donderdag en zondag. Onderweg is er van alles te zien, onder
andere de koloniehuisjes, het koloniekerkje, de Bosbouwschool, Huis
Westerbeek, het Postkantoor en
Logement. De tour duurt ongeveer
een uur en wordt begeleid door een
gids. Tickets zijn af te halen bij de
balie. Reserveren is niet nodig.

John de Jong: ‘FC
Groningen moet
volksclub blijven’
John de Jong zag FC Groningen voor de eerste keer op
16 september 1986 live in het Oosterpark Stadion spelen.
Nu 34 jaar later is de Eenrumer nog steeds een trouwe
supporter. Sinds november 2017 is hij ook voorzitter van
de supportersvereniging van de FC en sinds juni van dit
jaar ook secretaris van de stichting ‘Laat ons weer eens
juichen’. Bij het bekleden van deze functies staat bij De
Jong één ding voorop. ,,FC Groningen moet altijd een
volksclub blijven’’, zo laat hij weten.
door Johan Staal
,,Mijn eerste wedstrijd die ik bezocht was het Europa Cup-duel tegen Galway United. Groningen
won met 5-1. Ik was toen 17 en studeerde in Groningen’’, herinnert
De Jong zich. De Eenrumer werd
51 jaar geleden geboren in Enschede en verhuisde al snel naar Emmen. Hij ging er voor Bargeres
voetballen. ,,Verder had je toen in
Emmen natuurlijk WKE en vv Emmen en door WKE ben ik nog een
keer benaderd of ik daar wilde komen voetballen. Maar ik koos toen
voor het studeren in Groningen.
Daar heb ik nog voor GCSV gespeeld. Later is dat FC Paddepoel
geworden. In die periode leefde
het bezoeken van duels van FC
Groningen nog niet echt bij mij,
maar dat veranderde vanaf 1996.
Toen kocht ik op een gegeven moment een seizoenkaart en in 2000
werd ik lid van de supportersvereniging’’, aldus De Jong. Vanuit de
supportersvereniging kwam op
een gegeven moment de vraag of
hij lid wilde worden van de sponsorcommissie. ,,Dat sprak me wel
aan en dat ik heb dan ook een aantal jaren met veel plezier gedaan.”

Voorzitter
In 2017 kreeg de Eenrumer een
nieuwe vraag voorgelegd. ,,In dat
jaar kwam John Schurer met de
vraag of ik zijn taak als voorzitter
van de supportersvereniging over
wilde nemen. John was acht jaar
voorzitter geweest en vond het tijd
worden voor een nieuw gezicht.
Veel mensen hebben geen idee
wat het voorzitterschap van een
supportersvereniging precies inhoudt. Het is een taak die je eigen-

lijk alleen maar kunt doen wanneer je in je dagelijks werk flexibel bent. Ik werk als zelfstandige
als mediator en kan daardoor veel
afspraken plannen. Door het aantal keren dat er overleg is, loopt
het aantal uren dat ik met de FC
bezig ben al snel op naar ongeveer
twintig uur per week. Daar zitten
uiteraard ook de representatieve
uren bij thuis- en uitduels bij.
Maar vergeet ook het overleg niet
dat wij regelmatig met de directie
van FC Groningen hebben. Zo heb
ik bijvoorbeeld zeer regelmatig
contact met directeur Wouter Gudde over het beleid dat de KNVB
voert waar het gaat over de aanvangstijden van de eredivisiewedstrijden. Zo hebben we nu weer
een nieuwe unieke aanvangstijd
en dat is zaterdagmiddag 16.30
uur. Die tijd is door de KNVB vastgesteld zonder dat er binnen de
clubs echt onderzoek gedaan is.
Dan wordt er in dit geval naar
FOX gekeken als de grote boosdoener, maar dat is niet terecht.
Het is de KNVB die je erop aan
moet kijken’’, stelt De Jong.
De gedreven voorzitter maakt
sinds juni ook deel uit van het bestuur van de stichting ‘Laat ons
weer een juichen’. Dit is een initiatief waar hij heel erg blij mee is.
,,Bijzondere tijden leiden tot bijzondere initiatieven. Met ‘Laat ons
weer eens samen juichen’ zijn we
met elkaar tot iets moois gekomen,
waarbij er breed aandacht is voor
mensen die het financieel zwaar
hebben. Via de stichting kunnen
ze toch de wedstrijden bezoeken.
Dat kan alleen als er zorgvuldig
met de donaties wordt omgegaan.
Dat moet helder en transparant
zijn. Het kan en mag namelijk niet
zo zijn dat de kaarten niet op de

juiste plek terechtkomen”, aldus
De Jong.

