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Vandaag in de abonneekrant

Gemeente wil inspelen op druk op woningmarkt

Ontwikkeling Munster in
Winsum wordt versneld
Hogelandster
dorpshuizen luiden
de noodklok

e 45,

00

per
half jaar

ULRUM - Dorpshuizen in de gemeente
Het Hogeland zijn door een stapeling
van maatregelen hard geraakt. Tijdens
de vorige week gehouden raadsvergadering luidde Hans van der Heide uit Ulrum namens de dorpshuizen
de noodklok. ,,Wij rekenen op een dorpshuizenbeleid dat het de
buurt- en dorpshuizen mogelijk blijft maken om hun belangrijke
functie te vervullen.” Vorige week sprak de gemeenteraad over het
dorpshuizenbeleid. Aanleiding waren een onderzoek dat de ...

WINSUM - De tweede en derde fase van het nieuwbouwplan
Munster in Winsum worden
versneld tot ontwikkeling gebracht. Dat heeft het college
van Het Hogeland vorige week
besloten.
Door de volgende fases van Munster eerder op te pakken, verwacht
het college in te kunnen spelen op
de toenemende druk op de woningmarkt in de regio Groningen.
Wethouder Eltjo Dijkhuis: ,,We
moeten ijzer smeden als het heet
is. Daarvoor is nu alle gelegenheid.
De stad Groningen en de regio
daar omheen kennen een over-

spannen woningmarkt. Daar kunnen we als gemeente Het Hogeland profijt van trekken. We kunnen de ‘overloop’ uit stad en regio
een alternatief bieden. Winsum is
een heel aantrekkelijke woonplaats op betrekkelijk kleine afstand van de stad. Maar ook in andere dorpen zien we kansen. Daarom gaan we ook daar de ontwikkeling van woningbouw versnellen.”

Projectopdracht
Voor de tweede en derde fase van
Munster heeft het college nu een
zogenaamde projectopdracht vastgesteld. Die moet leiden tot een geactualiseerd stedenbouwkundig

plan. Een definitief bestemmingsplan kan medio zomer 2021 door de
raad worden vastgesteld. Naar verwachting start de uitgifte van kavels in de fasen 2 en 3 eind 2021.
De verkoop van kavels in de eerste
fase van het plan aan de oostkant
van het dorp verliep erg voorspoedig. Met de bouw van negen woningen door een projectontwikkelaar
en vijf woningen van corporatie
Wierden en Borgen wordt die fase
afgerond.
De huidige bewoners van de wijk
en geïnteresseerden worden door
middel van een nieuwsbrief van de
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
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Visie Het Aanleg legt
de basis voor uitbreiding
WINSUM - De ontwikkelingsvisie voor bedrijventerrein Het Aanleg
in Winsum is woensdag vastgesteld door de gemeenteraad. Het
stuk is inmiddels overhandigd
aan enkele ondernemers en de
ondernemersvereniging. De visie is samen met gebruikers van
Het Aanleg en bewoners van de
nabijgelegen Schouwerzijlsterweg opgesteld. Aanleiding voor
het stuk was de vraag naar ...

Curvebank geplaatst
achter dijk Zoutkamp
ZOUTKAMP - Achter de dijk in
Zoutkamp is onlangs een zogenaamde curvebank geplaatst.
De bank is erg geschikt om vogels
te kijken omdat deze dieren door
de hoge rugleuning niet opmerken

dat er mensen zitten. Zo worden de
vogels niet afgeschrikt.
Vorig jaar heeft de provincie vanuit de stuurgroep Lauwersmeer dit
gebied ingericht voor recreatie. Er
werd onder meer een nieuw verhoogd pad aangelegd dat over een

oude geul langs twee nieuwe wierden loopt. Bezoekers kunnen hier
komen via een nieuw schelpenpad
dat over de dijk loopt. Als wandelaar passeert men hier vier schuttersputten uit de Tweede Wereldoorlog.
De inrichting van het recreatiegebied in Zoutkamp is onderdeel van
het project Rondje Lauwersmeer.
Dat is een fietsroute met een lengte
van 43 kilometer, waarbij men de
natuur
van
het
Lauwersmeergebied kan beleven. Bij het
Nationaal Park Lauwersmeer komen nog herkenbare entrees, nieuwe routebordjes, steigers voor watersporters en nieuwe fiets- en wandelpaden. De hele klus moet eind
volgend jaar klaar zijn.
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Corenos kraakt Potetos: 6-0
Ook de derde competitiewedstrijd heeft zaterdag voor Corenos de
volle buit opgeleverd. De ploeg van Marco Pesiwarissa, die midweeks al met TEO had afgerekend (4-2), had geen enkele
moeite met het bezoekende Potetos dat er met een 6-0 pak rammel nog genadig van af kwam.
Samen met VVK is Corenos de
lijstaanvoerder in de vijfde klasse D. Zaterdag wacht de confrontatie met opnieuw een stadse
ploeg, het als vierde geklasseerde GRC Groningen. Het was ...

Wethouder Bé Schollema is klaar voor de Dag van de Duurzaamheid. Foto: Jan Pitt.

Lopster scholen in teken
Dag van de Duurzaamheid
LOPPERSUM - Voor basisscholen in de gemeente Loppersum
stond vrijdag in het teken van
de Dag van de Duurzaamheid.
In samenwerking met IVN Natuureducatie biedt de gemeente Loppersum de scholen een
speciaal Dag-van-de-Duurzaamheidspakket aan.
Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en milieu): ,,Vanwege de
coronamaatregelen vieren we de
Dag van de Duurzaamheid dit jaar
anders dan anders. Maar dat
maakt het voor leerlingen niet
minder leuk of interessant. Samen
werken aan duurzaamheid en be-

ECOO klaar voor
de volgende stap
OUDESCHIP - Het bestuur van
Energie Coöperatie Oudeschip en
Omstreken heeft ECOO BV opgericht om de realisatie van zogenaamde dorpsmolens mogelijk te
maken.
De coöperatie wil deze molens realiseren door deel te nemen aan
het windpark Eemshaven. Het is
dan de bedoeling dat de opbrengst
van deze molens voor de Oudeschipsters de nadelen van het wonen in de buurt van een windpark
compenseert.

wustwording van duurzame mogelijkheden is ook in deze bijzondere
omstandigheden van belang. Zeker de jeugd willen we blijven betrekken bij het maken van duurzame keuzes voor de toekomst. Daar
past deze speciale actie voor de
scholen goed bij en we zijn blij dat
zoveel scholen meedoen.’’
In het pakket zit een voorleesboek
over de Dag van de Duurzaamheid,
maar ook andere materialen om de
komende periode op en rond de
school aan de slag te gaan met natuur en duurzaamheid. Zoals een
biodiversiteitsspel, het duurzame
huis boek en paddenstoelenpakketjes. De materialen worden aangeboden aan de groepen 8, maar
zijn ook te gebruiken door de andere groepen van de school. De
pakketten zijn vrijdag bezorgd.
De Dag van de Duurzaamheid is
onderdeel van een uitgebreid aanbod van natuur- en duurzaamheidsactiviteiten voor de bassischolen in de gemeente, in samenwerking met IVN Natuureducatie.

Vrouw zwaargewond bij ongeval
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Thomas Poll (Wehe) tekent
verbeterd contract bij de FC

De curvebank die in Zoutkamp geplaatst is.

FC Groningen heeft vrijdag het contract met Thomas Poll (19) uit
Wehe-den Hoorn opengebroken en verlengd. De linkervleugelspeler
tekende een nieuwe tweejarige verbintenis. In de overeenkomst tot
medio 2022 is een optie voor nog een contractjaar opgenomen. Poll
kwam reeds in vijf officiële wedstrijden in actie voor de Trots van
het Noorden en werd binnen de opleiding van FC Groningen ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Gebrek aan gogme levert
Usquert nederlaag op
Een behoorlijk verzwakt Usquert heeft zondagmiddag in Groningen
met 3-2 van Blauw Geel ‘15 verloren. Het was een nederlaag
die er waarschijnlijk niet was
geweest wanneer er bij de derde
goal van de gastheren wat slimmer met een spelsituatie was
omgegaan. Jan Blaauw moest als
trainer van Usquert tot vlak
voor de aftrap van het uitduel
tegen de Stadjers nog ...

