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EENRUM - De opgezette crowdfundingsactie voor Ru-
ben Heijloo en Sacha Kraan uit Eenrum, die onlangs hun
woning in vlammen zagen opgaan, is een groot succes.
De gedupeerde Eenrumers worden massaal gesteund
met als resultaat dat het streefbedrag van 10.000 euro al
ruimschoots is gehaald. 

De grote brand in de woning aan
de Hoofdstraat in Eenrum heeft al-
les verwoest waar Ruben Heijloo
en Sacha Kraan een jaar lang kei-
hard aan gewerkt hebben. Ze ston-
den net op het punt om een bed
and breakfast te openen in het
pand. Ook het woonhuis, al hun be-
zittingen en de ruimte waarin ze in
de nabije toekomst een mooi kof-
fiehuis wilden gaan openen, raak-
ten zwaar beschadigd of gingen
verloren in de brand. Om de gedu-
peerde Eenrumers te steunen, zijn
vrienden, familieleden en dorpsge-
noten -zoals gemeld- een crowdfun-

dingsactie gestart. Het doel was
om 10.000 euro in te zamelen. De
gedupeerde Eenrumers werden
door heel veel mensen gesteund
met als gevolg dat het streefbe-
drag ruimschoots is gehaald. In-
middels staat de teller op zo’n
15.000 euro. 

‘Zo lief!’
,,Het is echt fantastisch om te zien
hoe snel dit is gegaan en hoe gul er
is gegeven. Zo lief!”, zeggen de ini-
tiatiefnemers, die nog wel even
doorgaan met de actie: ,,We zijn
overrompeld door alle steun die
overal vandaan komt. De donaties
blijven maar binnenstromen en
dat is geen overbodige luxe aange-
zien er helaas nog erg veel onze-
kerheden zijn.”
De massale steun doet de getrof-
fen Eenrumers vanzelfsprekend
goed. ,,De steun en troost is zo im-
mens, dat we er ons in kunnen la-
ten onderdompelen en dat doen
we zo nu en dan ook”, laten Ruben
Heijloo en Sacha Kraan op de site
van de crowdfundingsactie weten.
,,Het is niet niks om je hele heb-
ben en houwen in vlammen op te
zien gaan. De aanblik van de
zwartgeblakerde ruïne aan de
Hoofdstraat is snijdend”, gaan ze
verder. ,,We voelden ons volkomen
machteloos. Nog steeds kunnen we
het soms nog niet geloven: ons
mooie huis is er niet meer.”

De afgelopen periode hebben ze
onafgebroken zaken moeten rege-
len. ,,Met de verzekeraar natuur-
lijk, maar ook de zoektocht naar
een tijdelijke woonruimte, adres-
wijzigingen sturen, gesprekken
met de boekhouder, gas, water en
elektriciteit afsluiten, nieuw rijbe-
wijs regelen; sokken, bh’s en opla-
ders kopen, want alles is weg. En
het regelen gaat voorlopig nog
door.” De twee hebben nog wel en-
kele zaken uit hun afgebrande
huis kunnen redden. ,,We vonden
boeken, een lepel, lampenkappen,
wat lakens, planten en een servies.
Een goede vriend van ons had het
zijn missie gemaakt om foto’s te-

rug te vinden: na zo’n anderhalf
uur graven onder het verbrande
puin, vond hij het doosje met foto’s
terug. Geweldig! Fijn dat we nog

iets van ons ‘oude leven’ kunnen
meenemen naar ons nieuwe.”
De Eenrumers steunen kan nog al-
tijd via www.gofundme.com.

Haventje Huizinge vernieuwd
HUIZINGE - Het haventje in
Huizinge wordt vernieuwd.
Wethouder Pier Prins van de
gemeente Loppersum, Akko
Muskens van dorpsbelangen
Huizinge en Johann Dekker
van aannemer Heuvelman Ibis
gaven donderdaag het startsein
voor de werkzaamheden. 

Het doel van dorpsbelangen Hui-
zinge, initiatiefnemer van het pro-
ject, en de gemeente is om het ha-
venterrein om te vormen tot een
sfeervolle en gezellige plek met
voorzieningen voor dorpsontmoe-
tingen en kleinschalige culturele
activiteiten. 
Wethouder Pier Prins: ,,Met dit

project wil de gemeente Lopper-
sum samen met de dorpsvereni-
ging en inwoners van Huizinge het
oude haventerrein opknappen en
tot ontmoetingsplaats maken. Het
nieuwe ontwerp voor het haventje
past bij Huizinge. Het is een posi-
tief plan dat bijdraagt aan de leef-
baarheid van het dorp voor bewo-
ners en aan een positief imago
voor bezoekers. De gemeente Lop-
persum werkt graag mee aan de
totstandkoming van dit mooie ini-
tiatief van dorpsbewoners.”

Huizinge krijgt met relatief kleine
ingrepen een gebied dat flexibel
ingezet kan worden. Er komt een
nieuwe kade die deels uit metsel-
werk bestaat en voor een deel uit
hout waar zitvoorzieningen wor-
den gecreëerd. Door de zitplaatsen
gecentreerd rondom de donjon
kan het haventje fungeren als
openluchttheater voor kleinschali-
ge voorstellingen. De donjon zelf,
die in 1993 werd geplaatst tijdens
de laatste opknapbeurt van het ha-
ventje, wordt ook onder handen
genomen. De steigerconstructie in
het water wordt uitgebreid zodat
men langs de kademuren over de
vlonder kan wandelen. Ook komen
er aanlegplekken voor bootjes. 
Het plein bij het haventerrein is
straks te gebruiken als parkeer-
plaats, maar ook als ruimte voor
dorpsbijeenkomsten. Bijvoorbeeld

De aanpak van het haventje in Huizinge is donderdag afgetrapt door onder anderen wethouder Pier
Prins (rechts op de foto). Foto: Jan Pitt.

bij de jaarlijkse barbecue of bij
schaatswedstrijden.
De planvorming voor de vernieu-
wing van het haventje werd gefi-
nancierd met een subsidie van Lo-
ket Leefbaarheid. Het aanleggen
van het nieuwe haventerrein
wordt gefinancierd door Nationaal
Programma Groningen. 

Ollongren bezoekt Zuidwolde
ZUIDWOLDE - Minister Kajsa
Ollongren heeft vrijdag Zuid-
wolde bezocht. Samen met bur-
gemeester Henk Jan Bolding
en wethouder Kristel Rutgers
ging ze met inwoners in ge-
sprek over de versterkingsaan-
pak. 

In het gesprek is aangedrongen op
het versnellen van de woningver-

sterking. De inwoners van Zuid-
wolde vertelden de minister over
de aardbevingsoefening die de
Veiligheidsregio Groningen in
2018 in het dorp organiseerde. Bur-
gemeester Henk Jan Bolding
bracht daarnaast de financiele pro-
blematiek van de gemeente onder
de aandacht van de minister. 
Niet alleen Ollongren was vrijdag
in Groningen, ook de andere ‘aard-
bevingsminister’ Eric Wiebes was

Minister Kajsa Ollongren in gesprek met burgemeester Henk Jan Bolding en wethouder Kristel Rut-
gers. 

naar Groningen afgereisd. Beiden
gingen op het provinciehuis in ge-
sprek met Groninger bestuurders.
,,Wij willen dat die versterking
veel beter gaat dan hij ging en
daarvoor is overleg nodig. Maar ik
ben heel tevreden over hoe we nu
met elkaar bezig zijn”, zei Ollogren
over die bijeenkomst. ,,We doen
het voor de mensen die wachten,
soms ook te lang wachten, op hun
voorstel voor hun huis.”

Historisch landschap 
Reitdiep-Midden hersteld
HEKKUM - Het Groninger
Landschap is begonnen met het
herstellen van het historische
verkavelingspatroon in het
Reitdiep-Midden, het land-
schap rond Hekkum. 

In het Reitdiep is het oorspronke-
lijke verkavelingspatroon op veel
plaatsen goed bewaard gebleven.
Op enkele plaatsen is dit patroon
echter aangetast door het dempen
van watergangen. Het Groninger
Landschap brengt deze nu terug in
het landschap in de vorm van on-
diepe, brede greppels. Daarmee
wordt het historisch verkavelings-
en greppelpatroon beter zichtbaar.
En het is ook nog eens goed voor
de weidevogels in het gebied. Door
verhoging van het waterpeil lopen
deze greppels vol met water waar-
door de terreinomstandigheden
voor weidevogels verbeteren.
Het Reitdiep behoort tot de oudste
cultuurlandschappen van Europa.
Sinds het land in cultuur gebracht
is, is de structuur van het land-
schap weinig veranderd. Het ver-
kavelingspatroon sluit aan bij het
kronkelende verloop van oude
laagtes en sloten. Er is veel reliëf
in het land, zoals oeverwallen,
wierden en dijken, en oude prie-
len, geulen en meanders.
De aanleg van de greppels in Reit-
diep-Midden zijn onderdeel van
het project Weidevogelgebieden Gro-
ningen. Dit project betreft het ver-
sterken van de kwaliteit van de
weidevogelgebieden Reitdiep,
Hoeksmeer en Gorecht (Oostpol-
der en Onnerpolder). De maatre-
gelen in deze natuurgebieden zijn
onder andere gericht op de opti-
malisering van het waterbeheer,
de ontwikkeling van kruidenrijk

grasland en de bevordering van de
bodemkwaliteit. Het project is mo-
gelijk gemaakt door steun vanuit
de provincie Groningen en het Eu-
ropees Landbouwfonds voor Plat-
telandsontwikkeling: Europa in-
vesteert in zijn landschap.

Met de aanleg van greppels wordt het historische verkavelings-
patroon in het Reitdiep-Midden hersteld. 

