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NOORD-GRONINGEN - Ruim 40 procent van de inwo-
ners van Het Hogeland vindt het huidige onderhoudsni-
veau van openbaar groen onvoldoende. Die mening
wordt meegenomen in het nieuwe groenbeleidsplan van
de gemeente.
Dat is een van de uitkomsten van
een enquête over het onderhoud
van openbaar groen die de ge-
meente onlangs heeft gehouden.
In het onderzoek werd gevraagd
hoe de gemeente volgens de bur-
gers het openbaar groen, zoals ber-
men, bomen en gazons, moet on-
derhouden. Ruim 1700 Hogeland-
sters hebben de vragen beant-
woord.
Uit het onderzoek is naar voren ge-
komen dat bijna 90 procent van de

deelnemers het belangrijk vindt
dat er bij het groenonderhoud re-
kening wordt gehouden met de na-
tuur. Dat kan bijvoorbeeld door te
zorgen voor betere leefomstandig-
heden voor bijen en vlinders of
meer variatie in planten en dieren.
Ruim 40 procent vindt dat het hui-
dige onderhoudsniveau onder de
maat is. Ook ruim 40 procent van
de Hogelandsters is bereid zelf te
helpen met het onderhoud van
groen in hun buurt.

De resultaten van de enquête be-
trekt het gemeentebestuur bij het
opstellen van het groenbeleids-
plan. De gemeenteraad beslist uit-

eindelijk hoe het nieuwe groenbe-
leid vorm gaat krijgen. Naar ver-
wachting zal dit eind dit jaar ge-
beuren.

Repair Café 
weer van start
WINSUM - Repair Café Winsum
hervat op 29 augustus de activi-
teiten. In verband met het coro-
navirus is men dan vier maan-
den gesloten geweest. 
Het café zal de komende vier
sessies plaatsvinden in De Poort
aan de Borgweg in Winsum, om-
dat het vaste onderkomen van
zorginstelling Cosis dergelijke
activiteiten nog niet mag huis-
vesten. 

Brandweer druk met paarden

HORNHUIZEN - De brandweer van Zoutkamp
heeft gistermorgen, voor de tweede keer in korte
tijd, de handen vol gehad aan de redding van
een paard op de kwelder bij Hornhuizen. Nadat
de spuitgasten hier dinsdagavond al een ander
paard uit een sloot wisten te trekken (zie elders
in deze editie), was het een halve dag later weer
raak. Ook dit paard besloot verkoeling te zoeken
in een sloot achter de zeedijk tussen Hornhuizen

en Lauwersoog. Het dier zat muurvast in de klei.
De brandweerlieden konden de reddingklus niet
met mankracht klaren. Daarom werd besloten
een hulpverleningsvoertuig met kraan uit Gro-
ningen te laten komen. Met behulp van een spe-
ciale paardenbroek en een shovel kon het paard
na ruim anderhalf uur op het droge worden ge-
zet. Het dier hield niets over aan het avontuur.
Foto: Ingmar Vos.

Jongeren zwemmen in havens en maren nu de zwembaden be-
perkt open zijn. Zo ook in de nieuwe haven op de Blink in Uithui-
zen. 

Niet in het zwembad,
dan maar in de haven
UITHUIZEN - De regels om
het zwembad te bezoeken zijn
lastig en dan zoekt met name
de jeugd alternatieven. De af-
gelopen dagen namen groepjes
jongeren dan ook onder andere
een duik in het Meedstermaar
bij Zandeweer en in de havens
van Uithuizen, Baflo en Win-
sum. 

Dat lijkt logisch nu zij voor het
zwembad eerst moeten reserveren
en alleen kunnen banen zwemmen
vanwege het coronaprotocol.
Het zwemmen in open water
brengt echter risico’s met zich
mee. De diepte van het water is
vaak verschillend. Duiken in het
water wordt dan ook sterk afgera-
den. De koude temperatuur van
het water, stroming en ziektever-
wekkende stoffen kunnen tot ge-
zondheidsrisico’s leiden. Een van
de ernstigste aandoeningen is de
ziekte van Weil, een infectieziekte
die wordt veroorzaakt door ratten
en muizen. Daarnaast kan men na
het zwemmen in rivieren of kana-
len ook klachten krijgen aan de
oren, de huid en het maagdarm-
stelsel. Bij klachten moet de huis-
arts of de GGD worden gebeld.
Zwemmen in meren, kanalen of ri-
vieren dient op een veilige manier
te gebeuren. De GGD raadt ieder-
een aan om alleen te zwemmen op
locaties waar de kwaliteit van het
water wordt gecontroleerd. De pro-
vincie Groningen vermeldt op haar
website alle 47 plaatsen waar het
water tijdens het zwemseizoen tus-
sen 1 mei en 1 oktober elke twee
weken wordt gecontroleerd door
het waterschap. Als het water van
een bepaalde locatie bacteriën zo-
als blauwalg bevat, dan staan er
waarschuwingsborden. De provin-
cie geeft met de borden aan dat
een negatief zwemadvies of een

zwemverbod geldt. De dichtsbij-
zijnde zwemplek van de zwem-
kaart is het Reitdiep bij Garnwerd. 
De zwemkaart is te vinden op de
website van de provincie. Er is ook
een zwemwater-app voor de smart -
phone of tablet. 

Wapen en logo voor Eemsdelta
LOPPERSUM - De burgemees-
ters Koos Wiersma (Appinge-
dam), Gerard Beukema (Delf-
zijl) en Hans Engels (Lopper-
sum) hebben gisteravond in de
raadszaal van de gemeente
Delfzijl het wapen en het logo
voor de nieuwe gemeente
Eemsdelta onthuld. 

,,Het wapen symboliseert krachtig
het samengaan van de drie ge-
meenten”, aldus Gerard Beukema,
voorzitter van de Stuurgroep Her-
indeling. ,,Daarnaast zien we van-
uit het wapen de golvende lijnen
van water en landschap weer terug
in het logo.” 

Gemeentewapen 
Het wapen van Eemsdelta bestaat
uit een gekroond schild gegolfd
doorsneden, met bovenin in blauw
een gouden pelikaan met jongen
op haar nest, onderin, in goud
kruislings, een anker en een sleu-
tel. Een gouden harpij houdt links
het schild vast, rechts een zwarte
adelaar met een rode snavel en po-
ten. Het geheel staat op een gras-
grond met daarvoor drie gegolfde
banen van blauw en zilver. De pe-
likaan is herkenbaar uit het wapen
van Appingedam, het anker uit het
wapen van Delfzijl, de sleutel is af-
komstig uit het wapen van Lopper-
sum. 

Logo 
Inwoners hebben gekozen voor het
logo met de golvende balken. De
blauwe balken staan voor het blau-
we water, de groene voor het land-
schap. De golvende vorm betekent

dat inwoners in goede en slechte
tijden de kop d'r veur houden. De
rode kleur staat voor de woningen
in de gemeente en geeft de ge-
meentelijke organisatie weer. 
Er zijn door inwoners van de nieu-
we gemeente ruim 5.000 geldige
stemmen uitgebracht. De jongste
stemmer was drie jaar oud, de oud-
ste was 97 jaar. 65 procent van de
uitgebrachte stemmen is gegaan
naar het ontwerp met de golvende
balken.
Filmpjes over de totstandkoming

Vanaf links de burgemeesters Gerard Beukema, Koos Wiersma en Hans Engels bij het onthulde logo
en het nieuwe gemeentewapen.

van wapen en logo zijn terug te
vinden op de gemeentelijke websi-
tes van Loppersum, Appingedam
en Delfzijl. Daar staat ook een uit-
gebreide toelichting op het ge-
meentewapen.

Provincie steunt kleine
bedrijven met aanpassingen
NOORD-GRONINGEN - De sub-
sidieregeling van de provincie
Groningen voor het inrichten
van bedrijven en instellingen
aan de anderhalvemeterecono-
mie gaat per 1 juli van start.
Bedrijven en instellingen met
minder dan vijftig werknemers
kunnen subsidie aanvragen
voor de gemaakte kosten van
coronamaatregelen. 

Denk bijvoorbeeld aan bewegwij-
zering, desinfecteringspompen,
spatschermen of een digitaal reser-
veringssysteem. De provincie trekt

1,5 miljoen euro uit voor de onder-
steuning van kleine ondernemers
in de zwaarst getroffen sectoren,
zoals de detailhandel, de vrijetijds-
sector, de vervoerssector en cultu-
rele instellingen. 
De provincie vergoedt de helft van
de kosten om bijvoorbeeld een
winkel, restaurant of sportschool
aan te passen aan de coronamaat-
regelen. De subsidie bedraagt mi-
nimaal 500 euro en maximaal 2500
euro. Dat betekent dat de investe-
ring in de coronamaatregelen mi-
nimaal 1000 euro moet bedragen.
Niet alle winkels komen voor sub-
sidie in aanmerking. Supermark-
ten, bouwmarkten, tuincentra en
web shops kunnen geen subsidie-
aanvraag indienen, omdat zij tij-
dens de coronapandemie juist
meer omzet hadden. 
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol
is blij met de steun aan de getrof-
fen ondernemers: ,,De coronacrisis
raakt onze economie breed en
zorgt bij veel ondernemers voor
grote acute onzekerheid. Om veilig
te kunnen winkelen, sporten, of
uitgaan hebben veel ondernemers
hun zaak moeten aanpassen. Zo’n
extra investering komt hard aan
bij kleine bedrijven die hun omzet
hebben zien kelderen door de co-
ronamaatregelen. Hen willen we
graag ondersteunen met deze an-
derhalvemeterregeling.’’
De subsidieregeling wordt uitge-
voerd door het Samenwerkingsver-
band Noord-Nederland (SNN) en
geldt met terugwerkende kracht
vanaf 15 maart. 

Muziek op
Verhildersum
LEENS - Landgoed Verhildersum
in Leens organiseert zaterdag 25
juli twee concerten in het Schat -
hoes met Tim Veldman en Ada Pé-
rez. Voorafgaand aan de optredens
wordt er een high tea of driegan-
genmenu geserveerd.
De  combinatie van diverse soor-
ten fluiten en klavecimbel biedt
het duo Veldman en Pérez onein-
dig veel expressieve mogelijkhe-
den. Men speelde al op veel bijzon-
dere locaties in Europa. Tim Veld-
man  studeerde aan het Utrechts
Conservatorium en de Akademie
für Alte Musik in Bremen. Ada Pé-
rez  studeerde aan het Conservato-
rio de Musica in Murcia en aan het
Utrechts Conservatorium. In ver-
band met de corona-regels is een
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Reserveren kan via verhil-
dersum.nl.

13 miljoen voor 
Lauwersmeerdijk
LAUWERSOOG - Voor het project
Dijkversterking Lauwersmeerdijk-
Vierhuizergat wordt het algemeen
bestuur van waterschap Noorder-
zijlvest woensdagavond gevraagd
12,8 miljoen euro beschikbaar te
stellen. De verbetering en verster-
king van deze dijk, als onderdeel
van het Hoogwaterbeschermings-
programma, gaan in 2023 van
start.  Het werk moet uiterlijk in
2025 gereed zijn. In het verlengde
van dit project steekt men ook
geld in een ‘vitale toekomstbesten-
dige kustzone’. Hiermee antici-
peert het waterschap op toekom-
stige zeespiegelstijging en klimaat-
verandering en koppelt men de
functies van natuur, recre-
atie/toerisme, economie en ver-
keersveiligheid aan waterveilig-
heid. 

Nieuwe school Leens
heet De Leenstertil
LEENS - De nieuwe basischool
in Leens, die per 1 augustus
ontstaat uit een fusie van de
christelijke basisschool De Re-
genboog en de openbare Lydin-
ge, gaat De Leenstertil heten.

Het afgelopen schooljaar is door
betrokkenen met veel inzet ge-
werkt om deze school te realiseren.
Beide scholen zijn sinds dit school-
jaar gehuisvest in het nieuwe kind-
centrum naast het gemeentehuis
aan de R. Ritzemastraat.

Ouders hebben aan de schoolbe-
sturen gevraagd deze samenvoe-
ging mogelijk te maken om daar-
mee een school van voldoende om-
vang in het dorp te houden. In het
nieuwe schooljaar zal de samen-
werkingsschool ongeveer 110 leer-
lingen tellen. 
Met deze samenvoeging is een
school gerealiseerd die een goed
onderwijsaanbod op de langere
termijn kan bieden. De school valt
onder het bestuur van de VCPO
Noord-Groningen en wordt geleid
door directeur Simone Doolaard.

Opknapbeurt voor
Cleveringsluizen
LAUWERSOOG - Het spui-
complex Cleveringsluizen bij
Lauwersoog moet worden op-
geknapt. Het algemeen be-
stuur van waterschap Noor-
derzijlvest wordt woensdag
gevraagd hier 500.000 euro
voor uit te trekken. 

Het complex is in 2000 door de
provincie Groningen overgedra-
gen aan het waterschap. Daarbij
is bepaald dat Noorderzijlvest
voor het spuicomplex het be-
heer en onderhoud uitvoert en
wetterskip Fryslân bijdraagt
voor de helft van de kosten. Het
complex zorgt voor de afvoer
van het boezemwater van de
beide waterschappen.
De sluizen bestaat uit drie spuie-
enheden met een open beton-

nen constructie. Het complex
staat in open gebied aan zee, vol
in de wind, zon en regen en
daarbij storm trotserend in een
zout milieu. De Cleveringsluizen
zijn voorzien van een coating die
is aangebracht in de jaren ne-
gentig. De coating is van belang
om aantasting van het beton te
voorkomen. De coating laat ech-
ter zowel buiten als binnen op
grote oppervlakten los van het
beton. Om betonrot te voorko-
men, wil Noorderzijlvest een
half miljoen euro in de aanpak
van het complex steken. ,,De
omgeving zal dat op prijs stel-
len: omwonenden en passanten
attendeerden ons ook op het
minder fraaie aanzicht met de
loslatende coating”, meldt het
dagelijks bestuur van het water-
schap. 
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Moorlag vraagt naar
verbod op vechthonden
WINSUM - Het Winsumer
Tweede Kamerlid William
Moorlag maakt zich zorgen
over vechthonden in dieren-
asielen.  De PvdA-er vindt dat
mensen geen vechthonden
meer zouden moeten houden
omdat er genoeg hondenrassen
zijn die veel minder gevaarlijk
zijn.

Vechthonden die eerder mensen
hebben gebeten, worden opnieuw
ter adoptie aangeboden aan nieu-
we eigenaren. Daarbij worden eer-

dere bijtincidenten verzwegen
door het asiel. William Moorlag is
verbaasd over deze gang van zaken
en heeft hierover Kamervragen ge-
steld aan minister Schouten van
minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. ,,Is het waar dat
meer dan de helft van de honden-
populatie in asiels een vechthond
of hoogrisicohond is? Zo nee, hoe-
veel van deze honden zitten dan
wel in asielen?”, wil de Winsumer
weten. De sociaal-democraat vindt
dat als een vecht- of hoogrisico-
hond naar een asiel wordt ge-
bracht, er minimaal een indicatie
afgegeven moet worden dat de
honden in potentie gevaarlijk zijn.
,,Worden de nieuwe eigenaren
daar expliciet van op de hoogte ge-
steld?”, wil Moorlag weten. Ook
vraagt hij zich af of asielen zelf wel
weten of ze honden met bijtinci-
denten achter hun naam in huis
hebben. ,,En weten nieuwe eigena-
ren van een hond of die in het ver-
leden mensen of andere dieren
heeft gebeten? Zo ja, hoe komen
zij dat te weten en hoe worden zij
voorgelicht over de omgang met
dergelijke honden? Zo nee, zouden
zij dan niet op de hoogte moeten
worden gebracht?”

Strengere regels
Moorlag vindt dat het grote aantal
vecht- en hoogrisicohonden in
asielen een reden is om strengere
regels aan het fokken, verhande-
len en houden van dit soort hon-
den te gaan stellen. ,,Deelt u de
mening dat mensen geen vecht- of
hoogrisicohonden meer zouden
moeten houden, daar er genoeg
hondenrassen zijn die veel minder
gevaarlijk zijn?”, wil hij van de mi-
nister weten. ,,Zo ja, wanneer
wordt het fokken van vecht- of
hoogrisicohonden verboden? Zo
nee, waarom niet en welke reden
ziet u dan voor het fokken, verhan-
delen en houden van dergelijke
honden?” 

Overdracht Bloedserieus
aan Hogeland in Garnwerd
GARNWERD - De actie Bloed-
serieus zal donderdag 2 juli
worden voortgezet in de ge-
meente Het Hogeland. De
‘overdracht’ vindt plaats in
grensdorp Garnwerd. Het offi-
ciële moment stond gepland
voor half maart, maar corona
gooide roet in het eten. 

Bloedserieus is een inzamelactie
van maandverband en tampons
voor mensen die gebruik maken
van de voedselbank. Sinds decem-
ber hebben Mariël de Bruijn en
Myra Eeken-Hermans, samen met
stagiaires Hannah van der Hoek
en Bente Zwama, in het Wester-
kwartier maandverband en tam-
pons ingezameld voor vrouwen en
meisjes met een kleine beurs. Don-
derdag 2 juli om 10.00 uur dragen
zij op de brug in Garnwerd het ‘in-
zamelstokje’ van het initiatief
Bloedserieus over aan de gemeen-
te Het Hogeland. ,,Via de Rooie
Vrouwen hebben we gemeente-
raadslid Mädi Cleerdin bereid ge-
vonden om de inzamelingspunten
en de uitgifte via de voedselbank

Hogeland te gaan organiseren, sa-
men met een groepje vrijwilli-
gers”, vertellen Mariël de Bruijn
en Myra Eeken-Hermans. Na Het
Hogeland probeert men initiatie-
ven in andere gemeenten te laten
ontplooien. Zo zal de Bloedserieus-
inzamelestafette door de provincie
Groningen heen slingeren. 
Door de maatregelen als gevolg
van het coronavirus is de inzame-
ling vrijwel stil komen te liggen.
Begin juli maken de initiatiefne-
mers nog een laatste ronde langs
een van de elf inzamelpunten in
het Westerkwartier. En deze week
is nog een enorme gift van Mari-
paan Teaming in ontvangst geno-
men. In de Jumbo’s in Leek is door
klanten (via statiegelddonatie) en
personeel (via donaties van het sa-
laris) een flink bedrag bijeen ge-
spaard waar meer dan 1000 pakjes
maandverband en tampons voor
zijn aangeschaft en gedoneerd aan
Bloedserieus. Na 2 juli stopt men
met de inzamelpunten in het Wes-
terkwartier. Dan ligt de focus eerst
op Het Hogeland. Mensen die
ideeën hebben voor een extra inza-
meling, kunen zich melden via in-
fo@brugvrouw.nl.

Groep 8 Op Wier schittert 
in film over Allersmaborg
EZINGE - SWS Op Wier in Ezinge zal dit jaar op een bij-
zondere manier afscheid nemen van de leerlingen van
groep 8. De scholieren maken deze week onder leiding
van professionals, en in samenwerking met Museum Wier-
denland, een echte speelfilm op de Allersmaborg in Ezin-
ge over de bijzondere historie van de borg en omgeving. 

Leerlingen van groep 8 van SWS Op Wier maken een film over de Allersmaborg. 

Dit jaar zwaait groep 8 dus niet af
met een eindmusical. Dat komt
met het oog op alle coronamaatre-
gelen ook wel goed uit. De speel-
film die gemaakt wordt, wordt in

een grote aardappelschuur ver-
toond en is later voor andere be-
langstellenden ook te zien in Muse-
um Wierdenland en online, via de
website van de school. ,,Dat had

met een musical dit jaar allemaal
niet gekund. We zijn blij dat we op
deze creatieve manier en met hulp
van heel veel ouders toch een
waardig afscheid voor onze groep
8-leerlingen kunnen organiseren”,
zegt Karina Walker, plaatsvervan-
gend directeur van SWS Op Wier.
De aardappelschuur wordt door de
familie Dijkstra uit Aduarderzijl,
ouders van een van de groep 8-
leerlingen, beschikbaar gesteld.
De galapremière vindt plaats op 2
juli en is inmiddels vol.

Mysterie
De film Het mysterie van de Allers-
maborg wordt gemaakt onder lei-
ding van Miranda Bolhuis (script
en regie), Harry Voornhout (mu-

ziek), Martijn Pot (camerawerk),
Vincent Lubbelink (drone) en Al-
bert Secuur (acteur). In de film
ontdekken de kinderen tijdens
hun schoolkamp een betoverde
kaars waarmee ze naar het jaar
1310 reizen. Een jaar waarin er
dichtbij de plek een slechte heer
woonde die zijn werknemers uit-
buitte. De kinderen beleven een
spannend avontuur en verslaan
uiteindelijk de Heer van Mid-oge. 
SWS Op Wier vormt samen met
Museum Wierdenland de leerge-
meenschap Cultuureducatie met
Kwaliteit waardoor samenwer-
kingsprojecten ontstaan en de
leerlingen op een levendige en ac-
tieve manier leren over hun omge-
ving. 

Adorper gaat fractie PvdA
in de Staten leiden
ADORP - Pascal Roemers uit
Adorp is verkozen tot fractie-
voorzitter van de  Partij van de
Arbeid in de Provinciale Staten
van Groningen.  

Roemers volgt Gert Engelkens op,
die is geïnstalleerd als wethouder
van de gemeente Oldambt. Isolde
den Haring uit De Wilp werd ver-
kozen als vicefractievoorzitter.
Mohn Baldew zal de vrijgekomen
plek in de fractie innemen.

Pascal Roemers werkt als teamlei-
der Ruimtelijk beleid bij de ge-
meente Aa en Hunze. Hij is sinds
maart 2019 lid van Provinciale Sta-
tenfractie van de PvdA in Gronin-
gen. Daarvoor was hij enkele jaren
voorzitter van de Groningse PvdA-
afdeling. ,,Het is een eer om nu
fractievoorzitter te zijn van de Pv-
dA”, zegt Pascal Roemers. ,,Uiter-
aard gaan we Gert missen. Gert
had veel kennis en ervaring bin-
nen de Staten. Bij dezen wil ik
hem nogmaals heel veel succes
wensen in Oldambt. De komende
periode zullen we ons als fractie

blijven inzetten voor een provincie
waar leefbaarheid voorop staat.
Dat betekent een veilige provincie,
voldoende werkgelegenheid, goe-
de bereikbaarheid voor iedereen,
waarbij we de menselijke maat
niet vergeten. Juist in deze tijd
waarin corona toch zaken even in
een andere versnelling brengt,
moeten we ervoor zorgen dat we
op elkaar letten en daarmee blij-
ven gaan voor een sociaal Gronin-
gen.” 

Pascal Roemers. 

Hans Engels
steunt brandbrief
NOORD-GRONINGEN - De Ver-
eniging van Groningse Gemeen-
ten (VGG) stuurt binnenkort
een brandbrief aan de Tweede
Kamer. Daarin zegt men dat de
miljoenentekorten bij de ge-
meenten snel oplopen en een
groot aantal gemeenten onder
toezicht van de provincie dreigt
te komen. Men dringt ook aan
op een eerlijke verdeling van
het gemeentefonds. Dat kleine
gemeenten minder geld krijgen,
vindt de VVG onacceptabel.
Hans Engels burgemeester van
Loppersum, steunt de actie van
de VVG. ,,Dit is  wat mij betreft
een realistische en niet te nege-
ren oproep.”

Loppersum en Hogeland
steunen actiedag gemeenten
NOORD-GRONINGEN - Om
aandacht te vragen voor de
wankele financiële positie van
heel veel gemeenten in het
land, wordt volgende week don-
derdag een landelijke actiedag
gehouden. Het Hogeland en
Loppersum steunen de actie. 