USQUERT - Een automobiliste is zondagmiddag
zwaargewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de N363 in Usquert. De vrouw botste
tegen een boom, sloeg over de kop en belandde
vervolgens in de sloot. De hulpdiensten rukten
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Afscheid juf Will
van De Regenboog
BEDUM - Juf Will Beenes van cbs De Regenboog in Bedum heeft
woensdag haar 40-jarig jubileum gevierd. Om half negen arriveerde er een bus op school, waarmee de kinderen van haar klas, groep
3, haar ophaalden uit Onderdendam. Bij school werd ze opgewacht
door de overige kinderen en leerkrachten die haar toezongen, waarna ze over de rode loper feestelijk de school binnenging. De rest van
de dag kende nog meer feestelijkheden. Zo was er een voorstelling
van Martin Forget voor groep 3 en ‘s middags was er een feestelijke
bijeenkomst met het schoolteam.

NOORD-GRONINGEN - Alle Sinterklaasintochten die half november in de provincie Groningen georganiseerd zouden worden, zijn
wegens corona afgelast. Dat heeft
de Veiligheidsregio besloten. De
kans op besmetting is te groot,
vindt men. Scholen mogen zelf beslissen of en op welke manier ze
Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar
langs laten komen. Sint Maarten,
een ander kinderfeest, gaat woensdag 11 november wel door. De bedoeling is dat kinderen afstand
houden van de mensen bij wie ze
aanbellen. Ze kunnen bijvoorbeeld een tas bij de deur neerzetten en dan een paar stappen achteruit doen. Zo blijft de anderhalve meter afstand gewaarborgd.

met spoed uit. De brandweer heeft in afwachting
van de ambulancedienst eerste hulp verleend. De
vrouw is later met spoed naar het ziekenhuis in
Groningen gebracht.
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Hinsz-orgel Leens
heeft er de goede
wind weer onder
LEENS - Bijna geen orgel uit de barok ontkwam eraan:
modernisering in de jaren tussen circa 1800 en 1950. De
plaatselijke organist wilde een nieuwe sound op zijn instrument, of een technische nieuwigheid. In ónze tijd
worden zulke ingrepen aan een eeuwenoud artistiek product betreurd. Een paard of een keeshond op een schilderij van Frans Hals, of Johannes Vermeer worden toch
ook niet overgeschilderd in een zebra of modieus geknipte poedel? Een kerkorgel onderging hetzelfde lot als een
verwarmingsinstallatie: beviel die niet, dan aanpassen, of
vernieuwen. Geen klinkend kunstwerk dus, maar gewoon
een gebruiksartikel... Ook het wellicht meest beroemde
dorpsorgel van Nederland, in de Petruskerk van Leens,
ontkwam niet aan vernieuwingsdrang. Maar sinds kort
heeft het instrument, in restauratie, zijn eikenhouten
’longen’ terug zoals ze in 1733 werden gemaakt.
door Dirk Molenaar
Het Leenster orgel werd in 17331734 gemaakt door de Groninger
orgelmaker Albertus Anthoni
Hinsz, in opdracht van Anna Habina Lewe, weduwe Starkenborch,
Vrouw op Verhildersum. Zij was
de collatrix van de Leenster kerk,
oftewel de baas in alle kerkzaken.
Het orgel genoot al gauw landelijke bekendheid. De Goudse organist Joachim Hess die in 1747 in
Leens was geweest, meldt in zijn

Dispositiën (1774): … Leens, een
Dorp, waarlyk niet van de aanzienlykste, waarom ik ook als verbaast
stonde, toen ik voor de eerste maal
desselfs Kerk-Orgel in ’t oog kreeg,
en bespeelde, zo wegens desselfs
grootte als fraaiheid in gezigt en
gehoor.
Zoals dat destijds meer gebeurde,
gebruikte Hinsz bij de bouw iets
van het vorige instrument: drie zogeheten spaanbalgen, waar hij
twee bijmaakte. Van het pijpwerk
nam hij slechts tien pijpen over.
Ook in Leens ontkwam het orgel

dus niet aan vernieuwing. In 1844
maakte de orgelmaker G.P. Dik
een extra windkanaal van de balgen naar het instrument. En hij
verwijderde een hoog klinkend register voor een liefelijker geluid,
want de plaatselijke organist vond
het blijkbaar ‘opeens’ te scherp. In
1867 wijzigde de firma P. van Oeckelen het orgel op diverse punten.
De smaak ten aanzien van vroegere instrumenten was inmiddels beduidend anders geworden. Het waren echter altijd de plaatselijke organisten die verandering wensten.
In 1922 waren er opnieuw aanpassingen. De Dulciaan 8 vt, een fraai
origineel ‘toeterregister’, was nu
de klos. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door Jan Doornbos
die tevens opdracht kreeg de
grootste verandering in het bestaan van het orgel uit te voeren:
vervanging van de originele windvoorziening door een magazijnbalg. Bij zo’n compacte balg was
het bovendien veel eenvoudiger
om een elektrische windmachine
aan te sluiten. Zo’n balg heeft voor
een barokorgel echter consequenties voor de klank. Wat de authenticiteit ook geen goed deed, was
dat alle 248 pijpen in het front
toen werden vernieuwd. Naast
veel loze pijpen voor de sier, zijn
hier namelijk ook 109 klinkende
pijpen bij die feitelijk de basis-

I Jan Oostindiën bij het balghuis in de torenruimte, met de deels gereconstrueerde en vernieuwde stelling met nieuwe spaanbalgen en toebehoren. De horizontale windkanalen brengen de orgelwind van
de mondingen (achter de luikjes) van de vijf balgen naar een staand kanaal. Dit kanaal is aangesloten op de twee historische kanalen die onder de vloer naar het orgel gaan.

22 miljoen voor bruisend
cultuuraanbod Groningen
NOORD-GRONINGEN - Cultuur is van grote waarde voor
Groningen, daarom maken de
provincie en de gemeente Groningen zich de komende jaren
samen sterk voor een breed en
bruisend cultureel aanbod in
onze provincie. Men trekt hier
beide ruim 11 miljoen euro per
jaar voor uit. Dat is te lezen in
de cultuurnota’s.
Wethouder Paul de Rook van de
gemeente Groningen legt uit hoe
het zit. ,,We hebben het proces

voor de nieuwe cultuurnota ondanks de coronacrisis doorgezet,
net als de provincie en het Rijk.
Hiermee willen we duidelijkheid
voor de langere termijn bieden
aan de instellingen. Juist in een
mondiale crisis als deze dragen
kunst en cultuur bij aan de samenleving. Onze ambities en die van
de instellingen zijn juist nu van belang als stip op de horizon.”
De gemeente zet de komende jaren in op kunst en cultuur voor iedereen. Door het inzetten van cultuurcoaches en projecten als De
Wijk de Wereld dringt kunst en cul-

Concert Corstens en
Post in Klein Wetsinge
KLEIN WETSINGE - Chris Corstens en Kees Post zullen zondag optreden in de kerk van
Klein Wetsinge.
Kees Post en Chris Corstens improviseren en componeren in diverse
stijlen. Hun muziek is geïnspireerd
door jazz, klezmer, Afrikaanse, Caribische en klassieke muziek. ,,Onze aanpak is onorthodox met ruimte voor spontane invallen. Wij
schuwen geen enkel podium en
houden van de interactie met het
publiek”, zeggen de twee.
Kees Post (1955) studeerde klassiek piano, ontwikkelde zich in de
jazzimprovisatie en won in 1987
een jazzprijs in Groningen voor
zijn uitzonderlijke en originele
vertolkingen van de muziek van
Thelonious Monk. Hij arrangeerde
de laatste cd (The legend) van de
Keizer van het jiddische lied: Leo
Fuld. Verder werkte hij als pianist

en producer twee jaar in Ghana en
speelde op internatonale jazzfestivals.
Chris Corstens (1964) studeerde
saxofoon in Antwerpen en het conservatorium van Tilburg en kreeg
improvisatielessen van Misja Mengelberg. Hij speelde op jazzpodia
en festivals in binnen en buitenland. Naast de tenorsax bespeelt
hij ook de alt- en sopraansax en
dwarsfluit. Corstens is ook werkzaam als componist van onder andere filmuziek en begeleider in
theater. Net als Post werkte hij in
Afrika. In het geval van Corstens
was dat niet Ghana, maar Senegal.
En net als zijn muzikale kompaan
heeft hij klezmer gespeeld. Waar
Post speelde met Leo Fuld, deed
Corstens dat in Jeruzalem met
Ofer Golany.
Het concert in Klein Wetsinge begint om 15.30 uur. Reserveren kan
via kleinwetsinge@blgroningen.nl.