SP keert terug in 
raad Het Hogeland
ZANDEWEER - Met de benoe-
ming van Joop Bergman uit
Zandeweer is de SP vanaf
woensdag 2 september weer
vertegenwoordigd in de ge-
meenteraad van Het Hogeland.
Bij de laatste vergaderingen
voor de zomervakantie was de
SP afwezig.  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen
sleepte de SP twee zetels in de
wacht. De werden ingenomen door
de nummers één en twee van de
lijst: Linda Visser en Sandra Herk -
ströter. Herkströter, oud-wethou-
der van Eemsmond, liet  voor de
zomer weten dat ze stopt. Ze is niet
te spreken over de manier waarop
er in de gemeente politiek wordt
bedreven. Nadat Herkströter haar
opstappen bekend had gemaakt,
ging het helemaal mis bij de SP.
Want ook het Hogelandster partij-
bestuur gaf de pijp aan Maarten.
Er bestond al langere tijd onenig-
heid binnen de SP over de te varen
koers en door het opstappen van
Herkströter kwam een en ander in
een stroomversnelling terecht. 
Naast verschillende bestuurs- en

kaderleden stapte ook het andere
SP-raadslid, Linda Visser, uit de
partij. Zij bleef wel actief als
raadslid. Voor de zomer deed ze
dat op persoonlijke titel (als Frac-
tie Visser), later sloot ze zich aan
bij Lokaal Sociaal. Die beweging is
opgericht door de opgestapte SP-
ers, die nu dus prompt met een ze-
tel vertegenwoordigd zijn in de ge-
meenteraad. De tweede SP-zetel
had men overigens ook kunnen ka-
pen. Want de eerste persoon die
voor de opvolging van Herkströter
in aanmerking komt, is Rinze
Mook uit Zoutkamp. Hij is een van
de oprichters van Lokaal Sociaal,
maar heeft bedankt voor een plek-
je in de raad. 
De tweede zetel komt zodoende
toch in SP-handen: Joop Bergman
wordt volgende week geïnstalleerd
als opvolger van  Herk ströter.  Het
is dan voor het eerst sinds 3 juni
dat de SP weer kan deelnemen
aan een raadsvergadering. Herk -
ströter liet de vergaderingen van
17 juni en 1 juli namelijk aan zich
voorbij gaan. Linda Visser was wel
present, maar zoals gezegd op per-
soonlijke titel, en dus niet namens
de SP, actief. 

ZomerJazzIetsTour
vervangt fietstour
GARNWERD - De ZomerJazzFiets -
Tour in het Reitdiepgebied zal ko-
mend weekend, in verband met de
coronamaatregelen, niet door kun-
nen gaan. Er zijn dus geen concer-
ten in de eeuwenoude kerkjes,
boerenschuren, feesttenten, musea
en fabrieksgebouwen en dergelij-
ke te beluisteren. Maar de organi-
satie heeft er voor gezorgd dat de
vele jazzliefhebbers niet helemaal
met lege handen zullen zitten. Za-
terdag wordt namelijk een Zomer-
JazzIetsTour georganiseerd. Tijdens
dit evenement, dat gestreamed
wordt via de site van de Zomer-
JazzFietsTour, zijn er vanaf 13.00
uur gratis concerten te beluisteren
van een viertal formaties. Het gaat
om Wu Wei/Klaas Hekman, Tur-
kish Pimpkin, Eric Boeren 4tet en
Bite the Gnatze.

LTO tegen geitenstop in 
gemeente Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Land-
en tuinbouworganisatie LTO
Noord heeft zich verzet tegen
de stop op de uitbreiding en
vestiging van geitenbedrijven
in Het Hogeland

Uit onderzoek zou blijken dat
mensen die binnen twee kilometer
afstand van een geitenhouderij
wonen een verhoogde kans heb-
ben op longontsteking. Dat was
voor de gemeente Het Hogeland
reden om een stop op nieuwe gei-
tenbedrijven te zetten. Vrij recent
werkte de gemeente nog wel mee
aan de vestiging van een geiten-
houderij in Rottum, ondanks pro-
test van inwoners. 
LTO Noord snapt niet waarom de
gemeente nu wel een stop op gei-
tenhouderijen wil vastleggen in
het bestemmingsplan. ,,Gemeen-
ten hebben koudwatervrees”, zegt
LTO-regiobestuurder Lammert

Westerhuis uit Usquert. ,,Ze vre-
zen dat meer geiten overlast bezor-
gen en handelen daarom uit voor-
zorg en niet op basis van onder-
zoeksresultaten. LTO Noord dient
daarom wegens onrechtmatigheid
een zienswijze in bij de beide ge-
meenteraden.  De gemeenten ba-
seren de geitenstop in hun bestem-
mingsplan op vergelijkingen met
provincies waar veel meer inten-
sieve veehouderijen zijn. Deze be-
vindingen kunnen niet worden
doorgetrokken naar de gemeenten
in Groningen.” 

Behalve Het Hogeland richt het
bezwaar van LTO zich ook op de
gemeente Westerwolde, die het-
zelfde standpunt als Het Hogeland
inneemt. Westerhuis: ,,In beide ge-
meenten zijn maar drie geitenhou-
derijen. Er wordt volledig voorbij-
gaan aan de individuele belangen
van deze geitenhouders en die
worden nu hard getroffen.” 

Ton voor Menkeweer en
Linthorst Homanpolder
NOORD-GRONINGEN - Voor
de restauratie van begraaf-
plaats Menkeweer bij Onder-
dendam en het restaureren van
de monumenten bij de Lint-
horst Homanpolder bij Wester-
nieland wil waterschap Noor-
derzijlvest ruim 100.000 euro
beschikbaar stellen. 

Menkeweer is een historische be-
graafplaats nabij Onderdendam en
ligt op een oude wierde. Hier ligt
Adriaan Jan van Roijen, de eerste
voorzitter van het waterschap
Hunsingo en tevens Eerste Kamer-
lid, begraven. Sinds 1995 is de be-
graafplaats in eigendom en beheer
bij Noorderzijlvest. De reden des-
tijds tot aankoop van de begraaf-
plaats voor het symbolische be-
drag van 1 gulden was dat het wa-
terschap ‘zich moreel verplicht
voelde om het graf van  Adriaan
Jan van Roijen met entourage in
behoorlijke staat te houden’. 
Het kerkhof bevindt zich in derma-
te slechte conditie dat restauratie
nodig geacht wordt. Zo zijn bij-
voorbeeld de teksten op de graf-
zerken veelal niet meer te lezen en
worden de funderingen van de gra-

ven ontzet door de bomen die in de
nabijheid groeien. De grafstenen
zijn overwegend in matige tot
slechte staat. Ze zijn door weer,
wind en mogelijk zelfs aardbevin-
gen aangetast. Langer uitstellen
van onderhoud betekent dat de
schade  aan de stenen steeds gro-
ter wordt, de opschriften verloren
gaan en de kosten hoger. Ook de
omliggende houtwal is in matige
staat.
De Linthorst Homanpolder ligt ten
noorden van Westernieland.  De
monumenten bij deze polder be-
treffen twee gedenkstenen. De mo-
numenten verwijzen naar de ge-
beurtenissen voor onder andere
het stichten en behouden van de
Linthorst Homanpolder. De stenen
zijn geplaatst in respectievelijk
1948 en 1979.  Een van de monu-
menten is opgericht ter herinne-
ring aan omgekomen arbeiders. In
het kader van de werkverschaffing
werden werklozen ingezet voor de
aanleg van de zeedijk. Dertien van
deze werkers vonden de dood, toen
de bus waarmee zij naar het sta-
tion werden gebracht onder de
trein bij Winsum kwam. Op het
monument staat nog een veertien-
de naam van iemand die onder het
werkspoorlocomotiefje op de dijk
kwam. Van de monumenten is het
voegwerk en de belettering toe
aan restauratie. Ook is waterscha-
de ontstaan. Uitstellen van restau-
ratie leidt op termijn tot hogere
kosten van het herstel.
Het algemeen bestuur van het wa-
terschap buigt zich woensdag over
het voorstel om hier ruim 100.000
euro voor uit te trekken. 

Bedumer (22)
verongelukt
BEDUM - Op de A6 bij Sint Ni-
colaasga is vrijdag een 22-jarige
vrachtwagenchauffeur uit Be-
dum om het leven gekomen.
Twee vrachtwagen en vier per-
sonenauto’s botsten, waarbij
een van de vrachtwagens in
brand vloog. De andere vracht-
wagenchauffeur raakte ook ge-
wond, evenals een  60-jarige
man uit Sneek en een 40-jarige
man uit Haulerwijk.



2 - Maandag 24 augustus/Dinsdag 25 augustus 2020

Prijsje voor fietstocht door
Middag-Humsterland
GARNWERD - Een fietstocht
door het Middag-Humsterland,
met een stop in Garnwerd, is
een van de winnaars geworden
van de actie #OntdekHetWes-
terkwartier van de gemeente
Westerkwartier. 

Inwoners van het Westerkwartier
konden deze zomer hun eigen ge-
meente beter leren kennen door
op stap te gaan in het Westerkwar-
tier. Om hen een idee te geven wat
er allemaal te ontdekken is, heeft
de gemeente huis-aan-huis een
wandel- en fietskaart verspreid.
De afgelopen weken vroeg de ge-
meete via Facebook en Instagram
tips om het Westerkwartier nog
beter te leren kennen, bijvoor-
beeld door te wandelen, fietsen of
een bezoek aan een museum. Elke
week konden inwoners kans ma-
ken op een dinerbon voor twee
personen. De winnaars hebben vo-
rige week uit handen van wethou-
der Elly Pastoor en Jan Oomkes,
voorzitter van Ondernemersver-
eniging Toerisme Westerkwartier,
hun prijs in ontvangst genomen.
De prijs is ter beschikking gesteld
door ondernemers uit het Wester-
kwartier en de Ondernemersver-
eniging Toerisme Westerkwartier.

De winnende tips
De leukste tip om te bezoe-
ken/doen in het Westerkwartier
komt van Ramona Mulder en is de
kanotocht van Lettelbert naar
Leek. De tip voor het leukste uitje
voor kinderen is wandelen en spe-
len op het Curringherveld en komt

van Renate Cazemier.  De aller-
leukste tip voor een fietsroute is
die van Jantina Postma door het
Middag Humsterland. Zij onder-
breekt haar fietstocht graag voor
een picknick met prachtig uitzicht
over de weilanden en de koeien en
stopt in Garnwerd voor een ijsje.
De fietsroute is te bekijken via
www.westerkwartier.nl/toerisme
Museumplein Grootegast (Legio-
museum, Victory museum en
Drukkerijmuseum) werd het
meest werd genoemd als mooiste
museum. Uit alle inzendingen voor
het Museumplein werd Nynke
Oord gekozen als winnaar voor de-
ze week. 

De allerleukste wandeltip is wan-
delen bij de Coendersborg in Nuis
en komt van Albert Bard Pruis-
man.  De allerleukste tip over de
mooiste plek in het Westerkwar-
tier kwam van Teats Wiersma en
ging over het natuurgebied Balktil
bij Noordwijk. De prijswinnaars bijeen. 