Ambassadeurs
Hij is vooral blij met de ambassadeurs van het initiatief. ,,Als eerste
wil ik Erik Nevland noemen, die
met het idee kwam om twee seizoenkaarten te kopen en die te
schenken aan een goed doel. Het
idee van Erik werd vervolgens groter toen steeds meer mensen zich
als donateur bij de stichting aansloten. Toen ook nog meer oud-spelers kaarten gingen kopen, ontstond vanuit de supporters de
wens om de kaarten te verstrekken aan mede-supporters, die om
financiële redenen niet meer in
staat zijn een seizoenkaart bij FC
Groningen aan te schaffen. Dat
leidde tot een stichting waar naast
Nevland ook Erwin en Ronald
Koeman, Arjen Robben en Martin
Drent ambassadeur van zijn. Daarbij wil ik de rol van Martin er toch
even uitlichten. Martin had vroeger het imago van een ‘Pietje Bell’
die het allemaal niet zo serieus
nam. De Martin Drent van nu is
echter iemand waar wij altijd een
beroep op kunnen doen en die nog
steeds deuren open laat gaan.”
Dat deuren open laten gaan geldt
natuurlijk helemaal voor Arjen
Robben die naast ambassadeur
sinds eind juni ook weer speler
van FC Groningen is. Wanneer de
naam van Robben valt, gaat de
lach niet meer van het gezicht van
John de Jong af. ,,Wij als FC Groningen hadden het door het coronavirus natuurlijk heel erg moeilijk. Geen wedstrijden en dus geen
inkomsten maar wel uitgaven.
Toen op vrijdag 26 juni het gerucht ging dat een rentree van Arjen Robben aanstaande was, kon
ik dat niet geloven. Op zondag 28
juni werden we als supportersgeledingen binnen FC Groningen uitgenodigd. De directie wilde ons zogenaamd bedanken voor de inzet
bij de acties om FC Groningen te
helpen. Bij aankomst kregen we allemaal een presentje dat we vervolgens pas op de tribune uit
mochten pakken. Toen merkte ik
dat er wat speciaals gaande was,
omdat iedereen razend druk was
met bellen en er opeens veel came-

Kloosterburen en Usquert:
‘we zijn geen kanonnenvoer’
De KNVB heeft de bekerindeling voor het nieuwe seizoen
bekendgemaakt. Daarbij valt
op dat OC-clubs Kloosterburen
en Usquert niet meedoen aan
het toernooi. Beide zondagverenigingen hebben afgezien van
deelname omdat ze niet willen
fungeren als ‘kanonnenvoer’.
Volgens Kloosterburen en Usquert
houdt de KNVB bij de samenstelling van de poules onvoldoende rekening met de sterkte van de ploegen. Beide verenigingen zien het
niet zitten om te figureren als veldvulling tegen teams die veel hoger
spelen. Ze zien geen nut in kansloze missies en geven er de voorkeur
aan wat vaker oefenwedstrijden te
spelen.
Dat de beide zondagclubs een punt
hebben, zullen ook De Fivel en
Ezinge beamen. Beide vijfdeklassers zijn ingedeeld in poules met
opvallend sterkere tegenstanders.
Zo moet De Fivel het opnemen tegen derdeklassers Holwierde en
Loppersum en vierdeklasser Poolster. Ezinge gaat zeer waarschijnlijk de bietenbrug op tegen derdeklassers Aduard 2000 en Omlandia, terwijl er ook nog een duel tegen vierdeklasser DVC Appingedam moet worden afgewerkt.
De indeling op een rij:
Eersteklasser vv Winsum moet het
opnemen tegen Gomos (1e klasse
zondag), Gruno (2e klasse zondag)
en NEC Delfzijl (2e klasse zaterdag).
SV Bedum, uitkomend in de tweede klasse, treedt aan tegen Noordster (1e klasse zondag), FC Lewenborg (2e klasse zondag) en Marum
(2e klasse zaterdag).
SC Loppersum, uitkomend in de
derde klasse, treedt aan tegen het
even hoog spelende Holwierde en
tegen vierdeklasser Poolster en
vijfdeklasser De Fivel.

Derdeklasser Noordwolde neemt
het op tegen FC Grootegast (3e
klasse), GSVV (4e klasse) en Helpman (3e klasse). Dit zijn allemaal
zaterdagverenigingen.
Vierdeklasser De Heracliden is ingedeeld in een poule met alleen
maar OC-clubs. De tegenstanders
zijn collega-vierdeklasser FC LEO
en Noordpool en Zeester, beide
uitkomend in de zaterdag vijfde
klasse.
Ook de poule met vierdeklasser
Middelstum heeft een hoog OC-gehalte. Er wordt gespeeld tegen alleen maar zaterdag vijfdeklassers,
te weten Corenos, Warffum en Wagenborger Boys.
Ook vierdeklasser SIOS mag het
gaan proberen tegen alleen maar
zatedag vijfdeklassers. Dit zijn
Blauw Geel ’15, Groninger Boys en
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Haren.
Een interessante poule is ook die
van vierdeklasser Rood Zwart Baflo, dat aantreedt tegen Meedhuizen en de OC-clubs Stedum en
ZEC, beiden acterend in de vijfde
klasse.
Vijfdeklasser Ezinge lijkt vrij
kansloos in een poule met derdeklassers Aduard 2000 en Omlandia. De derde opponent is vierdeklasser DVC Appingedam.
Als enige zondagclub neemt vijfdeklasser Eenrum deel aan de bekercompetitie. Er moet koers gezet
worden naar Friesland, want de tegenstanders zijn vierdeklasser
ONB en vijfdeklassers Blue Boys
en Houtigehage.
De bekercompetitie start in het
weekend van 29 en 30 augustus.

I

Eenrumer John de Jong, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen.

ra’s waren. En opeens viel het
kwartje en begreep iedereen dat
het gerucht van twee dagen eerder
waar was en er een spectaculaire
comeback stond te gebeuren.”