tuur door tot in de wijken en dorpen. Daarnaast is er oog voor de inwoners met een kleine beurs: samen met de gesubsidieerde instellingen worden financiële drempels
verder weggenomen.
Ook wordt de openbare ruimte
waar iedereen zich in beweegt nog
beter ingezet als podium of tentoonstellingsruimte. Zo struikelt
men bijna letterlijk over de kunst
op straat. Er komen nieuwe kunstprojecten in de publieke ruimte en
festivals en voorstellingen in de
buitenlucht worden ondersteund.
Zo is kunst en cultuur daadwerkelijk voor iedereen.
De provincie vindt het belangrijk
een bruisend en vernieuwend cultuuraanbod in Stad en Ommeland
te stimuleren. Groningen heeft
veel te bieden aan kunst, cultuur
en evenementen, met daarnaast
een enorme historische rijkdom.
Om cultuur en vrijetijdseconomie
meer te verbinden krijgen meer
evenementen een structurele subsidie.
Voor de provincie is het versterken van de erfgoedsector belangrijk. Een aantal instellingen krijgt
daarom een hogere subsidie, ten
opzichte van het advies van de
Kunstraad. Ook onderzoekt de provincie de mogelijkheid van een
dienstencentrum om zo vakkennis
en menskracht makkelijker en
goedkoper beschikbaar te maken.
Gedeputeerde Cultuur Mirjam
Wulfse vindt het belangrijk dat
cultuur beschikbaar is voor alle
mensen, of men nu midden in de
stad woont op het het Hogeland.
,,Een stevige erfgoedsector en verbinding met vrijetijdseconomie
vinden we bijvoorbeeld erg belangrijk. Daar zien we kansen. We
willen ook mogelijkheden bieden
voor de cultuursector om incidentele subsidieaan te vragen voor
nieuwe, verrijkende en verbindende initiatieven. Daar maken we de
komende tijd meer werk van. Dat
is goed voor Groningen.’’

Het Hinsz-orgel, sprakeloos wachtend op de 1842 pijpen. Op de banken liggen achterluiken van het instrument die nog in de was moesten.

I

klank van het orgel vormen.

Restauratie
In 1968 voltooiden de Gebr. van
Vulpen een omvangrijke restauratie waarbij de dispositie (de 27 verschillende registers) werd teruggebracht naar die van 1733. De balg
en de frontpijpen uit 1922 bleven
gehandhaafd, want het begrip ‘terug naar authenticiteit’ deed toen
nog te weinig opgeld. De laatste
tien jaar deed de Stichting Hinszorgel Leens nadrukkelijker mee
met het ‘omdenken’ naar correctie
van eerdere ingrepen. Bij een naderende groot onderhoudsbeurt
zou moeten worden bekeken hoe
het orgel meer bij zijn oorspronkelijkheid zou kunnen komen. Temeer omdat het instrument na
1968 in binnen- en buitenland grote bekendheid had gekregen door
de jaarlijkse orgelconcerten en radio-, plaat- en cd-opnames. Er werd
een orgeladviseur aangetrokken,
Henk de Vries, die een rapport
schreef. Vorig jaar was het zover:
naast een subsidie voor groot onderhoud was er een extra provinciale subsidieronde waarbij Leens
in de prijzen viel. Groot onderhoud
werd nu een kleine restauratie
met reconstructie van de vroegere
windvoorziening. In april vorig
jaar werd gekozen voor Orgelmakerij Reil BV uit het Gelderse
Heerde.

den van de Stichting Hinszorgel
Leens in de was gezet. Met enige
schrik werd ontdekt dat er aan het
houtsnijwerk veel meer herstelwerk moest gebeuren dan was
voorzien. Een ervaren houtsnijder
woont vlak in de buurt: Tico Top
uit Kruisweg. Begin september begonnen de werknemers van Reil
met het weer inbouwen van de gerestaureerde orgeldelen, met hierbij de deels gereconstrueerde balgstelling met nieuwe spaanbalgen.
De komende tijd wordt er aan de
klank gewerkt, want met weer ‘oude’ wind, in het orgeljargon gaat
het nooit over lucht, moet het pijpwerk op de gerestaureerde windladen deels weer worden aangepast.
De inzichten zijn nu ook ánders
dan bij de vorige restauratie. Dit
geldt tevens voor de drie registers
die bijna geheel in het front (uit
1922) staan. Die pijpen worden nu
opnieuw geïntoneerd, met als vergelijking de originele registers van
het Hinsz-orgel (1731) van Zandeweer.

Oudgediende
In Leens is er iemand die zowel de
orgelrestauratie van 1968 als die
van dit jaar bewust heeft meegemaakt. Bovendien is hij tot op de
dag van vandaag zeer betrokken
bij al het gebeuren in en om de
Petruskerk. Dat is Jan Oostindiën,
geboren en getogen in Zoutkamp.
Oostindiën: ,,Op 1 april 1962 ben ik

met mijn werkzaamheden in
Leens begonnen, de verhuizing
volgde in maart 1964. Gezien mijn
administratief werk werd ik al snel
benaderd om tot het College van
Kerkvoogden en Notabelen van de
hervormde gemeente Leens toe te
treden en in die functie heb ik
kunnen zien hoe het binnenwerk
van het orgel eind 1964 werd afgevoerd voor restauratie naar
Utrecht. De heringebruikneming
was op 28 april 1968. Drs. Anne
Risselada werd benoemd tot organist en hij was het die bij mij
kwam met het verzoek om een concertserie te organiseren. Tot dat
moment had ik totaal niets met orgels en orgelmuziek. Door dit initiatief is het geluid uit de orgelpijpen voor mij aardig helderder geworden. En is er dus sinds 1968
een wijd en zijd bekende concertserie ontstaan.” Oostindiën werd
tevens de penningmeester en dit is
hij na 52 jaar nog steeds. De serie
werd uitgebreid en er kwamen regelmatig ook buitenlandse organisten bij. Oostindiën: ,,Van april
1968 tot april 1975 liep de organisatie via de hervormde gemeente
Leens. Mede om subsidietechnische reden en om een wat meer
neutrale binding te krijgen met de
concertbezoekers is toen de Stichting Hinszorgel opgericht. Een bijkomend voordeel was dat hierdoor
gemakkelijker bestuursleden van
buiten konden worden aangetrok-

ken. Vandaar dat van de zeven
huidige bestuursleden er slechts
twee in Leens wonen.”

10.000 euro tekort
De Stichting Hinszorgel heeft geluk gehad met de extra subsidie,
maar gaandeweg de restauratie
kwamen er extra zaken voorbij die
ook nog dienden te gebeuren,
waardoor ook sommige stelposten
moesten worden geschrapt. Het
extra werk aan het houtsnijwerk
was ook onvoorzien. Oostindiën:
,,Ondanks de subsidies van diverse
instanties van 290.000 euro, de giften van onze donateurs, groot 8400
euro en een eigen bijdrage van
100.000 euro, resteert er nog een
tekort van 10.000 euro.”
De Stichting hoopt dat het ontbrekende geld er nog komt en dat er
nog cultuurliefhebbers zijn die dit
financiële gat willen helpen dichten.
Eind april zal het gerevitaliseerde
orgel met frisse ‘oude’ adem laten
horen dat het nu dichter bij 1733
is, maar vérder in de tijd de kerkzang kan ondersteunen en muziek
van alle eeuwen kan laten horen.
Op de website www.hinszorgelleens.nl is over de activiteiten van
de stichting meer te vinden. Daar
is bijvoorbeeld ook te lezen hoe
(amateur)organisten volgend jaar,
met inachtneming van een paar regels, zelf ook eens vol op het orgel
van Leens mogen gaan.