Bijna alle Nederlandse gemeenten
kampen met forse financiële tekor-
ten, met name als gevolg van de te-
korten in het sociaal domein en de
te geringe omvang van het ge-
meentefonds. Bovendien gaat het
gemeentefonds op de schop; grote
steden krijgen meer, kleine ge-
meenten minder. Als het Rijk niet
met extra geld over de brug komt,
dreigt volgens veel wethouders af-
braak van voorzieningen en forse
verhoging van lokale lasten. Ook
de gemeenten Loppersum en Het
Hogeland ondervinden deze pro-
blematiek aan den lijve. 
Het water staat gemeenten aan de
lippen. CdK René Paas stuurde vo-
rig jaar al een brandbrief naar de
rijksoverheid. ,,Het is behoorlijk
erg wat we nu meemaken. Gronin-
gen wordt extreem geraakt. Als
het kabinet de financiering van de
jeugdzorg zo laat, dan zit half Gro-
ningen op zwart zaad. De boot is

zinkende. Gemeenten kunnen de
begrotingen niet meer sluitend
krijgen”, schreef hij. Na die stevi-
ge woorden is de situatie er niet
beter op geworden. Gemeenten lo-
pen nog steeds tegen dezelfde pro-
blemen aan. Tal van gemeenten
vinden dat het nu echt de hoogste
tijd is dat het rijk met geld (mini-
maal twee miljard euro) over de
brug komt. Daarom is vanuit de ge-
meente Opsterland het initiatief
#gemeenteninnood gestart. De actie
kreeg al snel steun van Assen, Ol-
debroek, Súdwest-Fryslân, Heer-
enveen, Tytsjerksteradiel, Ommen
en het Westerkwartier. Zij hebben
andere gemeenten opgeroepen
mee te doen. De bedoeling is dat
gemeenten   voorbeelden van de fi-
nanciële problemen bundelen en
deze op 2 juli in Den Haag aanbie-
den in de vorm van een petitie en
video-boodschappen. Dat gebeurt
op de dag dat de vaste Kamercom-
missie Binnenlandse Zaken en de
minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties de gemeen-
tefinanciën bespreken. 
Bert Nederveen, wethouder in de
gemeente Westerkwartier, legt uit
waarom hij -voor het eerst in zijn
leven- gaat demonstreren: ,,De ex-
tra taken op het gebied van Jeugd,
Wmo en Participatie, die in 2015
met een forse korting van het Rijk

naar de gemeenten werden over-
geheveld, de opschalingskorting,
die oploopt tot 1 miljard, de extra
kosten door corona, waarvan nog
niet duidelijk is wat wel en wat
niet wordt vergoed, en de dreigen-
de herijking van het gemeente-
fonds, die vooral voor kleinere ge-
meenten negatief uitvalt: samen
zorgen ze ervoor dat voor veel ge-
meenten de bodem van de schat-
kist in zicht komt, dat drastisch
moet worden gesneden in voorzie-
ningen en dat lokale lasten fors
toenemen. Gemeenten, van wie
voor een goed herstel van de coro-
na-crisis veel wordt gevraagd, drei-
gen zich vooral bezig te moeten
houden met snijden in eigen vlees
en afbreken van voorzieningen.
Dat vraagt om een krachtig tegen-
geluid. Natuurlijk laten we dat al
lange tijd op allerlei manieren ho-
ren. Maar tot op heden met te wei-
nig resultaat. In ‘normale’ tijden
zouden we het Malieveld vol laten
stromen, maar we proberen nu op
een andere manier ‘Den Haag’
toch te overtuigen van onze grote
zorgen.”
De gemeenten Loppersum en Het
Hogeland laten desgevraagd we-
ten de actie te steunen. ,,De actie
wordt vanzelfsprekend gesteund
door de gemeente. We bekijken
nog hoe we die steun gaan vormge-
ven”, laat woordvoerder Paul Kre-
mer namens de gemeente Het Ho-
geland weten. Loppersum heeft
zich ook achter de oproep ge-
schaard. Of wethouder Rudi Sla-
ger volgende week ook van de par-
tij is in Den Haag, is nog niet be-
kend. 

Cultuurfonds steunt 42
projecten in Groningen
NOORD-GRONINGEN - Het
Prins Bernhard Cultuurfonds
afdeling Groningen heeft
58.151 euro toegekend voor 42
projecten op het gebied van
cultuur, natuur en wetenschap
in de provincie Groningen. Er
gaat ook geld naar Ndze regio. 

Muziekverenigingen CBS uit Bie -
rum en Spijk en Wilhelmina uit
Leens krijgen elk 500 euro voor
hun culturele activiteiten. Het
Warffums Mannenkoor ontvangt

170 euro voor de aanschaf van uni-
forme kleding. Het koor Lopster
Störmvogels schaft eveneens kle-
ding aan en wordt daarin door het
cultuurfonds ondersteund met een
bedrag van 463 euro. Voor de aan-
koop van instrumenten mag brass-
band Heman uit Zuidwolde reke-
nen op een bijdrage van 3500 euro. 
Er worden niet alleen muzikanten
gesteund. Zo ontvangt Rondje
Kunst aan ’t Boterdiep in Zuidwol-
de 1500 euro. Verder gaat er ook
nog 2500 euro naar Ezinge. Mu -
seum Wierdenland krijgt dit geld
voor de organisatie van de exposi-
tie Bomen en Hout.  In de vergade-
ring van 28 september behandelt
het bestuur van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Groningen
nieuwe aanvragen voor een bijdra-
ge. Die kunnen tot zes weken voor
die datum online worden inge-
diend. 

RoMa speelt in Domies Toen
PIETERBUREN - Duo RoMa heeft zondag een optreden verzorgd in botanische tuin Domies Toen in
Pieterburen. Bezoekers en musici genoten van het optreden en namen natuurlijk ook een kijkje in de
tuin. Die oogstte ook veel bewondering. Domies Toen biedt de komende tijd een podium aan vrijetijds-
musici, maar professionals zijn ook welkom. Zondag 5 juli is het de beurt aan Wim Roossien. Hij zingt
muziek uit de jaren vijftig tot zeventig en begeleidt zichzelf op gitaar. Foto: Annette Broekhuizen.

Archeologisch onderzoek naar
Onstaborg in Sauwerd van start
SAUWERD - Op het voormalig
Onstaborgterrein in Sauwerd
wordt volgende week door het
archeologisch adviesbureau Sa-
lisbury, in opdracht van Dorps-
belangen Sauwerd-Wetsinge,
onderzoek uitgevoerd. Samen
met schoolkinderen en vrijwilli-
gers brengt men de herinnerin-
gen aan de borg terug in het
dorp. 

Het volgende week uit te voeren
onderzoek is nog maar het begin
van het project om de Onstaborg
te laten herbeleven, waarbij
Dorpsbelangen nauw samenwerkt
met de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed. Het voormalige borgter-
rein is namelijk een archeologisch
rijksmonument.
In het project wil men, zoals ge-
meld, de grachten van de verdwe-

nen borg in oorspronkelijke staat
terugbrengen. Zo ontstaat er een
royale ijsbaan. Door een verbin-
ding met het haventje in Sauwerd
kunnen de grachten in de zomer
dienen voor kano’s en in de winter
als ijsbaan. Door het aanbrengen
van twee hoogholtjes ontstaat er
een mooie wandelroute waarbij
het borgterrein weer met de voor-
malige kerk wordt verbonden.
Door het in zicht brengen van  de
funderingen van de verdwenen
borg -door middel van een wandel-
pad op het borgterrein-, het plaat-
sen van informatieborden en het
ontwikkelen van een app wil
Dorpsbelangen het verleden van
de borg weer tot leven brengen.
Het onderzoek van volgende week
zal plaatsvinden op plekken waar
in het verleden de grachten heb-
ben gelopen en waar de bruggen
waren gesitueerd. Onderzoekers

gaan dan op zoek naar archeologi-
sche sporen, naar spullen die men-
sen gebruikten of misschien zijn
verloren. Belangrijkste van dit on-
derzoek zal zijn of de brughoofden
nog aanwezig zijn en of deze een
belemmering vormen voor het te-
rugbrengen van de gracht naar de
oorspronkelijke staat. Pas wan-
neer dit niet het geval is, kan de
Rijksdienst zijn medewerking ver-
lenen voor het graven van de
grachten.  
Dorpsbelangen heeft eind vorig
jaar een oproep gedaan en hulp
gevraagd voor dit onderzoek. Dit
heeft een mooi aantal vrijwilligers
opgeleverd die bereid zijn een
handje mee te helpen. Dat meehel-
pen varieert van graven tot aan
het tentoonstellen van de vond-
sten.   Ook hebben de scholen in
Sauwerd en Adorp aangegeven
graag een kijkje te willen nemen
om tekst en uitleg te krijgen van
de archeologen. Op die manier
maakt ook de jeugd kennis met de
historie van hun eigen woonomge-
ving. Kinderen van De Meander in
Sauwerd komen dinsdag langs.
Het bezoekje van De Wierde uit
Adorp gaat niet door: de school
heeft daar in de drukke laatste
week voor de zomervakantie geen
tijd voor. 
Vanwege de genomen maatrege-
len in verband met het coronavi-
rus, was het geplande vervolgon-
derzoek tot nader order uitgesteld.  

Lichtweek in Winsum
gaat wel door
WINSUM - Een groot deel van
het programma van Promotie
Winsum is door de coronacrisis
in het water gevallen. Na de zo-
mer hoopt men alsnog enkele
activiteiten in Winsum te kun-
nen organiseren, waaronder de
Lichtweek. 
De Lichtweek vindt plaats van 21
tot en met 25 september en heeft
als thema Back to the 50’s. ,,De
Lichtweek lijkt ons een goede ge-
legenheid om samen met de buren
de leefbaarheid in de buurt weer

een positieve impuls te geven”,
zegt Promotie Winsum over dit ie-
dere keer weer populaire evene-
ment. Vorig jaar vond de Licht -
week niet plaats. Dat kwam omdat
Promotie Winsum besloot om de
week van de sfeervol verlichte
straten voortaan om het jaar te or-
ganiseren. Men gaat er van uit dat
de Lichtweek dit jaar, ondanks co-
rona, gewoon door kan gaan. 
Om straten te stimuleren mee te
doen, draagt Promotie Winsum bij
in de kosten van de aanschaf van
verlichting en versierselen. Stra-
ten kunnen een bijdrage krijgen
van 100 euro en voor buurten ligt
er 250 euro klaar.  En hoewel Pro-
motie Winsum benadrukt dat ge-
zelligheid en saamhorigheid voor-
op staan, valt er wel degelijk iets
te winnen. De prijzen bestaan uit
barbecuebonnen ter waarde van
100, 150 en 250 euro. Straten die
willen meedoen, kunnen zich aan-
melden via info@promo tiewin sum.
nl. 
Promotie Winsum hoopt verder dit
jaar nog een spooktocht (31 okto-
ber), de Sinterklaasintocht (14 no-
vember) en een Eindejaars/Nieuw -
jaarsfeest te kunnen organiseren.

Geld voor groene rijksmonumenten
NOORD-GRONINGEN - Monu-
mentale tuinen, parken, be-
graafplaatsen en andere groe-
ne rijksmonumenten in de pro-
vincie komen vanaf 21 juli in
aanmerking voor subsidie. 

Deze monumenten zijn toegevoegd
aan de bestaande regeling Groot
onderhoud en restauratie rijksmo-
numenten. Voor groene monumen-
ten stelt de provincie 500.000 euro
beschikbaar, naast de 3,5 miljoen
euro voor gebouwd erfgoed in
aardbevingsgemeenten en 800.000
euro voor de overige gemeenten.
De aanvraagperiode loopt tot en
met 14 oktober.
In de provincie zijn veel bescherm-
de groene rijksmonumenten, zoals
tuinen en parken. Ze zijn be-
schermd vanwege specifieke as-
pecten en bijzondere kenmerken
zoals ouderdom, materiaalgebruik,
bouwtechniek of de eenheid tus-
sen gebouw en groen.

Het opnemen van groene rijksmo-
numenten in de regeling is een ge-
volg van het geactualiseerde Erf-
goedprogramma 2020-2023. Dat is
gericht op het behouden van het
unieke Groningse erfgoed. Daar-
naast stimuleert het programma
hergebruik en verduurzaming in
de aardbevingsgemeenten.
Voor de tweede tender van de re-
geling is in totaal 4,8 miljoen euro
beschikbaar. Het grootste deel
daarvan is bestemd voor gebouwd
erfgoed in de aardbevingsgemeen-

ten (3,5 miljoen). Hieronder vallen
de gemeenten Het Hogeland, Ap-
pingedam, Delfzijl, Loppersum,
Groningen, Midden-Groningen,
Ten Boer en Oldambt. Voor de ove-
rige gemeenten is 800.000 euro be-
schikbaar. Voor groene rijksmonu-
menten is dat 500.000 euro. 

Beide regelingen voor rijksmonu-
menten worden uitgevoerd door
de provincie. 
Het budget is beschikbaar gesteld
door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de Natio-
naal Coördinator Groningen en de
provincie.

Overgang 
bij Bedum
nacht dicht
BEDUM - De spoorwegovergang
Westerdijkshorn/Wolddijk bij
Bedum is in de nacht van 6 op 7
juli afgesloten. Er vinden dan
werkzaamheden plaats, 
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LOPPERSUM - De gemeente Loppersum beschouwt de
pilot Welstandsluw Bouwen dusdanig geslaagd dat de ge-
meenteraad maandag wordt voorgesteld om dat voor de
hele gemeente in te voeren. Uitgezonderd zijn bepaalde
locaties, zoals bijvoorbeeld de beschermde dorpsgezich-
ten. Toch is niet iedereen gelukkig met de minder stren-
ge regels en met name vanuit de wijk Over de Wijmers
in Loppersum klinkt kritiek. 

In 2017 zijn als pilot twee bestem-
mingsplannen opgesteld voor een
aantal kavels in het plan Middel-
stum Zuidrand en Over de Wij-
mers in Loppersum. In de pilot
werden ruimere mogelijkheden
geboden voor aardbevingsbesten-
dig en levensloopbestendig bou-
wen, nieuwe bouwtechnieken en

duurzaam materiaalgebruik, als-
mede een vrije keuze van het
bouwontwerp. De pilots zijn geëva-
lueerd en dit heeft ertoe geleid dat
de gemeenteraad heeft aangege-
ven dit soepeler bouw- en wel-
standsregime te willen uitbreiden
tot het hele gemeentelijke grond-
gebied, uitgezonderd de karakte-

ristieke panden, de karakteristie-
ke gebieden, de beschermde
dorpsgezichten, de wierden, de zo-
nes rondom de wierden en de agra-
rische bedrijven. 
Dat voorstel komt maandag aan
bod, maar er is een aantal zienswij-
zen van met name andere huizen-
bezitters uit de wijk Over de Wij-
mers ingediend. 
Voor de ‘eerste’ bewoners van de
wijk gold namelijk dat zij zich
moesten houden aan strenge wel-
standseisen. Onder deze eisen vie-
len onder andere het toepassen
van rode stenen en donkergrijze
daken en eisen met betrekking tot
de nokhoogte.
Deze bewoners stellen in hun
zienswijze ‘onaangenaam verrast
en ook geschrokken’ te zijn van
het voornemen om welstandsluw
bouwen mogelijk te maken binnen
de hele gemeente. Men geeft aan
niet zozeer verrast te zijn door het
voornemen maar voornamelijk
van het feit dat de gemeente voor
deze wijk nu wél kiest voor diversi-
teit in bouw, kleur en maatvoering.
De wijk is in hun ogen uitgegroeid
tot een wijk met wisselwoningen
en een potpourri aan diverse hui-
zen. Gezien het geringe aantal wo-
ningen heeft men zich daarbij
neergelegd. Ook hebben indieners
zich als bewoners moeten neerleg-
gen bij vijftig logeerwoningen die
zorgen voor honderden extra ver-
keersbewegingen. Toen deze men-
sen naar de wijk verhuisden, werd
gesproken over een rustige Zwar-
telaan. Dat is in hun ogen zeker
niet zo. Men geeft overigens aan
het te waarderen dat de wijk
wordt volgebouwd en ook dat men
niemand een zelf ontworpen huis
misgunt. Het gaat de indieners er
echter om dat zij zich wel hebben
moeten schikken aan allerlei voor-
waarden maar erkenen dat het lo-
gisch en verklaarbaar is dat gewij-
zigde omstandigheden leiden tot

aanpassing van plannen. Men zegt
het echter ‘onverteerbaar’ te vin-
den dat de wijk een mengelmoes
wordt van laagbouw, hoogbouw, en
alle afwijkingen van het oorspron-
kelijke plan die erbij komen kij-
ken.

Nieuwbouw zou in hun optiek moe-
ten  passen bij de reeds bestaande
woningen die onder de eerste wel-
standseisen zijn gebouwd. ,,Zoals
de eisen nu zijn opgesteld, leiden
de nieuwe welstandsregels slechts
tot verder waardeverlies van onze
woningen’’, laat men weten.
Men roept de gemeente dan ook
op het welstandsluw bouwen niet
toe te staan voor Over de Wijmers.
Als bewoners van de wijk zijn ze
bereid zijn om samen met de ge-
meente mee te denken over moge-
lijke aanpassingen waarmee de be-
woners wel kunnen instemmen. 
De gemeente gaat echter niet mee
in de stelling dat nu vaststaat dat
de wijk een mengelmoes wordt
van laagbouw en hoogbouw. ,,Als
gevolg van dit bestemmingsplan
kan het mogelijk worden dat er
een variatie ontstaat in bouwhoog-
ten, dat hoeft echter niet. Verder
is in het proces van vooroverleg
van dit bestemmingsplan met Li-
bau besproken dat aan het wel-
standsbeleid wordt toegevoegd dat
de hoofdvorm van een nieuwe wo-
ning geen te grove inbreuk vormt
op wat in de omgeving gebruike-
lijk is. Hiermee wordt voor een
deel tegemoet gekomen aan het
bezwaar van  de indieners”, aldus
het college.

Balletles in de open lucht
WARFFUM - Vanwege de coronacrisis zijn balletlessen lange tijd alleen maar online te volgen geweest.
Docente Elise Warmelink van de Balletschool Warffum kon onlangs echter weer haar leerlingen in le-
vende lijve zien omdat er vanwege de prima weersomstandigheden buitenlessen konden worden aan-
geboden. Inmiddels zijn gisteren de regels weer verder verruimd zodat er ook weer binnen les kan wor-
den gegeven.

Gronings rooster 
voor openbaar vervoer
NOORD-GRONINGEN - Be-
drijfsleven, overheden, onder-
wijs en andere organisaties in
Groningen hebben een geza-
menlijk plan ontwikkeld om de
mobiliteit in coronatijd te
spreiden. Het streven is werk-
en lestijden zodanig aan te pas-
sen dat het openbaar vervoer
zo optimaal mogelijk wordt be-
nut. Daarnaast is er aandacht
voor het stimuleren van thuis-
werken, thuis leren en gebruik
van de fiets.

De partijen, verenigd in de stuur-
groep Groningen Bereikbaar, plei-
ten voor regionaal maatwerk. ,,We
willen naar een Gronings rooster”,
aldus stuurgroepvoorzitter Philip
Broeksma. De oud-Winsumer is
wethouder van de gemeente Gro-
ningen. 
Het kabinet was voornemens om
studenten alleen tussen 11.00 en
15.00 uur gebruik te laten maken
van het openbaar vervoer. De zes
onderwijsinstellingen in Gronin-
gen (mbo, hbo en universiteit) heb-
ben er vorige week bij staatsecre-
taris Van Veldhoven op aange-
drongen dit tijdslot niet in te voe-
ren voor het nieuwe studiejaar.
Spreiding van onderwijsactivitei-
ten en stages over de hele dag is
noodzakelijk, stellen ze. Samen
met andere partijen die zijn verte-
genwoordigd in stuurgroep Gro-
ningen Bereikbaar, vanuit be-
drijfsleven, overheden en andere
organisaties, is er hard gewerkt
aan een Gronings rooster. Doel
hiervan is dat er geen capaciteits-
probleem ontstaat in het openbaar
vervoer en dat het ook geen extra
files in de hand werkt in en rond
de stad Groningen.

Dakpanmodel
,,Alle partijen in Groningen heb-
ben nu samen afspraken gemaakt
voor dit Gronings rooster. Zo ont-
wikkelden we een zogenoemd dak-
panmodel voor de spreiding in het
openbaar vervoer. Dat betekent
dat we de vraag van forenzen en
scholieren en studenten naar het
openbaar vervoer goed op elkaar
afstemmen en prioriteren”, legt
Broeksma uit. Voorgesteld wordt
om zorginstellingen voor 7.30 uur
te laten starten en kantoorperso-
neel voor 8.30 uur of na 9.30 uur te
laten reizen met het openbaar ver-

voer. Voor het onderwijs is het
voorstel lessen in het voortgezet
onderwijs rond 8.30 uur te laten
beginnen, mbo tussen 8.30 en 9.00
uur en hbo en universiteit tussen
9.00 en 9.30 uur.

Autogebruik
,,Onze ambities voor spreiding van
mobiliteit gaan nog verder. Met z’n
allen hebben we afgesproken het
autogebruik niet terug te laten ke-
ren naar de situatie van voor de co-
rona-uitbraak, maar dit verder te
beperken”, zegt Broeksma. Het au-
toverkeer kan worden terugge-
drongen doordat bedrijfsleven,
overheden, onderwijs en andere
organisaties bereid zijn thuiswer-
ken en thuis leren te blijven stimu-
leren. Ook moedigen ze spreiding
van werkdagen aan en blijven ze
een impuls geven aan het gebruik
van de fiets.

Teleurstelling over financieel
perspectief voor Eemsdelta
LOPPERSUM - De raadsklank-
bordgroep, bestaande uit leden
van de raden van Delfzijl, Ap-
pingedam en Loppersum, is te-
leurgesteld over het door de
Stuurgroep Herindeling gepre-
senteerde financieel perspec-
tief voor de gemeente Eemsdel-
ta die per 1 januari 2021 een
feit moet zijn. Er wordt een te-
kort voorzien van 6,1 miljoen
euro in 2021, oplopend tot 9,5
miljoen euro in 2025. 
Het zijn tekorten die voor het leeu-
wendeel worden veroorzaakt door
de oplopende kosten in het sociaal
domein en een verwachte herzie-
ning van de verdeelsleutel van het
gemeentefonds.
De stuurgroep heeft aangegeven
om na de verkiezingen op 18 no-
vember voor de nieuwe gemeente-
raad te komen met mogelijkheden
tot een sluitende begroting. Enke-
le raadsleden, waaronder Aagtje
Elderman (CDA Loppersum) en

 Chris Bultje (PvdA Loppersum),
hadden liever gezien dat de oude
raden ook nog aan de knoppen
kunnen draaien, maar dat is toch
echt voorbehouden aan de nieuwe
raad, meldde burgemeester Kees
Wiersma van Appingedam namens
de stuurgroep.  Edward Stulp (Ge-
meentebelangen in Delfzijl) stelde
voor om maar vast te besluiten om
de salarisverhoging van de ambte-
naren achterwege te laten, maar
die is vastgelegd in de CAO. 

Belastingen
Ook de harmonisatie van de ver-
schillende belastingen levert voor
de klankbordgroep een aantal
pijnpunten op waarover de ver-
schillende raadsfracties het nog
niet eens zijn. De OZB ligt in de ge-
meente Loppersum voor niet-wo-
ningen aanmerkelijk lager dan in
Appingedam en Delfzijl. De stuur-
groep had voorgesteld om dit ge-
lijk te trekken en voor de Lopster
bedrijven een compensatierege-
ling te treffen die over een periode

van drie jaar wordt afgebouwd.
Edward Stulp ziet graag een perio-
de van vijf jaar. Ook de OZB is
echter een zaak waar de nieuwe
raad over moet besluiten.
De verordeningen van de overige
belastingen en heffingen moeten
nog wel door de oude raden wor-
den vastgesteld. Over de toeristen-
belasting is de stuurgroep voorals-
nog verdeeld. Deze belasting
wordt nu alleen in Delfzijl gehe-
ven. De stuurgroep stelde voor om
dit voorlopig zo te laten. Een aan-
tal fracties is het daar niet mee
eens. Henk ten Brinke (PvdA Delf-
zijl): ,,Waar ik ook kom moet ik
toeristenbelasting betalen. Het zou
vreemd zijn dat dat straks in een
deel van de gemeente wel en in
een ander deel van de gemeente
niet moet. Mensen schrikken niet
van 1,25 euro per nacht, dus trek
het direct gelijk”. Hij kreeg steun
van Edward Stulp. Arie Heuvel-
man (VVD Delfzijl) ging nog een
stapje verder. ,,Als alleen op het
grondgebied van Delfzijl deze be-
lasting moet worden betaald, moet
de opbrengst ook aan dat gebied
ten goede komen.” Aagtje Elder-
man vindt dat voor het gelijktrek-
ken de tijd moet worden genomen
om met de betreffende onderne-
mers te overleggen en die mening
is namens de stuurgroep ook bur-
gemeester Kees Wiersma toege-
daan. 
Rioolbelasting wordt nu in Delfzijl
en Appingedam door de bewoner
van een woning betaald en in Lop-
persum door de eigenaar. Het
voorstel van de stuurgroep is om
dat voor de nieuwe gemeente over-
al bij de bewoner neer te leggen.
De woningcorporaties die nu deze
belasting in Loppersum betalen
zouden dan hun huurders middels
een huurverlaging moeten com-
penseren. Chris Bultje wil hier al-
leen mee instemmen als hierover
vooraf harde afspraken zijn ge-
maakt en werd hierin gesteund
door Luc Schumer (Lokaal Belang
Eemsdelta in de raad van Delfzijl)
en Cees van Ekelenburg (D66 Ap-
pingedam). Burgemeester Wiers-
ma meldde dat dit ook de inzet is
van de Stuurgroep. Aagtje Elder-
man pleitte nu alvast voor de in-
voering van Diftar in de nieuwe ge-
meente.