Kunstenaars tonen in de Bierumer School kunst geïnspireerd op de nieuwe gemeente Eemsdelta. 

Tentoonstelling rond 
Eemsdelta in  school Bierum
BIERUM - Kunstenaars Caroli-
na Burandt, Ingeborg Entrop
en Klaas Hendrik Hantschel
zijn op uitnodiging van de Bier-
umer School uitgedaagd om te
reageren op de nieuw te forme-
ren gemeente Eemsdelta.  De
resultaten zijn nog tot 18 okto-
ber in het museum in Bierum
te zien. 

De kunstenaars laten zich niet al-
leen inspireren door het land van
verdronken dorpen, windturbines
en industrie, rechtlijnig getrokken
akkers, een indrukkend netwerk

van maren en de rivier de Eems,
maar ook door het begrip grens.  
Carolina Burandt heeft op een
heel eigen manier gereageerd op
ad-hoc en permanente situaties,
via theaterachtige setting en soci-
aalkritische installaties. Hendrik
Hantschel heeft een utopische ra-
dioshow en installatie samenge-
steld op de grote zolder van de
Bierumerschool. Ingeborg Entrop
verklankt en geeft betekenis aan
geluid, opgenomen in de aarde en
onder de waterspiegel. 
Het Bierumer School-programma
is onderdeel van Artist-in-Space,
een experimenteel talentprogram-

ma dat is ontwikkeld en uitge-
voerd door de leden van platform
Noordenaars. Twaalf kunstinstel-
lingen uit Noord-Nederland wer-
ken samen en creëren nieuwe kan-
sen voor talenten binnen de beel-
dende kunst. Gezamenlijk stimule-
ren zij talentontwikkeling en ge-
ven ze een sterke impuls aan het
artistieke klimaat in het Noorden.
De drie maanden durende exposi-
tie in Bierum wordt zaterdag 29 au-
gustus onderbroken met een fees-
telijke sessie.
Het Bierumer museum voor he-
dendaagse kunst is ieder weekend
ge opend van 14.00 tot 17.00 uur. 

Bal gaat weer rollen: 
bekertoernooi van start
NOORD-GRONINGEN - De bal gaat weer rollen. Komend
weekend worden de eerste wedstrijden in de groepsfase
van het bekertoernooi gespeeld. Het zijn de eerste officië-
le voetbalwedstrijden in deze regio sinds half maart, toen
de competities als gevolg van de coronacrisis werden stil-
gelegd. 

Groep 1 01
Eersteklasser vv Winsum moet het
opnemen tegen Gomos (1e klasse
zondag), Gruno (2e klasse zondag)
en NEC Delfzijl (2e klasse zater-
dag). In deze poule gaat niet alleen
de groepswinnaar, maar ook de
nummer twee door. Het program-
ma luidt als volgt: 

Zaterdag: 
Gomos-NEC Delfzijl
Gruno-Winsum

Zaterdag 5 september: 
Winsum-Gomos (17.00 uur)
NEC Delfzijl-Gruno

Zaterdag 12 september: 
NEC Delfzijl-Winsum

Zondag 13 september: 
Gruno-Gomos

Groep 1 03
SV Bedum, uitkomend in de twee-
de klasse, treedt aan tegen Noord-
ster (1e klasse zondag), FC Lewen-
borg (2e klasse zondag) en Marum
(2e klasse zaterdag). Ook in deze
groep met eerste en tweedeklas-
sers bekert de nummer twee ver-
der. Het programma luidt als volgt:

Zaterdag:
Marum-SV Bedum

Zondag 30 augustus:
FC Lewenborg-Noordster

Zaterdag 5 september: 
SV Bedum-Lewenborg (17.00 uur)
Noordster-Marum

Zaterdag 12 september: 
SV Bedum-Noordster (17.00 uur)
FC Lewenborg-Marum

Groep 2 40
Vierdeklasser SIOS uit Sauwerd
mag het gaan proberen tegen al-
leen maar vijfdeklassers. Dit zijn
Blauw Geel ’15, Groninger Boys en
Haren. Het programma luidt als
volgt:

Zaterdag:
SIOS-Groninger Boys
Blauw Geel ’15-Haren

Zaterdag 5 september: 
Haren-SIOS
Groninger Boys-Blauw Geel ’15

Zaterdag 12 september:
SIOS-Blauw Geel ’15
Haren-Groninger Boys

Groep 2 43
Vijfdeklasser Ezinge lijkt vrij
kansloos in een poule met derde-
klassers Aduard 2000 en Omlan-
dia. De derde opponent is vierde-
klasser DVC Appingedam. Het
programma luidt als volgt:

Zaterdag:
Omlandia-DVC Appingedam
Ezinge-Aduard 2000

Zaterdag 5 september: 
Aduard 2000-Omlandia
DVC Appingedam-Ezinge

Zaterdag 12 september:
Omlandia-Ezinge
Aduard 2000-DVC Appingedam

Groep 2 44
Derdeklasser Loppersum neemt
het in de beker op tegen twee an-
dere Ommelander clubs: vierde-
klasser Poolster en vijfdeklasser
De Fivel. Het vierde team in deze
groep is Holwierde, competitiege-
noot van Loppersum. Het program-
ma luidt als volgt:

Zaterdag:
De Fivel-SC Loppersum
Poolster-Holwierde

Zaterdag 5 september: 

Holwierde-De Fivel
SC Loppersum-Poolster

Zaterdag 12 september:
De Fivel-Poolster
Holwierde-SC Loppersum

Groep 2 45
De bekerindeling heeft ook in deze
groep de nodige streekderby’s op-
geleverd. Rood Zwart Baflo neemt
het bijvoorbeeld op tegen gemeen-
tegenoot ZEC uit Zandeweer. Met
Stedum zit er zelfs nog een derde
Ommelander club in deze groep.
Meedhuizen maakt de groep com-
pleet. De Bafloërs zijn als vierde-
klasser de hoogst spelende ploeg
in deze groep: de andere clubs ko-
men uit in de vijfde klasse. Het
programma luidt als volgt:

Zaterdag: 
ZEC-Stedum

Zaterdag 5 september:
Rood Zwart Baflo-ZEC
Stedum-Meedhuizen

Zaterdag 12 september: 
Meedhuizen-ZEC
Stedum-Rood Zwart Baflo

Dinsdag 15 september:
Meedhuizen-Rood Zwart Baflo

Groep 2 46
Dit is een groep met alleen maar
OC-clubs en levert de derby tussen
vierdeklasser De Heracliden en
vijfdeklasser Noordpool op. Ook in
het westelijke deel van de ge-
meente Het Hogeland wordt in de-
ze groep een echte derby gespeeld:
FC LEO tegen Zeester. Het pro-
gramma luidt als volgt: 

Zaterdag:
Noordpool-De Heracliden
Zeester-FC LEO

Zaterdag 5 september:
De Heracliden-Zeester
FC LEO-Noordpool

Zaterdag 12 september: 
De Heracliden-FC LEO
Zeester-Noordpool

Groep 2 47
Ook dit is een poule met een hoog
OC-gehalte. Vierdeklasser Middel-
stum is namelijk gekoppeld aan
het een klasse lager acterende Co-
renos en Warffum. Vreemde eend
in de bijt is vijfdeklasser Wagen-
borger Boys. 

Zaterdag:
Wagenborger Boys-Corenos
Warffum-Middelstum

Zaterdag 5 september:
Corenos-Warffum
Middelstum-Wagenborger Boys

Zaterdag 12 september 
Corenos-Middelstum
Warffum-Wagenborger Boys

Groep 2 48
Noordwolde krijgt plaatsing voor
de eerste knock-outronde niet ca-
deau. De geelhemden zijn gekop-
peld aan Fc Grootegast en Help-
man, die net als de Noord-Gronin-
gers uitkomen in de derde klasse.
Vierdeklasser GSVV maakt de
groep compleet. Het programma
luidt als volgt: 

Zaterdag:
GSVV-Helpman
Fc Grootegast-Noordwolde

Zaterdag 5 september:
Helpman-Fc Grootegast
Noordwolde-GSVV

Zaterdag 12 september:
GSVV-Fc Grootegast
Noordwolde-Helpman

Groep 3 21
Als enige zondagclub neemt vijfde-
klasser Eenrum deel aan de beker-
competitie. Usquert en Klooster-
buren hebben namelijk besloten
niet mee te doen. Eenrum stuit in
de beker op Friese tegenstand:
vierdeklasser ONB uit Drachten en
vijfdeklassers Blue Boys uit Nij
Beets en Houtigehage. Het pro-
gramma luidt als volgt:

Zondag:
Blue Boys-Houtigehage
Eenrum-ONB

Zondag 6 september:
Houtigehage-Eenrum
ONB-Blue Boys

Zondag 13 september:
Blue Boys-Eenrum
ONB-Houtigehage

Frank Nuiver toont 
foto’s in kerk Wetsinge
KLEIN WETSINGE - Foto’s van
de Groninger portretfotograaf
Frank Nuiver zijn van 4 sep-
tember tot en met 11 oktober
te bewonderen in het kerkje
van Klein Wetsinge.  

Frank Nuiver richt zich, met zijn
documentaire werkwijze, vaak op
sociale onderwerpen. In zijn werk
fotografeert hij vooral subgroepen
en mensen aan de rand van de sa-
menleving. Hij geeft ze een gezicht
en vertelt hun verhaal. Zo heeft hij
de serie De Compound gemaakt

over een opvangtehuis voor vetera-
nen met PTSS. Zijn andere fotose-
ries Out sight en Solutions, Energy
gaan over mensen die met zo min
mogelijk voorzieningen bewust
buiten en uit het zicht van de
maatschappij leven. De foto’s die
te zien zijn in Klein Wetsinge, ko-
men uit deze laatste twee series.

Het kerkje van Klein Wetsinge is
elke dag geopend van 10.00 tot
18.00 uur. De kerk is regelmatig
verhuurd en besloten. Bellen voor
bezoek aan de expositie is daarom
handig.

Een van de foto’s van Frank Nuiver. 

Fietser gewond na
aanrijding in Leens
LEENS - Op de kruising tussen de Hoofdstraat en Jan Zijlmasingel
in Leens is zaterdagmiddag een fietser aangereden door een auto-
mobilist. De fietser raakte daarbij gewond. Door de aanrijding
brak de fiets in twee delen. De fietser moest, met onbekende ver-
wondingen, per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.
De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Foto: Ingmar
Vos.