In het afgelopen najaar werd nagenoeg het hele binnenwerk van het
orgel uitgenomen en naar de orgelmakerswerkplaats gebracht. De
magazijnbalg blies zijn laatste
adem uit en werd op zijn kant gezet, in afwachting op een nieuw
luchtig leven elders. Deze zomer
stond er een grote steiger voor het
orgel. De kas werd toen door zelfwerkzaamheid van de bestuursle-

Mark Lotz Trio
naar Feerwerd
FEERWERD - Het Mark Lotz
Trio zal zondagmiddag 25 oktober een optreden verzorgen in
de kerk van Feerwerd, in het
kader van de concertserie Jazz
in Feerwerd.
Mark Alban Lotz is een internationaal bekende fluitist. Zijn
muziek is zeer veelzijdig en gaat
van jazz tot wereldmuziek en
klassieke muziek. Improvisatie
speelt daarbij een belangrijke
rol en gaat vaak gepaard met
een verrassende toepassing van
zijn instrument. In 2018 ging hij
voor een aantal concerten en
masterclasses naar Polen, waar
hij de jonge bassist Grzegorz
Piasecki en drummer Wojciech
Bulínski ontmoette, waarmee
hij de cd The Wroclaw Sessions
maakte. Deze cd werd vorig
jaar bekroond door het gerenommeerde New York Jazz Record Magazine. In Feerwerd
wordt muziek van deze cd gespeeld. Door de coronacrisis
lukt het de Poolse leden van het
trio niet om naar Nederland te
komen. Zij worden voor deze gelegenheid vervangen door twee
talenten uit de Nederlandse
jazz: bassist Glenn Gaddum, die
toerde met onder anderen José
James en Anouk, en drummer
Jamie Peet, die onlangs werd
uitgeroepen tot beste jazzdrummer van de Benelux.
In verband met de coronavoorschriften worden er twee achtereenvolgende concerten gegeven:
een om 14.30 uur en een om
16.15 uur. Reserveren wordt
sterk aanbevolen en is via info@jazzinfeerwerd.nl.

Roon Staal komt
naar Tinallinge
TINALLINGE - Roon Staal komt
donderdag 29 oktober voor twee
optredens naar de kerk van Tinallinge (aanvang 19.00 en 21.00 uur).
Hij brengt covers en eigen werk.

Dijkdoorgang bij Hornhuizen van Reinier van den Berg.

Kunstdagen Den Andel
bieden voor elk wat wils
DEN ANDEL - De 11e editie
van de Kunstdagen in Den Andel staat in het teken van diversiteit. Dit jaar zijn er meer verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigd dan ooit.
Zo is er toonkunst, film, soundwriting, multi-media en fotografie te
bewonderen, naast beeldhouwwerk, schilderkunst, tekeningen,
etsen en sieraden.
De 19-jarige Frederique Kraus is
de jongste deelnemer aan de
Kunstdagen. Zij is multimedia
kunstenares en fotografe en studeert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Voor deze expositie laat
zij zich inspireren door de leegte
en het weidse van het Hogeland.
De in Den Andel woonachtige Herbert Weber is graficus-etser. Hij
toont prenten die bijna altijd anders zijn dan gepland. De kijker
heeft ruimte voor eigen interpretatie. In de kerk van Den Andel exposeert Marjoke Kuipers met grafiet-tekeningen op papier. Zij is gegrepen door de coupures in de dijken rondom Warffum als uiting
van de lijfelijke strijd tegen het
water.
Anjet van Linge laat in de kerk
een werk zien dat zij tijdens de

manifestatie Monnikenwerk maakte naar aanleiding van de weidingskruizen in de kerk van ’t
Zandt. De grote doeken die Theo
Leijdekkers uit Pieterburen schildert worden contrastrijk geëxposeerd met de kleine intieme werken van Marc de Groot.
In De Holm presenteren de multimedia-mannen Joop Nolles en Jos
Hoes hun creatieve geluids- en
filmmaaksels. Het begin van hun
samenwerking dateert van vele jaren geleden. Goud- en zilversmid
Bram van Huis heeft Reinier van
den Berg uitgenodigd. Hij maakt
schilderijen, houtsnedes en objecten. De vorm is sterk vereenvoudigd, teruggebracht tot de basis.

Nieuw kunstgroeplid Marjolijn
Mellema is violiste en gespecialiseerd in Oost-Europese muziek.
Zij geeft een kijkje in het ‘atelier’
van de toonkunstenaar. Naast het
schilder- en beeldhouwwerk van
Klaske van Wijk exposeert Margriet Nepveu haar figuratieve
werk met dieren als inspiratiebron.
De Kunstdagen worden op 17, 18,
24 en 25 oktober gehouden. Bezoekers zijn tussen 12.00 en 17.00 uur
welkom. De locaties zijn voorzien
van hygiënische voorzieningen en
er is een bezoekerslimiet. Meer informatie is te vinden op www.kunstgroephethoogeland.nl.

WadAap presenteert album
DEN ANDEL - De uit Den Andel afkomstige rapper WadAap (echte
naam Richard de Bruin) zal zaterdag 28 en zondag 29 november zijn debuutalbum presenteren in jongerencentrum Simplon in Groningen.
Het hipholalbum Planeet van de Aap verscheen op 25 september met
gastbijdragen van onder anderen Engel, MC DRT en Kid Anarkist. De
beats zijn verzorgd door de Groningse Planet Monkey. In Simplon brengen WadAap en Planet Monkey het hele album van begin tot eind ten
gehore. De show op zaterdag start om 20.30 uur, een dag later begint
het optreden om 15.30 uur. Op bijgaande foto WadAap (links) met Planet Monkey.
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Streekmarkt op
Verhildersum
Leens
WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

LEENS - Op Landgoed Verhildersum in Leens wordt
zaterdag weer een streekmarkt gehouden. Bezoekers
zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom. Op de markt
kan men terecht voor allerlei ambachtelijke heerlijkheden. De standhouders vertellen graag de verhalen
over producten als ambachtelijk biologisch brood,
worst en boerenkaas, eieren van scharrelkippen, honing, mosterd, chutney’s en kruiden en koolzaadolie.
De Zonneakker staat voor de allerlaatste keer op de
streekmarkt van Verhildersum. Kruidenvrouw Isolde Schötz (foto) gaat emigreren.
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Winsum in
foutenfestival
langs Zeerobben
Winsum heeft de eerste overwinning van het seizoen te
pakken. In een rommelig duel vol verdedigingsfouten en
kolderieke situaties was het team van trainer Bert Vos
zaterdag met 6-2 te sterk voor Zeerobben. De zege van
de Winsumers was verdiend, maar geflatteerd.
potentie”, aldus Vos.

door Ronald Veenstra

Kwartje

Met twee punten uit drie wedstrijden kende Winsum een wat stroeve start van de competitie. Het zat
de ploeg ook bepaald niet mee. Tegen Broekster Boys (2-2) en Leeuwarder Zwaluwen (3-2 nederlaag)
zorgden late tegentreffers voor
kostbaar puntenverlies, terwijl de
Winsumers vorige week op bezoek
bij Oranje Nassau méér hadden
verdiend dan een doelpuntloos gelijkspel. De ploeg was zaterdag
dan ook gebrand op een overwinning. Die moest gestalte gaan krijgen tegen Zeerobben, een tegenstander die vorig seizoen in Winsum nog vrij eenvoudig met 3-0
werd verslagen. Toch was Winsumtrainer Bert Vos op zijn hoede voor
de Harlingers. ,,Een team met veel

Uiteindelijk zou het kwartje voor
Winsum eens een keer de goede
kant opvallen, al zag het daar aanvankelijk niet naar uit. In de zevende minuut leidde Winsum-doelman Wouter Meijer met een gruwelijke blunder de openingstreffer
van Zeerobben in. Meijer leek een
voorzet vanaf de linkerkant eenvoudig te kunnen onderscheppen,
maar kwam in botsing met verdediger Hans Zwakenberg en liet de
bal glippen. Via het been van Dylan Drent rolde de bal vervolgens
tergend langzaam over de doellijn.
Langs de zijlijn zag Vos de bui alweer hangen. ,,Hier werd ik niet
vrolijk van, en de direct betrokkenen waarschijnlijk nog minder.”
Amper een minuut later stond het