Berg schademeldingen
wordt groter en groter
NOORD-GRONINGEN - De Tij-
delijke Commissie Mijnbouw-
schade Groningen (TCMG)
heeft vorige week de berg met
meldingen van aardbevings-
schade weer flink zien groeien.
Er kwamen 1.149 nieuwe schade-
meldingen binnen, terwijl er 580
werden afgehandeld. Er is tot nu
toe voor een bedrag van bijna 280
miljoen euro aan schadevergoe-
ding uitgekeerd.
Het aantal schade-opnames kan de
instroom momenteel niet bijbe-
nen. Door de coronamaatregelen
was er al een achterstand ontstaan.
Als de aantallen zo hoog blijven of
nog verder stijgen, zal in de zomer,
wanneer er minder deskundigen
beschikbaar zijn, de achterstand
verder toenemen. Pas na de zomer
is het mogelijk die achterstand in
te lopen, maar dan moet er wel
verder worden opgeschaald. 

Het percentage schademeldingen
dat bij de laatste 2.500 besluiten
niet meer dan een half jaar oud
was, is afgelopen week verder ge-
daald naar 60,8. De doorlooptijd
van de laatste 2.500 dossiers waar-
over een besluit is genomen was
142 dagen. Het aantal schade-op-
names neemt nog altijd toe. Vorige
week werden er 721 opnames uit-
gevoerd. Het aantal adviesrappor-
ten dat nodig is voor afhandeling
van schademeldingen steeg ook
weer, naar 530 vorige week. Dit
biedt, volgens de TCMG, perspec-
tief voor verdere opschaling van
de aantallen af te handelen
schademeldingen per week. 
Er zijn vorige week 24 aanvragen
voor schadevergoeding afgewezen.
In totaal leidt nu 94,5 procent van
de besluiten tot een schadevergoe-
ding. Er kwamen afgelopen week
27 bezwaren op de besluiten bin-
nen. 

Niet alle Lopsters blij
met welstandsluw bouwen

In de wijk Over de Wijmers in Loppersum is een deel van woningen welstandsluw gebouwd.

De eerste woningen moesten aan strenge regels voldoen.

Poolse Bruid naar de stad
ONDERDENDAM - De theater-
voorstelling De Poolse Bruid
was vorig zomer vier weken te
zien in een uitverkochte boer-
derij De Haver in Onderden-
dam. Dit jaar zou men op her-
haling gaan, maar corona gooi-
de roet in het eten. Het stuk is
nu in augustus te zien in De
Oosterpoort in Groningen.

De kaartverkoop is gisteren ge-
start. Op uitnodiging van SPOT
Groningen spelen de twee acteurs
en twee muzikanten van 14 tot en

met 29 augustus De Poolse Bruid
in de kleine zaal van De Ooster-
poort. Er zullen in totaal 12 voor-
stellingen gespeeld worden. Per
voorstelling kunnen maximaal 70
bezoekers aanwezig zijn.
De Oosterpoort kan uiteraard de
sfeer van historische boerderij De
Haver niet kan oproepen, maar de
tekst, muziek en het spel zullen
moeiteloos de beelden van het le-
ven op het Hogeland creëren, stelt
het Noord Nederlands Toneel.
In 1998 verscheen de film De Pool-
se Bruid. Die is inmiddels Cultu-
reel Erfgoed, won twee Gouden

Kalveren, kreeg een Golden Glo-
be-nominatie en is in Groningen
nog altijd de best bekeken film
ooit. Omdat het platteland in hoog
tempo aan het veranderen is, nam
actrice Lotte Dunselman het initia-
tief voor een theaterbewerking
van de film waarin twee mensen
uit twee verschillende culturen,
door het noodlot samengebracht,
elkaar leren kennen, ver weg van
de bewoonde wereld. De tekst voor
deze toneelbewerking is van Jibbe
Willems. Hij weet op indrukwek-
kende wijze woorden te geven aan
het landschap, de stilte en dat wat
niet gezegd wordt in de oorspron-
kelijke film. Zijn tekst is genomi-
neerd voor de Toneelschrijfprijs
2020.
In de zomer van 2021 is de voor-
stelling weer te zien in de boerde-
rij in Onderdendam.

‘Dien’ na 107
jaar overleden
UITHUIZEN - Berendina Wiere-
ma-Schut, roepnaam Dien, is
maandag overleden op 107-jarige
leeftijd. In april haalde ze nog deze
krant toen er speciaal voor haar
een patatje werd geregeld in
woonzorgcentrum Hunsingoheerd
in Uithuizen. De geboren Mensin-
geweerster haalde op kranige wij-
ze een respectabele leeftijd. De
oudste Nederlander ooit werd ove-
rigens 115 jaar en 62 dagen. Dat
record staat op naam van Henny
van Andel-Schipper uit Hooge-
veen, die in 2005 overleed. De oud-
ste vrouw van Nederland van dit
moment is 113 jaar en 340 dagen
oud. 

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl
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Univé aan De Blink 
UITHUIZEN - Inwoners van Uithui-
zen en omgeving kunnen sinds 17 ju-
ni weer terecht bij de Univé-winkel.
Men zit nu aan De Blink in het voor-
malige ABN-AMRO-bankgebouw. In
lijn met de strategie waarin Univé de
komende jaren haar winkels een bre-
de rol toebedeelt, zal de coöperatie
ook vanuit Uithuizen klanten blijven
helpen met het voorkomen, beperken
en verzekeren van risico’s. 

Christa Groenbroek-Froma, particulier
adviseur bij Univé Noord-Nederland:
,,Univé wil dichtbij haar leden in Uithui-
zen en omstreken staan, met een relevant
aanbod van producten en diensten. Dank-
zij onze winkel komen we niet alleen on-
line, maar ook fysiek in contact met de
bewoners.” 

Voorkomen
Univé wil met de winkel in Uithuizen re-
levant zijn voor haar leden. Volgens
Christa Groenbroek-Froma betekent dat
anno 2020 meer dan alleen het traditione-
le verzekeren tegen risico’s. ,,Het voorko-
men van schade en het beperken van de
gevolgen verdient steeds nadrukkelijker
de aandacht. Hoe meer schade je voor-
komt, hoe minder je immers hoeft te ver-
zekeren. En dat niet alleen: door er alles
aan te doen het risico op brand of inbraak
te verkleinen, kunnen we met elkaar ook
heel veel leed voorkomen. Vandaar dat
Univé als preventief partner haar assorti-

ment aanvult met Veilig Wonen. Dien-
sten die onze leden helpen bij het voorko-
men van onder andere inbraak, lekkage
en brand.”

Tijdelijke ruimte 
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan

de definitieve winkel aan De Blink 2.
Sinds 17 juni zit Univé al wel in het nieu-
we pand, maar tijdelijk in een andere
ruimte.
Bezoekers zijn van harte welkom op
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. 

� De medewerkers Wendy Jongsma-Oosterhoff en Christa Groenbroek-Froma
van Univé Noord-Nederland voor het pand.

Prijsuitreiking bij Fokkens
WARFFUM - Fok-
kens Dier Tuin en
Ruitersport is on-
langs verhuisd van
de Oosterstraat
naar de Juffer Mart-
hastraat in Warf-
fum. De opening
van het nieuwe on-
derkomen ging op 8
juni gepaard met
een prijsvraag. Be-
zoekers van de win-
kel konden de waar-
de raden van een
kruiwagen met in-
houd, zoals een gie-
ter, potgrond en
meststoffen. Er wa-
ren drie goede inzen-
dingen. Na loting is
de prijs, de kruiwa-
gen met inhoud, uit-
gereikt aan me-
vrouw Beukema uit
Baflo.
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Kottervisie mikt op
een kleinere visserijsector
LAUWERSOOG - De Kottervi-
sie is klaar. Minister Carola
Schouten mikt met het stuk op
een kleinere en economisch ge-
zonde sector, die een voorloper
blijft qua kennis en innovatie
en vist met respect voor natuur
en milieu. 

De kottervissers op de Noordzee
kampen met een aantal grote
vraagstukken. Het pulsverbod, het
coronavirus, de aanlandplicht, de
sluiting van gebieden voor wind-
parken en natuur en ook onzeker-
heden omtrent de Brexit maken
het toekomstperspectief voor de
vloot onzeker. Dit alles vraagt om
een langetermijnaanpak om ook in
de toekomst duurzaam en econo-
misch gezond te kunnen blijven
vissen. 
De Kottervisie hangt samen met
het Noordzeeakkoord, waarin het
Rijk, onder coördinatie van minis-
ter Cora van Nieuwenhuizen van

Infrastructuur en Waterstaat, sa-
men met betrokken partijen af-
spraken hebben gemaakt over de
manier waarop natuur, visserij en
energie op de Noordzee zich de ko-
mende jaren in samenhang kun-
nen ontwikkelen. 
De Kottervisie bevat een pakket
aan maatregelen specifiek voor de
Nederlandse vissersvloot. In het
stuk geeft Schouten aan hoe ze de-
ze middelen wil inzetten voor een
gezonde en duurzame vloot in de
nabije toekomst.
Het kabinet  stelt in het kader van
het Noordzeeakkoord 45 miljoen
euro beschikbaar voor innovaties
in de visserijsector. De innovaties
gaan bijdragen aan een rendabele
visserij met minder uitstoot van
broeikasgassen, minder bodembe-
roering, minder ongewenste bij-
vangst en minder afval. Het ont-
wikkelen van een nieuw tuig als
opvolger voor de puls heeft daar-
binnen hoge prioriteit. Vissers die
de stap naar verduurzaming niet

kunnen of willen maken, kunnen
gebruik maken van een sanerings-
regeling. Hiervoor maakt het kabi-
net 74 miljoen euro vrij. Zo blijft
er voldoende ruimte voor vissers
die willen blijven vissen en neemt
de ecologische druk op de visgron-
den niet verder toe.
Vorig jaar heeft Schouten een on-
afhankelijk adviseur gevraagd om
met een advies te komen voor een
duurzame kottervisserij op de
Noordzee. Dat advies is opgesteld
na brede consultatie van vertegen-
woordigers binnen en buiten de
sector. Het advies van mevrouw
Burger, dat afgelopen najaar is
aangeboden aan de Tweede Ka-
mer,  is de basis geweest voor de
Kottervisie, waarin overheid en
sector samenwerken om de toe-
komst voor de visserij vorm te ge-
ven. Op dit moment wordt er sa-
men met de sector ook gewerkt
aan een toekomstperspectief voor
de garnalensector. Die volgt later
dit jaar.

Het is weer zomer
bij Riets Lingerie
GRONINGEN - Het is weer zomer bij Riets Lingerie aan
de Oude Ebbingestraat in Groningen. De winkel heeft
een grote keuze aan badmode en accessoires. Iedereen
wil toch graag genieten van deze bijzondere zomer, of het
nu in Nederland is of in het buitenland, of gewoon heer-
lijk in eigen tuin of op het balkon. Het team van Riets
Lingerie adviseert graag bij de keuze van een bikini of
badpak. Of allebei. Men zorgt dat de klant met een goed
gevoel de winkel verlaat. De openingstijden van Riets
Lingerie zijn te vinden op rietslingerie.nl. Ook biedt men
de mogelijkheid om een afspraak te maken. Riets Linge-
rie is te volgen op Instagram en Facebook.

Adverteren
doet verkopen

Provincie profiteert blijvend
van geld Nationaal Programma
NOORD-GRONINGEN - De he-
le provincie profiteert blijvend
van geld van het Nationaal Pro-
gramma Groningen. Met 155
miljoen euro uit dit programma
krijgt de brede welvaart van
Groningers een impuls. 

Dat gebeurt door investeringen in
duurzame economische ontwikke-
ling, kennis en vakmanschap, be-
reikbaarheid en natuur- en land-
schapsontwikkeling. Dat moet lei-
den tot onder meer minder werk-
loosheid en een hoger besteedbaar
inkomen, maar ook tot meer ge-
zondheid, minder CO2 en meer
groen.
Dat staat in het thematisch pro-
grammaplan van de provincie. Dit
plan moet extra bijdragen aan het
perspectief van het aardbevingsge-
bied. Zo werkt de provincie de ko-
mende tien jaar samen met over-
heden, bedrijfsleven, kennisinstel-

lingen en maatschappelijke orga-
nisaties aan een duurzaam en toe-
komstgericht Groningen.
Gedeputeerde Nienke Homan
geeft aan: ,,Met het Nationaal Pro-
gramma Groningen zetten we ex-
tra in op de verduurzaming van be-
drijven, energietransitie, het sti-
muleren van werkgelegenheid en
het verbeteren van de bereikbaar-
heid in de provincie. Daarnaast ge-
ven we een impuls aan natuur- en
landschapsontwikkeling, waarbij
we oog hebben voor klimaatadap-
tatie, duurzame landbouw, cultuur,
erfgoed en toerisme.” 
Haar collega Mirjam Wulfse wijst
op de samenwerking: ,,Met overhe-
den, bedrijfsleven, kennisinstellin-
gen en maatschappelijke organisa-
ties werken we de concrete invul-
ling verder uit. Met de stappen die
we samen zetten, maken we de
route naar de toekomst.”
Als onderdeel van het Nationaal
Programma Groningen stellen ge-

meenten in het aardbevingsgebied
een eigen lokaal programmaplan
op. Deze plannen richten zich op
onderwerpen die lokaal of regio-
naal spelen. Het thematisch pro-
grammaplan gaat over onderwer-
pen waar een provinciale aanpak
voor nodig is, gericht op de gehele
provincie. Voor al deze program-

maplannen is het van belang dat ze
op elkaar aansluiten en bijdragen
aan de vier ambities Economie,
Werken en leren, Leefbaarheid en
Natuur en Klimaat van het Natio-
naal Programma Groningen. Op
deze manier stimuleert de provin-
cie structureel de brede welvaart
voor alle Groningers.

Enquête Hogeland over leefbaarheid
NOORD-GRONINGEN - Hoe denken inwoners van Het Hogeland over
zaken als wonen, leefbaarheid en duurzaamheid in hun gemeente? Om
daar achter te komen, is de gemeente Het Hogeland gestart met een
online enquête. Inwoners kunnen daarin aangeven welke ideeën ze
hebben over wonen en leefbaarheid in hun dorp. Ook is de gemeente
benieuwd naar ideeën  van Hogelandsters over maatregelen rondom
duurzaamheid. In de enquête kan men verder aangeven op welke loca-
ties in de gemeente men trots is of waar men juist zorgen over heeft.
De resultaten zijn over ongeveer een maand te vinden op de website
van de gemeente. De enquête is in te vullen via
www.hethogeland.nl/vragenlijst. 

Nieuwe expositie bij
Gewaagd in Hornhuizen
HORNHUIZEN - In galerie Ge-
waagd in Hornhuizen is vanaf
vrijdag een nieuwe expositie te
zien: Verwonderen.

De kleurrijke tekeningen van bloe-
men van Trudy Beekman en de
dierportretten in klei van Marjan
Schaap zijn tot en met 2 augustus
in Gewaagd te zien.
Beekman werkt graag in de ge-
mengde techniek met een zwarte
fineliner en droge aquarel. Tijdens
deze expositie laat ze een aantal
van haar ‘Bermen’ zien. Het gaat
om bloemrijke wegkanten in de
omgeving van Amersfoort waar ze
lang heeft gewoond. 
Het werk van Schaap ontleent zijn
zeggingskracht aan vormen die de

tijd in zich dragen. Maar vooral
ook aan de huid van de klei, de
kleuren van natuurlijke pigmen-
ten en oxides. De beelden vertel-
len over dat wat er altijd al was en
altijd blijven zal: een woordeloze
essentie die zich schuilhoudt in de
dingen. Haar dierportretten ko-
men voort uit verwondering en het
zoeken naar de uitdrukking en ei-
genschappen van dat specifieke
dier.
Gewaagd is van vrijdag tot en met
zondag van 13.00 tot 17.00 uur ge o-
pend.
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Juf Atty verlaat De Noordkaap
UITHUIZERMEEDEN - Juf Atty Miljoen heeft woensdagmiddag na 42 jaar afscheid genomen van
het onderwijs. Dat was voor haar collega’s van christelijke basisschool De Noordkaap in Uithuizer-
meeden aanleiding flink uit te pakken. De Warffumse maakte eerst in een tuk-tuk een rondrit door
Uithuizermeeden en kreeg daarna een geranium drive-out aangeboden. Volgens de juf van groep acht
hoeven haar collega’s en familie echter niet bang te zijn dat ze nu achter de geraniums zal komen te
zitten. Op de foto staat de vertrekkende juf op de voorgrond met haar familieleden.

Kunstnesten voor
bedreigde ransuil
NOORD-GRONINGEN - Het gaat niet goed met de rans-
uil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland.
Om deze bedreigde uilensoort in Groningen te helpen
heeft Landschapsbeheer Groningen het project Een nest
voor de ransuil opgezet. 
Doel van het project is vergroten
van het nestaanbod voor deze uil.

Samen met de werkgroep Ransui-
len in Groningen en met bewoners

en vrijwilligers wil men de ransuil
aan meer nestgelegenheid helpen.
De ransuil bouwt zelf geen nest,
maar maakt gebruik van oude
kraaien- en eksternesten. De be-
schikbaarheid van deze natuurlij-
ke nesten is sterk afgenomen door
vroegtijdige verstoring van de
nestbouw van kraaien en eksters,
door afname van het aantal ek-
sters en door nestconcurrentie van
de nijlgans.
Landschapsbeheer Groningen en
de werkgroep Ransuilen in Gronin-
gen slaan de handen ineen om een
netwerk van bewoners en vrijwilli-
gers te mobiliseren die de ransuil
helpen aan een geschikt nest. Bin-
nen het project worden 80 kunst-
nesten opgehangen en gemonitord.

De eerste 40 nesten worden aanko-
mende winter geplaatst. De ande-
re 40 nesten worden in de twee
winters daaropvolgend later ge-
plaatst. Aan de hand van de nest-
bezetting wordt onderzocht welk
type kunstnest het meest aantrek-
kelijk is voor de ransuil.

Mensen die een broedende ransuil
gezien hebben, kunnen dit melden
bij Landschapsbeheer Groningen.
Hierdoor onstaat een compleet
beeld van de ransuilen in de pro-
vincie. Ook is men nog op zoek
naar vrijwilligers. Landschapsbe-
heer is bereikbaar via 050-
5345199.Meer informatie is te vin-
den op landschapsbeheergronin-
gen.nl.

Hutte exposeert in Zuurdijk
ZUURDIJK - Jolanda Hutte exposeert tot en met 16 augustus haar schilderijen (foto) in de kerk van
Zuurdijk. Zelf zegt ze over haar  doeken: ,,Als kunstenaar kijk ik natuurlijk om me heen om inspira-
tie op te doen voor een nieuw werk. Of om een oud werk te veranderen. Omdat ik sinds 2010 in
Sauwerd woon, is het het Groninger landschap dat mij steeds meer pakt en mij verliefd doet zijn op
de kleuren, de lijnen en de prachtige luchten. Net als de leden van kunstkring De Ploeg kies ik er daar-
voor mijn eigen interpretatie en kleurgebruik. Ik houd er van de werkelijkheid te vereenvoudigen of er
dingen bij te verzinnen. Ik gebruik hierbij kleur om het werk een eigen, andere dimensie te geven.’’

� Het gaat niet goed met de ransuil.

Vrijheidsregeling voor
medicijnen voor geiten
NOORD-GRONINGEN - Om
geiten in Nederland te kunnen
behandelen met diergenees-
middelen met een registratie in
andere EU-lidstaten, wordt een
tijdelijke vrijstelling afgegeven
voor het voorschrijven en toe-
passen van de hoogstnoodzake-
lijke medicijnen.

,,We hebben hier lang voor gepleit
en zijn blij dat deze vrijstelling nu
gegeven is. Het liefst wil je geen
geneesmiddelen nodig hebben,
maar als dat wel zo is dan is het be-
langrijk dat ze goed toegankelijk
zijn, zonder onnodige belemmerin-
gen. Met deze vrijstelling is dat
ook voor jonge dieren goed gere-
geld,” zegt Ad Bink van boeren-
koepel LTO Nederland.
In Nederland zijn vrijwel geen
diergeneesmiddelen geregistreerd
voor geiten. Om zieke geiten toch
te kunnen behandelen, worden bij
deze dieren diergeneesmiddelen
toegepast die zijn toegelaten voor
andere diersoorten via de cascade-
regeling. De cascade regelt de
voorwaarden waaronder een die-
renarts (of de veehouder in op-
dracht van de dierenarts) dierge-
neesmiddelen kan toedienen voor
een diersoort of aandoening waar-

voor geen geregistreerd middel be-
schikbaar is.
Bij toepassing van diergeneesmid-
delen via de cascade-regeling, is
bepaald dat het dier niet binnen
vier weken mag worden geslacht.
De wachttijd voor vlees is gesteld
op tenminste 28 dagen ongeacht
het gebruikte middel. Dit levert
met name bij jonge geiten (bokjes)
problemen op omdat die veelal
rond de leeftijd van vier weken
worden geslacht.
Voor het vlees van bokjes ouder
dan vier weken is nauwelijks een
afzetmarkt. Het behandelen van
een bokje via de cascade had daar-
mee voor een geitenhouder veelal
de consequentie dat de afzet in het
geding komt. Dit mag niet tot ge-
volg hebben dat zieke dieren niet
worden behandeld.
De vrijstellingsregeling regelt dat
diergeneesmiddelen met een bui-
tenlandse registratie voor geiten,
in Nederland mogen worden toege-
past met de wachttermijn voor
slacht die in de bijsluiter beschre-
ven is. Met deze vrijstellingsrege-
ling is het mogelijk om dieren die
op een leeftijd van ongeveer 4 we-
ken geslacht worden, toch de juis-
te behandeling kunnen krijgen
binnen deze tijd. Zo wordt dierge-
zondheid en dierenwelzijn ge-
diend, stelt LTO.

Zware straffen nu
echt zware straffen
NOORD-GRONINGEN - De
Eerste Kamer heeft dinsdag in-
gestemd met het wetsvoorstel
Straffen en Beschermen. Hier-
door komen daders van zware
misdrijven niet meer vanzelf-
sprekend na tweederde van
hun straf voorwaardelijk vrij. 