‘Boost’
De terugkeer van Arjen Robben
heeft de hele club een geweldige
‘boost’ gegeven. ,,De verkoop van
seizoenkaarten ging opeens weer
lopen en de shirts met zijn naam
gingen als warme broodjes over de
toonbank. En wat te denken van
sponsors die weer bij de club willen horen. Wat dat betreft zijn er
alleen maar positieve geluiden.

Daarom is het ook echt waardeloos
dat wij al vroeg in het seizoen PSV
en Ajax op bezoek krijgen. Dat is
nog in een periode waarin de nu al
12.000 seizoenkaarthouders misschien niet eens allemaal naar binnen kunnen. Er is natuurlijk bezwaar tegen gemaakt, maar dat
heeft geen resultaat gehad. Wouter Gudde heeft echt alle middelen
aangegrepen om bij de KNVB voor
elkaar te krijgen dat één van de
twee topwedstrijden later kan worden gespeeld. Helaas is dat niet gelukt.’’
Behalve aan het onwrikbare com-

petitieschema stoort De Jong zich
aan de behandeling die voetbalsupporters tegenwoordig krijgen.
,,Wanneer je een uitduel wilt bezoeken, dan wordt je bijna als een
crimineel behandeld. Ook al ga je
met eigen vervoer, dan nog wordt
je ‘begeleid’ op een manier waar
heel veel mensen geen weet van
hebben. Je mag je ergens op een
parkeerplaats melden om je te legitimeren. Daar krijg je dan het
echte ticket. Vervolgens mag je via
een aangegeven route naar het stadion rijden, waar je als uitsupporter vanaf dat moment op camerabeelden zichtbaar blijft. Ik blijf

Veel nieuws onder de
zon bij SC Loppersum
Er is veel vernieuwd bij SC Loppersum. Naast voorzitter
Sander Eisinga als opvolger van Rob Sleurink zijn ook
Marleen Boven, Remie Slagter en Tristan van der Beek
aangetreden al nieuwe bestuursleden van SC Loppersum. Daarnaast zijn er nog drie ervaren bestuurders die
zijn gebleven. David van der Kam is begonnen als nieuwe hoofdtrainer en vorige week is een spiksplinternieuw
kunstgrasveld technisch opgeleverd. Genoeg gespreksstof met de kersverse voorzitter.
door Auke Zoethout
Bij het sportpark aan de Bosweg in
Loppersum is de toegang hermetisch afgesloten. Een schriftelijke
mededeling laat weten dat het geheel voorlopig niet in gebruik is.
Totdat op het afgesproken tijdstip
een fietsende Sander Eisinga opduikt met de sleutel om het hangslot en de ketting te kunnen verwijderen. Eenmaal in gesprek op
het terras van het clubhuis komen
er meer mensen van de vereniging
binnendruppelen. Die avond wordt
de verlichting van het nieuwe kustgrasveld getest, maar daarvoor
moet toch eerste de duisternis invallen. Alle tijd dus nog.

Sander Eisinga is een geboren en
getogen Lopster en werkzaam als
manager sales en service bij een
bedrijf dat doet in brandblusmiddelen. Hij is een kind van de vereniging, begon daar als zevenjarige te voetballen en doet dat nu, op
zijn 33, nog steeds. Hij doorliep alle jeugdcategorieën en bij de senioren speelde hij in het tweede en
derde elftal en ook nog enige tijd
in het zondagelftal, een vriendenteam. Het eerste elftal van SC Loppersum haalde hij nooit. Wel was
hij er een jaar elftalleider onder
trainer Jaap Danhof en fungeerde
hij er met regelmaat als grensrechter.

Jeugdleider
Vanaf zijn zestiende maakte hij

zich op andere wijze dienstbaar bij
de club. Hij werd jeugdleider en
begeleidde in de loop der tijd bijna alle leeftijdscategorieën van Fpupillen tot en met A-junioren.
Ook was hij enige tijd coach van
het damesteam. Er was één seizoen waarin hij binnen een tijdsbestek van enkele weken twee kampioenschappen meemaakte. Eén
als speler/leider van het zondagelftal en één met het damesteam.
Rond zijn 25e besloot Sander Eisinga zich breder dienstbaar te maken aan het voetbal en werd hij
KNVB-scheidsrechter. Hij maakte
daarin vrij vlot promotie en dat
bracht hem tot het fluiten van
wedstrijden tot en met de eerste
klasse op zondag. Ook leidde hij
een aantal wedstrijden in de eredivisie van het vrouwenvoetbal. Het
scheidsrechteren bracht hem, behalve in de drie noordelijk provincies, ook naar Overijssel, Flevoland en de Veluwe. Dat slokte
meestal het grootste deel van de
zondag op. ,,Het fluiten op de zondag, de zaterdag bij SC Loppersum, soms ook nog op vrijdagavond voor het fluiten van 7x7
wedstrijdjes en mijn dagelijks
werk. Dat pakte zoveel van de tijd
weg bij het gezinsleven, dat ik keuze moest maken. Ook omdat onze
nu driejarige zoon Stijn er was’’,
vertelt Eisinga. Aan het einde van
het seizoen 2018-2019 besloot hij
dan ook bij de KNVB de fluit aan
de wilgen te hangen. Intussen had
voorzitter Rob Sleurink hem al enkele keren gevraagd zijn opvolger
te worden. ,,Ik heb dat nog een seizoen kunnen uitstellen, maar nu
moet ik er toch aan geloven. Maar
ik doe het met plezier. Loppersum
is en stabiele en gezonde vereniging en het is mijn cluppie.”
SC Loppersum zit goed in de
jeugd, hoewel nieuwe aanwas natuurlijk altijd welkom is. In de onderbouw heeft de vereniging op
één na alle leeftijdsklassen bezet
en in de bovenbouw is er JO 15, JO
17 en JO 19. Daarnaast ook nog
twee meisjesteams. Het dameselftal heeft ruim voldoende speelsters, ook al omdat er wat vanuit
de jeugd is doorgestroomd en er is
ook nog een dames 7x7 team. De
afdeling mannen senioren telt 70
tot 75 actieve voetballers. Ruim
voldoende dus voor drie elftallen
en een 7x7 team. ,,Volgend jaar
komt daar nog wat bij, omdat er Ajunioren overkomen naar de senioren. We overwegen om dan nog
een vierde elftal in te zetten”, vertelt de nieuwe preses. ,,Eén van
die elftallen, het tweede of derde,
zou dan een O 23 elftal moeten
worden met jonge spelers die nog
kunnen groeien.”