Middelstum weet
zich niet te belonen
Middelstum heeft zichzelf in de
uitwedstrijd tegen Lycurgus zaterdag niet weten te belonen.
In Groningen ging Middelstum
in de tachtigste minuut nog
met 0-2 aan de leiding maar na
negentig minuten stond er een
2-2 eindstand op het scorebord.
Op sportpark West End begon
Middelstum prima aan het duel tegen Lycurgus. De bezoekers
creëerden zich al vlot wat mogelijkheden in een helft waarin het
steeds ook meer de bovenliggende
partij was. Dat zorgde halverwege
de eerste helft voor een op dat moment zeer verdiende voorsprong.
Bij een goed uitgevoerde aanval
was Mateo Milkovic het eindstation en stond het 0-1 voor Middelstum. Na de openingsgoal van Milkovic bleef Middelstum het betere
van het spel houden, maar wist het
voor de rust niet meer te scoren.
Omdat ook Lycurgus qua aanvalsspel maar weinig potten kon breken brak de rust aan met een 0-1
stand.
Die stand bleef ook na de pauze

lange tijd staan. Beide ploegen
kregen wel wat mogelijkheden
maar meer ook niet. Maar in de
70e minuut werd het anders toen
Gerard Brontsema een foutieve
pass onderschepte en Romke Korpershoek een niet te missen kans
op de 0-2 bood. De linkerspits deed
wat hij moest doen.
Na de tweede goal van de gasten
ging Lycurgus furieus op jacht
naar eerst de aansluitingstreffer
die in de tachtigste minuut op het
scorebord kwam te staan. Het was
een treffer die er voor zorgde dat
de gastheren nog meer gas gaven
om ook de gelijkmaker achter
doelman Nick Verkerk te prikken.
Iets wat de thuisclub uiteindelijk
in de extra tijd ook lukte. Dat zorgde uiteindelijk voor een 2-2 eindstand in een wedstrijd waar Middelstum-trainer Frank Konneman
na afloop van vond dat zijn ploeg
zich onvoldoende had beloond.
,,We kregen voldoende kansen op
meer goals maar die lieten we helaas liggen. En dan is het heel erg
zuur wanneer je dan in de extra
tijd toch nog de 2-2 moet incasseren.”

echter alweer gelijk. Spits Rick
Schaaphok kreeg van de lankmoedige Zeerobben-defensie alle tijd
om in het strafschopgebied de bal
te controleren en een hoek uit te
kiezen: 1-1.

Vrije doortocht
Na deze spectaculaire openingsfase probeerden beide ploegen op
het winderige Geert Reinders
Sportpark wat controle over de
wedstrijd te krijgen. De bezoekers
uit Harlingen slaagden daar het
best in. Halverwege de eerste helft
herstelde doelman Meijer zich
knap van zijn eerdere fout door
Zeerobben-spits David van der Pol
van scoren af te houden, even later
greep Meijer kordaat in bij een gevaarlijke voorzet van Dylan Drent.
Pas na een half uur spelen dook
Winsum weer eens gevaarlijk op
voor het Friese doel. Max Heijnen
ontsnapte aan de buitenspelval en
kreeg vrije doortocht richting doelman Jouke Bosje. In plaats van de

Gouden wissel
bezorgt SIOS
drie punten
Een gouden wissel heeft SIOS
zaterdag de zege opgeleverd tegen ONR. Want met twee goals
en een assist was Rindert Havinga het ‘goudhaantje’ in Roden
waar SIOS met 1-3 wist te winnen
Na de openingsgoal van de
thuisploeg kon Stefan Bultena
door een kuitblessure niet verder. Hij werd vervangen door
Rindert Havinga. De invaller
stond nog maar koud in het veld
of hij zorgde met een prima assist dat Rohan Dijk in de 32e
minuut de 1-1 op het scorebord
kon schieten. Maar nog in de
eerste helft liet Rindert Havinga nog twee keer van zich horen. De invaller was namelijk
niet alleen verantwoordelijk
voor de 1-2 voorsprong maar
scoorde vlak voor het rustsignaal ook nog eens de 1-3.
Dat werd ook de eindstand.
SIOS-trainer Henk Alssema was
tevreden. ,,We speelden tegen
een prima ONR en hadden het
zeker in de eerste twintig minuten moeilijk. Maar wanneer je
dan door een gouden wissel toch
met 3-1 weet te winnen, moet je
gewoon tevreden zijn.”

Eerste resultaten onderzoek
zeedijk Lauwersoog positief
LAUWERSOOG - De eerste resultaten van het onderzoek
naar zanderosie onder de zeedijk bij Lauwersoog zijn positief.
Wetterskip Fryslân heeft samen
met Deltares en Fugro onderzoek
gedaan naar het faalmechanisme
piping (zanderosie onder de dijk)
aan de Friese Waddenzeekust. De
eerste resultaten zijn positief en
verkleinen mogelijk de opgave
van de dijkversterking KoehoolLauwersmeer. Het onderzoek is
onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Vorige maand onderzocht men wat
de sterkte van het getijdenzand
aan de Friese Waddenzeekust is en
of faalmechanisme piping kan ontstaan. Dat is het ontstaan van tunnels onder de dijk door kwelwater

tijdens hoogwater. Uit eerdere onderzoeken zijn namelijk aanwijzingen naar voren gekomen dat getijdenzand minder gevoelig is voor
het ontstaan van piping dan rivierzand.
Het onderzoek is uitgevoerd op
een natuurlijke afzetting, wat de
proef uniek maakt. Tijdens de
proef is in de zandlaag stapsgewijs
een verhoogde waterdruk gecreëerd. Per stap is vervolgens het
effect op de zandlaag gemonitord.
De eerste resultaten van deze monitoring zijn veelbelovend. Het
faalmechanisme piping is tijdens
de proef niet opgetreden. Dit betekent dat getijdenzand minimaal
twee keer minder gevoelig is voor
het ontstaan van piping dan rivierzand.
De komende maanden werken
Deltares en Fugro verder aan het
onderzoek om de sterkte van getij-

denzand aan te tonen. Er worden
gedetailleerde data-analyses van
de proef gemaakt en laboratoriumproeven uitgevoerd. Begin volgend
jaar start vervolgens een grotere
praktijkproef in de Hedwigepolder in Zeeland.
De resultaten dragen bij aan het
beter beoordelen van het faalmechanisme piping voor een derde
van de dijken in Nederland, waaronder de Waddenzeedijken. Zo
zijn de resultaten direct van toepassing op het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer, dat
zich in de verkenningsfase bevindt.
Het onderzoek is een onderdeel
van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om
Nederland te beschermen tegen
overstromingen.

Winsumer-middenvelder Raul Seano Bello is weer eens ontsnapt aan de gatenkaasverdediging van Zeerobben en staat oog in oog met
de Friese doelman Jouke Bosje. Foto: Ronnie Afman.

I

bal breed te leggen op de meegelopen Wouter Bloem ging Heijnen
voor eigen succes, maar Bosje kon
redding brengen. Even later werd
het alsnog 2-1, en wederom ging
hier een kolderieke situatie aan
vooraf. Een hoge voorzet van Heijnen leek een simpele prooi voor
Bosje, maar de Friese goalie tastte
mis. Rechtsback Brent de Groot
schrok bij de tweede paal van het
gestuntel van zijn doelman en verzuimde voor opruiming te zorgen,
waarna Wouter Bloem zag hoe de
bal met meer geluk dan wijsheid
via zijn voet het doel in caramboleerde. Het betekende voor Bloem
de honderdste competitietreffer
uit zijn carrière, en waarschijnlijk
tevens de lelijkste.

Ontketend
Winsum was plotseling ontketend
en nog voor de rust voerde de
thuisploeg de score op naar 4-1.
Heinze Andringa kopte een hoek-

schop van Bloem tegen de touwen
en in de blessuretijd van de eerste
helft maakte Bloem zijn tweede
doelpunt van de middag door vanaf links naar binnen te trekken en
met zijn rechterbeen fraai raak te
schieten in de verre hoek.
In de tweede helft kwam Zeerobben al snel weer enigszins terug in
de wedstrijd, al kreeg het daarbij
de hulp van Winsum-middenvelder Stan Buikema. Hij gleed de bal
na een voorzet van Brent de Groot
ongelukkig langs zijn eigen doelman: 4-2. Het duel leek in deze fase nog alle kanten op te kunnen, al
bleef een Friese stormloop uit.
Sterker nog: Winsum kreeg meer
en meer grip op het middenveld en
stichtte regelmatig gevaar in de
aan alle kanten rammelende Zeerobben-defensie. Zo kopte Rick
Schaaphok, uitstekend spelend als
kapstokspits, op de lat na een goede voorzet van Wouter Bloem. Aan
de andere kant had Zeerobben-

Stedum deelt de
punten met TEO
Stedum heeft zaterdag een
punt overgehouden aan de derby tegen buurman TEO. Het
werd 3-3 in Ten Post. Stedumtrainer Robert Benes kon daar
prima mee leven.
Stedum begon heel erg slecht aan
het duel. De Stedumers keken na
zeventien minuten, door twee
goals van Emiel Kruger, al tegen
een 2-0 achterstand aan. Na deze
twee vroege goals voor de thuisploeg gooide Stedum meer strijd
in het duel en dat resulteerde in de
28e minuut in de 2-1 die werd gescoord door Tiemen Dijk. Acht minuten later stond het 2-2 toen Robbert Slager TEO-keeper Florian
Verduijn wist te passeren. In de
41e minuut werd het nog mooier
voor de bezoekers toen Matthijs
Colstee de stand op 2-3 bracht.
Maar ook deze stand bleef niet
lang op het scorebord staan want
in de 45e minuut bepaalde Emiel
Kruger met zijn derde treffer de