De voorwaardelijke invrijheidstel-
ling (v.i.) wordt maximaal twee
jaar. Die kan nu nog oplopen tot
wel 10 jaar. Daarnaast gaat de v.i.
niet langer van rechtswege in,
maar neemt het Openbaar Ministe-
rie (OM) voor iedere gedetineerde
een individuele beslissing of v.i. al
aan de orde is. Daarbij wordt geke-
ken naar het gedrag van de gedeti-
neerde, slachtofferbelangen en het
gevaar voor de maatschappij.
Nu is het zo dat een gedetineerde
die 24 jaar cel krijgt voor het ple-
gen van een zwaar delict, in begin-
sel al na 16 jaar op vrije voeten
komt. Voor het goed benutten van
de v.i. is tijd nodig, maar niet per
sé een periode die kan oplopen tot
10 jaar. Daarbij is de situatie nu zo
dat naarmate de straf langer
duurt, de v.i. ook langer wordt. Dat
gaat veranderen. Met deze wet
wordt de v.i. gemaximeerd op twee
jaar.
Minister voor Rechtsbescherming,
Sander Dekker: ,,Als iemand 8 jaar
voor het einde van de straf alweer
op vrije voeten komt, dan doet dat
afbreuk aan ons rechtsgevoel. Dit
is niet goed voor de geloofwaardig-
heid van straffen en dat moet dus
anders. Straf is straf.”
Niet alleen tegen het einde van de
gevangenisstraf gaat er iets veran-
deren, ook verlof wordt minder

vrijblijvend en vanzelfsprekend.
Alleen als de gedetineerde zich
goed gedraagt, komt hij in aanmer-
king voor verlof. Wie zich onvol-
doende inzet, zet zijn verlof op de
tocht. Ook kan het OM bij slecht
gedrag besluiten dat een gedeti-
neerde nog geen v.i. krijgt. Goed
gedrag daarentegen wordt be-
loond. Niet alleen met verlof en
v.i., maar ook met privileges zoals
meer keuze in werk en recreatie-
uren. Zo gaat gedrag in de gevan-
genis zwaarder tellen.
Nu is het zo dat een gedetineerde
zijn straf nog te weinig benut om
zijn leven te beteren. Door deze
wet moeten gedetineerden vanaf
dag één actief en gericht aan de
slag met hun re-integratie. Daarbij
wordt een groter beroep gedaan op
hun eigen verantwoordelijkheid,
maar krijgen gedetineerden voor-
taan ook meer hulp. Naast grip op
schulden, wordt samengewerkt
aan onderdak, werk, zorg en het
krijgen van een legitimatiebewijs.
Ex-gedetineerden die dit allemaal
op orde hebben, gaan minder vaak
de fout in na hun straf, blijkt uit
onderzoek. De reclassering en ook
gemeenten hebben een actieve rol
bij de veilige terugkeer. Met de
wet wordt het makkelijker om on-
derling informatie uit te wisselen.
Zo benutten we de straf optimaal
om recidive te voorkomen en de
maatschappij te beschermen.
,,Als iemand een tijd moet zitten,
laten wij dan die tijd goed benut-
ten. We gaan niet passief achter-
over leunen tot de straf erop zit.
Voortaan geldt vanaf dag één: in
de bak is aan de bak”, aldus Dek-
ker. De wet treedt naar verwach-
ting op 1 mei 2021 in werking.

� De historische reddingboot Gebroeders Luden.

Luden vaart weer
LAUWERSOOG - De histori-
sche reddingboot Gebroeders
Luden is met het nieuwe vaar-
seizoen begonnen. 

Er zijn regelmatig zeehond-, yoga-,
Engelsmanplaat- of avondtochten
op het Wad, Reitdieptochten of
vaartochten in het Nationaal Park
Lauwersmeer.  De Gebroeders Lu-
den biedt de mogelijkheid om bui-
ten de reguliere boottijden gezel-
schappen op te halen van Schier-
monnikoog of er naar toe te bren-
gen. Daarnaast kan het schip wor-
den geboekt voor een tocht naar
eigen inzicht zoals voor groeps- en
bedrijfsuitjes, schoolreisjes, onder-
wijsprojecten, natuurtochten, foto-
clubs en dergelijke. Indien ge-
wenst wordt daarbij een eenvoudi-
ge lunch aan boord verzorgd.

Esonstad
Tot en met augustus wordt er op
elke dinsdag vanaf Oostmahorn op
het Lauwersmeer gevaren. Deelna-
me staat open voor iedereen.
Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de
kassa van vakantiepark Esonstad.
Meer informatie is te vinden op ge-
broeders-luden.nl.
Uiteraard wordt rekening gehou-
den met de coronaregels van het
RIVM. Dat betekent onder andere
dat er met maximaal negen indivi-
duele gasten wordt gevaren. Zijn
er meer passagiers uit één gezin

dan kunnen er een paar meer mee.
Er is geen passagierskajuit. De gas-
ten zijn tijdens de tocht buiten op
het dek.

Italiaanse klanken
over Middelstum
MIDDELSTUM - In Middelstum is
het zondag Italië dat letterlijk en
figuurlijk de klok slaat. Dat is dan
de ‘schuld’ van   Henk Veldman
die tussen 14.00 en 15.00 uur het
Hemonycarillon van de Hippoly-
tuskerk zal bespelen.
Wie de Italiaanse zomermuziek dit
jaar mist, kan terecht rond de Hip-
polytuskerk voor een plekje in het
Asingapark of gewoon in de auto
op het Concordiaplein blijven zit-
ten. Henk Veldman belooft die
middag een uurtje Italiaanse mu-
ziek vol passie, hartstocht, grillige
harmonische wendingen en avon-
tuur van componisten als Vivaldi,
Gesualdo, Durante, Scarlatti, Per-
golesi en aan het slot twee Napoli-
taanse liederen. Veldman: ,,Maak
het u gemakkelijk rond de mooie
Hippolytuskerk, neem een lekkere
Chianti en een lekkere Italiaanse
picknick mee en geniet.”
Veldman is beiaardier van Middel-
stum en Raalte, daarnaast is hij or-
ganist in Middelstum en Amers-
foort. Juist in deze coronatijd heeft
hij  zijn beroep als beiaardier kun-
nen uitoefenen. In Middelstum wa-
ren dat naast de reguliere bespe-
lingen op de eerste zondag van de
maand al zes extra bespelingen en
er komen nog vier. De programme-
ring van al deze bespelingen is
zeer divers, van klassiek naar licht,
van oude naar moderne muziek en
dat allemaal op een instrument uit
1662. De Commissie Hemony Bei-
aard Middelstum vindt het belang-
rijk, nu veel culturele voorstellin-
gen niet door gaan, live-muziek
vanuit de toren van de Hippolytus-
kerk te laten horen. Uit reacties
van de toehoorders blijkt veel
waardering. Bijkomend voordeel
van de vele bespelingen is dat de
klank van het carillon beter wordt,
roestvorming op de klepels krijgt
namelijk minder kans.

Meer leefkracht voor
mensen met diabetes
NOORD-GRONINGEN - De pro-
vincie verleent een subsidie
van 75.000 euro aan de Natio-
nale Diabetes Challenge
(NDC). 

De NDC is een initiatief van de Bas
van de Goor Foundation om men-
sen met diabetes op een laagdrem-
pelige manier in beweging te bren-
gen. Zij wandelen samen met pro-
fessionals uit het zorg-, sport- en so-
ciale domein om te werken aan
een gezondere levensstijl. Door
mensen met diabetes op deze ma-
nier te helpen hun leefkracht te
versterken, kan de kwaliteit van
leven aanzienlijk worden vergroot.
In sommige gevallen kan het zelfs
zorgen voor minder medicijnge-
bruik. 

Doelstellingen
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,Deze aanpak past binnen de doel-
stellingen van de provincie als het
gaat om preventie en nieuwe ini-
tiatieven op het gebied van ge-
zondheid en zorg. Menzis is ook be-
trokken bij dit initiatief. De zorg-
verzekeraar betaalt mee en biedt
dit binnen zijn verzekeringspakket
aan als preventieve gezondheids-
maatregel. Een mooi voorbeeld
van regionale samenwerking om
de gezondheid en daarmee de leef-
baarheid in onze provincie te ver-
beteren.’’

Gezondheid
De NDC gaat volgend jaar van
start in Groningen en duurt tot en
met 2023. Doel is het bevorderen
van de gezondheid in de provincie
en de kwaliteit van leven van men-
sen met diabetes te verbeteren.
Gedurende 20 weken wandelen
deelnemers minimaal één keer per
week onder leiding van een profes-
sional. Hierdoor worden zij gehol-

pen om een gezonde levensstijl op
te bouwen. Enthousiaste deelne-
mers kunnen vervolgens worden
opgeleid om zelfstandig een groep
te begeleiden of door te wandelen
en daarmee een structurele veran-
dering te starten in hun eigen leef-
omgeving.

Leefstijl
Het is de bedoeling om de komen-
de jaren samen met diverse Gro-
ningse partijen een werkwijze te
ontwikkelen die werkt en uiteinde-
lijk door zorgverzekeraars wordt
vergoed. Menzis loopt voorop bij
dit soort ontwikkelingen, vanuit de
visie dat inzet op leefstijl en pre-
ventie helpt maatschappelijke kos-
ten te verlagen en de toename van
chronische aandoeningen helpt te
voorkomen. De zorgverzekeraar
zet daarom in haar kernregio’s,
waaronder Groningen, enorm in op
leefstijlinterventies zoals de NDC.
Ook de Groninger Huisartsen Coö-
peratie en Huis van de Sport Gro-
ningen zijn enthousiast over dit
initiatief.

Geen muziek 
in de buitenlucht
bij De Holm
DEN ANDEL - De lazy sunday bij
De Holm in Den Andel gaat zon-
dag niet door. De formatie Klez-
mer & Co zou in de buitenlucht jid-
dische muziek ten gehore brengen. 

De noodverordening, opgesteld ter
bestrijding van het coronavirus,
staat concerten in de open lucht
echter niet toe: daar zou een aan-
zuigende werking van uit gaan. De
Holm heeft het concert daarom
moeten afgelasten. 

Harry van Lier
naar Andledon
DEN ANDEL - Op Cultuurerf And-
ledon aan de Kruisweg in Den An-
del zal zondag een optreden plaats-
vinden van Harry van Lier (aan-
vang 15.00 uur). Hij vormt dan een
duo met Anna Boon.

Harry van Lier maakte in de jaren
tachtig furore als bassist in de le-
gendarische band AA & the Doc-
tors. Na vele jaren als sideman op
het podium te hebben gestaan,
treedt hij de laatste jaren met veel
succes zélf op de voorgrond met ei-
gen composities. Enkele jaren ge-
leden verscheen, op 57-jarige leef-
tijd, Van Liers debuutalbum DiGa-
HoLe, waarop sporen te vinden zijn
van muzikale grootheden als Lou
Reed en Johnny Cash. De ‘coming
out’ als man op de voorgrond
smaakte naar meer en leidde in
2016 tot zijn tweede cd: Bones Boy. 

In 2018 verscheen Van Liers derde
album, La Vache, dat destijds als
eerste op Andledon aan het pu-
bliek werd gepresenteerd. 

Brandweer schiet paard te hulp
HORNHUIZEN - Achter de zeedijk tussen Hornhuizen en Lauwersoog is dinsdagavond een paard te
water geraakt. Een passant trof het dier rond kwart over elf aan in het water naast de kwelder. Het
paard zat vast in de klei. Na een flinke zoektocht kwam het brandweerkorps van Zoutkamp ter plaat-
se om hulp te bieden. Met behulp van een brandslang en flink wat mankracht kon het dier op het dro-
ge getrokken worden. Foto: Ingmar Vos.
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Partybar in Uithuizen ingrijpend verbouwd
UITHUIZEN - De Partybar aan de Hoofdstraat Oost in Uithuizen wordt mo-
menteel ingrijpend verbouwd. Het is de bedoeling van de nieuwe eigenaren
Jakob en Petra Dijksterhuis om er in november een kleinschalig restaurant en
in de avonduren een 21+-café te openen. De naam verandert in Café bij JP.

,,Het is nu één grote bouwval, het pand is helemaal leeg. We gaan het volledig ver-
nieuwen en er wordt zelfs een buitenmuur volledig nieuw opgetrokken”, legt Petra
Dijksterhuis uit. In november moet het allemaal klaar zijn. ,,We hebben gemerkt dat
er vooral bij de ouderen behoefte is aan een gezellige uitgaansgelegenheid waar de

muziek niet te hard staat en er gelegenheid is om een spelletje te doen aan de bar.
Daarom hebben we ook een leeftijdsgrens van 21 jaar. Het café gaat open wanneer het
restaurant wordt gesloten en we sluiten ‘s nachts om een uur. Wie dan nog verder uit
wil, kan elders in het dorp wel terecht. Vooralsnog gaan we vier dagen in de week
open: van donderdag tot en met zondag. In de zomer wellicht wat meer avonden dat
men op het terras wat kan drinken. Mogelijk gaan we in de toekomst ook nog lunches
verzorgen.”
Café bij JP krijgt naast de bar vijf tafeltjes en een stamtafel. ,,Met 28 man hebben we
de zaak vol, dus we hebben geen problemen met coronamaatregelen. Ook afstand hou-
den is geen punt. We hebben geen uitgebreid menu, maar de mensen kunnen hier voor
een schappelijke prijs terecht”, legt ze uit. ,,Het zal een kleinschalig restaurant worden
met eerlijke en heerlijke alledaagse gerechten, zoals een goed stukje biefstuk of een
schnitzel. Ook zullen we aan vegetariërs denken en eveneens een glutenvrij gerecht op
de kaart zetten.”
Het aanvankelijke plan om appartementen in het pand te realiseren, kreeg geen goed-
keuring van de gemeente. ,,Wonen mag niet is de redenering van de gemeente die het
centrum het centrum wil houden en daar kan ik wel inkomen.”
In november verwacht men het pand te kunnen openen. Er komt een nieuwe bar, een
nieuwe keuken en een nieuwe toiletgroep.  Achterin het pand komt een klein zaaltje
voor verenigingen, vergaderingen of een klein feestje. Ook wordt er gedacht aan live-
muziek, zoals bijvoorbeeld een bluesbandje. Overigens zal ook het terras terugkeren,
maar dat wordt dan pas uiteraard in 2021. Ervaring in de horeca is er, want in het Wes-
ten had ze een restaurant. 

� De oude Partybar is helemaal ‘gestript’. � In november gaat het horecapand weer open, maar dan onder de naam Café
bij JP. 
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Familieberichten FAMILIE-
BERICHTEN

DeOmmelanderCourant /
De Ommelander ver-
schijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donder-
dag in geheel Noord-Gro-
ningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een ge-
boorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl

- Telefonisch opgeven:
0595-437777

- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980AAUithuizen

- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen
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book een oproep van het tijschrift
Noorderland. Ze zochten iemand
die foto’s voor ze wilde maken om
ze te plaatsen op sociale media.
Sindsdien lever ik de redactie
twee tot drie keer per week een fo-
to. Zo nu en dan verschijnt er ook
eentje in het blad. Ik vind het ge-
weldig leuk om te doen en verlaat
sinds ik het doe bijna nooit zonder
camera het huis. Ik beperk mij qua
onderwerpen niet alleen tot
Noord-Groningen. Ook het Friese
bloed blijft kriebelen en ook daar
heb je hele mooie dorpjes. Ik heb
ook gemerkt dat ik op een hele an-
dere manier naar dingen ben gaan
kijken. Ik let sinds ik serieus foto-
grafeer veel meer op details als
bijvoorbeeld ramen of sluitstenen
boven een deur van een boerderij.
Ik krijg hele positieve reacties op
mijn werk. Dat doet mij goed. De
fotografie is daarnaast een goede
afleiding voor mij. Als ik letterlijk
en figuurlijk de focus op iets an-

DOODSTIL - Hilde van Heu-
veln uit Doodstil verblijdt de
redactie van de Ommelander
Courant geregeld met fraaie na-
tuurfoto’s die ze in Noord-Gro-
ningen heeft gemaakt. Jonge
zwaantjes en eendjes, een
blauwborst, een ijsvogel of
bloeiende holwortel in de sin-
gel van de Menkemaborg, Van
Heuveln spot het en ver -
eeuwigt het fraai op de gevoeli-
ge plaat. ,,Ik wil graag laten
zien hoe mooi de natuur en het
landschap zijn. Het onderwerp
moet mij aanspreken en dan
sla ik toe met mijn camera.
Met de techniek van de foto-
grafie heb ik minder. Ik wil dol-
graag eens een mooie zonson-
dergang fotograferen, maar dan
moet ik mij serieus gaan ver-
diepen in sluitertijden enzo.
Daar heb ik niet zo veel mee.

Ik maak geen technische hoog-
standjes, maar ga voor sfeer-
beelden. Ik wil graag laten zien
hoe mooi Groningen is, maar
dan zonder te veel poespas. Ik
doe het op mijn manier’’, zegt
ze.

door Erik Post

Van Heuveln, een Friezin die der-
tig jaar geleden in de provincie
Groningen is neergestreken, foto-
grafeert al heel lang. ,,Dat is ooit
begonnen met vakantiefoto’s. La-
ter werden het landschappen. Ook
heb ik veel sportfotografie gedaan
toen mijn man Oscar de Jong en ik
nog fanatiek aan triatlons meede-
den. Nadat ik zes jaar geleden met
een burn-out thuis kwam te zitten,
werd het allemaal serieuzer. Ik
kon toen bijna niets meer, maar
vond in de fotografie een uitlaat-
klep. En een doel. Ik las op Face-

ders leg, ben ik niet met mijn ziek
zijn bezig.’’

Een andere uitlaatklep van Van
Heuveln is het maken van kera-
miek. Bij het vervaardigen van
haar beelden van klei is weer de
natuur de grootste inspiratiebron
van de inwoonster van Doodstil. Ze
maakt haar beelden van grove cha-
motte en gebruikt voor het decore-
ren vooral slib en oxides. ,,Ik ben
hier twintig jaar geleden mee in
aanraking gekomen. De aanleiding
was een stukje in de Ommelander
Courant over een cursus keramiek
die door het Kunstencentrum ge-
geven werd in Uithuizen. Docent
Greetje Gerbens uit Middelstum
leerde de deelnemers de grondbe-
ginselen. Dat heb ik twee jaar met
veel plezier gedaan, maar toen
stopte het Kunstencentrum er
mee. Later ben ik met een groepje
nog twee jaar bezig geweest in
Rottum. Vervolgens is het kleien
wat verwaterd, totdat ik zes jaar
geleden de Open Monumentendag
in Stitswerd bezocht. Ik zag daar
keramiek staan en heb de draad
weer opgepakt. En ik deed dat fa-
natiek. Een kamer van ons huis is
ingericht als wat Oscar en ik een
woman cave noemen. Ik kan daar
heerlijk met klei in de weer zijn.’’
De werkstukken die Van Heuveln
maakt, zijn niet alleen op de websi-
te van het stel, www.os car enhil -
de.com, te zien, maar binnenkort
ook weer in het echt. Samen met
Oscar de Jong, die fraaie beelden
van ijzer en cortenstaal maakt, ex-
poseert ze namelijk van 4 juli tot
en met 23 augustus coronaproof in
beeldentuin Eenumermaar aan de
Tolweg in Zeerijp. Dertien beel-
dend kunstenaars tonen hier en in
de monumentale Riepster Jaco-
buskerk honderd objecten en
schilderijen. Naast dat van de
Doodstilsters is er werk te zien van
Jan Spijk, Maarten Burggraaff,
Marjan van Schaik, Peter Scheed-
ler, Marjen Blanken, Bert Kremer,

GARNWERD - De onlangs uit-
gekomen tweede druk van het
boek Tussen Meeuw en Leeuw
is opgedragen aan Lambertus
Postma uit Garnwerd, die in
april overleed. Het was name-
lijk Lambertus Postma die in
2012 het initiatief nam om sa-
men met zijn dorpsgenoten Pie-
ter Malfliet, Henk Meulenbeld,
Fokko Leutscher en Pieter van
Dijk het boek over de geschie-
denis van Garnwerd het levens-
licht te laten zien.

door Janny de Weijs

Omdat deze Garnwerders alles in
eigen beheer wilden doen is toen
de Stichting Boekeniers Garnwerd
opgericht, een stichting die nog
veel meer activiteiten zou gaan
ontplooien dan alleen het uitgeven
van één boek. Pieter van Dijk
heeft nog heel goed voor ogen hoe
dat toen bij de notaris kon worden
geregeld. Daarbij herinnerde hij
zich hoe dat indertijd bij de stich-
ting van Dorpsvereniging Garn-
werd e.o. was gegaan. In die tijd
kende Garnwerd verschillende
clubjes en verenigingen. De wens
kwam toen naar voren om de acti-
viteiten van al die organisaties te
laten samen komen in één vereni-
ging voor het hele dorp. Dat ge-
beurde. De legendarische Hendrik
Maatjes wist toen, met een overtui-
gend praatje, het voor elkaar te
krijgen dat de notariële akte werd
gepasseerd voor slechts ‘een dik
stuk chocola’ voor de secretaresse
van de notaris. Toen het oprichten
van de stichtingsvorm voor De
Garnwerder Boekeniers aan de or-
de kwam, werd dat verhaal verteld
aan de notaris, die toen ook bereid
was om op dezelfde voorwaarden
de akte te laten passeren. 

Na twee jaren intensieve samen-
werking was het zover: Tussen
Meeuw en Leeuw was klaar en er
werden 670 exemplaren van ge-
drukt. De presentatie vond onder
grote publieke belangstelling
plaats op 8 maart 2014 in de bo-
venzaal van Café Hammingh.
Omdat de eerste druk van het
boek was uitverkocht en er duide-
lijk nog vraag naar bestond, beslo-

ten de Boekeniers een tweede
druk van 50 boeken te laten ma-
ken. Deze tweede druk werd opge-
dragen aan Lambertus Postma, die
inmiddels was overleden. Om hem
te eren, kreeg het boek ook een
opvallend plekje langs de route
die de rouwstoet door het dorp
maakte, voorafgaand aan zijn cre-
matie in Groningen.
Om er voor te zorgen dat er geen
fouten in de tweede druk zouden
komen, ging Fokko Leutscher mi-
nutieus door de eerste druk heen.
Hij vond nog een aantal puntjes,
die net even anders moesten wor-
den.

Door het overlijden van Lamber-
tus Postma, die zowel secretaris als
penningmeester van De Boeke-
niers is geweest en door andere
wijzigingen, moest het bestuur
worden aangevuld. Dat is inmid-
dels gebeurd en sinds 3 juni is de
samenstelling als volgt: Pieter van
Dijk (voorzitter), Johan Faber (se-
cretaris), Hans van Reijswoud
(penningmeester), Arie Jekel
(webmaster) en Miente Viersen
(vice-voorzitter).
In de loop der jaren hebben De
Boekeniers al flink wat zaken aan-
gepakt waar het de geschiedenis
van Garnwerd betreft. Zo is in
2019 de Huizenkaartsite de lucht
in gegaan. Hierop zijn van alle hui-
zen die in Garnwerd staan, en ook
van de panden in het buitengebied
zoals Oostum en Wierumer-
schouw, foto’s geplaatst. Daarbij
kon gebruik worden gemaakt van
de fotoseries die sinds 1985 iedere
tien jaar worden gemaakt van alle
huizen, al dan niet met hun bewo-
ners. De foto’s moesten daarvoor
worden gedigitaliseerd. Dat was
een hele klus, waar Johannes de
Bruijne flink wat tijd en energie in
heeft gestoken. Op www.boeke -
niers garn werd.nl/huizen kaart is
een plattegrond van Garnwerd te
vinden en door op een huisnum-
mer te klikken, kunnen alle geno-
men foto's van dat pand bekeken
worden. Wie een kijkje op deze si-
te neemt, zal zich verbazen over
hoeveel er sinds 1985 in het dorp
is veranderd. Er zijn niet alleen
huizen gebouwd en andere ver-
bouwd, maar er is ook veel meer
groen gekomen. Er wordt overi-
gens nog steeds door gegaan met
het elke tien jaar foto’s te nemen.

Pieter van Dijk is er inmiddels ach-
ter gekomen dat het in ons land
om een uniek project gaat.