Stabiel

I Voorzitter

mij daar over verbazen, omdat ik
dit soort acties niet bij concerten
en andere evenementen zie. Zo
druk je een stempel op een voetbalsupporter die dat niet verdient.
Hij of zij wil alleen maar de club
door dik en dun steunen. Gelukkig
hebben de supportersverenigingen
onderling veel contact en komen
daar prima initiatieven uit. Over
het algemeen zijn de onderlinge
verhoudingen goed te noemen.
Het doel is overal hetzelfde: je
club helpen zo goed mogelijk te
presenteren. En daarvoor is het belangrijk dat FC Groningen altijd
een volksclub blijft.’’

Sander Eisinga met zoon Stijn op het nieuwe kunstgrasveld van SC Loppersum.

De hoofdmacht van SC Loppersum
draait de laatste jaren steeds goed
mee in de top van de derde klasse.
Toen het afgelopen seizoen vanwege de coronacrisis voortijdig werd

afgebroken, bezette de ploeg de
zesde plek op de ranglijst, met nog
een theoretische kans op nacompetitie. De daaraan voorafgaande
vier seizoenen werd wel steeds nacompetitie gehaald, maar even zovele keren slaagde men er niet in
om dat met promotie te bekronen.
De stabiliteit van SC Loppersum
wordt ook nog eens onderstreept
door het geringe verloop in hoofdtrainers. De afgelopen twaalf seizoenen waren dat er namelijk
slechts twee aan SC Loppersum
verbonden. Van 2008 tot en met
2015 zwaaide Jaap Danhof de scepter en van 2015 tot en met 2020
Henk Buikema. Beide mannen waren rond de eeuwwisseling elk ook
al drie jaar trainer coach van Loppersum 1. Er kan dus zonder overdrijven worden gesteld dat ruim
een generatie selectiespelers onder deze twee oefenmeesters heeft
gespeeld, die beiden ook nog eens
in Loppersum wonen.
Met ingang van het nieuwe seizoen
mag de nieuwe trainer, de 44-jarige David van der Kam uit Bedum,
proberen zijn beide voorgangers te
doen vergeten. Hij kan beschikken
over een betere trainingsaccommodatie dan z’n voorgangers. Op
het oude trainingsveld was het
gras doorgaans snel verdwenen en
vaak was het veld niet te gebruiken. De afgelopen maanden is het
tweede veld van de club echter getransformeerd tot een prachtig
kunstgrasveld. Eisinga: ,,Het is de
allernieuwste generatie kunstgras.
Ongelooflijk mooi en we zijn daar
ontzettend blij mee en trots op.
Hulde aan de aannemer en dank
aan de gemeente Loppersum.”
De grond die van het tweede veld
af kwam, is overgebracht naar het
trainingsveld, dat binnenkort opnieuw wordt ingezaaid en dan
voorlopig rust kan krijgen. Het
hoofdveld van de club baart het
bestuur nog wel kopzorgen. Het is
aan het einde van het seizoen
2018-2019 helemaal vernieuwd,
maar door de droogte in de zomer
van 2019 is het ingezaaide gras
niet goed aangeslagen. Voor het
beregenen is er in de buurt van het
sportpark geen open water aanwezig. Het veld is nu door de gemeente opnieuw onder handen genomen en er vindt overleg plaats
over het creëren van een mogelijkheid om te beregenen, bijvoorbeeld door het oppompen van
grondwater. Voor wat betreft de
bebouwde accommodatie van de
SC Loppersum is het even afwachten. Dat houdt verband met de
door aardbevingen noodzakelijke
versterking van de Boshal, waarbij
ook de voetbalclub, de tennisclub
en eventueel de ijsbaanvereniging
betrokken kunnen worden.
Intussen staat, met het nog steeds
dreigende coronavirus in de lucht,
het seizoen 2020-2021 voor de
deur. ,,We staan met z’n allen te
trappelen om weer te beginnen”,
besluit voorzitter Sander Eisinga.
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Bart Straatman:
‘Genoten van mijn
tijd bij Stedum’
Bart Straatman, nu 68 jaar, heeft lang furore gemaakt als
doelman. Het einde van zijn carrière kwam in 1983 bij vv
Stedum na een vervelend ongeluk. Toch zegt Straatman
dat hij enorm heeft genoten van zijn periode bij Stedum.
Johan Staal
In 1978 verhuisde Bart Straatman
samen met zijn vrouw Lisette naar
Stedum. In die periode voetbalde
hij voor Amicitia VMC, waar de
doelman na zijn periode bij FC
Groningen was teruggekeerd. Amicitia VMC is ook de voetbalvereniging waar hij ooit voor het eerst
onder de lat stond en op een gegeven moment werd gescout door FC
Groningen. Dat was in de periode
dat Ron Groenewoud er trainer
was. Straatman werd ontdekt door
Martin Koeman. ,,Ik mocht me vervolgens tijdens een proeftraining
bewijzen voor het jeugdteam van
Groningen, wat tegenwoordig het
beloftenteam heet. Na een succesvolle testtraining mocht ik blijven
en kwam ik in een team terecht
met onder anderen Jan van Dijk
en Henk Veldmate. Zij haalden
het eerste wel, ik niet’’, blikt
Straatman terug. ,,Dat Jan van
Dijk het zou halen, was voor velen
misschien een verrassing maar
voor mij niet. Jan was ook in het
beloftenteam niet de beste voetballer, maar op basis van zijn karakter werd hij wel basisspeler.
Dat lukte hem later ook bij het
eerste elftal. Ik wist al snel dat mij
dat niet zou lukken en daarom ben
ik ook teruggegaan naar Amicitia
VMC.’’