Doopsgezinden
niet bijeen
EENRUM - De bijeenkomst van de
gespreksgroep van de voormalige
doopsgezinde gemeente Eenrum,
die woensdag zou worden gehouden in het dorpshuis, gaat niet
door omdat de coronabesmettingen in rap tempo oplopen. Dat
heeft de voormalige kerkenraad in
overleg met dominee Geert Brüsewitz besloten. Vooralsnog blijft de
bijeenkomst van 25 november nog
wel op de agenda staan

ruststand op 3-3.
Na de thee waren beide ploegen
bereid om nog meer strijd te leveren wat een boeiend duel opleverde. Het werd een tweede helft
waarin Siebrand Dijkema, door
personele problemen aan de kant
van de Stedumers, zijn rentree
maakte. Een rentree die de spits
bijna met een doelpunt had bekroond. Omdat ook TEO, mede
door prima keeperswerk van Tomas Reeker, niet meer wist te scoren bleef het bij de 3-3.

aanvoerder Patrick Amels de aansluitingstreffer op zijn schoen,
maar hij schoot de bal vanuit een
corner recht in het gezicht van
doelman Meijer. Die was even
groggy, maar kon de wedstrijd na
een korte blessurebehandeling
hervatten.

Strijdbijl begraven
Nadat Rick Schaaphok (zijn inzet
ging na een scrimmage over het
doel) en Raul Seano Bello (kopbal
net naast) kansen op de bevrijdende 5-2 hadden laten liggen, maakte
Bello een kwartier voor tijd alsnog
aan alle onzekerheid een eind. De
middenvelder profiteerde van een
nieuwe flater in de verdediging
van Zeerobben. Na een volstrekt
onschuldige voorzet vanaf de linkerkant poeierde centrumverdediger Ane Schaap tegen zijn eigen
paal, waarna de bal precies voor
de voeten van Bello viel. Hij kon
eenvoudig scoren. Zeerobben begroef hierop de strijdbijl en met
iets meer nauwkeurigheid in de
eindpass had Winsum in de slotfase nog kunnen uitlopen naar een
monsterzege. Maar diep in blessuretijd vond alleen Raul Seano
Bello nogmaals het net. Daarmee
bepaalde hij de eindstand op een
toch ietwat geflatteerde 6-2. ,,Een
uitstekende overwinning”, aldus
een opgeluchte trainer Bert Vos na
afloop. ,,We hebben de wedstrijd
goed opgebouwd, zowel qua veldspel als qua kansen. Hier ben ik
heel blij mee.”
* Winsum-Zeerobben 6-2 (4-1). 7.
Drent 0-1, 8. Schaaphok 1-1, 36.
Bloem 2-1, 38. Andringa 3-1, 45+2.
Bloem 4-1, 49. Buikema 4-2 (eigen
doelpunt), 75. R.S. Bello 5-2, 90+4.
R.S. Bello 6-2.
Scheidsrechter: R. Brinkman. Gele
kaarten: Zwakenberg (Winsum),

Oosterbaan, Attema (Zeerobben).
Winsum: Meijer; Andringa, Pannekoek, Zwakenberg, J. Bello; Buikema, R.S. Bello, Hoff (86. Villalta);
Heijnen (90+1, Van Dijk), Schaaphok, Bloem (83. Kauw).
Zeerobben: Bosje; De Groot,
Amels, Schaap, Oosterbaan; Jarjour, Gonzalez (46. Attema), Feenstra; Drent, Van der Pol, Dommerholt (73. Draaisma).

vv Eenrum
voetbalt en
traint niet meer
Het bestuur van voetbalvereniging Eenrum heeft alle activiteiten voorlopig afgelast. Dat betekent dat er sowieso tot en met
18 oktober niet word getraind of
gespeeld. De corona-uitbraak is
hier de oorzaak van.
,,Het aantal besmettingen
neemt helaas met de dag toe en
nu zelfs heel dichtbij. We hebben binnen onze kleine gemeenschap met meerdere coronagevallen te maken. Als voetbalclub zijn wij een belangrijke
plaats binnen onze gemeenschap. Daarom zijn wij als bestuur van mening dat wij alles
in het werk moeten stellen om
een eventuele verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Better safe than sorry! Hoe
vervelend wij het als bestuur
ook vinden, wij voelen ons genoodzaakt om voorlopig alle
wedstrijden en trainingen te laten vervallen. Na 18 oktober
gaan wij de dan actuele situatie
beoordelen’’, laat het bestuur
weten.

Nieuwe isolatielaag op
onderkomen ijsclub Usquert
USQUERT - Het dak van het
verenigingsgebouw van de ijsclub in Usquert is onlangs voorzien van een nieuwe isolatielaag.
Het gebouwtje dateert van 1989 en
in die tijd was er nog geen sprake
van strenge isolatienormen. Omdat
de ijsvereniging zelf niet over voldoende financiële middelen be-

schikte om dit project zelf te bekostigen, heeft men subsidie aanvraagd bij de gemeente Het Hogeland en het Loket Leefbaarheid
van het Nationaal Programma Groningen. Beide aanvragen zijn gehonoreerd. Dat betekent dat de ijsclub in de toekomst veel minder
stookkosten heeft.

werkzaamheden zelf uitgevoerd.
De bestuursleden hebben alle
voorbereidende werkzaamheden
verricht en een medewerker van
Jansen heeft daarna de bitumen
dakbedekking aangebracht. Hierdoor is men er goed in geslaagd de
kosten beperkt te houden.

Samen met Technisch Centrum
Jansen uit Uithuizen heeft men de

De ijsclub gaat nu kijken of men
nog meer isolerende maatregelen
kan nemen.

Noorderlijk
Belastingkantoor
naar Haren

De zeedijk bij Lauwersoog (foto: Rijkswaterstaat).

HAREN - Het Noordelijk Belastingkantoor gaat verhuizen naar
het voormalig gemeentehuis in Haren. Op dit moment zit het Noordelijk Belastingkantoor aan de
Trompsingel in Groningen. De
nieuwe locatie voldoet beter aan
de huisvestingswensen. De verhuizing wordt rond het einde van het
jaar verwacht.
Het Noordelijk Belastingkantoor
heft en int de belastingen voor de
waterschappen
Noorderzijlvest,
Hunze en Aa’s en Wetterskip
Fryslân en de gemeenten Groningen, Delfzijl, Loppersum en Appingedam.

De klus is geklaard door vrijwilligers van de ijsclub en een medewerker van Technisch Centrum Jansen uit Uithuizen.
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Sport

Bedum afgetroefd
door Gorecht (0-4)
SV Bedum heeft zaterdag op eigen veld met 0-4 van een
veel sterker Gorecht verloren. Het duel werd eigenlijk al
in de laatste vijf minuten van de eerste helft beslecht
toen Gorecht door de thuisploeg een handje werd geholpen bij de eerste twee doelpunten. Een onnodig weggegeven strafschop en een onder druk gemaakt eigen doelpunt leverde de bezoekers al voor de thee een 0-2 voorsprong op.
door Auke Zoethout
De thuisploeg stond onder leiding
van assistent-trainer Bas Groeneveld. Het bestuur van de Bedum
en hoofdtrainer Remy van der Wal
hadden vorige week in gezamenlijk overleg besloten dat het verstandig is om het hoofdtrainerschap door iemand anders te laten
doen. Persoonlijke omstandigheden van de trainer liggen daaraan
ten grondslag. De komende weken
zal Groeneveld voor de groep
staan. Die periode zal worden gebruikt voor het werven van een interim-trainer voor de rest van het
seizoen. Groeneveld is niet in het
bezit van de voor een tweede klasser vereiste papieren.
SV Bedum kent een slechte start
van de competitie. De ploeg is nog
niet op volle sterkte. Van Drenthina werd verloren en tegen Oosterwolde werd met 1-1 gelijk gespeeld. De ploeg staat dertiende

op de ranglijst van 2J. Ook zaterdag ontbraken nog zes mannen uit
de eerste selectie van de Bedumers. Voornamelijk vanwege blessures. Gorecht deed het aanmerkelijk beter. De ploeg van trainer
Hans van der Ploeg, ooit trainer in
Bedum bij toen nog CVVB, behaalde zes punten uit drie wedstrijden
en stond voorafgaande aan deze
competitieronde op de vierde
plekt.