Momenteel zijn er plannen om ge-
gevens te verzamelen rond het pro-
ject Kleuterbus, zoals die jaren
dienst heeft gedaan. Men denkt
aan een boekje of een digitale ver-
sie van te maken. In de voormalige
gemeente Ezinge waren er tot de
jaren zeventig geen kleuterscho-
len. Kinderen gingen pas naar
school als ze zes waren geworden
en naar de eerste klas konden. Dat
veranderde toen er in Ezinge een
kleuterschool kwam, bestemd voor
de hele gemeente. Dat hield in dat
de kleuters uit Garnwerd en Feer-
werd naar de nieuwe voorziening
in Ezinge moesten. Dat was voor

velen nogal lastig. Het vervoer van
het grut leverde voor een aantal
gezinnen problemen op. Er werd
wel samen gereisd, maar dat bleek
toch niet een afdoende regeling.
Er werd toen, op initiatief van Hel-
mut van der Ploeg, een oplossing
gevonden door een busje aan te
schaffen voor het vervoer van
kleuters vanuit alle dorpen. Dat
busje kreeg een plek in Garnwerd
bij het huis van Helmut en Martje
van der Ploeg. Ouders en verzor-
gers werden daarvan, volgens een
strak rooster, chauffeur. Over die
tijd zijn veel verhalen te vertellen,
want er gebeurde van alles en nog
wat. Miente Viersen is nu een en
ander aan het inventariseren.  Het
ging in die tijd om een vooruitstre-
vend project. Veel mensen, die nu

zelf kleinkinderen hebben, zijn in-
dertijd jarenlang actief geweest
als chauffeur.

Volkstuintjes
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat
er landelijk een vereniging werd
opgericht die landarbeiders in de
gelegenheid stelde om grond aan
te kopen voor volkstuintjes. Dat
gebeurde ook in de gemeente Ezin-
ge, waar in 1920 een Vereniging
tot bevordering van onroerend
goed door landarbeiders werd op-
gericht, ook wel de Tuindersver-
eniging genoemd. Een oud-inwo-
ner van de gemeente, Bruinwold
Riedel, zoon van een predikant in
Saaksum, had een belangrijke rol
gespeeld in de totstandkoming van
de de Landarbeiderswet, die deze

vereniging mogelijk maakt. Mo-
menteel zijn er zowel in Ezinge als
Garnwerd volkstuinen en begin dit
jaar, voordat de coronacrisis uit-
brak, is al een begin gemaakt met
het vieren van het eeuwfeest. De
Boekeniers hebben plannen om
ook aan die Vereniging de nodige
aandacht te besteden. Volkstuinen
waren niet alleen vroeger van
groot belang, ook nu is dat nog het
geval. Mensen willen steeds meer
en liever hun eigen producten
gaan verbouwen.
De coronacrisis gooide overigens
nog meer roet in het eten. Dit jaar
zou uitgebreid worden gevierd dat
Nederland 75 jaar geleden werd
bevrijd van de Duitse overheer-
sers. Ook voor Garnwerd had de
Dorpsvereniging mooie plannen.

De Boekeniers maakten in dat ka-
der een prachtige film over en met
Nel Terpstra, die in de oorlogsja-
ren op zoek naar eten onder ande-
re in Feerwerd terecht kwam. In-
middels woont ze al heel wat jaren
in Garnwerd. De festiviteiten gin-
gen op 5 mei niet door en de verto-
ning van de film dus ook niet. Deze
film is nu via de site van de Dorps-
vereniging te bekijken en via de si-
te van de Boekeniers. 

De Boekeniers gaan, ondanks de
coronacrisis door met hun waarde-
volle werk. De tweede druk van
Tussen Meeuw en Leeuw is via de
site van De Boekeniers te bestel-
len. Ook kan deze tegen betaling
van 25 euro worden afgehaald bij
één van de bestuursleden.

� Het bestuur
van de Boeke-
niers met vanaf
links Arie Jekel,
Pieter van Dijk
(geknield),
Hans van
 Reijswoud,
Miente Viersen
en Johan Faber. 

VAN HEUVELN toont
schoonheid
Groningen

‘Tussen  Meeuw en Leeuw’ opgedragen
aan Lamberrttuuss POSTMA

Gerrit van Emous, Froukje Dijks-
tra, Ina Zeewuster, Lily Hogeveen
en Tisa Klein Haneveld. De exposi-
tie is in de weekenden van 13.00
tot 17.00 uur geopend. 
,,Ons werk is al weer voor het der-
de jaar in de beeldentuin in Zee-
rijp te zien’’, vertelt Van Heuveln.
,,Ik ben daar blij mee, want het is
een prachtplek. Daarnaast ben ik
vorig jaar benaderd door een gale-
rie in Wildervank, die enthousiast
is over mijn werk. Mijn foto’s zijn
te zien geweest in boerderij De
Diekn in Zeerijp. Volgend jaar
gaan Oscar en ik exposeren in het
kerkje van Rottum. Ook daar kijk
ik naar uit, want het blijft bijzon-
der om dat met zijn tweeën te mo-
gen doen. Maar het blijft allemaal
hobbymatig. Ik kan er niet van le-
ven ofzo. Als ik er jaarlijks een
paar honderd euro aan overhoudt
om nieuw materiaal te kunnen ko-
pen is dat mooi. Maar het streelt
mijn ego als mensen een werk van
mij zo mooi vinden dat ze het ko-
pen. Dat stimuleert enorm. Maar
niet alles is te koop. In tegenstel-
ling tot Oscar, die heel makkelijk
afstand kan doen van alles wat hij
maakt, ben ik erg gehecht aan een
aantal werken. Die verkoop ik
nooit. En verder werk ik nooit in
opdracht. Ik ben namelijk veel te
onzeker of ik wel aan de verwach-
tingen van de opdrachtgever kan
voldoen. Die druk lijkt mij vrese-
lijk. Dan is het geen ontspanning
meer. Ik wil gewoon lekker mijn
ding doen. Op mijn eigen manier.’’

Van Heuveln en De Jong doen zon-
dag 5 juli weer mee aan atelierrou-
te Hoge Noorden. Belangstellen-
den zijn van 12.00 tot 17.00 uur
welkom in de fraaie tuin van het
tweetal aan de Barmerweg 4 in
Doodstil. Naast de foto’s en beel-
den van Van Heuveln zijn er ook
beelden van De Jong te zien. Meer
informatie over de route is te vin-
den op atelierroutehogenoorden. -
jouwweb.nl.

� Hilde van
Heuveln: ‘Ik
maak geen
technische
hoogstandjes,
maar ga voor
sfeerbeelden’.
Inzet: Met deze
in de Emma-
polder gemaak-
te foto van een
ransuil won
Van Heuveln in
2015 een foto-
wedstrijd van
Natuurmonu-
menten.
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Andledon loopt vast op
starre houding gemeente
DEN ANDEL - Ook de culturele sector is hard geraakt
door de coronacrisis. Cultuurerf Andledon in Den Andel
probeert nog iets van het restant van het seizoen te ma-
ken, maar loopt bij momenten vast op de starre houding
van de gemeente Het Hogeland.  
,,Door de coronacrisis heeft twee-
derde van onze activiteiten niet
door kunnen gaan”, vertelt Johan-
na Davids, die samen met haar
man Erik Gritter het cultuurerf
runt. Tijdens de crisis toonde het
Andelster theater zich van zijn
 creatieve kant door in samenwer-
king met diverse muzikanten live-
 streams van concerten aan te bie-
den. Sinds 1 juni is men weer
open, wel met een coronaproof
programma. ,,We hebben geen
bands geprogrammeerd, alleen
duo’s en solo-optredens.” In het
knusse theater is plek voor twintig

mensen. Graag zou Davids de con-
certen deze zomer naar buiten ver-
plaatsen. ,,We hebben de beschik-
king over een terras van 4000 vier-
kante meter. Buiten kunnen de
twintig bezoekers op wel 50 meter
afstand van elkaar zitten. Boven-
dien lijkt het mij met het oog op
de volksgezondheid ook beter om
buiten te zitten dan binnen”, ver-
telt Davids. Ze legde het verzoek
dan ook bij de gemeente Het Ho-
geland neer. Het antwoord was
kort maar krachtig: ‘nee’. Davids is
daarover verbaasd. Ze had ver-
wacht dat de gemeente de door de

coronacrisis zwaar getroffen Hoge-
landster ondernemers zou steunen.
,,Maar daar merken wij helemaal
niets van.” Sterker nog, het lijkt er
op dat het cultuurerf door de ge-
meente scherp in de gaten wordt
gehouden. Want kort nadat begin
deze week de aankondiging van
een optreden van de bekende Har-
ry van Lier op diverse websites
was verschenen, ging de telefoon.
,,Een andere ambtenaar belde. Hij
wilde weten of het optreden bin-
nen of buiten was”, vertelt Davids.
Het antwoord was binnen. ‘U weet
dat buiten verboden is?’, ging de
ambtenaar verder. Dat wisten Da-
vids en Gritter inmiddels. En weer
ondervonden ze de weinig mee-
denkende houding van de gemeen-
te. Want toen de ambtenaar er op
gewezen werd dat er wel een con-
cert in de open lucht had plaatsge-
vonden aan de boorden van de IJs-
sel en of  Het Hogeland  dan ook
geen ontheffing kon afgeven, was
het antwoord andermaal kort maar
krachtig: ‘absoluut niet’. ,,Ik vroeg
nog om de mogelijkheid het uit te
zoeken, wees op ons grote terras
en vroeg om het onder de aan-
dacht van het college te brengen,
maar het antwoord was drie keer
‘nee’. De gemeente weigerde sim-
pelweg mee te denken”, aldus Da-
vids. ,,Het terras op zich is het pro-

bleem niet, maar als daar eenmaal
een muzikant begint te spelen
wordt het aangemerkt als een eve-
nement. Dat is de crux. Een festi-
val is een evenement, maar een
evenement is geen festival. Denk
daar meer eens over na”, zegt Da-
vids. Via deze weg nodigt zij burge-
meester Henk Jan Bolding en cul-
tuurwethouder Eltjo Dijkhuis uit
om de situatie in Den Andel met
eigen ogen te bekijken. ,,Maat-
werk is nodig”, vindt ze. 
Het was overigens niet voor het
eerst dit jaar dat Davids en Gritter
zich verbaasden over de gemeente.
Rond de aanvraag van een subsi-
die voor de viering van 75 jaar
Vrijheid bleek namelijk dat de ge-
meente geen flauw idee heeft wie
of wat Andledon is, terwijl het cul-
tuurerf inmiddels al flink wat ja-
ren aan de weg timmert. ,,Er werd
getwijfeld of we wel een horeca-
vergunning hebben. Natuurlijk
hebben we die. De gemeente is
hem kennelijk kwijt. Ook werden
vraagtekens geplaatst bij de be-
stemming van het cultuurerf”, ver-
telt  Davids. Ze lacht er bij. ,,Ach
ja, we gaan er wel gewoon om
door. Het is alleen jammer dat het
zoveel negatieve energie kost. Ik
had mijn energie liever gestoken
in het creatieve proces om nog iets
van het seizoen te maken.”  

Bij Andledon dacht men creatief te zijn door mensen buiten te laten genieten van een concert bin-
nen. ,,Maar de gemeente twijfelt of dit wel mag”, reageert Johanna Davids van het Andelster theater.

Waterschap laat 
kosten gematigd stijgen
NOORD-GRONINGEN - Water-
schap Noorderzijvest heeft de
afgelopen jaren de kosten van
het werk aan het totale water-
systeem en het zuiveren van af-
valwater behoorlijk zien stij-
gen. Men laat de kosten nu met
4 procent stijgen. Wat dat bete-
kent voor de ontwikkeling van
de tarieven voor inwoners en
bedrijven is nog niet bekend. 

Het waterschapsbestuur heeft na
de verkiezingen in 2019 afgespro-
ken te streven naar een gematigde
stijging van deze kosten. Met het
financiële perspectief in de Kader-
brief 2021-2024 maakt het bestuur
dat voornemen waar. Door goed te

kijken naar de planning en door-
loop van projecten en de inzet van
mensen en middelen realiseert
men een gematigde stijging van de
kosten. Voor het komende jaar-
plan rekent het schap met een ge-
middelde stijging van de kosten
voor het werk van 4 procent. Wat
dat betekent voor de ontwikkeling
van de tarieven voor inwoners en
bedrijven wordt duidelijk bij de
presentatie van het jaarplan eind
dit jaar. In de stijging van de kos-
ten houdt het waterschap rekening
met mogelijke effecten van de co-
ronacrisis, bijvoorbeeld door ver-
traging in de uitvoering van pro-
jecten, minder inkomsten doordat
meer kwijtschelding wordt aange-
vraagd of het niet kunnen innen
van belastingen bij inwoners of be-
drijven die door de crisis de belas-
ting niet kunnen betalen.
Woensdag staat de Kaderbrief op
de agenda van de vergadering van
het algemeen bestuur van Noor-
derzijlvest

‘Jammer dat onze
houding als star
wordt ervaren’
DEN ANDEL - ,,We vinden het
jammer dat de dat de exploitan-
ten van Andledon de houding
van de gemeente als star heb-
ben ervaren”, laat de gemeente
Het Hogeland bij monde van
woordvoerder Paul Kremer  we-
ten. ,,Als er ruimte en mogelijk-
heden zijn, denken we graag
met ondernemers - ook met die
in de culturele sector - mee.
Maar in het geval van Andledon
is de ruimte nu helaas nog be-
perkt. We zijn gebonden aan de
noodverordening die in verband
met het coronavirus is ingesteld.
Volgens die verordening zijn op-
tredens in de buitenlucht niet
toegestaan.” Dat er elders in het
land soms van wordt afgeweken,
vindt burgemeester Henk Jan
Bolding niet verstandig. Hij
houdt vast aan de bepalingen
van de noodverordening en be-
nadrukt het belang van een uni-
forme, consequente naleving
van de regels. Gisteravond heeft
premier Mark Rutte bekend ge-
maakt dat de regels voor evene-
menten worden versoepeld.
,,We hopen dat die versoepeling
de culturele sector lucht gaat
bieden: we realiseren ons dat
ook die sector zware maanden
achter de rug heeft”, aldus Kre-
mer. 

Energie-enquête door 
LOPEC in Loppersum
LOPPERSUM -  Veel Lopsters
kunnen sinds gisteren een lid
van de Lopster EnergieCoöpe-
ratie (LOPEC) aan de deur ver-
wachten. Zij vragen de bewo-
ners om de dagen daarna een
vragenlijst in te vullen. De in-
gevulde vragenlijst wordt weer
opgehaald, uiteraard in een ge-
sloten retourenveloppe. 

‘Weer een enquête?’, zullen men-
sen zich mogelijk afvragen. ,,Ja”,
meent LOPEC, ,,maar het gaat wel
ergens over: het gaat over de toe-
komst van ons dorp.” 
Aan bod komen vragen als Hoe
staat u in de energietransitie? En
welke maatregelen accepteert u
daarin wel en welke niet? Welke
hebben uw voorkeur?” Uitgangs-
punt van LOPEC is: eerst zoveel
mogelijk energie besparen, daarna
zo weinig mogelijk (fossiele) ener-
gie gebruiken. ,,Dat is in ieders be-
lang en zelfs in het belang van de
portemonnee”, aldus LOPEC. 
De gemeente Loppersum werkt
hard aan de energietransitie. De
nota Ruimte voor Energie is onlangs
vastgesteld en in een eerder sta -
dium werden de ambities voor

2030 al vastgelegd in een energie-
nota. Fossielvrij is een van de uit-
gangspunten. LOPEC, de Lopster
energiecoöperatie, werkt nauw
met de gemeente samen om op on-
derdelen de gedeelde ambities
waar te maken. 
Een van de onderdelen is de aan-
leg van een warmtenet in Lopper-
sum-Noord. Zo’n warmtenet moet
wel opgestookt worden. Op 17 fe-
bruari leverden 60 mensen, vooral
leden van LOPEC, al een bijdrage
aan de rea lisering van dit warmte-
net. Enkele alternatieven (biomas-
sa van gemeentelijk snoeihout,
zonthermie en wind) om dit net
van warmte te voorzien, zijn uitge-
breid besproken en van commen-
taar voorzien. 
De conclusie was: zon is het duurst.
Windenergie ligt na biomassa eco-
nomisch gezien en qua betrouw-
baarheid op dit moment het meest
voor de hand. 

,,Maar wat er ook gekozen wordt:
de eerste voorwaarde is draagvlak
in het dorp Loppersum. Help ons
mee om de juiste keuzes te maken.
Invullen van de vragenlijst vormt
daarvoor een belangrijke basis”,
zo roept men de Lopsters op.

Asbest in Dr. Damschool
UITHUIZERMEEDEN - De sloop van de Dr. Damschool in Uithuizermeeden is voorlopig stilgelegd. Tij-
dens het slopen is gebleken dat er een hoeveelheid asbest  is aangetroffen, die na onderzoek eerst moet
worden verwijderd. De school wordt na bijna zeventig jaar gesloopt om op dezelfde plek een nieuwe,
aardbevingsbestendige school te kunnen bouwen. Zoals bekend krijgen de kinderen tijdelijk les in
units bij de nabijgelegen sporthal Scherphorn. Of de vondst van asbest tot ernstige vertraging  leidt, is
niet bekend. Foto: Johan Wildeboer.

Walfridusschool neemt
afscheid van juf Greetje
BEDUM - Met ‘een dag vol verras singen’ zal de  Walfridusschool in
Bedum volgende week donderdag afscheid nemen van juf Greetje.
Zij gaat met pensioen. Ouders van schoolgaande kinderen en ande-
re belangstellenden kunnen die dag vanaf 14.00 uur afscheid ne-
men van de afzwaaiende juf. 

Een van de werken van de in Toornwerd woonachtige Huib van
der Stelt.

De Noordgangers tonen
werk op drie locaties

NOORD-GRONINGEN - Wer-
ken van de schilders van de
Noordgangers zijn van 22 juli
tot en met 1 oktober op drie
plaatsen in de regio te zien: in
Klein Wetsinge, Pieterburen en
Warffum.  

De Noordgangers zijn drie schil-
ders die Groningen op hun eigen
wijze weergeven. Dat het voorna-
melijk het Groninger land is, is wat
zij gedrieën gemeen hebben. De
interpretatie is een ander verhaal.
Vraagt het landschap juist om ge-
vat te worden in een totaal abstrac-
te vorm? Of willen mensen juist
met hun neus tussen het graan ge-
duwd worden, om het wat meer
‘Barok’ te verbeelden? Of liever
toch gewoon die mooie brug over
de ‘Maar’  laten zien? De Noord-
gangers laten het Groninger land-
schap zien vanuit hun eigen stand-
punten. 
De Noordgangers bestaan uit Rei-
nier van den Berg (1959), Marten
van Holten (1958) en Huib van der
Stelt (1965). Zij komen niet van
oorsprong uit de provincie Gronin-
gen. De drie voelen (en dan mede
door de schoonheid van het land)
zich wel zeer nauw verbonden met
Groningen en kijken met een fris-
se en inmiddels getriggerde blik
naar het landschap van Groningen. 
De interpretatie van dat landschap
wordt in het werk van de Noord-
gangers ‘eigenwijs’ uitgedrukt. Dat
werk is van 22 juli tot en met 1 ok-
tober op drie plaatsen in de regio
te bekijken. Het gaat om het kerk-
je van Klein Wetsinge (dagelijks
geopend van 11.00 tot 18.00 uur),
de theeschenkerij van Domies
Toen in Pieterburen (dagelijks ge -
opend van 10.00 tot 18.00 uur) en
Het Spijslokaal bij Openluchtmu-
seum Het Hoogeland in Warffum.
Het Spijslokaal is dinsdag tot en
met zaterdag geopend van 10.00
tot 17.00 uur en zondag van 13.00
tot 17.00 uur.  

Landschapsbeheer herstelt
monumentale boerenerven
NOORD-GRONINGEN - Monu-
mentale erven en boerderijen
in Groningen worden al meer
dan twintig jaar ondersteund
door Landschapsbeheer Gro-
ningen.  Eigenaren van erven
van minstens honderd jaar oud
kunnen voor de instandhou-
ding ervan een beroep doen op
een subsidieregeling.

Wat is Groningen zonder haar boe-
renerven? De identiteit van het
Groningse cultuurlandschap wordt
volgens Landschapsbeheer Gro-
ningen voor een belangrijk deel
bepaald door de monumentale er-
ven en boerderijen. Al meer dan

twintig jaar zet Landschapsbeheer
Groningen zich voor dit erfgoed in.
Men ondersteunt eigenaren en be-
woners met het herstel en de in-
standhouding van deze monumen-
tale landschapselementen. Eigena-
ren kunnen subsidie krijgen voor
deze ondersteuning. Voorwaarde
voor deelname is dat het boerenerf
honderd jaar of ouder is. Eigena-
ren kunnen dan een deel van de
kosten voor herstelwerkzaamhe-
den vergoed krijgen. Het gaan bij-
voorbeeld om de aanplant van sin-
gels, boomgaarden, hagen en soli-
taire bomen. Maar ook onder-
houdswerkzaamheden zoals het
snoeien van fruitbomen of het dun-
nen van een singel komen voor
subsidie in aanmerking.

Boerenerven zijn als groene eilan-
den in het landschap, vooral in de
open gebieden. De erven zijn vol-
gens Landschapsbeheer niet al-
leen waardevol voor de kwaliteit
en beleving van het landschap,
maar ook voor de natuur. In het ag-
rarische landschap zijn erven voor
veel dieren belangrijke vlucht- en
nestgelegenheden. Vogels en klei-
ne zoogdieren maken er gebruik
van. 
Meer informatie over de subsidie-
mogelijkheden is te vinden op de
website  www.landschaps be heer -
gro ningen.nl. Het project Herstel
Monumentale Boerenerven wordt
mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de provincie Gronin-
gen.

Boeren kunnen 
mest blijven uitrijden
NOORD-GRONINGEN - Euro-
pese lidstaten hebben inge-
stemd met een verlenging van
de Nederlandse derogatie. Boe-
ren kunnen daardoor tot 2022
evenveel mest uitrijden als de
afgelopen twee jaar. 

Wel stelt de Europese Commissie
een aantal aanvullende maatrege-
len voor waar boeren aan moeten
voldoen. Dat schrijft minister
Schouten in een brief aan de
Tweede Kamer. ,,Ik ben blij dat de
Europese lidstaten positief tegen-
over de Nederlandse derogatie
staan. Het is goed nieuws voor boe-

ren dat zij tot 2022 dezelfde hoe-
veelheid mest uit mogen rijden als
in de afgelopen twee jaar. Ook de
waterkwaliteit profiteert van dit
besluit”, zegt Schouten.  Om te
voorkomen dat het uitrijden van
meer dierlijke mest ook tot hogere
ammoniakemissies zal leiden komt
de Europese Commissie met aan-
vullende regels waar derogatiebe-
drijven aan moeten voldoen. Zo
mogen boeren de sleepvoetbemes-
ter op klei- en veengrond alleen ge-
bruiken bij een maximum buiten-
temperatuur van 20 graden. Ook
zullen zij vanaf 2021 kiezen tussen
deelnemen aan de vrijstellingsre-
geling voor ‘bovengronds aanwen-
den van runderdrijfmest’ of de -
rogatie. Het bovengronds aanwen-
den van runderdrijfmest kan lei-
den tot meer ammoniakemissie.
Daar is een vrijstellingsregeling
voor mits boeren aan een aantal
voorwaarden voldoen, zoals mini-
maal 85 procent grasland. Boeren
die gebruik maken van de rogatie,
en de komende jaren dus net zo-
veel mest gaan uitrijden, moeten
aan een aantal criteria voldoen. Zo
moeten derogatiebedrijven over
minimaal 80 procent grasland be-
schikken. Dat is beter voor de wa-
terkwaliteit omdat grasland mest-
stoffen goed opneemt waardoor
minder nutriënten uitspoelen. Boe-
ren zonder derogatie gebruiken
hun grond bijvoorbeeld voor het
telen van maïs. Deze grond neemt
meststoffen minder goed op, waar-
door er meer kans is op uitspoeling
van nutriënten naar het grond- of
oppervlaktewater. Het derogatie-
besluit liep vertraging op door re-
cente ontwikkelingen die van in-
vloed kunnen zijn op de waterkwa-
liteit, zoals de gevolgen van de dro-
ge zomers en de stikstofproblema-
tiek. 