Petje af ruilt
Hogeland in 
voor Eemsdelta
LOPPERSUM - Petje af Hoge-
land heeft een nieuwe naam:
Petje af Eemsdelta. Petje af
Eemsdelta richt zich op kinde-
ren uit Delfzijl, Appingedam en
Loppersum. Onder leiding van
een coach brengen zij bezoeken
aan diverse instellingen om na-
der kennis te maken met aller-
lei beroepen en activiteiten. Op
deze manier kunnen ze erachter
te komen waar hun talenten lig-
gen.  In oktober start alweer het
derde jaar van Petje af Eems-
delta. ,,Bij gemeentelijke herin-
delingen komen er nieuwe na-
men. Om verwarring te voorko-
men is ook de naam van Petje af
aangepast. Maar het doel en de
activiteiten blijven dezelfde”, zo
benadrukt de organisatie. De
coaches gaan tussen zondag 4
oktober en 27 juni 2021 weer 30
zondagen met de kinderen op
pad. Gastdocenten, bedrijfsbe-
zoeken en culturele uitjes ver-
groten de wereld van de Petje
af-kinderen. Ook worden ze uit-
gedaagd tijdens zogenaamde fi-
losofie- en geluklessen. En dat
allemaal om de kinderen hun ta-
lenten te laten ontdekken zodat
ze voor de toekomst goede keu-
zes kunnen maken. 
Meer informatie is te vinden op
www.petjeaf.nl/eemsdelta.

Gerry Wolthof trapt een nieuw seizoen bij Cultuurerf Andledon af. 

Nieuw seizoen 
Andledon van start
DEN ANDEL - Cultuurerf An -
dledon in Den Andel heeft za-
terdagavond zijn nieuwe podi-
umseizoen geopend met het in-
middels traditionele kampvuur-
concert. 

Na een spannende dag vol buien
bleef het gedurende deavond
droog. Zo'n zestig aanwezigen ge-
noten in de ruime tuin van het  op-
treden, dat deze keer werd ver-
zorgd door Gerry Wolthof. Voor-
zien van  gitaar, mondharmonica

en karakteristieke stem speelde
Wolthof werk van  Neil Young,
Bob Dylan, Donovan en andere
grote namen uit de Amerikaanse
folkscene. 
Komend weekend vervolgt het
Cultuurerf zijn programmering
met  op vrijdagavond een binnen-
optreden van de Finse singer-song-
writer 
Catself en op zondagmiddag een
optreden van de keltische folk-
band The  Assassenachs, dat bij
mooi weer in de tuin van Andledon
zal plaatsvinden.

Adverteren
doet verkopen

Stiltemoment
ZUURDIJK - In de kerk van
Zuurdijk wordt vrijdag weer
een stiltemoment gehouden. Do-
minee Tinus Gerrits uit Leens
steekt om 16.00 uur een kaars
aan, Peri Kim improviseert op
het gerestaureerde Rohlfingor-
gel, de predikant zal een korte
toelichting uitspreken, leest de
psalm en dan is er stilte. Tot slot
leest Ditta Kombrink de  eerder
gelezen psalm nogmaals voor,
maar dan in het Gronings. 
De stiltemomenten volgen de
nummering van de psalmen. Er
werd ooit begonnen met psalm
1. Deze keer staat het in het te-
ken van psalm 57. Bezoekers
zijn van harte welkom om te lui-
steren en de stilte mee te bele-
ven. De toegang is gratis, maar
een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld. 
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Gräper reikt probeerfiets uit
BEDUM - Inwoners van de provincie Groningen kunnen een week lang gratis een e-bike of speed pe -
delec uitproberen. Gedeputeerde Fleur Gräper overhandigde vrijdag bij fietsenwinkel Jaheko in Be-
dum de eerste elektrische probeerfiets aan Niels Zark, een enthousiaste deelnemer van de actie. ,,Ik
woon op zo’n 17 kilometer van mijn werk en stap altijd in de auto. Ik had al eens geopperd om dit op
de fiets te doen, maar daar bleef het tot nu toe bij. Maar nu ga ik op de e-bike naar mijn werk in Gro-
ningen. Ik ben benieuwd hoe het mij gaat bevallen”, zegt Zark. Deze succesvolle actie van Groningen
Bereikbaar is in samenwerking met provincie Groningen flink uitgebreid en vanaf nu beschikbaar in
de hele provincie. De actie is bedoeld om mensen het gemak van de e-bike te laten ervaren voor de rit
naar het werk. De e-bikes worden aangeboden bij verschillende fietshandelaren in de regio. Een over-
zicht van alle deelnemende fietshandelaren is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar, op
enkele locaties zijn tevens speed pedelecs beschikbaar. De actie loopt tot december 2021. 

Spectaculaire ontdekking bij 
restauratie portret Verhildersum
LEENS - Er is bij de restauratie
van het portret van een van de
vroegere bewoners van Borg
Verhildersum in Leens een bij-
zondere ontdekking gedaan.
Het gaat om het portret van
Gratia Susanna Clant van
Scheltkema Nijenstein (1630-
1690). Door bijzonder speur-
werk van de restauratoren zijn
de signatuur en het jaartal ont-
dekt. Schilder en jaartal van
het doek waren onbekend.

Dankzij vele donateurs, de vereni-
ging Rembrandt en haar Gronin-
ger Fonds en een bijzondere bij-
drage van een particulier kreeg
Verhildersum het geld bij elkaar
om tot de noodzakelijke restaura-
tie van het portret van Gratia Su-
sanna Clant van Scheltkema Nij-
enstein (1630-1690) over te kunnen
gaan. Verhildersum koestert het
portret. Het is dan ook best bijzon-
der dat men beschikt over schilde-
rijen van de mensen die echt op de
borg hebben gewoond. Ze geven
het verhaal van Groningen een ge-
zicht. 

Het portret van Gratia was er  ech-
ter slecht aan toe en moest worden
gerestaureerd. Het karwei is in
april van start gegaan. Restaura-
tieatelier Marjan de Visser werkt
hieraan, samen met Marya Al-
brecht. De herstelwerkzaaamhe-
den leverden een bijzonder ont-
dekking op, zo maakte Verhilder-
sum vorige week bekend. Bij de af-
name van vernis en het bekijken

van de achterkant van het doek
kwamen de  naam van de schilder
en het jaartal aan het licht. 

Streepjes verf
De insteek was om de vernisafna-
me af te ronden zodat men een dui-
delijk beeld zou hebben van de
staat van de originele verflaag. Dit
zou belangrijke informatie opleve-
ren voor het restauratieproces. In
de linker onderhoek zou het vernis
nog worden verwijderd. Tijdens
deze werkzaamheden stuitte men
echter op een paar afwijkende
streepjes verf die duidelijk origi-
neel waren. De restaurateurs had-
den meteen in de gaten dat het om
een signatuur zou kunnen gaan. De
bevestiging kwam al snel. Tijdens
een van de voorgaande restaura-
ties die het schilderij heeft onder-
gaan, is de maat van het schilderij
aangepast. Daardoor is de schilde-
ring aan de linkerzijde over de het
spieraam gevouwen en als opspan-
rand gebruikt. Juist daar vond
men een duidelijk herkenbare
hoofdletter H. Toen werd duidelijk
dat het schilderij inderdaad is ge-
signeerd. In de overige streepjes
zagen de restaurateurs een V of
een R. En zowaar ontdekten ze tij-
dens verdere vernisafname eron-
der enkele cijfers. Met vernuftige
fotografische technieken en be-
lichting kon deze onduidelijke
schriftuur worden ontcijferd en
bleek het te gaan om een werk uit
1683 van de in Zwolle geboren
kunstenaar Hen drick ten Oever.
Hij is als portrettist zeker ook ac-
tief geweest in Groningen. Vier
van zijn portretten hangen op de

Menkemaborg en zijn eigendom
van het Groninger Museum. In de
Uithuizer borg vertoont één van de
vier portretten grote overeenkom-
sten met het portret van Gratia.
Dit is het portret van Susanna Eli-
zabeth Tamminga. Dat doek levert
een hoop bruikbare informatie op
voor de restaurateurs. 
In Uithuizen vond men ook de be-
vestiging dat het doek van Gratia
inderdaad door Hen drick ten Oe-
ver is geschilderd. Zijn signatuur
staat op het portret van Mello Al-
berda in de Menkemaborg. De ge-
lijkenis met de signatuur op het
schilderij in Verhildersum is vol-
gens de onderzoekers ‘verbluf -
fend’. ,,Zelfs de grootte van de let-
ters en de spatiëring kloppen.
Voor ons is dit de bevestiging dat
het schilderij van Gratia een echte
Hendrick ten Oever is”, aldus de
restaurateurs. ,,Er is boven ver-
wachting veel informatie naar bo-
ven gekomen. Zelfs meer dan we
hadden kunnen hopen”, kijkt men
terug op de gedane ontdekking.

WINSUM - ,,Er gaat niets boven Winsum. Winsum is de
diamant in de Golden Raand.” Dat heeft burgemeester
Henk Jan Bolding van Het Hogeland vrijdag gezegd in
zijn dankwoord tijdens de feestelijkheden rond de uitrei-
king van de ANWB-plaquette waarop staat dat Winsum
het allermooiste dorp is van Nederland.

Voor de uitreiking van de plaquet-
te op de feestelijk versierde Boog-
brug was een zware ANWB-delega-
tie naar Winsum gekomen. Hieron-
der bevond zich ook Frits van
Bruggen, directeur van de ANWB.
Hij verklaarde blij te zijn met de
uitverkiezing van Winsum. Dat
was ook niet zo heel vreemd, want
hij speelde, als geboren Groninger,
een beetje een thuiswedstrijd. Hij
had echter geen enkele invloed ge-
had op de uiteindelijke uitverkie-
zing van Winsum, dat met nog vier
andere dorpen (Hollum, Urk, Ois-
terwijk en Elsloo) als finalist was
overgebleven in een rij met de 50
allermooiste dorpen in ons land.
Voor deze lijst brachten maar
liefst 30.000 ANWB-leden hun
stem uit. Voor de definitieve uit-
verkiezing moest er ook nog een
jury aan de slag. Die werd wel be-
perkt door de coronamaatregelen,
maar uiteindelijk kwam alles
goed. 