Gelijkwaardig
Na het eerste fluitsignaal van arbiter Bert Agricola uit Heerenveen
ontspon zich een eerste helft waarin de ploegen aanvankelijk gelijkwaardig leken. De eerste mogelijkheid was er voor de thuisclub toen
een inzet van Patrick Venema na
een afgeslagen hoekschop net
naast het Gorecht doel ging. Aan
de andere kant was het, eveneens
uit een corner, de meegekomen
Gorecht-verdediger Hein van Marrum die net over het doel boven

doelman Jos Broekmans kopte.
Een poging van afstand door Bob
Poorta werd een prooi voor de Bedumer goalie. Langzaam aan trokken de bezoekers het initiatief
naar zich toe, maar eerst was er
nog een dot van een kans voor de
thuisploeg om op voorsprong te komen. Uit een goed opgezette aanval over de rechter kant was het
Luc Kuiper die in kansrijke positie
net langs de voor hem verkeerde
kant van de paal kopte. Een diagonaal schot van Stijn Hoekstra werd
in de korte hoek ten koste van een
hoekschop gepareerd door Gorecht- keeper Willem Bouwkamp.
Het laatste kwartier van het eerste
bedrijf was duidelijk voor de bezoekers, die de Bedumer defensie
onder druk zetten. Een schuiver
van Gorecht-spits Bob Poorta werd
nog een eenvoudige prooi voor Bedum doelman Broekmans, maar
even later was het dezelfde doelman die, op de achterlijn en zo’n
tien meter vanaf zijn doel, poogde
om een bal te heroveren, maar
daarbij Bob Poorta ten val bracht.
Een situatie die deed denken aan
het EK van 1988 toen Hans van
Breukelen in de finale tegen de
Sovjet Unie op soortgelijke wijze
en op een identieke plek een strafschop veroorzaakte. Van Breukelen stopte toen de strafschop. Jos
Broekmans deed dat niet. Thijs
Hekman schoot voor Gorecht van-

I

Bedumer Timo Laninga gaat voor de bal met achter hem Nick Oostmeijer.

af elf meter onberispelijk de 0-1
binnen.
Nadat scheidsrechter Agricola een
forse overtreding op Bob Poorta,
die zeker een gele kaart waard
was, in het geheel onbestraft had
gelaten, was er in de slotminuut
van de eerste helft en goed opgezette aanval van Gorecht over de
rechterkant, die uitmondde in een
voorzet waarop Stijn Hoekstra,
zwaar onder druk gezet door een
Gorecht-aanvaller, de bal ongelukkig in het eigen doel werkte.

Beslist
Eigenlijk was de wedstrijd kort
voor rust al beslist, maar kort na
de hervatting werd het duel helemaal in het slot gegooid. Nadat een
inzet van Sven Hazewinkel nog
door de Bedumer goalie was gestopt, volgde uit een nieuwe aanval van de bezoekers een voorzet
vanaf de linkerkant waaruit Sam
Niewold ongedekt de 0-3 hard kon
binnen koppen. De bezoekers bleven Bedum onder druk zetten en

een harde inzet van Bob Poorta
werd door doelman Broekmans
nog knap gered. Met een uur op de
klok was er een lage en harde
voorzet van Gorecht vanaf de linker kant, waarop de bal via een Bedumer voet in handen van de doelman kwam. De arbiter van dienst
zag daar een terugspeelbal in en
gaf een indirecte vrije trap op de
vijfmeterlijn. Bedum bouwde een
muur van tien man op de doellijn,
maar daarbij werd verzuimd om
cement te gebruiken. Dat gaf Sven
Hazewinkel, na een kort tikje van
een medespeler, de kans om met
een verwoestend schot de muur te
slopen en de 0-4 op het scorebord
te brengen.

Rood
Kort daarna zag Bedumer Luc Kuiper binnen een minuut twee keer
geel vanwege praten en spelbederf
en kon zodoende de kleedkamer
opzoeken, zijn ploeg met tien man
achterlatend. Bedum leek rijp voor
de sloop, maar de bezoekers waren
mild. Ze geloofden het kennelijk

wel, kregen wel mogelijkheden,
maar verzuimden de trekker over
te halen. Het enige wapenfeit van
Bedum in de tweede helft was een
schot vanaf de rand zestien dat
door Gorecht-doelman Bouwkamp
eenvoudig kon worden gepakt. Gorecht-spits Poorta had nog een
prachtig slotakkoord in gedachten.
Op een halfhoge bal zag hij zijn
vallende omhaal echter net naast
gaan.

Terechte nederlaag
Bedum coach Bas Groeneveld
sprak van een terechte nederlaag.
,,Een groot deel van de eerste helft
konden we nog partij bieden en
speelden we compact. Na de strafschop raakten we de kop kwijt. In
de tweede helft wilden we iets hogerop spelen, maar kregen we al
snel het deksel op de neus. Zeker
toen we ook nog een half uur met
tien man verder moesten.”
Gorecht-trainer Hans van der
Ploeg: ,,De uitslag past bij de verhoudingen op het veld. Ons positiespel was een stuk beter dan dat

van Bedum en we hebben niets
weggegeven. Ik neem het de ploeg
wel een beetje kwalijk dat ze het
laatste half uur tegen tien man een
stapje minder deden. Het venijn
om er meer van te maken ontbrak
en dat wil ik wel graag zien.”
* SV Bedum-Gorecht 0-4 (0-2). 40.
Hekman 0-1; 45. Hoekstra (e.d.) 02; 51. Niewold 0-3; 61. Hazewinkel
0-4.
Scheidsrechter: B. Agricola (Heerenveen). Rode kaart (2 x geel) Kuiper (SV Bedum). Gele kaarten:
Broekmans (SV Bedum) en Bouwman (Gorecht).
SV Bedum: Broekmans; Agdach,
Mertens, Oostmeijer (64. Van der
Molen), Bakker; De Boer, Venema,
Rozema (70. Van Ginkel); Kuiper,
Hoekstra, Laninga.
Gorecht: Bouwkamp; Oosterhuis,
Van Marrum, Hekman, Bouwman;
Boersma, Nooi (57. Koopman), Hazewinkel (76 Meijering); Janzen
(64. Steenbergen), Poorta, Niewold.

De Heracliden wint
ruim
van
FC
LEO
Zege voor heren Winkhem
I

Een van de Winkhem-punten is in de maak.

De volleyballers van Winkhem
hebben zaterdag een 2-3 zege
geboekt op Olympia. De betere
conditie van de Winsumers gaf
de doorslag.

Zeester op inzet
afgetroefd (5-2)
Zeester bakte er zaterdagmiddag
niet heel veel van tegen Drogeham. In het gelijknamige dorp
werd het namelijk een terechte 5-2
nederlaag voor een wel heel erg
matig spelende Zeester.
Zeester kwam heel erg slecht uit
de startblokken tegen Drogeham.
Want al in de vijfde minuut stond
er al een 1-0 stand op het scorebord en twaalf minuten later
mocht doelman Daniel Veenstra
de bal al voor de tweede keer uit
het net halen. Het waren twee
goals die tot stand kwamen door
dom balverlies aan de kant van de
Zoutkampers. In de 21e minuut
zag het er even naar uit dat de gasten weer terug in de wedstrijd
kwamen toen Henri Nienhuis de
aansluitende 2-1 scoorde. Maar
nog in de eerste helft scoorde de
thuisploeg nog drie keer, zodat de
rust aanbrak met een 5-1 stand op
het scorebord.
Zeester had dus na de pauze wat
goed te maken, maar het duurde
tot de 83e minuut voordat Vince
van der Veen de stand op 5-2
bracht. Dat werd ook de eindstand.
,,We zijn op inzet afgetroefd en dat
neem ik mijn ploeg heel erg kwalijk’’, aldus Zeester-trainer Marinus Siekman.