Verkeershinder
in Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Op ver-
schillende plaatsen in de ge-
meente Het Hogeland wordt
volgende week aan de weg ge-
werkt. Zo is de Onderdendam-
sterweg in Warffum maandag
en dinsdag ter hoogte van de
Kloosterweg afgesloten. Beide
dagen worden er ook herstel-
werkzaamheden uitgevoerd aan
de Stationsweg in Usquert. In
Zandeweer wordt maandag en
dinsdag gewerkt aan het op-
knappen van de Onnemaweg.
Ook in Den Andel vinden weg-
werkzaamheden plaats. Dinsdag
en woensdag vindt bij nummer
16a herstel aan de klinkerstrook
plaats. Dit kan enige verkeers-
hinder opleveren. Beide dagen
wordt er ook gewerkt aan de
Wethouder G. Reindersstraat in
Warffum. Daar wordt een riool-
sleuf hersteld. 
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Weer live-concert in Westeremden
WESTEREMDEN - Bij Roodehaan eten & drinken aan de Kos-
terijweg in Westeremden zullen Dave Warmerdam & Janne
Timmer zondag een bijzonder live-concert verzorgen. 

Deze zomer stond de Dave Warmerdam Band volgeboekt. Festivals in
binnen- en buitenland hadden de bandnaam op hun posters staan. En
niet voor niks: als winnaar van de Dutch Blues Challenge 2019 vero-
verden zij heel bluesminnend Nederland. Ook in Amerika tijdens
hun deelname aan de International Blues Challenge ’20 werden ze met
open armen ontvangen. Het publiek ging uit zijn dak tijdens hun
shows en de band reikte dan ook tot aan de halve finale. Het corona-
virus gooide roet in het eten, maar desondanks laat de band het er
niet bij zitten en wordt er gekeken naar wat wél mogelijk is. Lead-
zangeres Janne Timmer en bandleider/toetsenist Dave Warmerdam
zullen samen een intieme show brengen, waarin zij het repertoire
van de band zullen vertalen naar unieke stripped down-versies. Tim-
mer heeft een uniek stemgeluid dat soepel door de nummers danst.
Met zowel een heerlijk rauw randje als subtiliteit vertelt zij de ver-
halen vol emotie en dynamiek. Warmerdam begeleidt haar naadloos
op de piano en geeft de muziek met zijn groovende solo’s een extra
gelaagdheid. Al met al zal dit jong en muzikaal stel ook zonder hun
band het publiek weten te boeien.
Het middagconcert is uitverkocht, er is een extra avondconcert om
negen uur. Tickets kosten 15 euro.

� Janne Timmer en Dave Warmerdam zullen zondag twee con-
certene geven in Westeremden.
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18.00 Journaal
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19.00 M; talkshow
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gramma
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00.55 Boulevard

RTL 5 
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22.25 24 uur in de ER
23.20 Ambulance down under
00.25 The night shift

RTL 7
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18.00 Flodder
18.30 The A-team; actieserie
19.25 Hardcore pawn
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kens; Amerikaanse actiefilm
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Net 5

17.35 Wat eten we?
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SBS 6

18.00 VT wonen weer verliefd op je
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20.30 Gestalkt; realityprogramma
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23.00 Shownieuws
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18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
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1997
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1975
01.10 Tommy Teleshopping
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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
20.00 The big bang theory
20.30 Magnum P.I.

21.25 Magnum P.I.
22.20 MagGyver
23.20 Blindsport
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Fox
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18.05 According to Jim
19.00 Qmusic foute uur; muziek
20.05 CSI
21.00 CSI
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23.45 The gifted

RTL 8
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18.05 The Bold and the Beautiful
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22.30 House; dramaserie
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00.25 House

ÉÉN

18.04 Het journaal update; 18.15 Da-
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Journaal; 19.45 Iedereen beroemd;
20.10 Weer 20.15 Switch; quiz;
20.45 In de greep van het virus 21.50
First dates 22.40 Journaal 23.00 A
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Ketnet/Canvas 

09.00 Zomerbeelden; 10.00 Ketnet
junior 19.05 De campus cup; 20.00
Terzake 20.35 De afspraak 21.20
Sporza retro: sportprogramma 22.20
De campus cup; quiz 23.10 Laurel
Canyon; muziekdoc.

Duits land 1

17.15 Brisant 18.00 Wer Weiss den
sowas?18.50 In aller freundschaft
19.45 Wissen vor acht 20.00 Tagess-
chau; 20.15 Wolfsland; misdaad-
serie; 21.45 Kontraste 22.15 Tages-
themen; 22.45 Die Carolin Kebekus
show 23.30 Chez Kromer 00.00
Nachtmagazin

Duitsland 2

18.00 Soko Stuttgart; 19.00 Heute
19.30 Notruf hafenkante 20.15 Der
sommer nach dem abitur 21.45
Heute journal 22.15 Maybrit Illner
23.15 Markus Lanz 00.30 Heute+
00.35 Filmgorillas

Duitsland 3

18.15 Typisch!; 18.45 DAS! 19.30
Landermagazine 20.00 Tagesschau
20.15 Kasachstan 21.00 Thunfisch
auf tour 21.45 NDR info 22.00 Heiter
bis todlich- morden im norden 23.40
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Eurosport
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18.00 Elk half uur Noord Vandaag;
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1 

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 M; talkshow
20.00 Journaal
20.35 Bed & Breakfast; realitypro-

gramma
21.30 Flikken Rotterdam; misdaad-

serie

22.20 Op 1
23.30 Journaal
00.00 Op 1

NPO 2

17.15 Per seconde wijzer
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Oosterend Texel
19.40 50 jaar liefde vrijheid en mu-

ziek
20.40 2 voor 12; quiz
21.15 Nu te zien!; kunstprogramma
21.30 NOS/NTR-Nieuwsuur
22.20 White house farm murders;

misdaadserie
23.15 Clouds of Sils Maria
01.09 De nachtzoen
01.20 Nieuwsuur

NPO 3

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles kort
17.25 Koken met konijnen
17.45 Dance academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Reizen Waes Japan; special
21.10 Louis Theroux
22.20 Klikbeet; satirisch sketchpro-

gramma
23.00 Man up; filmkomedie uit 2015
00.55 Nachttv

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL Boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws & weer
20.00 Het beste van Got talent

worldwide; amusement
21.25 Beau
23.05 Nieuws
23.25 Beau
00.55 Boulevard

RTL 5

16.40 Makelaars met een missie
17.40 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders UK
19.25 Ambulance down under
20.30 Beruchte sloppenwijken:

Ewout in de ghetto; reportage
21.30 Team parade eenheid; repor-

tage
22.25 24 uur in de ER; realityserie

over een groot ziekenhuis in
Londen

23.20 Ambulance down under; reali-
tyserie

00.25 Nachttv

RTL 7

17.30 Flodder
18.00 Flodder
18.30 The A-team
19.25 Hardcore pawn
20.30 De vier vuisten hebben tr-

openkolder; actiekomedie uit
1981

22.40 Sharknado 5- global swar-
ming; Amerikaanse actiefilm
uit 2017

00.40 Nachttv

Net 5

17.10 Wat eten we?
17.35 Het blok Australie
18.30 Het blok Australie
19.30 MasterChef USA
20.30 Criminal minds; misdaadserie
21.25 Criminal minds; misdaadserie
22.10 NCIS
23.10 NCIS
00.05 Person of interest

SBS 6

18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis

19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel 
20.00 Lang leve de liefde
20.30 We want more; zangwedstrijd

waarbij de winnaar naar huis
gaat met honderduizend euro

21.50 Komt een man bij de dokter;
sketches

22.30 Hart van Nederland

22.55 Shownieuws
23.30 Weer
23.35 Lang leve de liefde
00.10 Hart van Nederland
00.35 Nachttv

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Minions; animatiefilm uit

2015
22.15 Fantastic four; Amerikaanse

actiefilm uit 2015
00.10 Teleshop

Veronica 

18.00 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 Braveheart; Amerikaans his-

torisch filmdrama uit 1995

00.10 Man with a plan

FOX

18.05 According to Jim
19.00 Qmusic foute uur
20.10 The Murders; misdaadserie
21.05 The gifted; fantasyserie 
22.00 The gifted
23.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
23.55 The handmaid’s tale

RTL 8

18.10 The bold and the beautiful;
soap

18.35 Grey’s anatomy
19.30 ER; dramaserie
20.30 Poirot; detectiveserie
22.30 House
23.30 Grey’s anatomy
00.25 Wildgroei; Amerikaans film-

drama uit 1994

EEN

18.04 Het journaal; 18.10 Weer;
18.15 Dagelijkse kost; 18.30 Blokken
19.00 Journaal; 19.45 Iedereen be-
roemd; 20.15 Switch 20.45 Midso-
mer murders 22.15 Riviera 23.00
Journaal; 23.17 Loterijen; 23.25 Ma-
lice; Amerikaanse thriller uit 1993
01.05 Dagelijkse kost

Ketnet Canvas

09.00 Lentebeelden 10.00 Ketnet ju-
nior; 19.05 De campus cup 20.00
Terzake 20.35 De afspraak op vrijdag
21.20 Wild; Amerikaans filmdrama
uit 2014; 23.15 Stella Blomkvist; dra-
maserie 00.00 Herhalingen

Duitsland 1

17.30 Tagesschau; 17.35 Eisbaren
und Belugas 18.20 Woman in gold;
filmdrama 20.00 Tagesschau; 20.15
Dennstein & Schwarz; filmkomedie
21.45 Tagesthemen; 22.15 50 jahre
‘Tatort’- die klassiker; misdaadserie
23.45 Wallander; misdaadserie

Duits land 2

18.00 Soko Kitzbuhel; 19.00 Heute;
19.25 Bettys diagnose; 20.15 Der
staatsanwalt 21.15 Soko Leipzig
22.00 Heute-journal 22.30 Deutscher
23.50 Heute Xpress 23.55 Underco-
ver; 00.45 Better call Saul; detective-
serie

Duitsland 3

18.00 Landermagazine 18.15 Hofge-
schicten; 18.45 DAS!; 19.30 Lander-
magazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 Treckerfahrer
durfen das! 21.45 NDR info 22.00
3nach9 00.00 Nachttv

Eurosport

14.00 Wielrennen 17.30 Wielrennen
19.00 Tennis 22.00 Formule E 01.00
Motorsport

TV Noord

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

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.00 Islands of America; doc.
20.00 NOS Journaal
20.30 Het echte leven in de dieren-

tuin; reportage
21.20 Erik van Muiswinkel: de Olie-

worstelaar; theaterregistratie
22.25 op 1
23.40 Journaal
23.50 Bloemen voor Stokkermans
00.45 Op 1

NPO 2

17.10 Metterdaad
17.35 Jacobine
18.05 Met hart en ziel; religieus pro-

gramma
18.15 Nederland zingt
18.45 Binnenstebuiten; reportages
19.15 Veteranendag; verslag
19.55 Blauw bloed ; royaltyprogram-

ma
20.35 Hollandse zaken; discussiep-

rogramma
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.10 White house farm murders
23.05 Het uur van de wolf: Leonie,

actrice en spionne
00.10 Eye in the sky; Engels filmdra-

ma uit 2015
01.40 De nachtzoen

NPO 3

17.30 Checkpoint
18.00 Zapp your planet
18.05 Mijn vader is de beste; spel
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Bommetje XXL
20.24 Socutera
20.25 Rebecka Martinsson; mis-

daadserie
22.00 De luizenmoeder; comedyse-

rie
22.35 Concert at sea 15 jaar de

hoogtepunten; overzicht
00.10 Lek; misdaadfilm
02.00 Homeland; actieserie

RTL 4

17.30 House Vision; woonprogram-
ma

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

gramma
18.35 Boulevard; amusementspro-

gramma 
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Oh, wat een jaar!; Carly Wijs

en Rolf Wouters betreden de
retrostudio en graven in hun
geheugen naar het jaar 1980

21.30 Praat Nederlands met me;
spel

22.30 Chantal komt werken
23.25 RTL nieuws en weer
23.50 Boulevard

RTL 5

17.30 Ambulance down under
18.35 Voor de rechter; realitypro-

gramma
19.30 Helden van hier: de luchtpoli-

tie; realityserie
20.30 Helden van hier: de lucht poli-

tie
21.30 Helden van hier: de luchtpoli-

tie
22.30 Helden van hier
23.30 Helikopter helden

RTL 7

17.00 Transportwereld
17.30 Autowereld
18.00 SAS: Who dares wins; reality-

serie
19.00 De RTL sportquiz
20.00 De vier vuisten slaan op hol;

actiekomedie uit 1983
22.15 The last sharknado: It’s about

time; actiefilm uit 2018
00.00 47 meters down; Engelse

thriller uit 2017

RTL 8

17.00 The flying doctors
18.35 Het beste van Got talent

worldwide
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
23.40 Een zaak van leven of dood;

Nederlandse thriller uit 1983
01.40 Nachttv

Net 5

17.40 Hawaii five-o
18.45 NCIS: Misdaadserie
19.35 NCIS: New Orleans
20.30 NCIS; misdaadserie
21.25 NCIS
22.20 Bull
23.05 Major crimes
00.00 Nachttv

SBS 6

17.00 De grote tuinverbouwing;
tuinprogramma 

18.30 Lachen om home video’s
20.00 Dance Dance Dance; danspro-

gramma, waarin BNers met
hun partner zich vol overgave
storten op dit dansavontuur

21.55 De beste liedjes van..;
muziekprogramma, met Jeroen
van der Boom hij ontvangt
iedere week een bijzondere
muzikale gast

22.55 Hart van Nederland
23.15 Shownieuws
23.50 Weer
23.55 We want more; talentenjacht
01.15 Lachen om home video’s

SBS 9

17.55 Drukte in de dierentuin; reali-
tyserie over het personeel

18.55 Dierentuin Emmen: de grote
expeditie; reportage waarin de
bouw van het nieuwe avon-
turenpark in Emmen wordt
gebouwd

19.25 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma

20.30 Ted 2; Amerikaanse filmkome-
die uit 2015, met Mark
Wahlberg

22.45 There’s something about
Mary; Amerikaanse filmkome-
die uit 1998

01.00 Nachttv

VERONICA

18.00 Border security
18.55 Border security
19.30 Border security
20.00 X-men; Amerikaanse actiefilm

uit 2000
22.00 Hellboy; Amerikaanse ac-

tiefilm uit 2004, met Ron Perl-
man 

00.30 Hart van Nederland

Fox 

18.15 Storage wars; Canada
20.05 Paranormal caught on camera
21.00 Paranormal caught on camera
22.00 9-1-1
22.55 The murders
23.50 The X-files essential collec-

tion
01.40 Qmusic foute uur

ÉÉN

18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.00
Kijk uit 18.10 My family and the Ga-
lapagos 19.00 Journaal + weer 19.45
Iedereen beroemd 20.15 Joker + lot-
to 20.25 Heathrow 20.50 FC de Kam-
pioenen 21.35 Bloed zweet & tranen
23.20 Journaal 23.36 Loterijen en
weer 23.45 Death in Paradise

Ketnet

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 18.55 Age of the big cats;  na-
tuurdoc. 20.00 Het journaal update
20.10 Vranckx 20.35 Cardinal; mis-
daadserie 21.20 Cardinal 22.00 Vic-
toria; misdaadserie 00.15 Herhalin-
gen

Duits land 1

18.00 Sportschau; sportnieuws
18.20 Fussball: klassiker 19.57 Lotto
20.00 Tagesschau 20.15 Ein ferien-
haus auf Tenerife 21.45 Oma ist ver-
knallt; filmkomedie 23.15 Tagesthe-
men 23.35 Das wort zum sonntag
23.40 Spider-man; Amerikaanse ac-
tiefilm uit 2002 01.35 Tagesschau

Duitsland 2

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wet-
ter 19.25 Die bergretter; dramaserie
20.15 Wilsberg 21.45 Die chefin
22.45 Heute-Journal 23.00 Das aktu-
elle sportstudio 00.25 Heute Xpress
00.30 Snow white and the Hunts-
man; fantasyfilm 2012

Duitsland 3

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tages schau
20.15 Die inselarztin 21.45 Klein ge-
gen gross- Das unglaubliche duell
23.30 Mary Roos und Wolfgang
trepper 01.00 Nachttv

Eurosport

14.00 Tour de France 17.15 Tennis
19.30 Tennis 22.30 Formule E

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
19.00 Studio sport Eredivisie
20.00 Journaal
20.20 The great British bake off;

bakwedstrijd
21.25 The great British bake off;

bakwedstrijd
22.25 Op1 extra; talkshow
23.35 Journaal
23.45 Op 1
00.55 Een vandaag
01.35 Journaal

NPO 2

17.10 Close up
18.10 Podium Witteman presen-

teert: de Matinee; muziekpro-
gramma

19.20 Binnenstebuiten; reportages
19.45 Natuur op 2: leven in de rim-

boe met Gordon Buchanan
20.45 Na de klap; reportage
21.30 Nieuwsuur
22.10 Why we hate; doc.
23.00 Dus ik volg; reportage
23.35 Naches; reportage
23.45 Nieuwsuur

NPO 3

17.15 De proefkeuken
17.45 Topdoks
18.35 Kwartier van het dieren- coro-

na edition; dierenprogramma
18.50 Zapp your planet
19.00 NOS Jeugdjournaal 
19.25 ZappDoc: ons eiland
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.25 Paoadag; dramaserie
21.15 De gevaarlijkste wegen van

de wereld; reportage
22.10 Killing Eve; dramaserie
23.00 De kijk van Koolhoven
23.55 Little Britain

RTL 4

18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Woonmagazine
18.35 Boulevard; amusement 
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Holland – Belgie; programma,

waarin dmv vragen Nederland
tegen Belgie strijdt

21.30 Love is in the air; amusement
22.30 Kees van der Spek: oplichters

aangepakt; realityprogramma
Nembutal

23.30 Nieuws & Weer
23.50 Boulevard

RTL 5

16.40 Helicopter helden
17.35 All you need is Jani
18.35 Hotter than my daughter; re-

alityprogramma
19.31 De dierenkliniek; realitypro-

gramma
20.31 De dierenkliniek
21.30 De dierenkliniek down under
22.30 Make or break; realityserie

waarin 8 koppels worden ge-
volgd die afreizen naar een
tropische bestemming om deel
te nemen aan een relatietest

23.25 Ranking the stars
00.15 Helicopterhelden

RTL 7

17.00 Transportwereld
17.30 Auto wereld
19.00 Bizarre bestuurders
19.55 Idioten op de weg
20.00 Vier vuisten in ‘t kwadraat;

actiekomedie uit 1984
22.10 Alarm fur Cobra 11; actieserie

RTL 8

17.00 The real housewives of Or-
ange country

17.50 Lego Masters
19.15 CSI
20.00 CSI
20.55 CSI
21.50 CSI
22.45 CSI
23.35 Roots
00.25 Captive; thriller uit 2015

Net 5

18.00 NCIS
18.50 NCIS; misdaadserie
19.35 NCIS; misdaadserie
20.30 Hawaii five-o; misdaadserie
21.25 NCIS; misdaadserie
22.20 NCIS: New Orleans; misdaad-

serie 
23.10 Hawaii five-0
00.10 Nachttv

SBS6

17.35 De grote verbouwing Austra-
lie

18.35 De grote verbouwing Austra-
lie

19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma 

20.30 Meester Frank Visser doet uit-
spraak; juridisch programma

21.30 BBC Wildlife: Africa; natuur-
documentaire over Afrika en
haar buitengewone wilde die-
ren

22.40 Hart van Nederland 
23.00 Shownieuws

23.35 Weer
23.40 Cash or trash
00.40 De making-off van BBC Wildli-

fe: Africa 

SBS9

18.35 Magnum P.I.
18.25 Magnum P.I.
19.30 Magnum P.I.
20.30 Straight outta Compton ; bio-

grafie uit 2015
23.30 Reportage; voedsel is mijn

enige vriend
00.40 Cooties; Amerikaanse

filmkomedie uit 2014
02.05 Nachttv

Veronica

18.00 Border security; realitypro-
gramma

18.55 Border security
20.00 X2; actiefilm uit 2003
22.40 Catwoman; actiefilm uit 2004

00.45 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D;
actieserie

Fox

15.05 Laugh out loud
20.05 Paranormal caught on camera
22.00 The resident
22.55 Chicago P.D.
23.50 The handmaid’s tale
01.40 Qmusic foute uur

Een

18.10 Dagelijkse kost 19.00 Journaal
19.45 The secret life of the zoo;
natuurdocumentaire 20.20 De black-
list; jeugdprogramma 21.05 Flikken
Maastricht 21.55 Rick Stein’s secret
France; reportage 22.55 Journaal
23.09 Loterijen 23.15 First dates

Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 18.55 Rolkrant 19.30 Vranckx
20.00 Het journal update 20.10 Civil-
isations 21.05 Rituals 21.55 King of
the Cruise 22.50 N-The madness of
reason

Duitsland 1

18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Sportschau 19.20 Welt-
spiegel 20.00 Tagesschau 20.15 50
jahre Tatort 21.45 MariaWern 23.15
Tagesthemen 23.35 ttt-titel thesen
temperamente 00.05 Nachttv

Duitsland 2

18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X 20.15 Das
traumschiff 21.45 Heute journal
22.15 Der kommissar und das meer;
misdaadserie 23.45 ZDF history; Ma-
rie Anioinette- Tod einer konigin
00.30 Heute Xpress

Duitsland 3

17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Land zwi-
schen ode rund Newa 21.45 Die
quizshow 22.30 Sportclub 23.15
Sportclub story 23.45 Quizduell
00.35 Nachttv

Eurosport

17.15 Tennis 19.30 Tennis 22.00 FIA
WTCC 23.00 Autosport 00.00 FIA
WTCC

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv 
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X-Men zaterdag bij Veronica
Onze ‘eigen’ Famke Janssen is
een van de hoofdrolspelers in
de sciencefiction-thriller X-Men
die zaterdagavond vanaf acht
uur weer bij Veronica is te zien.
Andere hoofdrollen in deze film
worden gespeeld door Patrick
Stewart, Anna Paquin, Halle
Berry, Hugh Jackman en Ray
Park. Voor het tweede Neder-
landse tintje in deze film zorgt
model Rebecca Romijn-Stamos.
De echtgenote van acteur John
‘Full House’ Stamos speelt in X-
Men de rol van de mutant Mys-
tique. 

X-Men is een groep mutanten, ge-
boren met een unieke genetische
code. Zij zijn de volgende stap in
de menselijke evolutie. De geneti-
sche code geeft elk van hen unieke
krachten die zij aanwenden voor
een hoger doel. Ze zijn op aarde
om de mensheid te beschermen te-
gen alles wat hun enigszins zou
kunnen vernietigen. Het menselijk

ras waarvoor ze vechten, be-
schouwt hen echter als onaange-
naam en beangstigend.  Zullen de
bovennatuurlijke X-Men de mens-
heid kunnen overtuigen van hun
goede bedoelingen? Dat is de cen-
trale vraag in deze film. 
X-Men is gebaseerd op de gelijkna-
mige Amerikaanse comicstrip. Zes
jaar geleden kreeg producer Lau-
ren Shuler Donner enkele exem-
plaren onder ogen en ze besloot er
met meer dan gewone interesse in
te duiken. ,,Het viel me op dat X-
Men heel verschillend is van ande-
re strips en dat er met name veel
diepgang in de verschillende ka-
rakters zit.” Ze wist regisseur Bry-
an   Singer, succesvol dankzij ‘klei-
ne’ films als The Usual Suspects en
Apt Pupil, voor het project te inte-
resseren en ook hij werd een fan
van X-Men. Het zoeken naar de ge-
schikte acteurs werd een geweldi-
ge uitdaging voor de producers. De
selectie ging in het voorjaar van
1999 van start en kon pas eind ok-
tober van hetzelfde jaar worden af-

De schattigste helpertjes uit de huidige filmwereld maken vrijdagavond om half negen hun opwach-
ting bij SBS9: the Minions. Na hun succesvolle bijrol in de film rond Gru uit Despicable Me (Ver-
schrikkelijke Ikke) werd het tijd voor een eigen film en die kwam er in 2015. De stemmen zijn onder
anderen van Sandra Bullock en Michael Keaton. In The Minions is te zien hoe de gele wezens een be-
langrijke rol in de geschiedenis hebben gespeeld om te komen waar ze nu zijn. Door de jaren heen evo-
lueren de Minions tot hulpjes van de meest verschrikkelijke slechterikken. Eén Minion heeft een idee:
samen met de rebelse Stuart en de schattige Bob gaat hij op zijn naar een nieuwe slechterik om die te
assisteren...
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’Vier Vuisten’ op RTL 7

De hoofdrolspelers van de allereerste X-Men-film die zaterdagavond bij Veronica is te zien.