Dat Winsum de uiteindelijke win-
naar werd, komt doordat het Win-
sumerdiep en het haventje sjeu
aan het dorp geven en de beide
dorpsgedeelten (Winsum en Ober-
gum) mooi aan elkaar lijmen. Ook
was van belang dat het dorpsleven
er echt is, maar wel een stads win-
kelaanbod heeft en ook nog goede
kroegen. Dat het centrum gemoe-
delijk is met niet alleen smalle
straatjes, maar ook met een mix
aan beeldbepalende gebouwen
speelde verder een belangrijke rol.
Daarbij gaat het om bruggen en
molens, om kerken en dorpshui-
zen. Ook speelde de aanwezigheid
van de historische herberg De
Gouden Karper mee. 

Groot geschenk
Fotograaf en ondernemer Tina
Lantink speelde een sleutelrol bij
de aanmelding van Winsum. Ze
meldde het dorp niet alleen aan,
maar enthousiasmeerde velen om
voor haar dorp te stemmen. Voor
Winsum is de uitverkiezing een
groot geschenk. Vanuit het hele
land komen er nu al mensen naar
toe, die met eigen ogen willen zien
hoe mooi ‘dat Winsum’ is. Het is

een grote stimulans voor de mid-
denstand en de recreatieve sector.
Bolding vertelde dat er nog nooit
zo veel media-aandacht was ge-
weest voor het dorp, dat die aan-
dacht heel goed kan gebruiken. 
Er was veel belangstelling voor de
uitreiking van de plaquette. Ook
wethouder Harmannus Blok en
een aantal raadsleden kwam naar
het terras van eetcafé J&A, van
waaruit de huldiging plaatsvond.
Van ondernemerszijde was er ook
veel aandacht. Een aantal leden
van de Ondernemersvereniging
droeg een shirt, met op de rugzijde
de tekst Het allermooiste dorp van
Nederland. 

Kloek boek
In het kader van de verkiezing van
het allermooiste dorp van Neder-
land gaf de ANWB een kloek boek
uit. Het eerste exemplaar werd
overhandigd  aan burgemeester
Bolding. Daarna kon iedereen het
kopen in een nostalgische ANWB-
bus, die was meegekomen als ver-
kooppunt.  

In het boek De Allermooiste Dorpen
van Nederland staan 50 dorpen be-
schreven. Vier ervan bevinden
zich in deze regio. Naast Winsum
gaat het om Zoutkamp, Middel-
stum en Garnwerd. Wie het boek
openslaat, ziet als eerste een foto
over twee pagina's van het Reit-
diep met brug en Café Bij Ham-
mingh in Garnwerd.  
Quinten Lange, die het boek heeft
geschreven en samengesteld, ver-
telde hoe hij onder de indruk was
van de Noord-Groninger dorpen.
Hij raakte daarbij niet uitgepraat
over Zoutkamp.  
Over elke plaats staan er veel we-
tenswaardigheden en foto’s in het

boek. Daarnaast komt Johan van
der Beek uit Winsum van de noor-
delijkste kaaswinkel in ons land
uitgebreid aan het woord.  Verder
staat er een wandelroute door

Winsum in. Tot de mooiste dorpen
hoort ook nog Niehove in het Wes-
terkwartier, dat vorig jaar door
Elsevier werd uitgeroepen als het
mooiste dorp van het land. 

’Winsum, diamant 
in de Golden Raand’ 

ANWB-directeur Frits van Bruggen reikt op de Boogbrug in het centrum van Winsum het eerste
exemplaar van het boek ‘De Allermooiste Dorpen van Nederland’ uit aan de enthousiaste burgemees-
ter Henk Jan Bolding van Het Hogeland. 

Het overtrekken van de signatuur van het portret van Mello Al-
berda leverde de bevestiging op dat het schilderij van Gratia een
echte Hendrick ten Oever is. 

Hogeland werkt mee aan
woningbouw in Zoutkamp
ZOUTKAMP -  Plannen om aan
de S.H. Wolderinghstraat in
Zoutkamp acht levensloopbe-
stendige woningen te bouwen,
kunnen op de steun van het
college van de gemeente Het
Hogeland rekenen. 

Op het bewuste stuk grond aan de
S.H. Wolderinghstraat zijn jaren
geleden huurwoninigen gesloopt.
De gemeente werd daarna eige-
naar van de grond, maar pogingen
om nieuwbouw te realiseren ble-
ken vruchteloos. Inmiddels hangt
de vlag er heel anders bij. De be-
hoefte naar nieuwbouwwoningen
in het vissersdorp is toegenomen
en daarom besloot de gemeente
De Marne in haar nadagen als zelf-
standige gemeente het perceel
weer in de verkoop te zetten,  
Nu ligt er een plan voor de bouw
van acht levensloopbestendige wo-
ningen op het stuk grond. Ontwik-
kelaar is de Zoutkamper onderne-
mer Onno Nienhuis. Voorwaarde is
wel dat de gemeente geld beschik-
baar stelt voor de aanpak van de
openbare orde. Het gaat onder an-
dere om het aanleggen van een
voetpad, het aanleggen van inrit-
tenm de aansuiting op het riool en
er moet een bushalte worden ver-
plaatst. Volgende week woensdag
wordt de gemeenteraad gevraagd
hier 65.000 euro voor beschikbaar
te stellen.

Voorkeur aansluiting windpark 
via Eemshaven-Oost te complex
EEMSHAVEN - Het nieuwe
windpark ten noorden van de
Waddeneilanden moet volgens
Groninger en Friese overheden
worden aangesloten op de
Eemshaven, maar de voor-
keursvariant Eemshaven-Oost
blijkt niet de meest realisti-
sche. Het is, zo blijkt uit een
analyse, te complex en lastig
vergunbaar. 

Op de Noordzee komt een wind-
park ten noorden van de Wadden-
eilanden. Om de opgewekte
stroom aan huishoudens en indus-
trie te leveren, moet dit toekomsti-
ge windpark aangesloten worden
op het bestaande hoogspannings-
netwerk op het land. Onder de
naam Net op zee Ten noorden van de
Waddeneilanden wordt een netver-
binding ontwikkeld vanaf het
windpark tot aan een hoogspan-

ningsstation op het land. Daarvoor
waren Burgum, Vierverlaten en de
Eemshaven in beeld. Dertien over-
heden in Friesland en Groningen
hebben het ministerie geadviseerd
te kiezen voor de Eemshaven. Die
partijen zijn de gemeenten Acht-
karspelen, Dantumadiel, Ty -
tsjerksteradiel, Noard-east-
Fryslân, Ameland, Schiermonnik-
oog, Groningen, Het Hogeland en
Westerkwartier, de provincies
Friesland en Groningen, wetter -
skip Fryslân en waterschap Noor-
derzijlvest.
Voor de aansluiting van het nieu-
we windpark op de Eemshaven
zijn diverse varianten in beeld. De
overheden hebben een duidelijke
voorkeur voor het tracé Eemsha-
ven-Oost. ,,De risico’s voor de Wad-
denzee en het Waddengebied zijn
bij deze variant het geringst en in-
grepen in waardevolle landbouw-
grond wordt voorkomen”, vindt de
regio. De voorkeursvariant zal het
echter niet halen. Onderzoek van
het bureau Witteveen+Bos wees
namelijk uit dat de aanleg van het
tracé Eemshaven-Oost technisch
zeer complex is. Dat heeft onder
andere te maken met de nabijheid
van andere kabels en leidingen.
Ook wordt geconcludeerd dat dit
tracé lastig vergunbaar is en een
lange realisatietermijn met zich
meebrengt. Omdat de regio wel
van mening is dat de Eemshaven
de beste plek is waar de verbin-
ding aan land komt, gaat men in
principe akkoord met de variant
Eemshaven-West. Maar de regio
heeft  wel bepaalde voorwaarden.
Zo moeten nadelige gevolgen van
de aanleg worden gecompenseerd
en hiervoor moet een gebiedsfonds
in het leven worden geroepen.
Verder wil men in de toekomst
‘hinder en verstoring’ van het
Waddengebied als gevolg van de
aanleg van kabels naar windpar-
ken voorkomen en  de Noord-Gro-
ninger kuststrook moet behouden
blijven als hoogwaardige land-
bouwgebied. 
De dertien regionale overheden
hebben eerste een voorlopig ad-
vies uitgebracht. In oktober volgt
een definitief advies. Voor die tijd
zal het stuk door diverse partijen
nog worden besproken. Het alge-
meen bestuur van waterschap
Noorderzijlvest buigt zich hier
woensdag over. 

Jongerenadviesraad
provincie zoekt leden
NOORD-GRONINGEN - De Jonge-
renadviesraad (JAR) van de pro-
vincie Groningen zoekt verster-
king. De raad geeft haar mening
over het provinciaal beleid voorzo-
ver dat jongeren raakt. De raad is
daarmee hét aanspreekpunt voor
statenleden en gedeputeerden. Op
dit moment buigt men zich met na-
me over de thema’s openbaar ver-
voer, toerisme, de Regionale Ener-
gie Strategie en het fietsbeleid.
,,Jongeren ondervinden het langst

de gevolgen van het beleid. Dan is
het niet meer dan logisch dat deze
groep ook gehoord wordt’’, aldus
Rutger Smit van de JAR. ,,Voor dit
werk hoef je echt geen politiek
dier te zijn. Het belangrijkste vin-
den is dat iemand maatschappelijk
geïnteresseerd is. Daarnaast moet
men woonachtig zijn in de provin-
cie en tussen de 15 en 20 jaar oud
zijn. Belangstellenden kunnen
mailen naar jongerenadvies-
raad@provinciegroningen.nl.

Oproep voor
stembureaus
in Eemsdelta
LOPPERSUM - Voor de op 18
november te houden gemeente-
raadsverkiezingen in Lopper-
sum, Appingedam en Delfzijl
worden nog mensen gezocht die
zitting willen nemen op een van
de stembureaus. Het gaat daar-
bij om voorzitters en stembu-
reauleden. Ook zijn er nog tel-
lers nodig, die helpen bij het tel-
len van de stemmen. Voor de
functie van voorzitter wordt een
selectie gemaakt. Met de gese-
lecteerden wordt een kennisma-
kingsgesprek gehouden. Voor al-
le functies geldt dat er een digi-
tale training moet worden ge-
volgd. Om zich voor een functie
op een stembureau te melden,
hoeft men geen inwoner te zijn
van een van de drie gemeenten.
Voor meer informatie kan men
mailen naar verkiezin-
gen@eemsdelta.nl.
Het gaat in Loppersum, Delfzijl
en Appingedam zoals bekend
om herindelingsverkiezingen.
De drie gemeenten gaan per 1
januari samen verder als ge-
meente Eemsdelta.