Elf Messi’s
Bij Amicitia speelde Straatman
nog meerdere seizoenen, ook al
had er intussen een verhuizing
naar de Borgweg in Stedum plaats-

gevonden. Voor aanvang van het
seizoen 1981-1982 besloot de doelman zich aan te melden als lid van
Stedum. ,,Een beslissing waar ik
geen moment spijt van heb gehad.
Ik speelde bij Amicitia in een prima team, maar dat wat bij Stedum
niet anders. Daar hadden we met
Menko Swieringa en Wim van Zanten twee spelers die prima in hun
kracht konden spelen door spelers
als Frans en Jan de Jonge, Jan
Woltjer en Gerrie Laning. Ook zij
waren belangrijk. Met elf Messi’s
in het veld wordt Barcelona nooit
kampioen. Iedere ploeg heeft
teamspelers nodig die het vuile
werk voor een ander op willen
knappen. Die combinatie was in
die periode echt de kracht van Stedum.’’
In zijn eerste jaar bij Stedum werd
meteen het kampioenschap binnengehaald. Dat was nog in de
GVB en de titel betekende promotie naar de vierde klasse van de
KNVB. Een klasse waarin de derby’s nog talrijker waren en daarvan kon Straatman genieten.
,,Maar dat had ik met de hele entourage rond de vv Stedum. Neem
alleen al de tribune die er nu ook
nog steeds staat. Het is toch mooi
dat zoiets in stand wordt gehouden. Ook de trouwe aanhang die er
bij thuis- en uitduels altijd was,
vond ik heel bijzonder. Dat had je
bij een club uit de stad Groningen
toch minder. Daar had je geen echte supportersschare. De beleving
op een dorp is toch anders’’, aldus
Straatman, die tegenwoordig in
Groningen woont.
Een derby was er in 1983 de oorzaak van dat hij zijn actieve loop-

Lauwersmeerloop rekent
op veel Rotterdammers
De Lauwersmeer Halve Marathon, die op 24 oktober wordt
gehouden, rekent op extra belangstelling uit de regio Rotterdam. De marathon in de havenstad zou op dezelfde datum
plaatsvinden, maar is vanwege
corona afgelast.
Stichting 40Mijl, de organisatie
achter de Lauwersmeer Halve Marathon, heeft 200 plekken gereserveerd voor mensen die een geldig
startbewijs hebben voor de marathons van Rotterdam en Eindhoven. Ook in de Brabantse lichtstad
gaat het loopevenement niet door.
De atleten hebben zich uiteraard
wel voorbereid op de sportieve
krachtmeting, maar moeten nu op
zoek naar een alternatief. Stichting 40Mijl denkt dat dit de Lau-

wersmeer Halve Marathon kan
zijn en biedt 200 startplaatsen aan
voor een gereduceerde prijs van
14,50 euro ter dekking van de organisatiekosten.
De halve marathon in het Lauwersmeer kan wel doorgang vinden omdat er aanpassingen worden doorgevoerd die het evenement coronaproof maken. Dit geldt ook voor
de wandeltochten die aan het evenement zijn gekoppeld. Door de
ruime opzet en het relatief beperkte deelnemersaantal in het weidse
gebied is het volgens de organisatie goed mogelijk ‘een luchtig, recreatief evenement’ te houden. De
extra belangstelling uit Rotterdam
is wat dit betreft geen probleem.
Meer informatie over de Lauwersmeer Halve Marathon is te vinden
op www.lauwersmeermarathon.nl.