Julia Roberts is vanavond (donderdag) om half negen te zien in de film Eat, Pray, Love van regisseur
Ryan Murphy. Liz Gilbert (Julia Roberts) heeft alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen:
een echtgenoot, een huis, een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze over-
spoeld door paniek, verdriet en verwarring. Net gescheiden besluit Ellzabeth een radicale stap te ne-
men: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk bezoekt ze drie
landen: Italië, India en Indonesië. Italië staat in het teken van eten en leert ze la dolce vita kennen, in
India schrobt ze tempelvloeren en leert ze de kracht van meditatie kennen en in Indonesië de balans
tussen ernst en lichtvoetigheid -en ontmoet ze haar grote liefde in Bali. Eat, Pray, Love is gebaseerd op
de gelijknamige bestseller van Elizabeth Gilbert 

Het is op RTL7 de week van
Bud Spencer en Terence Hill,
die op de filmaffiches van die
tijd als de ‘Vier Vuisten’ werd
aangekondigd. Echt discussië-
ren deden de twee zelden: ze
sloegen er in deze komedies uit
de jaren zeventig en begin tach-
tig gewoon maar op los. 

Vanavond (donderdag) om half ne-
gen gaan De Vier Vuisten op safa-
ri. en vrijdag is het tijd voor De
Vuisten hebben tropenkolder. Ma-
rio Girotti (Hill) maakte onder zijn
eigen naam al op zijn twaalfde zijn
acteerdebuut, in de film Vacanze
col gangster (1951). Hij speelde in
een groot aantal films en had een
bijrol in Il Gattopardo (1963) van
regisseur Luchino Visconti. In 1964
vertrok Hill naar Duitsland, waar
hij onder meer acteerde in wes-
terns.
De samenwerking met Bud Spen-

cer startte in 1967, met de film Dio
perdone... Io no! De samenwerking
zou tot 1994 duren. Hill speelde in
de films de slimme charmeur,
Spencer nam de rol van ietwat
zwaarlijvige dommekracht voor
zijn rekening. Zijn pseudoniem
koos hij in 1967 uit een lijst van
twintig mogelijkheden die zijn pro-
ducenten hem voorlegden. 
Bud Spencer, echte naam Carlo Pe-
dersoli, die in 2016 overleed, was
een Italiaanse filmacteur en zwem-
mer. Hij maakte vooral furore in
spaghettiwesterns en actiefilms,
waarin hij vaak een duo vormde
met Terence Hill. Voorafgaand
aan zijn carrière in de filmwereld
was Spencer een succesvol zwem-
mer en waterpoloër. Hij nam deel
aan de Olympische Spelen van
1952 en 1956 en was de eerste Ita-
liaanse zwemmer die de 100 meter
vrije slag binnen een minuut zwom
(59,5). Hij deed dit in een 25-meter
bad.

gerond. De eerste opnamen waren
toen al gemaakt. De Australische
acteur Hugh Jackman werd aange-
trokken voor de rol van Lo-
gan/Wolverine, een eenzame
vechtmachine die over spectaculai-
re, genezende krachten beschikt.
Patrick Stewart kende iedereen al
als Captain Jean-Luc Picard uit de
televisieserie- en bioscoopfilms
rond  Star Trek. 
Famke Janssen maakte vooral
naam door haar letterlijk verplet-
terende rol in de James Bond-film
GoldenEye waarin ze de boevin
Xenia Onatop voor haar rekening
nam. 
Rebecca Romijn-Stamos is ook uit
Nederland afkomstig. Ze werd als
model ontdekt tijdens een show in
Parijs, vertrok naar Amerika om
daar carrière te maken en trouwde
daar met acteur John Stamos. Ze
speelde zichzelf in Austin Powers:
The spy who shagged me. In X-
Men is ze Mystique, een boosaar-
dig wezen dat zich in iedereen of
alles kan veranderen. 

Branden in Paradise
Het KRO-NCRV-programma Na
de klap staat zondag vanaf
20.45 uur op NPO2 in het teken
van de bosbranden in Paradise. 

In het vroegere goudmijnstadje
Paradise ziet de omgeving er alles-
behalve paradijselijk uit. Een he-
vige bosbrand in 2018 legt in vier
uur tijd bijna de hele stad in as.
Tom Kleijn reist af naar plekken
waar rampen plaatsvonden, die
wereldnieuws waren. Hij laat zien
hoe de lokale gemeenschap verder
is gegaan. 
Als Kleijn aankomt woedt even
verderop alweer een bosbrand.
Hoe gaat de gemeenschap om met

deze terugkerende rampspoed?
Een nuchtere brandweerman, die
zelfs zijn eigen huis niet heeft kun-
nen redden, laat zien hoe desas-
treus het vuur was. Met indruk-
wekkend archiefmateriaal, ge-
filmd door brandweer, politie en
inwoners zelf, is te zien hoe de be-
woners in lange files vast staan om
Paradise te ontvluchten. Een inwo-
ner vertelt Kleijn hoe hij zijn huis
redde en het vuur wist te blussen,
terwijl hij op zijn iPod naar Beet-
hoven luisterde. Andere inwoners
van Paradise hadden minder ge-
luk: zij staan nu in lange rijen voor
het gemeentehuis voor een bouw-
vergunning.

Alien Resurrection
vrijdag bij SBS9
SBS9 heeft vrijdagavond vanaf
half negen de vierde Alien-film
uit de reeks, Alien Resurrec-
tion (1997) met Sigourney Wea -
ver en Winona Ryder, in het
uitzendschema staan. 

Na haar zelf moord actie in Alien 3
leek Ellen Ripley van het toneel
verdwenen, maar Ripley is terug
en zelfs beter dan ooit in de vierde
film uit de reeks die in 1979 begon
met Alien en later werd gevolgd
door Aliens en Alien3.  Voor
Aliens kreeg Weaver zelfs een Os-
car-nominatie. 
In het vierde deel van Alien staat

een geheim experiment centraal.
Een groep wetenschappers tracht
door middel van het klonen van
Ripleys bloedcellen de aliens weer
tot leven te brengen.
Na een aantal mislukte pogingen
slagen zij erin om een perfecte ko-
pie van Ripley te kweken, met in
haar een exemplaar van het mon-
ster. De geleerden denken het
monster te kunnen temmen. Door
middel van verdere experimenten
proberen zij een aantal wezens te
kweken die in dienst moeten ko-
men van de mensheid. Samen met
een stel smokkelaars die zich ook
op het ruimtestation bevinden,
tracht Ripley het hoofd te bieden
aan het naderende onheil. Een van
de smokkelaars aan boord is de
raadselachtige monteur Annalee
Call (Winona Ryder). Is zij de
grootste hulp voor Ridley of juist
degene die haar wederom zal ver-
nietigen?

Velen vonden het verrassend dat
juist Ryder opdook in een Alien-
film. Zelf vond ze het echter wel lo-
gisch omdat ze vanaf het begin een
fan van Alien is. ,,Het is mijn favo-
riete film, die ik zeker  vijftien
keer heb gezien en ik was een fan
van Sigourney Weaver. Ik had
zelfs een poster van haar boven
m’n bed.”
Andere rollen in de Alien-film wor-
den gespeeld door Ron Perlman
(The Beast uit de gelijknamige se-
rie), Brad Dourif en Michael Win-
cott. Regisseur Jeunet maakte eer-
der films als Delicatessen en The
City of Lost Children. De kostuums
werden ontworpen door Bob Ring-
wood, die dat aardig kan getuige
zijn werk voor de eerste drie Bat-
man-films en Alien3. 

Sigourney Weaver speelt ook in Alien: Resurrection de rol van El-
len Ripley.

Ron Perlman in film Hell Boy
Veronica zendt zaterdagavond
vanaf tien uur de film Hellboy
uit waarin de hoofdrollen wor-
den gespeeld door Ron Perl-

man, John Hurt, Selma Blair en
Rupert Evans. Hellboy is de
verfilming van een stripver-
haal. De film wordt volledig ge-
dragen door hoofdrolspeler
Ron Perlman, die ooit op televi-
sie grote bekendheid verwierf
door zijn rol in de succesvolle
reeks Beauty and the Beast. 
Hellboy werd geregisseerd door
Guillermo del Toro en hij stond er-
op dat Perlman de rol van Hellboy
voor zijn rekening zou nemen. Dat
was niet zo dom bedacht want de
reacties op Hell boy waren uiter-
mate lovend en veel lof was er met
name voor de acteerprestaties van
Perlman.
Het verhaal gaat als volgt: Hellboy
(Ron Perlman dus) wordt tijdens
de Tweede Wereldoorlog door de
Nazi’s via een occulte ceremonie
opgeroepen uit het Rijk der Duis-
ternis. Als de Amerikanen het
vuurrode duivelsjong in handen
krijgen, wordt het door Dr. Broom
(John Hurt) opgevoed tot bestrij-
der van het Kwaad. Selma Blair
speelt de rol van Liz, de onbeant-
woorde liefde van Hell Boy. Zij is
een meisje met de gave van spon-
tane ontbranding. Uit angst voor
haar gave, die ze amper onder con-
trole heeft, zondert Liz zich af van
haar collega’s bij het Bureau for
Paranormal Research and Defen-
se. Dit bureau  bindt met behulp
van bovennatuurlijk begaafden de
strijd aan tegen het Kwaad. Wan-
neer FBI-agent John Meyers (Ru-
pert Evans) ten tonele verschijnt,
lijkt ze echter voor hem te vallen.
De aandoenlijk onvolwassen ma-
nier waarop Hellboy met zijn ri-
vaal in de liefde omgaat, maakt de
film juist bijzonder. Bovendien is
er in de verflming van de strip van
tekenaar Mike Mignola deze keer
geen sprake van een ‘gewone’ su-

perheld in een strak pakje. Hell -
boy is een ietwat chagrijnige ruwe
bolster met een vuurrode huid, die
elke dag zijn horens vijlt...

Selma Blair en Ron Perlman in Hellboy.

Terugblik op Holland
Popfestival Kralingen
Omroep MAX blikt vrijdag om
19.40 uur via NPO2 terug op 50
jaar liefde, vrijheid en muziek:
het legendarisch Holland Pop-
festival Kralingen
In de zomer van 1970 had Neder-
land het antwoord op het legen -
darische Woodstock-festival met
het Holland Popfestival in Kralin-
gen, Rotterdam. Op 26, 27 en 28 ju-
ni 2020 is het precies 50 jaar gele-
den dat er in Nederland popge-
schiedenis werd geschreven. Het
was het eerste meerdaagse open-
luchtfestival op het Europese vas-
teland en ook het begin van de Ne-
derlandse gedoogcultuur, als het
om softdrugs gaat. In de documen-
taire en podcast 50 jaar liefde, vrij-
heid en muziek gaat Henkjan
Smits met artiesten, bezoekers, or-
ganisatoren en andere betrokke-
nen terug in de tijd.
Bijna 100.000 bezoekers luisterden
in het Kralingse Bos in Rotterdam
naar internationale bands en ar -
ties ten, waaronder Pink Floyd,
Santana, The Byrds, Jefferson Air-
plane en de Nederlandse bands Fo-
cus, Ekseption, CCC Inc. en Super-
sister. In deze documentaire gaat
Henkjan Smits met muzikanten en
bezoekers terug naar de tijd van
vrede, liefde en harmonie.
Smits: ,,Dit festival is het hoogte-
punt én het einde van de hippie-
cultuur in Nederland. Zaken waar
hippies voor stonden, werden na
het Holland Popfestival langzaam

maar zeker door de maatschappij
geaccepteerd.” Het duidelijkste
voorbeeld hiervan is waarschijn-
lijk het gedoogbeleid rondom soft-
drugs, dat begin jaren zeventig
steeds meer vorm begint te krij-
gen. Zo openen rond 1970 de eer-
ste coffeeshops hun deuren in Ne-
derland.

Smits was tijdens het festival op
bezoek bij zijn grootouders in Rot-
terdam. Hij was toen acht jaar oud
en kan zich de sensatie in de stad
nog goed herinneren. ,,Altijd als
wij naar mijn opa en oma gingen,
dan mochten mijn zus en ik in de
tram. Dan maakten we een rondje
door de stad en stapten we een uur
later weer uit. Dat was voor ons
een enorme traktatie. In het week-
end van het Holland Popfestival
waren wij bij onze grootouders op
bezoek en dus gingen we weer met
de tram. Ik weet nog heel goed dat
oma toen zei: ‘jullie gaan met de
tram, maar niet in de stad uitstap-
pen.’ Toen ik haar vroeg waarom
dit niet mocht zei zij: ‘er is een pop-
festival aan de gang en er zijn alle-
maal hippies en daar mag je niet
mee praten.’ Toen werd er natuur-
lijk een verboden vrucht ge-
creëerd. Daarvoor was het nooit in
mijn hoofd opgekomen om uit te
stappen, maar toen mijn oma dit
zei wilde ik niets liever dan dat.”
Sindsdien heeft het Holland Pop-
festival hem nooit meer echt losge-
laten.

Klassieke Jaws
vanavond op
SBS9 te zien
SBS9 heeft vanavond (donderdag)
om twintig voor elf de klassieker
Jaws uit 1975 op het programma
staan. Het rustige dorpje Amity
wordt geterroriseerd door een
bloeddorstige, reusachtige witte
haai. Toeristen worden aangeval-
len en blijven door de onheilspel-
lende verhalen massaal weg. She-
riff Brody, wetenschapper Hooper
en de oude haaienjager Quint be-
sluiten het levensgevaarlijke dier
op te jagen en uit te schakelen.
De regie was van Steven Spielberg
en de hoofdrollen worden ge-
speeld door Richard Dreyfuss, Roy
Scheider en  Robert Shaw. De film
had een budget van 7.000.000 dol-
lar, maar leverde uiteindelijk
liefst 470.654.000 dollar op. Kassa!

Bud Spencer (links) en Terence Hill: een legendarisch filmduo
van Italiaanse afkomst.
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R.K. Kerk
Bedum: Tot nader bericht geen openbare dienst in de

kerk vanwege coronamaatregelen; zondag 09.30
Eucharistieviering door pastor Wubbels (live-
stream uit Bedum, www.liudgerparochie.nl of
Facebook)

Kloosterburen: Tot 5 juli geen dienst vanwege coronamaatrege-
len; wel live-stream uit Bedum

Uithuizen: Tot nader bericht geen dienst vanwege corona-
maatregelen; wel live-stream uit Bedum

Wehe-den Hoorn: Tot nader bericht geen dienst vanwege corona-
maatregelen; wel live-stream uit Bedum

Hervormde Kerk:
Bedum: Zondag 09.30 uur ds Hoek. Besloten diensten tot

5 juli via www.kerkomroep.nl of YouTube
Eenum: Zondag geen dienst
Godlinze: Zondag geen dienst
Leermens: Zondag geen dienst
Loppersum: Zondag geen opgave
Noordwolde: Voorlopig tot en met augustus geen diensten of

vespers
Onderdendam: Zondag zie Bedum
Oosterwijtwerd: Zondag geen dienst 
Stedum: Zondag dienst via kerkomroep.nl
Westeremden: Zondag geen dienst
‘t Zandt: Zondag geen dienst
Zeerijp: Zondag geen dienst
Zuidwolde: Voorlopig tot en met augustus geen diensten of

vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo: Zondag geen dienst. De dienst is in pricipe van-

wege de coronacrisis op internet te volgen via
www.kerkomroep.nl. 

Bedum: Zondag 09.30 uur ds Diemer, ds Huizenga en ds
Klomp (H.A., dienst uitgezonden  via kerk-tv en
kerk-radio)

Huizinge: De diensten zijn voorlopig vervallen
Kantens: Zondag 09.30 uur ds Oosterdijk (Morgengebed

met viering Heilig Avondmaal)
Leens: Zondag 09.30 uur dhr Van der Woude (dienst in

An dreaskerk)
Mensingeweer: Zondag geen dienst
Middelstum: Zondag 09.30 uur ds Langenburg, viering Heilig

Avondmaal (online-kerkdienst). Woensdag
19.30 uur ds Langenburg, meditatieve viering
vanuit Op ‘t Houkje (te volgen via de website
Kerkdienst gemist)

Niekerk: Zie Ulrum
Roodeschool: Zondag 09.30 uur ds Pieterman (H.A.). De

dienst is te be luis teren via www.kerk om roep.nl
Stitswerd: Zie Kantens
Uithuizen: Zondag 09.30 uur dienst (de dienst is via

www.kerkomroep.nl of www.pguithuizen.nl te
volgen)

Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds Faber. De dienst is te  vol-
gen via kerkdienstgemist.nl

Ulrum: Zondag geen opgave
Vierhuizen: Zie Ulrum
Warffum: Voorlopig geen diensten
Winsum: Zondag 09.30 uur dienst (dienst in Centrum-

kerk). De kerken zijn gesloten, maar de dien-
sten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl

Zandeweer: Tot nader bericht geen dienst

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo: Zondag geen opgave
Bedum: Zondag 09.30 uur dienst. De dienst is te volgen

via www.kerk dienst ge mist.nl. 
Kantens: Zondag geen opgave
Leens: Zondag geen opgave
Loppersum: Zondag geen opgave
Middelstum: Voorlopig geen diensten
Roodeschool: Zondag 09.30 uur ds Wijnalda (videoboodschap

via www.gkvroodeschool.nl)
Uithuizen: Zondag 09.30 uur ds De Graaff (online-dienst via

kerkdienstgemist.nl)
Uithuizermeeden: Zondag  09.30 uur ds Driest (te volgen op

www.kerk dienst gemist); voorlopig geen mid-
dagdiensten

Wetsinge/Sauwerd: Zondag 09.30 uur ds Meijer en 14.15 uur ds Van
Noort 

Winsum: Zondag geen opgave

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum: Zondag  09.30 uur ds Sneep en 15.00 uur lees-

dienst; woensdag 19.00-19.20 meditatie via kerk-
dienstgemist 

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens: Zondag geen opgave
Ulrum: Zondag geen opgave

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

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

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

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

Lauwersoog Uithuizen Delfzijl
hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Vrijdag 26 juni 02.45 14.56 03.20 15.31 04.15 16.35
Zaterdag 27 juni 03.39 15.46 04.14 16.21 05.06 17.20
Zondag 28 juni 04.36 16.34 05.11 17.09 05.54 18.05
Maandag 29 juni 05.31 17.40 06.07 18.15 07.00 19.16
Dinsdag 30 juni 06.36 18.45 07.11 19.20 08.06 20.26
Woensdag 1 juli 07.35 19.56 08.10 20.31 09.10 21.30
Donderdag 2 juli 08.46 21.02 09.21 21.37 10.14 22.34

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

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

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

HORIZONTAAL: 1 louwmaand; 6 conventie; 12 rivier in Span-
je; 14 langvoer; 15 rivier in Italië; 17 reeds; 18 zacht metaal;
20 selderij; 21 per week; 22 duw; 23 loopvogel; 25 voordat;
27 vogel; 28 vogelproduct; 29 knagen; 32 tegenover; 33 af-
scheiding; 34 lidwoord; 35 rivier in Egypte; 37 exact; 39
slang; 41 klein graafdier; 42 peuter; 43 ongeveer; 44 nachtvo-
gel; 45 plaats in Gelderland; 49 Spaans eiland; 53 roem; 54
gewicht; 56 plaats in Gelderland; 58 laagwater; 60 muziek-
tempo; 63 waterstand; 64 snavel; 65 hoofdtelwoord; 66
plaats in Overijssel; 67 toespijs; 68 voegwoord; 69 vogel; 70
water in Utrecht; 72 de dato; 74 geheel de uwe; 75 ruk; 77
overeenkomst; 79 brommen; 80 fabricage. 

VERTICAAL: 1 herenkleding; 2 neon; 3 Verenigde Staten; 4
gaandeweg; 5 dwarshout; 7 aarzeling; 8 aandoenlijk; 9 deksel;
10 legerafdeling; 11 alledaags; 13 vreemde maat; 16 wijfjes-
schaap; 18 kokertje; 19 ontkenning; 21 hoofddeksel; 24 mil-
liampère; 26 oude maat; 29 steen; 30 klok; 31 afgunst; 33
eerbetoon; 36 kernspreuk; 37 persoonlijk vnw.; 38 kruik; 39
streling; 40 kustinsnijding; 46 spoedig; 47 alleen; 48 rivier in
Zwitserland; 50 onder; 51 wereldtaal; 52 voldoende; 54
vruchtbare plek in de woestijn; 55 clan; 57 tussenruimte; 59
halslap; 61 lidwoord; 62 modern; 63 zangstem; 69 toiletgerei;
71 maanstand; 73 aanwijzend vnw.; 75 stop; 76 Frans lid-
woord; 77 zangnoot; 78 schuifbak.

OPLOSSING P1345

HORIZONTAAL:1januari; 6ver-
drag; 12Esla; 14hooi; 15Po;
17al; 18tin; 20ep; 21p.w.; 22
por; 23emu; 25eer; 27beo; 28
ei; 29knabbelen; 32t.o.; 33
heg; 34een; 35Nijl; 37juist; 39
adder; 41mol; 42uk; 43ca.; 44
uil; 45Uddel; 49Ibiza; 53ere;
54ons; 56Ede; 58eb; 60and-
antino; 63A.P.; 64neb; 65zes;
66Ane; 67vla; 68of; 69ka; 70
Eem; 72d.d.; 74t.t.; 74haal; 77
deal; 79grommen; 80montage.

VERTICAAL:1jopper; 2Ne; 3
USA; 4allengs; 5ra; 7eh; 8roe-
rend; 9dop; 10R.I.; 11gewoon;
13li; 16ooi; 18tube; 19neen;
21pet; 25mA; 26el; 29kei; 30
bel; 31nijd; 33hulde; 36leuze;
37jou; 38tul; 39aai; 40ria; 46
dra; 47eenzaam; 48Inn; 50be-
neden; 51Ido; 52genoeg; 54
oase; 55stam; 57spatie; 59
bef; 61de; 62in; 63alt; 69
kam; 71e.k.; 73dat; 75ho; 76
le; 77do; 78la.

Winwoord:JAGERSHOEDJES

Zijldijk: Voorlopig geen diensten vanwege de coronacri-
sis

Dorpskerk Rottum:
Rottum: Tot nader bericht geen dienst

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

tp://waardevolleven.nl/pre ken/live stream.html;
woensdag 19.00 uur live-stream bemoedigings-
dienst

De Cederborg
Middelstum: Zondag  10.00 uur dienst en woensdag 20.00 uur

dienst. Internationale diensten. Vertaling an-
derstaligen aanwezig. 

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

Boeddhistische dienst
Uithuizen: Zondag 19.00 uur rondleiding door Zen River,

vervolgens boeddistische dienst, kennismaking
met de abt en daarna mogelijkheid tot deelna-
me aan de stiltemeditatie. Zen River, ‘t Oldörp,
Oldörpsterweg 1 in Uithuizen. 

Nieuw Apostolische Kerk:

arrestantenwagen gereed die hen met
hoge snelheid zonder omwegen naar
Hengelo brengt. 
Op het knooppunt ‘Azelo’ gaat het bijna
mis. De chauffeur houdt net iets te lang
de meest rechtse rechterstrook aan, twee
grote bestelbussen denderen aan de lin-
kerkant met hem mee, richting Ensche-
de. De meest linkse rijdt al op de rijbaan
richting Hengelo. Door hard op de rem te
trappen en het stuur naar links om te
gooien achter het laatste busje, lukt het
onder luid getoeter van de overige ver-
ontwaardigde weggebruikers maar net.
Op het nippertje rijden ze veilig richting
Duitse grens, Hengelo, Oldenzaal. Maar
Nikko was niet de enige die luid vloekte
tijdens deze kamikazeactie.
Chris Snappegat laat er geen gras over
groeien. Het volledige team ‘Klenckeweg’
is al op de hoogte. Het valt hem meteen
op dat Nikko beter in de kleren zit dan de
vorige keer. En zijn haar is geknipt! Een
pluim voor de agente die hem deson-
danks heeft herkend. 
Nikko mag eerst een boterhammetje met
kaas eten en een kop melk drinken maar
direct daarna wordt hij verhoord. Niks te-
lefoontje, dat komt straks wel. En zijn ad-
vocaat is al op de hoogte gebracht, is on-
derweg, dus kunnen ze even vrijblijvend
babbelen. Medewerking wordt toch altijd
beloond? Nikko knikt instemmend en be-
rustend.
“Weet je waarom je bent staande gehou-
den?”
“Ben ik niet aangehouden?”
“Ach, laten we nu niet gaan muggenzif-
ten over een paar woordjes,” glimlacht
Chris, “gaat allemaal bij je eigen tijd op.”