Westerkwartier 
verruimt openingstijden
EZINGE - Vanwege het corona-
virus heeft de gemeente Wes-
terkwartier de openingstijden
moeten inperken, maar vanaf
maandag 31 augustus is er
meer ruimte om een afspraak
in te plannen voor het aanvra-
gen en afhalen van paspoort,
identiteitskaart en rijbewijs. 

Hiermee komt de gemeente tege-
moet aan de behoefte van inwo-
ners om een afspraak te kunnen
maken buiten werk- en schooltij-
den. Er kunnen straks ook weer af-
spraken worden gemaakt op de
maandagavond in Zuidhorn, de
donderdagavond in Leek en op de
woensdagmiddag in Leek en Zuid-

horn. 
Gemeente Westerkwartier werkt
volledig op afspraak. Inwoners
kunnen online, via de website van
de gemeente, een afspraak maken
voor het aanvragen van een pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs.
Voor andere afspraken blijft het
nodig dat inwoners bellen voor een
afspraak, zodat maatwerk gele-
verd kan worden. 

In het kader van de RIVM-maatre-
gelen, is er geen dienstverlening
op de locaties in Grootegast en Ma-
rum. In Leek en Zuidhorn zijn
maatregelen getroffen om inwo-
ners en medewerkers te bescher-
men. Zo is er plexiglas bij de balies
en zijn er looplijnen aangebracht. 

Waterschap
vergadert
NOORD-GRONINGEN - Het Alge-
meen Bestuur van waterschap
Noorderzijlvest zal woensdag in
het Waterschapshuis aan de Stedu-
mermaar in Groningen voor een
reguliere bestuursvergadering
houden, die om 19.30 uur begint.
Op de agenda staan onder andere
de punten Net op Zee ten Noorden
van de Waddeneilanden en het be-
leid ten aanzien van de cultuurhis-
torie. 
De bijeenkomst is openbaar en
toegankelijk voor belangstellen-
den. Vanwege de RIVM-voorschrif-
ten in verband met het coronavi-
rus is er op de publieke tribune
slechts een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Daarom worden
belangstellenden verzocht zich aan
te melden via  griffie@noorder zijl -
vest.nl. 

Kort regionaal
UITHUIZEN - De gemeenteraad
van  Het Hogeland komt woensdag
2 september voor het eerst na het
zomerreces weer bijeen.



TV-MAANDAG TV-DINSDAG TV-WOENSDAG ERUIT GELICHT
NPO1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.00 De hit kwis; quiz
20.00 Journaal
20.35 MAX vakantieman; consu-

mentenprogramma
21.30 Denkend aan Holland; Janny

van der Heijden en Andre van
Duin maken een tocht over de
rivier de Vecht en de Loosd-
rechtse Plassen

22.10 Op 1
23.15 Journaal
23.40 Op1

NPO 2

17.00 Journaal
17.10 Twee voor 12; quiz
17.55 De slimste mens; quiz
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Bellingwolde; reality-

programma
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 2doc: once the dust settles;

doc.
23.05 Andries
23.35 Adieu God?

NPO 3

16.55 SpangaS
17.45 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 Doe alsof je thuis bent
20.05 Dagelijkse kost; kkokprogram-

ma
20.25 Verliefd op Cuba; Nederland-

se filmkomedie uit 2019
22.25 Sluipschutters; korte sketches
23.00 Promenade
23.30 Feuten
23.55 Feuten

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws 
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz

waarin zes kandidaten olv Ru-
ben Nicolai vier dagen tegen
elkaar strijden

20.30 Voor hetzelfde geld; woonpro-
gramma 

21.30 Ik weet er alles van! Vips;
quiz

22.00 RTL nieuwsupdate
22.05 Jinek
23.25 Nieuws en weer
23.45 Jinek

RTL 5

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 Eerste hulp bij festivals; reali-

typrogramma
21.30 De ambassade; realityserie
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under

Net 5

17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
20.30 The great wall; actiefilm uit

2016
22.20 Dracula untold; fantasyfilm uit

2014

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo; doc.
19.00 50/50; spel
19.30 Lang leve de liefde
20.30 Chateau Meiland; realityserie
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 Lang leve de liefde

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.35 Achter gesloten deuren
20.30 Scorpion; actieserie
21.25 Scorpion

22.15 S.W.A.T.
23.05 S.W.A.T.
00.00 Mistresses

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 The last castle; Amerikaanse

thriller uit 2001
23.10 No country for old men;

Amerikaanse misdaadfilm

23.00 UEFA Europa League samen-
vattingen

Veronica

18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.35 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 Inside man; Amerikaanse

thriller uit 2006
23.05 The recruit; Amerikaanse

thriller uit 2003

Fox

18.20 According to Jim
20.05 The X-files essential collec-

tion
21.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
22.00 CSI

RTL 8

18.35 The bold and the beautiful
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie 
21.30 The good doctor
22.30 Grey’s anatomy; dramaserie
23.30 Grey’s anatomy

EEN

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00
Journaal; 19.40 De stoel 19.50 FC de
Kampioenen 20.25 Switch 21.00 op
weg met Jan 21.55 First dates 22.45
Journaal 23.05 Professor T. 23.59
Loterij/weer 00.00 De playlist

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
Junior 19.10 Ancient superstruc-
tures; doc.; doc. 20.00 Terzake 20.25
America to me; doc. 21.30 Magda
Goebbels: The girl who wanted to
fly; doc. 22.30 Extra time 23.30 The
ordered case

Duitsland 1

18.50 Heiter bis todlicht morden im
norden 19.45 Wissen vor 8 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Erlebnis erde; Geis-
terkatzen: im wald der lusche 21.00
Hart aber fair 22.15 Tagesthemen
22.45 Die story im ersten 23.30 Ge-
schichte im ersten;

Duitsland 2

19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15 Land-
krimi 21.45 Heute-journal 22.15 The
hunter’s prayer; actiefilm uit 2017
23.35 Heute Xpress 23.40 Three
quarters; filmdrama

Duitsland 3

18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokal-
zeit 20.00 Tagesschau; 20.15 Markt
21.00 Die tricks der schonheitsindus-
trie 21.45 NDR info; 22.00 45 min
22.45 Kulturjournal 23.15 Shetland

Eurosport

17.00 Snooker 18.30 Snooker 21.00
Motorsport 00.00 Nachttv

TV Noord

18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.10  De hit kwis; quiz, drie kandi-

daten duo’s laten zich testen
op hun muziekkennis

20.00 Journaal
20.35 Opsporing verzocht
21.30 Opgelicht?!; consumentenpro-

gramma

22.25 Op 1; talkshow
23.20 Journaal
23.45 Op1

NPO 2

17.10 2 voor 12; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Nederland op film; doc.
19.45 Verborgen verleden van Ne-

derland
20.40 De slimste mens; kennisquiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 De Windsors, achter de scher-

men bij het Britse Koningshuis;
doc.

22.55 2doc:Piketty: capital the twen-
ty-first century

00.30 De nachtzoen

NPO 3

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.20 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Doe alsof je thuis bent
20.05 Dagelijkse kost; kookprogram-

ma
20.25 Je zal het maar hebben 20

jaar; reportage
21.15 Pretty & Single; datingpro-

gramma
21.55 Ik durf het bijna niet te vragen
22.30 Zusjes
23.00 Feuten
00.00 Nachttv

RTL 4

17.00 Het Spaanse dorp Polopos
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainment-

programma
19.30 RTL nieuws&weer
19.50 Burgers’ zoo natuurlijk; reality-

serie
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Uitstel van executie; reality-

programma
21.30 Ik weet er alles van; quiz
22.00 RTL nieuwsupdate
22.05 Jinek
23.25 RTL nieuws
23.45 Jinek
01.00 Boulevard

RTL 5 

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

tyserie
00.30 Nachttv

RTL 7

15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Hardcore pawn
19.30 Darts: Premier League
23.00 Timeline; Amerikaanse avon-

turenfilm uit 2003
01.25 Nachttv

Net 5

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

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo
19.00 50/50
19.30 Lang leve de liefde; datingpro-

gramma
20.30 Getekend voor het leven; reali-

typrogramma

21.30 Crisis in de tent; chef Herman
den Blijker en Annemarie van
Gaal helpen noodlijdende
restaurants te overleven

22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.45 Weer
23.50 Lang leve de liefde
00.45 50/50

SBS 9

17.35 Traumacentrum
18.35 Achter gesloten deuren
20.30 The Lincoln Lawyer;

Amerikaanse misdaadfilm uit
2011

22.50 Hidden figures; Amerikaans
filmdrama uit 2016
01.15 Nachttv

Veronica    

18.00 The big bang theory
18.10 The king of queens
18.45 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory; come-

dyserie
20.00 The big bang theory
20.30 The equalizer; Amerikaanse

actiefilm uit 2014
23.10 Payback; Amerikaanse thriller

uit 1999
01.15 Nachttv

FOX

17.30 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.10 Chicago med
22.55 Paranormal caught on camera;

reportage

RTL 8

18.05 The bold and the beautiful;
soapserie

18.35 The bold and the beautiful;
soapserie

19.00 Married at first sight Australie
20.30 Double Jeopardy; thriller uit

1999
22.40 The face of love; Amerikaans

filmdrama uit 2013, met
Anette Bening

ÉÉN 

18.15 Days of summer 19.00 Jour-
naal/ weer 19.40 De stoel; 19.45
Weer 19.50 F.C. de Kampioenen
20.25 Switch 20.55 Die huis 21.50
First dates 22.35 Journaal; 22.55
Professor T. 23.47 Loterijen 23.50 De
playlist

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.05  Nadia Comaneci: the
girl who wanted to fly 20.00 Terzake
20.25 Terzake docu 21.30 Weduwen
na de val 22.20 Big little lies; mis-
daadserie; 23.20 Interrogation; film-
drama

Duitsland 1

18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50
WaPo Bodensee; misdaadserie
19.45 Sportschau 20.00 Tagesschau
20.15  Die kanzlei 21.05 In aller
freundschaft 21.45 Report Munchen
22.15 Tagesthemen 22.45 LOMO the
language of many others

Duits land 2

18.00 Soko Koln 19.00 Heute; 19.25
Die Rosenheim cops 20.15 ZDF-zeit:
sehnsucht kreuzfahrt: branche in
schwerer see 21.00 Frontal 21 21.45
Heute journal 22.15 37; reportage
22.45 Markus Lanz 