Stedumse toont werk
STEDUM - Susanna Lemstra
uit Stedum is een van de kunstenaars die werkt toont tijdens
de expositie ‘Innerlijke Beeldtaal’ in Groningen. De tentoonstelling is te zien op zaterdag 8
en woensdag 12 augustus in De
Blauwe Boerderij.

tijdslot bij. Het kan dus zijn dat
bezoekers even moeten wachten
op het terras voor ze de tentoonstelling kunnen bezoeken.

baan als doelman moest beëindigen. ,,In de wedstrijd thuis tegen
Middelstum liep ik een zware blessure aan mijn nek op toen een
spits onbesuisd op mij doorging.
Daarbij raakten de weke delen in
mijn nek zwaar beschadigd. Door
die blessure was ik anderhalf jaar
uitgeschakeld en wat het gebeurd
met keepen. Ik was nooit bang om
een duel in te gaan, maar na die
blessure voelde ik een zekere
angst en wist ik dat ik moest stoppen.’’
Straatman vindt dat zijn beste jaren als doelman al voorbij waren
toen hij naar Stedum kwam, maar
dat hij nog jaren van waarde voor
de club had kunnen zijn. Hij is nog
even bestuurlijk actief geweest
binnen de voetbalvereniging. ,,Ik
ging in een lager team voetballen.
Op een gegeven moment werd ik
benaderd voor een functie binnen
het bestuur en dat heb ik toen nog
een aantal jaren gedaan. Door
mijn bestuurlijke activiteiten binnen Stedum kwam ik ook regelmatig in contact met de KNVB en
werd mij een keer de vraag gesteld
of ik er wat voor voelde om scout
voor jeugdplan Nederland te worden. Ik vond het een eer om namens de KNVB de diverse clubs in
Groningen te bezoeken om te kijken naar talentvolle voetballers
voor de diverse selecties. Dat heb
ik als een mooie periode ervaren

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - De leden van postduivenvereniging Noordpoolvliegers uit Uithuizen hebben eind vorige week deelgenomen aan drie
vluchten.
Dinsdag kon er ingemand worden
voor een vlucht vanaf het Franse
Perigueux. Twee liefhebbers gaven samen 31 duiven mee. Ze werden vrijdagmiddag om 13.00 uur
gelost en de eerste duif kwam zaterdagmorgen om 9.45 aan in Roodeschool. De afstand van 1017 kilometer werd afgelegd met een snelheid van gemiddeld 1246 meter
per minuut. De uitslag: J. Broersma 1 en 2, Ab en Janny Slagter 7.
Donderdag kon er ingemand worden voor een vlucht met oude duiven vanaf Arlon in België. Negen
liefhebbers deden 113 duiven
mee, die zaterdagmorgen om 7.00
uur werden gelost. De eerste duif
kwam om 11.26 uur aan in Roodeschool. De 422 kilometer werd afgelegd met een gemiddelde snelheid van 1582 meter per minuut.
De uitslag: L.T. Baar 1 en 5, E.
Kamphuis 2 en 17, P. Rop 3 en 18,
Comb. J. Rop & Zn 4 en 7, J. Veenstra 9 en 13, C. Roelofsen 10 en 15,
H.H. Heslinga 12 en 23, P. Stevens
20 en 34.
Vrijdag konden er jonge duiven ingezet worden voor een vlucht vanaf Venlo. Door 13 deelnemers werden 347 duiven ingezet, die zaterdagmorgen om 7.00 uur werden gelost. De eerste jonge duif kwam
met een gemiddelde snelheid van
1674 meter per minuut naar huis
en landde om 9.16 uur op zijn hok
in Uithuizen. De afgelegde afstand
was 228 kilomter. De uitslag: H.H.
Heslinga 1 en 2, E. Kamphuis 9 en
10, G. Bos 11 en 60, L.T. Baar 12 en
13, E.R. Bolt 15 en 17, Comb. J.
Rop & Zn 19 en 33, C.J. v/d Molen
26 en 50, P. Rop 37 en 39, P. Stevens 49, J. Veenstra 65 en 70, Ab
en Janny Slagter 77 en 113, T.
Drent 91.

Er wordt geëxposeerd door tien
kunstenaars, allen cursist van Ineke Bakker. Ze zijn afkomstig uit de
hele provincie en volgden een of
meer cursussen Intuïtief Tekenen
en Schilderen. Tijdens deze cursussen kregen zij verschillende technieken aangereikt om ‘vanuit eigen intuïtie onvermoede innerlijke
beelden tot expressie te brengen’.
Dat leverde een serie werken op
die tijdens de expositie te bewonderen zijn.

Natuur
De Blauwe Boerderij staat in de
Oosterparkwijk, midden in het oude monumentale Blauwe Dorp. De
bezoeker waant zich op een plek
middenin de natuur, ver weg van
de stad. Er is een terras waar bezoekers kunnen genieten van koffie, biologische thee of taart. Verder is er een Atelierwinkel met
kunstvoorwerpen en handgemaakte producten van creatieve noorderlingen. In het pand is verder
een doorlopende expositie van
schilderijen en kunst te bekijken,
in dit geval dus Innerlijke Beeldtaal.
Expositiebezoekers zijn welkom
op zaterdag 8 augustus (11.00 tot
17.00 uur) en woensdagmiddag 12
augustus (12.00 tot 17.00 uur). Er
gelden coronavoorschriften. Dat
betekent 1,5 meter afstand en een
maximaal aantal bezoekers. De organisatoren houden daarvoor een
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Arie Knot, hij speelde altijd op het randje.
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Bart Straatman, ooit doelman bij vv Stedum en nu scout voor FC Groningen.

mede doordat het klikte met de
overige scouts.”