“Dat heb ik dan goed begrepen. Ik dien
hierbij een klacht in tegen de politie van
Den Haag.”
“Omdat?” vraagt Chris op zijn hoede.
“Omdat ik staande ben gehouden en in
die fase gedwongen en tegen mijn wil
ben verplaatst in een afgesloten poli-
tieauto naar Hengelo. Ik heb uitdrukkelijk
begrepen dat ik niet ben aangehouden.”
“We hebben jou een vraag gesteld en
wachten tegen mijn wil nog steeds op
antwoord, lummel.”
“In dat geval: nee, geen idee. Misschien
kan een van jullie mij dat vertellen?”
“Zeg het hem, Max.”
“Mijnheer Nikko Krijnselaar, we hebben
het lijk gevonden van Susanne Granemo-
len. Op Terschelling. Wij denken dat u de
vermoedelijke moordenaar van haar
bent.”
“Ik ben blij dat je kunt denken. Zeg maar
gewoon Nikko, hoor. Maar heb je ook
enig bewijs? Dat zou wel zo fijn zijn, niet-
waar?”
“Tuurlijk. Wat denk je van een getuige?
We hebben een getuige die alles gezien
heeft. Die zijn hele verhaal aan de rechter
zal vertellen en jou zal aanwijzen als de
persoon die hij ’s nachts heeft gezien.”
“Nou, ze heeft haar eigen graf gegraven,
hoor.”
“Wie heeft het over een graf? Hoe weet
jij dat zij begraven is? Dit noemen wij da-
derkennis, Nikko!”
“Ik noem dat een Nederlandse uitdruk-
king, staat in de dikke Van Dale, kijk maar
na.”

gelopen. Er moeten
nog een paar magazij-
nen van mitrailleurs
leeg geschoten wor-
den. Jan denkt dat de
heren nu wel zullen
vertrekken maar komt
bedrogen uit.
“In feite hebben we
nogal schokkend
nieuws voor u,” hervat
Frans het gesprek en
kijkt hem strak aan,
“want kort geleden
hebben we het lichaam
van Susanne gevon-
den op Terschelling.
Vermoord. Wat zegt u
daarvan?”
Jan trekt wit weg en

kijkt de rechercheur met grote ogen aan.
“Vermoord? Hoe?”
“Dat is nu niet relevant, mijnheer. Gaat u
vaak op vakantie? Bent u ooit op Ter-
schelling geweest?”
“Ja, zo vaak. Ik ga meestal naar de Wad-
deneilanden of naar de Veluwe. Soms
Vietnam. Goed, Ierland was een uitzon-
dering om Susanne een plezier te doen.
Ze wilde naar een groter eiland dan zo’n
pruteilandje, zei ze. Maar hier schrik ik
toch wel van. God, wat een ellende alle-
maal.”
“Allemaal?”
“Nou ja, dat zij vermoord is. Jezus!
Waarom?”
“Ook daar kunnen wij in het belang van
het onderzoek niets over zeggen. Wij we-
ten dat Susanne problemen met u heeft
gehad over een geldlening. Dat zou een

Als hij dan vraagt of ze het willen schat-
ten, noemen ze het exacte bedrag.
Schatten is geen overtreding, denken ze
kennelijk maar dat zou wetenschappelijk
onderzocht moeten worden.
“Als ik moet schatten, denk ik ongeveer
tweeduizend en vijftig euro. Kijk, er
kwam nog het een en ander bij, je weet
wel hoe dat gaat als je een vliegvakantie
boekt.”
“Maar goed, het geld kwam niet, zegt u.
En toen?”
“Ach, toen ging de relatie stuk en heb ik
het maar zo gelaten.”
Jan Nounich haalt zijn schouders op,
hijst zich op uit zijn stoel en vraagt of ze
iets willen drinken. De rechercheurs be-
danken. Er valt een stilte. Ze horen de tv
van de buren. Nee, de film is nog niet af- Wordt vervolgd

reden kunnen zijn.”
“Een reden? Waarvoor?”
“Tja, het zou kunnen.”
“Nee, kom op, zeg. Voor zo’n bedrag zou
ik…?”
“Was u in september op Terschelling?”
“Nee. Absoluut niet. Goed, ik zal het u
vertellen anders loopt dit helemaal mis.
En u komt er toch wel achter, denk ik nu.
Moet u luisteren. Die lening heeft Susan-
ne wél aan mij terugbetaald. Volledig. Zo-
net zei ik van niet maar dat was een ver-
gis, ik had een black-out. Maar de relatie
ging eerder uit dan dat de vakantie zou
beginnen. Een verplichte vakantie is niet
zo aangenaam. Het klikte gewoon niet
meer. Toen heb ik de reis geannuleerd
wegens overlijden van een familielid. Die
premie was absurd hoog. Daarom. Om
hen terug te pakken. Ze deden niet moei-
lijk. Ik kreeg 75% terug van de verzeke-
ring en dat heb ik nooit aan Susanne ver-
teld. Hoe langer het duurde, des te ban-
ger ik werd. Dat durfde ik gewoon niet
meer. We hadden ook geen contact meer
met elkaar. En nu is ze dood. Wat erg.”
Op de terugweg naar het bureau wordt
in de auto niet veel gezegd. Dit hoort er-
bij. Zo’n totaal andere uitkomst dan je
verwacht. De verzekering wordt voor een
paar pinda’s opgelicht. Zij hebben een
verdachte van moord minder. Dat is nu
wel zeker.

In Den Haag wordt ie opgepakt. Op klaar-
lichte dag, in de buurt van het station.
Ook nu maakt hij geen moeilijkheden in
het openbaar, gaat gewillig mee. Nikko
Krijnselaar kent het klappen van de
zweep. Voor het politiebureau staat een

deel 38

DDee  ttwweeeeddee
mmoooorrdd  iinn
BBaaaaiidduuiinneenn

door Antoon Engelbertink

Teun Juk (t.juk@solcon.nl) mailde ons deze oude foto. ,,We zien hier de Hoofdstraat in het centrum
van Uithuizermeeden in 1960. De foto is gemaakt door G.J. Venhuis. Het beeld van de Hoofdweg wordt
gedomineerd door de boerderij met houtstek van de familie Ubbens. De man op de foto is M. Ubbens.
Ernaast bevindt zich de woning van de winkel van Klein. Helemaal links zien we nog net het uit-
hangbord van de slijterij van café-hotel Gemeentehuis. Hier werd menig ‘vlekje’ weggewerkt. Ernaast
de melkwinkel en auto van de familie K. Oosterhuis. Verder het grote pand van ‘Stoffen Beuk’, de tex-
tielzaal van S. Buikema. De toevoeging ‘Stoffen’ werd in de volksmond gebruikt omdat er ook nog een
schilder, een slager en een kruidenier Buikema waren. Al deze panden zijn helaas afgebroken. Dat was
vooral een gevolg van de aanleg van het Johan van Veenplein in 1970, de nieuwbouw van Moorlach
in 1980 en de bouw van de nieuwe Rabobank in 1987. Het hoge pand links achter is het woonhuis
Molenerf van de familie Moorlach”, legt onze inzender uit. 
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Tuinieren Diversen

Hooipakken van 2020
Tel: 06-30086926.

De Luingahof Bierum
Boerderijwinkel boorde-

vol groenten, fruit,
NIEUWE aardappelen, 
eieren, bio-vlees en 

boerenkaas!! 
AARDBEIEN EN 

ASPERGES 
VAN MEINARDI! 
Theeschenkerij in 

boomgaard!
Zaterdag 27 juni laatste
verkoopdag. Open in de
PRUIMENTIJD (eind juli)

Openingstijden: 
do & vr 9-18 uur en 

zat 9-17 uur. 
Borgsingel 9, Bierum, 

tel. 0596-591859.
www.luingahof.nl

HORLOGEBATTERIJEN
Inclusief montage 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

Herfst- en winterprei-
planten, andijvie, sla,
courgettes, kruiden,

perk- en groenteplanten,
tuinzaden, kunstmest,
scharreleieren, nieuwe
aardappelen Doré en

Frieslanders.
Fam. Ten Hove, 

Trekweg 38, 
Doodstil (Zandeweer), 

0595-432927.

OC: regionaal de beste.

PASFOTO’S 
GEGARANDEERD GOED 

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

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM

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

Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

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

DE CAMERA MET DE
MOGELIJKHEDEN DIE U

ZOEKT VINDT U BIJ 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400. .

www.vaszlovszky-winsum.nl

Hobbykwekerij De
Streekhof, Den Andel

Nog oude en nieuwe aard-
appelrassen, oude half geld

Volop fruit en groenten.
Verkoop tot 12.00 uur op

do. vr. en zat. 
I.v.m. de nieuwe weg 
verschillende artikelen 

verlaagd in prijs

Iedere dag verse zonne-
bloemen, 1 bos €3,00 of
3 bos voor €7,00. Nieu-
we Doré aardappelen.
Kinderfeestjes, klomp-

jesgolf en zelf je boeket
plukken in de Bloemen-
pluktuin. Dat kan bij de

Bloemenboerderij in
Saaxumhuizen. Vanaf

begin juli gaat het 
Maisdoolhof weer open.
Bloembollen 50% korting; 3
geraniums €5.00; 30 perk-
plantjes €5.50; vaste plan-
ten v.a. €1.25, vruchtbo-
men in pot v.a. €11.99, 

rozen v.a. €2.99; klimop v.a.
€0.99. Zie meer op

www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6, Hauler-

wijk, tel. 0516-421448

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

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

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

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

Aanbieding personeel

Te koop gevraagd

Mirjams Minibieb
Gratis lenen of ruilen van

boeken. Open dagelijks van
09.00-20.00 uur. 

Mirjam Brondsema, 
Startstraat 5, Uithuizen.

Nwe. aardappelen Doré
en Frieslander. Oude oogst
Irene en Bildtstar en uien.

Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

Donderdag 25 juni 2020 - 15

Te koop aangeboden Te koop aangeboden

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

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

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

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

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

Dienstverlening 
JAN DOFF 

UITHUIZERMEEDEN
- Spitten en frezen 

van uw tuin
- Het leggen van riolering

- Het draineren van 
uw tuin of paardrijbak

- Het rooien van 
hagen en struiken

- Het slopen en afvoeren
van beton en asfalt

- Beschoeiing plaatsen
- Het uitgraven en aanleg-
gen van uw oprit en terras

- Bomen zagen
- Gras zaaien

Tel. 06-21990614

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

Landbouw

Plaagdierbeheersing 
Geert Hazenberg

Advies, wering en bestrij-
ding van ongedierte

Tel: 06-51903513
www.hethogelandongedier

tebestrijding.nl

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

Regionaaltjes zijn de ru-
brieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelan-
der Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.
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Vandaag in de abonneekrant

40 procent
Hogelandsters
ontevreden over groen
NOORD-GRONINGEN - Ruim 40 pro-
cent van de inwoners van Het Hogeland
vindt het huidige onderhoudsniveau van
openbaar groen onvoldoende. Die me-
ning wordt meegenomen in het nieuwe groenbeleidsplan van de ge-
meente. Dat is een van de uitkomsten van een enquête over het on-
derhoud van openbaar groen die de gemeente onlangs heeft gehou-
den. In het onderzoek werd gevraagd hoe de gemeente volgens de
burgers het openbaar groen, zoals bermen, bomen en gazons, moet ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Wapen en logo voor Eemsdelta
LOPPERSUM - De burgemeesters Koos Wiersma (Appingedam),
Gerard Beukema (Delfzijl) en Hans Engels (Loppersum) hebben gis-
teravond in de raadszaal van de gemeente Delfzijl het wapen en het

logo voor de nieuwe gemeente
Eemsdelta onthuld. ,,Het wapen
symboliseert krachtig het sa-
mengaan van de drie gemeen-
ten”, aldus Gerard Beukema,
voorzitter van de Stuurgroep
Herindeling. ,,Daarnaast zien we
vanuit het wapen de golvende
lijnen van water en landschap
weer terug in het logo.” ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

‘Tussen  Meeuw en Leeuw’ 
opgedragen aan Lambertus Postma
GARNWERD - De onlangs uitgekomen tweede druk van het boek

Tussen Meeuw en Leeuw is opge-
dragen aan Lambertus Postma
uit Garnwerd, die in april over-
leed. Het was namelijk Lamber-
tus Postma die in 2012 het initia-
tief nam om samen met zijn
dorpsgenoten Pieter Malfliet,
Henk Meulenbeld, Fokko Leut-
scher en Pieter van Dijk het
boek over de geschiedenis ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Provincie steunt kleine
bedrijven met aanpassingen
NOORD-GRONINGEN - De subsidieregeling van de provincie Gro-
ningen voor het inrichten van bedrijven en instellingen aan de an-
derhalvemetereconomie gaat per 1 juli van start. Bedrijven en instel-
lingen met minder dan vijftig werknemers kunnen subsidie aanvra-
gen voor de gemaakte kosten van coronamaatregelen. Denk bijvoor-
beeld aan bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Van Heuveln toont 
schoonheid Groningen
DOODSTIL - Hilde van Heuveln
uit Doodstil verblijdt de redactie
van de Ommelander Courant ge-
regeld met fraaie natuurfoto’s
die ze in Noord-Groningen heeft
gemaakt. Jonge zwaantjes en
eendjes, een blauwborst, een ijs-
vogel of bloeiende holwortel in
de singel van de Menkemaborg,
Van Heuveln spot het en ver eeu-
wigt het fraai op de gevoelige plaat. ,,Ik wil graag laten zien ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ja ik wil naast de advertenties ook het uitgebreide
nieuws lezen uit mijn woonstreek en geef mij dus
op als abonnee van de Ommelander Courant

-------------------------------------------------------------
Een abonnement kost in 2020 e 45,00 per half
jaar. Postabonnementsprijs e 87,00 per half jaar.

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . .

Ik betaal:  � automatisch, mijn banknummer is    �per acceptgiro

���� ���� ����������
Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon
in enveloppe
zenden aan:
Antwoordnummer 1 - 9980 XA Uithuizen

Een postzegel is niet nodig !

Abonnee worden? Stuur een e-mail met uw gegevens
naar ommelander@noordpers.nl of stuur de bon in.

e45,00

per
half jaar

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Lop-
persum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime ver-
spreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
Kantoor: Stationsplein 2, Uithuizen
Postadres: Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
E-mail advertenties: ommelander@noordpers.nl 
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NOORD-GRONINGEN - Burge-
meester Henk Jan Bolding van
de gemeente Het Hogeland is
geen voorstander van het bewa-
penen van de buitengewoon op-
sporingsambtenaren (boa’s) in
de gemeente. 

Dat antwoordde de burgervader
tijdens de vorige week gehouden
raadsvergadering op vragen van
GemeenteBelangen. Roelf Torrin-
ga wilde namens de lokale partij
weten of Hogelandster boa’s uitge-

rust worden met bijvoorbeeld een
wapenstok en een stroomstootwa-
pen. Buitengewone opsporings-
ambtenaren roepen al langer om
een wapenstok en pepperspray. Zij
zetten hun wens vorige maand
kracht bij met diverse demonstra-
ties, nadat enkele collega’s waren
mishandeld. Op social media
steunde Marijke van Beek, oud-
burgemeester van Eemsmond en
nu waarnemer in Wijchen, de op-
roep: ,,Je zult maar boa  zijn en je
niet kunnen verdedigen.... De be-
hoefte aan beperkte noodzakelijke

‘Politie is altijd zeer nabij’

Burgemeester Bolding
wil boa’s niet bewapenen

verdedigingsmiddelen is naar mijn
mening allang aangetoond.” Haar
Hogelandster college Henk Jan
Bolding denkt daar anders over.
Hij liet weten een tegenstander te
zijn van het bewapenen van de ge-
meentelijke handhavers. ,,Dat leidt
tot escalatie”, denkt Bolding. ,,Het
machtigste wapen van een boa is
het gezag en het woord, diplomatie
en tact.” Verder benadrukte Bol-
ding dat als boa’s ingezet worden
bij activiteiten waar een bepaalde
dreiging van uit gaat, er altijd poli-
tie ‘zeer nabij’ aanwezig is.  

Hogeland betaalt leges terug
aan evenementenorganisaties
NOORD-GRONINGEN - Het
college van burgemeester en
wethouders van Het Hogeland
heeft besloten de leges voor
vergunningen voor evenemen-
ten die door de coronacrisis
niet door konden gaan terug te
betalen. 

Het gaat om betaalde leges voor
vergunningen voor evenementen
die tussen 12 maart en 1 septem-
ber zouden worden gehouden. Ook
betaalde leges voor aanvragen die
voor 21 april zijn gedaan, worden
teruggestort. Dat laatste geldt niet
voor evenementen waarvoor de
aanvraag na 21 april is gedaan en
die na 1 september worden gehou-
den.

Ook heeft het college besloten de
mogelijkheid van uitstel van be t-
aling van marktgelden en bouwle-

ges niet te verlengen. Uitstel van
betaling daarvan kon tot 1 juni
worden aangevraagd. In de prak-
tijk is gebleken dat er amper ge-
bruik van werd gemaakt.

Het college heeft ook een besluit
genomen over incidentele subsi-
dies die verstrekt zijn voor evene-
menten die door de coronacrisis
niet door kunnen gaan. Als een
evenement in dezelfde vorm op
een later tijdstip wordt gehouden,
kunnen de organisatoren de subsi-
die houden. Subsidie voor een eve-
nement dat later in een andere
vorm plaatsvindt, moet worden te-
rugbetaald. Een subsidie kan dan
eventueel opnieuw worden aange-
vraagd. Als een activiteit is gean-
nuleerd zonder dat er kosten zijn
gemaakt, moet de subsidie worden
terugbetaald. In het geval er wel
kosten zijn gemaakt, streeft de ge-
meente naar maatwerk.

Pluktuin in 
Eenum open
EENUM - De pluktuin in Eenum
gaat zaterdag voor het eerst dit
seizoen open. Van 13.00 tot
16.00 uur kunnen liefhebbers de
bloeiende borders bekijken of
een boeket samenstellen bij het
dorpshuis aan de Schansweg. 

Hogeland in beeld komt met
anderhalf meter-portretten
NOORD-GRONINGEN - Stich-
ting Hogeland in Beeld maakt
een nieuwe serie portretten on-
der de titel Groningen op An-
derhalf. De filmpjes gaan over
de impact van het coronavirus
op het leven van Noord-Gronin-
gers.

Filmmaker Sarah Stiles uit Hou-
werzijl vroeg inwoners hoe zij hier-
mee omgaan en hoe zij de toe-
komst zien. De serie begint met
Sytze en Famke Greidanus, eigena-
ren van restaurant De Oude Sluis
in Zoutkamp. De impact is groot

als ze op 15 maart tijdens een pers-
conferentie van het kabinet ho-
ren dat alle restaurants vanaf
18.00 uur hun deuren moeten slui-
ten. De dag voordat ze eindelijk
weer open mogen, vertellen zij
over de uitdagingen die ze hebben
gehad en hoe ze met de anderhal-
vemeter-regels leren omgaan. 

Stijn van Genuchten, directeur
van Openluchtmuseum Het Hooge-
land in Warffum, vertelt over de
consequenties van de lange lock-
down voor zowel het museum als
de vrijwilligers. De maatregelen
vanwege de aanhoudende corona-

crisis zijn net zoals bij andere mu-
sea een uitdaging, ook voor bezoe-
kers. De film begint bij een zoge-
naamd TBC-huisje. Dat is een soort
mini-sanatorium voor in de tuin
waar mensen vroeger in quarantai-
ne konden gaan. Honderd jaar la-
ter zijn de parallellen en de kwets-
baarheid van onze samenleving
duidelijk te voelen. 
Ook Cobi van de Nouweland uit
Houwerzijl komt aan het woord.
Zij moet zich als 85-jarige aanpas-
sen in coronatijd. Haar iPad is
haar ‘lifeline’ met de buitenwe-
reld, boodschappen doen gaat to-
taal anders, en hoewel ze zich geen
zorgen over zichzelf maakt, is ze
wel bezorgd over de gevolgen van
zowel het coronavirus als de gevol-
gen van de maatregelen voor ande-
ren om haar heen. Hoe ziet zij de
toekomst?
De portretten zijn te zien op
hogelandinbeeld.nl
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’Herindeling moet niet
leiden tot lastenstijging’
LOPPERSUM - Uitgangspunt is
dat de herindeling van de hui-
dige gemeenten Loppersum,
Appingedam en Delfzijl niet
moet leiden tot een lastenstij-
ging. Dat vindt Gerard Beuke-
ma, burgemeester van Delfzijl.

De drie gemeenten hanteren nu
verschillende tarieven voor de ge-
meentelijke belastingen. Die tarie-
ven worden op dit moment voor de
nieuwe gemeente Eemsdelta op el-
kaar afgestemd. Beukema: ,,Voor
enkele belastingen staan we voor
de keuze: blijven ze ook in de nieu-
we gemeente of schaffen we ze
af?”.
De stuurgroep die hier mee bezig
is, stelt voor de hondenbelasting
en de forensenbelasting af te
schaffen. Onder meer bij de afval-
stoffenheffing stelt men voor dit
over te laten aan de nieuwe ge-
meente. ,,We moeten weloverwo-
gen de keuze maken om diftar wel
of niet in te voeren”, aldus Beuke-
ma. Bij de rioolheffing stelt de
stuurgroep voor de belastingplicht
bij de gebruiker van een pand
neer te leggen. Bij dit laatste zul-
len de woonlasten van een groep
inwoners van de gemeente Lopper-
sum gaan stijgen. Om dit te voor-

komen stelt de stuurgroep voor in
overleg te treden met de desbe-
treffende woningcorporaties met
als doel een evenredige huurverla-
ging te bewerkstelligen. Alterna-
tief volgens de stuurgroep is een
compensatieregeling. 

Grafrechten
De grafrechten voor de gemeente-
lijke begraafplaatsen verschillen
per gemeente en daarbinnen ook
nog per begraafplaats. Dat blijft
voorlopig zo.
De woonlasten voor inwoners zijn
mede afhankelijk van de OZB-ta-
rieven waarvoor het nieuwe colle-
ge de raad van Eemsdelta een
voorstel gaat doen. Of dit volgend
jaar gaat resulteren in een lasten-
stijging voor woningen is nu nog
niet te zeggen. 
Wel zal er waarschijnlijk een wijzi-
ging ontstaan bij niet-woningen in
het grondgebied van Loppersum.
Deze OZB-tarieven voor niet-wo-
ningen zijn momenteel in verhou-
ding tot de tarieven voor niet-wo-
ningen van Appingedam en Delf-
zijl zeer laag. Daarin is een forse
stijging te verwachten. Daarom
geeft de stuurgroep de nieuwe ge-
meente in overweging hiervoor
een compensatieregeling in te stel-
len.

Brandweer druk met paarden

HORNHUIZEN - De brandweer van Zoutkamp
heeft gistermorgen, voor de tweede keer in korte
tijd, de handen vol gehad aan de redding van
een paard op de kwelder bij Hornhuizen. Nadat
de spuitgasten hier dinsdagavond al een ander
paard uit een sloot wisten te trekken (zie elders
in deze editie), was het een halve dag later weer
raak. Ook dit paard besloot verkoeling te zoeken
in een sloot achter de zeedijk tussen Hornhuizen

en Lauwersoog. Het dier zat muurvast in de klei.
De brandweerlieden konden de reddingklus niet
met mankracht klaren. Daarom werd besloten
een hulpverleningsvoertuig met kraan uit Gro-
ningen te laten komen. Met behulp van een spe-
ciale paardenbroek en een shovel kon het paard
na ruim anderhalf uur op het droge worden ge-
zet. Het dier hield niets over aan het avontuur.
Foto: Ingmar Vos.