Duitsland 3

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.15 Panorama 3 21.45 NDR info
22.00 Tatort 23.30 Weltbilder

Europort

17.00 Snooker 18.30 Snooker; 21.00
Autosport

TV Noord

18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1 

17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
18.50 Piets weerbericht
19.10 De hitkwis; quiz
20.00 Journaal
20.35 Van onschatbare waarde;

taxatieprogramma
22.30 Ik vertrek; realityprogramma
22.20 Op 1
23.20 Journaal
23.45 Op 1
00.45 Jornaal

NPO 2

17.15 2 voor 12
17.55 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Nederland op film; doc.
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.05 2doc: American Dhama; repor-

tage
23.45 Peter Falk versusu Columbo;

doc.
00.39 De nachtzoen

NPO 3

16.55 SpangaS
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.25 Brugklas vakantieliefde
18.35 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Doe alsof je thuis bent
20.05 Dagelijke kost; kookprogram-

ma
20.25 Het beste van ….50 jaar Top-

pop; muziekprogramma
21.00 Whitney: Can I be me; potrtet
23.25 Typhoon in Amerika
23.35 Feuten
23.50 Feuten

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Briljant!; amusement
21.30 Ik weet er alles van Vips; quiz
22.00 RTL nieuwsupdate; actualitei-

ten
22.05 Jinek
23.25 Nieuws
01.00 Boulevard

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.30 Ambulance down under
20.30 De slechtste chauffeur van

Nederland
21.30 Voor de rechter; realitypro-

gramma
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.45 Nachttv

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Darts
23.00 Pawn shop Chronicles’; mis-

daadkomedie
01.20 Nahttv

Net 5

17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Masterchef Australie
19.30 Masterchef Australie
20.30 The martian; sf-film uit 2015
23.15 Space Cowboys; Amerikaanse

sffilm uit 2000

01.50 Nachttv

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the Zoo
19.00 50/50
19.30 Lang leve de liefde
20.30 Steenrijk straatarm;lukt het

Willy en Idwerd om rond te
komen van het krappe budget
van de van Gaals

21.30 Paleis voor een prikkie; reali-
typrogramma

22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.50 Lang leve de liefde

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.45 Ghost whisperer
19.40 Achter gesloten deuren

20.30 Chicago med
21.25 Chicago med; misdaadserie
22.20 Person of interest; misdaad-

serie 
23.10 Person of interest; dramaserie
00.05 Supernatural; fantasyserie
01.00 Nachttv

Veronica

18.00 The big bang theory
18.15 The king of queens
18.45 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 The foreigner; actiefilm uit

2017
22.45 The bourne legacy;

Amerikaanse actiefilm uit
2012

01.00 Nachttv

Fox

17.55 Laugh out loud
18.50 According to Jim
20.35 9-1-1
21.30 The royals
22.25 The royals
23.15 The X-files essential
00.10 Chicago med

RTL 8

18.05 The bold and the beautiful;
soap 

18.35 The bold and the beautiful;
soap

19.00 Married at first site Australie
20.30 The rainmaker; misdaadfilm

uit 1997
23.15 Captive; thriller uit 2015
01.15 Nachttv

ÉÉN

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Weer 19.50 F.. de Kampioenen 20.27
Joker + lotto; 20.30 Switch 21.05
Mon plat prefere 21.35 First dates
22.20 Journaal/ Weer; 22.35 Weer
22.40 Professor T. 23.31 Loterijen
23.35 De playlist

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.10 Weduwen na de val
20.00 Terzake; 20.25 Terzake docu;
21.30 Equator from the air 22.30 Es-
cape at Dannemora

Duitsland 1

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
18.00 Gefragt- gejagt 18.50 Rentner-
cops 19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Der turm;
filmdrama 21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 22.45 Maischberger,
die woche; talkshow 00.00 Nacht-
magazine

Duitsland 2

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wis-
mar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
Heute 19.25 Heldt 20.15 Die grosse
Terra X show wunder der welt 21.50
Heute-journaal 22.20 Auslandsjour-
nal 22.50 Am puls Deutschlands
5jahreWirSchaffen das 23.20
Markus Lanz 00.35 Heute xpress

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Aus-
gerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde;
19.30 Landermagazine; 20.00 Tages-
schau; 20.15 Wildes Deutschland
21.00 Expeditionen ins tiereich 21.45
NDR info 22.00 Grossstadtrevier
22.50 Extra 3 23.20 Zapp live 23.50 7
tage 00.35 Nachttv

Euros port

17.00 Snooker 18.30 Snooker 21.00
Mororsport 00.00 Nachttv

TV Noord

18.00 Noord Vandaag; 18.22 Weer-
bericht; (Programmering wordt elk
half uur herhaald) 

SBS 9 heeft dinsdagavond om half negen de uitstekende
thriller The Lincoln Lawyer in het uitzendschema staan.
De hoofdrollen worden gespeeld door Matthew McCo-
naughey,Ryan Phillippe (foto) enMarisaTomei.Het ver-
haal gaat als volgt: Mickey Haller (MatthewMcConaug-
hey) is een populaire advocaat met een opvallende werk-
plek. Vanaf de achterbank van zijn Lincoln sedan houdt
hij contact met zijn louche clientèle. Het gaat prima met
zijn carrière en zijn dubieuze klantenkring, maar hij
wacht op die ene grote zaak. Dan ontmoet hij Louis Rou-
let (Ryan Philippe), een vermogende, knappe vastgoed-
handelaar uit Beverly Hills. Roulet wordt beschuldigd
van verkrachting en poging tot moord. De schijnbaar
eenvoudige zaak ontwikkelt zich tot een lastig complot...

Tommy Lee Jones, Javier Bardem en Josh Brolin (foto)
spelen de hoofdrollen in de spannende film No Country
For OldMen, die vanavond (maandag) vanaf kwart over
elf op RTL7 te zien is. De 122 minuten lange film werd
geregisseerd door Ethan en Joel Coen.
Llewelyn Moss (Josh Brolin) stuit tijdens het jagen vlak-
bij de Rio Grande op enkele lijken, heroïne en een koffer
met meer dan 2 miljoen dollar, de uitkomst van een mis-
lukte drugsdeal. Moss besluit om de koffer met geld mee
te nemen. Binnen no-time zit huurmoordenaar Anton
Chigurh (Javier Bardem) hem op de hielen om de koffer
te retourneren aan de rechtmatige eigenaar en laat daar-
bij een spoor van lijken na. Ze worden op de voet gevolgd
door sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) die het alle-
maal probeert te bevatten.

Dinsdag (21.15 uur, NPO 3) start het tweede seizoen van Pret-
ty & Single (KRO-NCRV), gepresenteerd door Tatum Dagelet
(foto Stijn Ghijsen). Het programma draait om zes single vrou-
wen die er prachtig uit zien, maar nog steeds single zijn. Ze
zijn een groot deel van de dagmet hun uiterlijk bezig, om er zo
goed mogelijk uit te zien en imperfecties of onzekerheden te
verbergen. Perfect of niet: ze hebben de ware liefde nog niet
gevonden. In Pretty & Single geven deze vrouwen zich letter-
lijk bloot en gaan op date zonder make-up.
Make-up is voor deze beauty’s een manier om op ieder mo-
ment goed voor de dag te komen en om hun imperfecties en
onzekerheden te verbergen. Ondanks hun perfectie hebben ze
hun levenspartner nog niet gevonden, en daar willen ze alle
zes verandering in brengen. De singles moeten er allemaal niet
aan denken om te daten zondermake-up, maar toch gaan ze de
uitdaging aan. Hoe reageren de mannen op hun ware gezicht?
In elke aflevering staat één vrouw met haar eigen levensver-
haal centraal. Zo voelt de succesvolle zakenvrouw Steffy, met
haar eigen miljoenenbedrijf, zich minder succesvol zonder
haar rode lippenstift. Heeft het pestverleden van Ellen ge-
zorgd voor problemen met haar zelfbeeld en zet Lobke zich
met haar stoere uiterlijk af tegen de maatschappij? Cheryl is
na het plotselinge verlies van haar moeder begonnen met het
focussen op haar uiterlijk om dit te verwerken, enMichelle ge-
looft dat mannen vrouwen alleen aantrekkelijk vinden met
een laag make-up. Ook Isabel weet hoe ver mensen kunnen
gaan voor het schoonheidsideaal en heeft hier een hoge prijs
voor moeten betalen.
Allemaal halen ze hun make-up eraf en gaan ze op drie dates,
gesteund door elkaar en Tatum in de hoop de liefde van hun
leven te vinden. Wat blijft er over als zij zich volledig blootge-
ven? Blijkt make-up écht zo belangrijk te zijn voor de dames
en hun dates, of laat de naakte waarheid juist zien dat het ui-
terlijk veel minder belangrijk is dan gedacht?
Tatum Dagelet presenteert het nieuwe seizoen van Pretty &
Single, en zet alles op alles om deze vrouwen te doortasten en
volgt ze nauw in hun persoonlijke ontwikkeling.
Presentatrice Tatum Dagelet: ,,Daten en geen make-up dra-
gen, een onmogelijk combinatie, dunkt mij. Voor mij zijn deze
vrouwen heldinnen.”

The Lincoln Lawyer

Pretty & Single terug

4 - Maandag 24 augustus 2020



Maandag 24 augustus/Dinsdag 25 augustus 2020 - 5

� Gitaarvirtuoos Stochelo Rosenberg komt naar Garnwerd. 

Wereldtop van gypsyjazz
komt naar Garnwerd

Audiotour Eemshaven: 
van Goliath naar Gigawatt
EEMSHAVEN - Via het project
Voorland Groningen is het sinds
kort mogelijk om al wandelend
een audiotour te volgen rond-
om de Eemshaven. 