FC Groningen
Bijna twintig jaar geleden werd
Bart Straatman opnieuw benaderd
voor een functie als scout, dit keer
voor FC Groningen. Oud-teamgenoot Henk Veldmate benaderde
hem. ,,Henk vroeg mij of ik het
scoutingteam van FC Groningen
wilde komen versterken. Ook toen
was ik zeer vereerd en dat na al
die jaren voel ik dat nog steeds zo.
Ik ben scout op vrijwillige basis en
bekijk van jaar tot jaar of ik het
nog leuk vind en of ik het allemaal

nog op kan brengen. Er is in de
loop der jaren natuurlijk heel veel
veranderd en daar moet je wel in
mee. Wat voor mij onveranderd is,
is dat iemand een echte winnaarsmentaliteit moet hebben. Is dat er
niet, dan hoort zo’n speler niet in
een selectieteam thuis. De passie
moet er zijn en dat is ook wat ik als
scout aan spelers vertel.’’
Terugblikkend op zijn voetballoopbaan constateert Straatman dat er
tegenwoordig veel betere faciliteiten zijn om te presteren. ,,In mijn
actieve periode was dat anders,
ook bij Stedum. We trainden vaak
op een stukje grond naast de tribu-

ne, wat natuurlijk verre van ideaal
was. Bij FC Groningen ging het
niet heel anders. Ook daar waren
de velden slecht en was het vaak
ploeteren in de modder. Maar er
zijn meer verschillen, bijvoorbeeld
de eetgewoontes. De spelers bij FC
Groningen worden door diëtisten
begeleid en er wordt ook verwacht
dat er een schooldiploma wordt gehaald”, aldus Straatman.
Zijn afsluitende opmerkingen als
scout en voetballiefhebber gaan
over de twee Stedum-iconen Wim
van Zanten en Menko Swieringa
waarmee hij gespeeld heeft. ,,Zoals ik er nu tegenaan kijk, was er

voor Menko en ook Wim zeker de
mogelijkheid geweest om in het
amateurvoetbal zeker het een na
hoogste niveau te halen. Wim was
een unieke goaltjesdief, zoals je ze
bijna niet meer ziet. Menko was
een echte kapitein in het veld. Die
had als middenvelder een geweldig spelinzicht en de juiste wedstrijdmentaliteit. Maar er spelen
meer factoren een rol wanneer je
een bepaald doel wilt halen. Menko en Wim waren natuurlijk echte
Stedumers en daarom wilden ze
nooit een overstap te maken. Toen
ik met ze speelde, waren we daar
blij mee’’, lacht Straatman.

Arie Knot speelde
altijd ‘op het randje’
Arie Knot maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in het
eerste elftal van Corenos. Er leek een lange carrière aanstaande, maar vijf jaar later zorgde een vervelende knieblessure ervoor dat de geboren en getogen Roodeschoolster al op 21-jarige leeftijd zijn voetballoopbaan moest
beëindigen. In de tijd dat hij wel voetbalde speelde Knot
‘altijd op het randje’.
door Johan Staal
,,Toen ik zestien jaar was, mocht ik
op een gegeven moment als wisselspeler mee met het eerste elftal.
Dat was voor een uitduel tegen
Stedum. Ik had die ochtend nog
met de B-junioren van Corenos gespeeld en de afspraak was dat ik
alleen in uiterste nood binnen de
lijnen zou komen. Ik zat dan ook
rustig op de bank en zag dat er aan
onze kant twee keer gewisseld
werd. Maar in de slotfase gebeurde het dat de rechtsback van ons
geblesseerd uitviel en ik als derde
wissel het veld in moest. Het was
zo plotseling dat er geen tijd was
om zenuwachtig te worden en ik
viel, zo vond iedereen, prima in.
Na het uitduel in Stedum ben ik
nooit meer uit de basiself verdwenen’’, blikt Knot terug.

Hij voetbalde in die periode met
coryfeeën als Henk Wieringa, Joep
Schlukebir, Henk, Gerard en Dirk
Bakker en niet te vergeten doelman Otto Uil. ,,We hebben het binnen Corenos vaak over keepers en
dan valt altijd de naam van Otto.
Dat was een geweldenaar in het
doel. Die was tot op het bot gedreven en was een man van duidelijke
afspraken. Wanneer er vervolgens
door een verdediger niet werd geluisterd, dan had die echt een probleem”, aldus Arie Knot.

Uitgeschakeld
Als ‘broekie’ ging het in het begin
echt fantastisch met het talent en
een lange carrière in het eerste elftal leek zich af te tekenen. Totdat
het in zijn vijfde seizoen als basisspeler mis ging en ook goed ook.
,,Ik raakte zwaar geblesseerd en
was daardoor geruime tijd uitgeschakeld. Ik was ondertussen al