Met enkele afwezige spelers en
zonder coach was er weinig variatie in de tactiek aan te brengen
voor Winkhem. Men startte de
wedstrijd sterk door veel ballen resoluut af te maken. Olympia kwam
overtuigend terug door een mentaal spelletje van afleiding te spelen.
Met veel onder het net gepraat en
een twijfelachtig acterende teller/coach wist Olympia Winkhem
uit de wedstrijd te halen. In rap
tempo stond Winkhem dan ook
achter en leek het een sombere
avond te worden in Groningen: 2-0
(25-20 , 25-23)
In de derde set werd bepaald of
Winkhem terug kon komen of dat
de wedstrijd naar de gastheren zou
vallen. Met één wisseling in het
team gingen de mannen uit Winsum opnieuw vol aan de bak.
Met vier ingrepen op een foutieve

telling wist Winkhem een set terug
te pakken en kwam de focus te liggen op een vijfsetter. In de wetenschap dat Olympia al heel wat jaren samen speelt, kon Winkhem
zijn kans pakken door vol in te zetten op doorzettingsvermogen en
conditie. Dit pakte goed uit en
Winkhem nam het initiatief over
van Olympia. Zo trok Winkhem de
winst naar zich toe in de afsluitende drie sets (21-25 , 18-25 , 10-15)
en zette het de positieve lijn door
voor lijfsbehoud.
In afwachting op wat er landelijk
besloten wordt rond corona en
amateurwedstrijden is het onduidelijk of Winkhem spoedig weer
een duel zal spelen. Op papier
staat er vrijdag een uitwedstrijd
gepland in Leek. Het sterk spelende SC Rodenburg is dan de tegenstander.

De Heracliden heeft zaterdag aan een helft genoeg gehad om een zeer matig FC LEO met een stevige nederlaag huiswaarts te sturen. Na vijfenveertig minuten stond
de eindstand van 4-0 al op het scorebord, maar was de
thuisploeg zuiniger met zijn kansen omgesprongen dan
waren de Leensters op een nederlaag met dubbele cijfers getrakteerd.
door Johan Staal
De Heracliden kon bij een zege op
FC LEO een stevige stap richting
een plaats in de middenmoot zetten, wist ook trainer Jaap Danhof,
die voor het duel tegen de Leensters over een vrijwel complete selectie kon beschikken. ,,Nadat Roy
Streppel vorige week tegen GEO
al terugkeerde van een schorsing
hebben we nu ook Henk Wierenga
weer volledig terug. Hij gaat in de
basis beginnen. Wij moeten winnen vandaag. Die instelling was er

vorige week tegen GEO en dat wil
ik ook vandaag tegen FC LEO
zien”, was Danhof duidelijk.

Mooie stap
Waar de thuisploeg bij een zege
een mooie stap kon maken was dat
voor de gasten anders. De Leensters hadden nog maar twee duels
gespeeld en stonden met één punt
op de elfde plaats. Maar FC LEO
zou bij winst de thuisploeg op de
ranglijst passeren. Maar aan de
kant van de oranjebrigade uit
Leens waren er wat fysieke problemen bij doelman Marco Wi-

Briljante pass

Inflatie stijgt
NOORD-GRONINGEN - Consumentengoederen en -diensten waren in september 1,1 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS.
In augustus was de inflatie nog 0,7
procent.
De prijsontwikkeling van kleding
had een opwaarts effect op de inflatie. Kleding was in september
0,1 procent duurder dan een jaar
eerder. In augustus waren de prijzen nog 4,5 procent lager dan in
dezelfde maand vorig jaar. De zomeruitverkoop liep in augustus
langer door dan vorig jaar, waardoor de prijzen gemiddeld lager
waren. De najaarscollecties werden dit jaar vooral in september
geïntroduceerd.

chers en aanvoerder Marcel Kadijk, die tijdens de warming-up
eerst nog getest werden of ze daadwerkelijk konden spelen. Toen
scheidsrechter Jaap Drost echter
om half drie het beginsignaal gaf,
stonden beide binnen de lijnen.
Direct vanaf de eerste minuut was
het de thuisploeg die het initiatief
nam tegen een FC LEO dat slapjes
aan het duel begon. Zo waren er in
de eerste tien minuten al wat mogelijkheden voor de gastheren die
in de elfde minuut op voorsprong
kwamen. Vanaf het middenveld
verstuurde Jeroen Linstra een prima pass op Frank de Boer. De linkerspits wist Martijs Delker te bereiken, die van dichtbij doelman
Marco Wichers kansloos liet: 1-0.
Een minuut later had Frank de
Boer de 2-0 op zijn schoen maar
met een prima reactie wist doelman Wichers de bal tot corner te
tikken. Helaas voor de bezoekers
was dit uitstel van executie want in
de dertiende minuut zorgde Martijs Delker voor de 2-0. De spits
werd in het strafschopgebied aangespeeld door Jeroen Oosterhuis.
Even zag het er naar uit dat Delker
de bal zou verspelen. Maar dramatisch slecht ingrijpen van de defensie van de Leensters zorgde dat de
spits de bal toch achter een kansloze doelman Wichers wist te prikken.

I

Jeroen Oosterhuis is Rick Schuttenbeld en Coen Smit te snel af. Stef Oosterhuis ziet het gebeuren (foto: Ronnie Afman).

Na dit eerste kwartier hield de
thuisploeg de regie over de wedstrijd tegen een FC LEO dat totaal
niet in de wedstrijd zat. In de 21e
minuut kwam er vervolgens een 30 stand op het scorebord te staan.
Met een briljante pass stuurde Jeroen Linstra teamgenoot Stef Oosterhuis op avontuur, die door de
defensie van de bezoekers vervolgens geen strobreed in de weg
werd gelegd.
Omdat ook doelman Marco Wichers er in deze situatie niet goed
uitzag, was het voor Oosterhuis
een koud kunstje om te scoren.
Aan de andere kant waren er wat
speldenprikjes van de Leensters
waar de defensie van de thuisploeg, onder leiding van een rustig
en daardoor prima spelende Mark
de Boer, zich echter geen zorgen
over hoefde te maken. In de slotfase van de eerste helft had De Heracliden nog zeker twee keer kunnen scoren. Toch duurde het tot de
44e minuut voordat er een 4-0
stand op het scorebord kwam te
staan. Het was weer Jeroen Oosterhuis die zich door een onthutsend zwakke defensie van de thuisploeg frommelde. De middenvelder speelde vervolgens Stef Oos-

terhuis aan die, precies als Martijs
Delker eerder in het duel, zijn
tweede goal van de middag scoorde.
Aan de kant van de Leensters
keerden na de rust Marcel Kadijk
en Milan Hovius niet terug. Aanvoerder Kadijk was duidelijk zichtbaar niet fit en Hovius was voor de
pauze onzichtbaar. Viel er voor de
neutrale toeschouwer voor de rust
nog wat te genieten, na de rust was
daar geen sprake meer van. De
thuisploeg wist dat het de drie
punten in eigen huis zou houden
en dat was aan het spel te zien. Er
kwamen wel voldoende kansen op
meer goals maar die waren aan
niemand van de thuisploeg besteed. Het duel kabbelde rustig
richting de 90e minuut. En dat was
ook direct de minuut waar invaller
Dylan Boonstra de bal op een presenteerblaadje kreeg van een andere invaller, Yuri Jaarsma. Maar
tot zijn eigen schrik schoof Boonstra de bal naast, zodat het na een
zeer matige en doelpuntloze tweede helft bij een stand van 4-0 bleef.

Ruimere cijfers
,,We hadden ook in de tweede
helft voldoende mogelijkheden om
met nog ruimere cijfers te winnen.
Dat is een minpunt, maar over het
spel en de doelpunten in de eerste
helft ben ik zeer tevreden”, was
na afloop het commentaar van De
Heracliden-trainer Jaap Danhof.
Dat laatste was men aan de kant
van FC LEO niet, want leider Tjipco Werkman had geen team gezien. ,,Er stonden tien individualisten in het veld. En die gaan het
nooit winnen van een team. Dat
het uiteindelijk 4-0 is gebleven,
verbaast mij nog het meest na een
eerste helft waarin we de goals wel
heel gemakkelijk cadeau hebben
gegeven.”
* De Heracliden-FC LEO: 4-0 (4-0).
11. Delker 1-0, 13. Delker 2-0, 21.
Stef Oosterhuis 3-0, 44. Stef Oosterhuis 4-0.
Scheidsrechter: J. Drost (Oosternijkerk). Gele kaarten: Spriensma
(De Heracliden) en Alberts (FC
LEO).
De Heracliden: Spriensma; Wieringa, Kamminga, Mark de Boer,
Hoff; Linstra, Streppel, Jeroen
Oosterhuis, Stef Oosterhuis; Delker (72.Jaarsma), Frank de Boer
(72. Boonstra).
FC LEO: Wichers; Kadijk (46. Alberts), Gerrits, Smit (75.Harm Hofman), Bakker; Schuttenbeld, Remco van der Klei, Johan Hofman;
Veenwijk; Hovius (46. Wiersum),
Tukker.
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Familieberichten

Dankbetuiging

FAMILIEBERICHTEN
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