Twaalf keer

druk met hun stoffeerbedrijf. Sven
zag dat de stoffeerbranche niet
echt zijn ding was en is weer terug
de techniekwereld ingegaan. En
Joran studeert aan de Hanze Hogeschool bedrijfseconomie en doet
het ook prima. Maar waar ik nog
het meest trots op ben is Emmie.
Dat was en is nog steeds de spil
binnen ons gezin. Ga er maar aanstaan, zeven mannen in huis waarvan er vijf met grote regelmaat
met een tas vol vuile was thuiskwamen. Want iedereen die de trainingsomstandigheden in Roodeschool een beetje kent, weet dat
het hier voor de komst van het
kunstgrasveld vaak meer ‘baggeren’ dan gericht trainen was. In
mijn periode als voetballer was het
bijvoorbeeld ondenkbaar dat er
bij slecht weer op het tweede veld
getraind mocht worden. Dat moest
dan op het stukje grond tussen de
beide velden. Wat dat betreft is
het kunstgrasveld voor Emmie een
paar jaar te laat gekomen. Geert
en Steffan voetballen niet meer en
Rob, in zijn jongere jaren een snelle linksbuiten, doet soms nog in
een lager elftal mee. Verder is hij
bestuurslid. En Sven en Joran hebben het geluk dat ze sinds november 2018 op kunstgras mogen trainen.’’
Arie Knot is een aantal jaren geleden jeugdleider binnen Corenos
geworden. ,,Dertig jaar geleden
kwam ik als koerier in dienst bij
GLS. Dat zorgde voor wisselende
diensten en ook werkten we toen
nog op zaterdag. Omdat ik iemand
ben die niet van half werk houdt,
wilde ik toen geen jeugdleider
worden. Toen Joran in de D-junioren kwam te voetballen had ik wel
de mogelijkheid om wat meer voor
Corenos te doen en ben ik jeugdleider geworden, samen met Arie
Duinkerken. Met Arie zat ik direct
op dezelfde golflengte en nog
steeds vind ik het jammer hij geen
trainerscursus is gaan doen. In
principe is hij namelijk de grondlegger van het huidige eerste elftal
geweest. Er spelen ondertussen zes
spelers in van de B-junioren waar
wij in het seizoen 2016-2017 kampioen mee zijn geworden. In dat
seizoen waren er al wat jongens
die soms met het eerste elftal meededen. Een jaar later heeft Corenos de keuze gemaakt om een echte verjonging door te voeren. Vorig
seizoen degradeerden we wel,
maar dat is misschien wel goed geweest. We deden toen een stap terug, wat ons in de toekomst misschien wel twee stappen vooruit
laat zetten’’, aldus Knot.

Toen de competite vanwege corona moest worden stilgelegd, had
Sven al twaalf keer raak geschoten
voor het eerste. Knot: ,,En daar waren zeker nog wel een aantal bijgekomen. Dat is iets waar ik oprecht
van kan genieten, maar dat heb ik
in alles wat mijn jongens doen. Zo
heeft Patriek al jaren een prima lopende slagerij in Uithuizen en hebben Geert, Rob en Steffan het

Samen met Emmie en schoonvader Geert Uil volgt hij het eerste
elftal in zowel uit- als thuisduels.
,,Wanneer ik ze dan zie spelen, kan
ik mij niet voorstellen dat wij qua
selectie onderdoen voor de vierdeklassers uit onze regio. Dus wat dat
betreft staat er naar mijn idee nu
een selectie waar Corenos nog jaren plezier aan kan beleven.”

werkzaam als chauffeur en dat bevorderde het genezingsproces uiteraard ook niet. Zo kwam er helaas al vroeg een einde aan mijn
loopbaan als voetballer. Ondertussen had ik Emmie, wat nu mijn
vrouw is, leren kennen en werden
we vervolgens de trotse ouders van
Patriek, Geert, Rob, Steffan, Sven
en later nog Joran. Ook dat zorgde
dat het zelf voetballen helemaal
voorbij was.’’
Knot staat bekend als een speler
die in zijn actieve periode altijd
‘op het randje’ speelde. Maar dat
moest in die tijd ook wel, vindt de
Roodeschoolster. ,,Zeker wanneer
er een derby op het programma
stond. Dan moest er strijd geleverd
worden en had je in ieder team
wel een paar echte ‘vuurvreters’
lopen. Daar was ik er ook een van
en bij mijn jongens zie ik dat in Joran wel een beetje terug. Die durft
ook op het randje te spelen, al gaat
hij er nu nog in zijn jeugdige overmoed weleens overheen. Maar dat
zie ik liever dan iemand die geen
strijd wil of durft te leveren. Daar
heb ik helemaal niets mee”, aldus
de oud-voetballer.

Zes zoons
Door de voetbalactiviteiten van
vijf van de zes zoons bleef hij bij
Corenos betrokken. ,,Patriek, onze
oudste, heeft nooit gevoetbald. Die
had daar niets mee en is al op jonge leeftijd als slager voor zichzelf
begonnen. De overige vijf hebben
allemaal gevoetbald of voetballen
nog. Zo spelen Sven en Joran in
het eerste elftal, waarbij Sven wel
een bijzonder verhaal is. Geert en
Sven waren in de jeugd allebei
keeper. Geert is op een gegeven
moment door een akkefietje bij
Corenos vertrokken en heeft vervolgens nog voor Loppersum en
Noordpool gespeeld. Sven werd
een paar jaar geleden de opvolger
van Willem Duinkerken, maar
raakte ongeveer drie jaar geleden
geblesseerd aan zijn schouder. In
die periode waren er al plannen
om samen met Geert en Rob een
stoffeerbedrijf op te starten. Ze
waren nog maar kort met het eigen
bedrijf gestart, toen hij ook nog tegen een knieblessure opliep. Toen
was hij wel even klaar met het
keepen en is hij in het tweede elftal als veldspeler verder gegaan.
Daar pikte hij vervolgens met grote regelmaat zijn doelpuntjes mee,
zodat hoofdtrainer Marco Pesiwarissa hem op een gegeven moment
voor het eerste elftal vroeg.’’
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