Voorland Groningen is een geza-
menlijk project van onder meer
journalist en radiomaker Marten
Minkema, onderzoeker Christian
Ernsten en fotograaf Dirk-Jan Vis-
ser. CEO Cas König, Erik Bertholet
(Business manager Offshore Wind)
en Eertwijn van den Dool (Project
Director) van Groningen Seaports
vertellen in de audiotour Goliath
en Gigawatt over de energietransi-
tie, die vanzelfsprekend ook in de
Eemshaven volop aan de gang is.
Het drietal werd geïnterviewd
door Minkema. De wandeling van
ruim 10 kilometer start bij het sta-
tion van Roodeschool en eindigt
bij het station in de Eemshaven.
De Eemshaven is halverwege de
route in volle glorie te bewonde-
ren. ,,Roodeschool gold altijd als
het spreekwoordelijke einde van
de wereld. Daar voorbij kukelde je

in de leegte. Dat achter Roode-
school nog de Eemshaven lag, dat
telde niet. Want die Eemshaven,
dat was een zwart gat, het niks
waarin alle industriële aspiraties
en ambities van Groningen waren
verdwenen. Al meteen na de ope-
ning in 1973 ging het mis door de
oliecrisis. Decennia was dit een ge-
bied voor velduilen en geknakte
dromen. Tot in de jaren negentig,
toen de eerste windturbines kwar-
tier maakten. Inmiddels is de
Eemshaven middelpunt van de
groene energietransitie in wor-
ding. Dus ik zou zeggen: wandel
mee door dit ongenaakbare land-
schap vol reuzen en ontdek daar-
achter de menselijke verhalen,
dromen en vergezichten”, vertelt
Visser enthousiast over de keuze
voor deze wandeling. Voorland
Groningen bestaat uit twee onder-
delen: een boek en een app. In het
boek ‘wandelt’ de lezer mee met
Minkema. En dat afgewisseld met
korte bespiegelingen over urgente
landschappelijke thema’s door on-
derzoeker Ernsten, die in gesprek
ging met experts over onder ande-
re hightech landbouw en de com-
plexe relatie tussen mens en dier.
Visser neemt de lezer beeldend
mee door het Hogeland. De vier
wandelingen zijn ook als audiotour
beschikbaar, waaronder dus die
rondom de Eemshaven. De audio-
tour is te vinden op de website van
Voorland Groningen.

GARNWERD - De absolute top
van de gypsyjazz-gitaar zal za-
terdag 12 september naar Bij
Hammingh in Garnwerd ko-
men. Daarmee wordt het start-
sein gegeven voor een reeks bij-
zondere concerten. 

In het café aan de boorden van het
Reitdiep wordt een maandelijkse
concertserie gehouden, waarbij gi-
tarist, schrijver, yogi en producent
Jan Kuiper uit Saaxumhuizen bij-

zondere gasten ontvangt. Voor de
eerste editie komt de wereldtop
van de gypsyjazz-gitaar naar Garn-
werd.  Te gast zijn namelijk Bireli
Lagrene, Stochelo Rosenberg en
Paulus Schäfer. ,,Bireli Lagrene is
een fenomenale Sinti- en fusion-gi-
tarist van wereldklasse. Minstens
zo virtuoos is Stochelo Rosenberg,
frontman van het Rosenberg Trio.
Paulus Schäfer is het grootste ta-
lent in de huidige gypsyjazz-mu-
ziek”, zegt Kuiper over zijn drie
gasten. 

Er zijn zaterdag 12 september drie
concerten gepland: een brunchcon-
cert (van 12.00 tot 13/30 uur), een
middagconcert (van 15.00 tot 16.30
uur) en een dinerconcert (van
20.30 tot 22.00 uur). De entree is 20
euro. Een combikaart inclusief een
lunch kost 37,50 euro en een kaart
inclusief diner kost 55 euro. Reser-
veren kan via info@yoga-huis.nl.

Zondag 4 oktober is het volgende
concert. Gasten zijn dan de topgi-
taristen Marcel de Groot en Dig-
mon Roovers. Zij spelen, samen
met Jan Kuiper, muziek van hun
inspiratiebronnen, helden en ido-
len zoals Carlos Santana,  George
Ben son, J.J. Gale en John
Mclaughlin.

De sessie van zondag 8 november
heeft als thema African Strings &
Drums. Gasten zijn dan Digmon
Roovers (gitaarbas), Mousse Pathe
M’Baye (percussie) en Dramane
Diarra (zang en percussie). Zij
brengen swingende dansmuziek
uit West-Afrika met percussie en
traditionele instrumenten zoals de
’n goni (harp), de tama (mem-
branofoon) en de sabar (trommel).
,,Het is de oorsprong van alle mu-
ziek met prachtige gitaar- en bas-
lijnen, vlammende breaks en ui-
terst dansbare grooves”, aldus Kui-
per. 

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang
4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Seizoen start met
Noordwolde
tegen Loppersum
De twee derdeklassers uit deze regio, Noordwolde en
Loppersum, zullen het nieuwe voetbalseizoen zaterdag
19 september beginnen met een onderlinge derby. Dat
blijkt uit het speelschema, dat de voetbalbond zaterdag
bekend heeft gemaakt. Ook in de vierde en vijfde klasse
staan diverse derby’s op de rol. De Noord-Groninger zon-
dagvoetballers moeten nog even wachten op de eerste
onderlinge wedstrijd: op de vijfde speeldag neemt Us-
quert het op tegen Kloosterburen. 

door Hielko Merkus

Na drie weekenden met beker-
voetbal gaat de voetbalcompetitie
op zaterdag 19 september echt van
start. Voor vv Winsum staat dan
meteen een historisch duel op het
programma. De eersteklasser ont-
vangt dan op het Geert Reinders
Sportpark Broekster Boys uit Dam-
woude. Dat zal de allereerste com-
petitiewedstrijd zijn die Winsum
op het nieuwe sportpark in Win-
sum-West gaat spelen. De afgelo-
pen jaren speelde de hoofdmacht
van de fusieclub haar thuiswed-
strijden op het complex aan de
Schouwerzijlsterweg. Behalve een
nieuwe locatie, is ook het moment
waarop wordt afgetrapt veran-
derd. De thuiswedstrijden van vv
Winsum beginnen namelijk om
15.00 uur in plaats van het gebrui-
kelijke 14.30 uur. Pas op 10 okto-
ber speelt Winsum dan weer thuis.
Na uitwedstrijden tegen Leeuwar-
der Zwaluwen en Oranje Nassau
ontvangen de Noord-Groningers
dan Zeerobben uit Harlingen. 
Tweedeklasser SV Bedum begint
de competitie met een uitwed-
strijd tegen de deze zomer ontsta-
ne fusieclub SV Oosterwolde. Hier-
in zijn DIO Oosterwolde en De
Griffioen opgegaan. De Griffioen
was vorig seizoen ook al een van
de tegenstanders van SV Bedum
en was toen in Oosterwolde met 2-
1 te sterk voor de paarshemden.
Bedum beleefde, als degradant no-
ta bene, overigens een zeer moei-
zaam seizoen in de tweede klasse.
Was de competitie niet stilgelegd
door corona, dan was het niet on-
denkbeeldig geweest dat de Bedu-
mers nu in de derde klasse actief
waren.   Een tweede degradatie op
rij bleef Bedum bespaard en dus
werkt Bedum op 26 september de
eerste thuiswedstrijd van het sei-
zoen ‘gewoon’ af als tweedeklasser.
Tegenstander is dan Achilles 1894.
Ook dat is een nieuw gezicht. De
Assenaren stevenden vorig seizoen
af op het kampioenschap in de der-
de klasse, totdat corona de compe-
titie plat legde. Met succes werd
echter promotie aangevraagd zo-
dat Achilles zich nu toch in de
tweede klasse mag melden.  

Veel goals
Derdeklassers Loppersum en
Noordwolde starten het seizoen
met de onderlinge derby. Wedstrij-
den tussen beide teams zijn een
garantie voor doelpunten. Sinds
Loppersum in 2015 uit de tweede
klasse terugkeerde in de derde, le-
veren de streekderby’s tegen
Noordwolde minimaal drie goals
op. Uitzondering was de allereer-
ste wedstrijd in 2015. Toen hadden
de Lopsters aan één goal genoeg
om van de geelhemden te winnen.
De wedstrijd op 19 september
wordt in Noordwolde gespeeld. Vo-
rig seizoen werd de ontmoeting in
Noordwolde wegens de uitbraak
van het coronavirus niet meer ge-
speeld. Na de derby reist Noord-
wolde af naar Glimmen, dat voor-
laatste stond toen de competitie
werd afgebroken. Loppersum
speelt die dag voor het eerst thuis.
Holwierde is dan de tegenstander.
Op 27 februari staan Noordwolde
en Loppersum opnieuw tegenover

elkaar, dan in Loppersum. 

Voetbalpiramide
Hoe lager in de voetbalpiramide,
hoe meer derby’s er op het menu
staan. In de vierde klasse C komen
maar liefst zes Ommelander ploe-
gen uit. Toch is het de competitie-
planner gelukt een aantal speelda-
gen samen te stellen zonder der-
by’s. Voor de Noord-Groninger
voetballiefhebber is nota bene 5
december een van de meest saaie
speelrondes in deze competitie,
want die dag staat er geen enkele
derby op de rol. 
Tijdens de eerste zes speeldagen is
het in deze klasse wel bal. Zo
opent SIOS de competitie thuis te-
gen Rood Zwart Baflo en neemt
Middelstum het op de eerste speel-
dag op tegen FC LEO. Voor de an-
dere Ommelander clubs in deze
klasse, De Heracliden en Poolster,
staan er op 19 september uitwed-
strijden tegen respectievelijk Nie-
kerk en GEO op de rol. 
Een week later heeft De Hera -
cliden zijn eerste derby te pakken.
In Uithuizermeeden is dan Middel-
stum de tegenstander. Dat is ook
meteen  de enige derby die speel-
ronde. Rood Zwart Baflo speelt
zijn eerste thuiswedstrijd tegen
DVC Appingedam, terwijl FC LEO
het in Leens opneemt tegen GEO.
SIOS komt die dag voor het eerst
in actie op vreemde bodem: in Ol-
dehove tegen OKVC. 
Poolster, dat op de tweede speel-
dag zijn eerste thuiswedstrijd van
het seizoen afwerkt tegen Amici-
tia, moet van alle Noord-Groninger
vierdeklassers het langst wachten
op een derby. Het is ‘pas’ op de
derde speeldag raak, als de Spiek-
sters het in en tegen Middelstum
opnemen.  Voor de gastheer is de
wedstrijd tegen Poolster juist de
derde derby op rij. 

Heracliden-FC LEO
Op 10 oktober staat de eerste ont-
moeting tussen De Hera cliden en
FC LEO op de rol. Na de wedstrijd
in Uithuizermeeden ontvangen de
Leensters een week later Rood
Zwart Baflo.  Sauwerd is op 24 ok-
tober het strijdtoneel voor de
streekderby tussen SIOS en Mid-
delstum. Na een speelronde zon-
der burenruzies, staan er op 7 no-
vember twee Ommelander duels
op het menu: SIOS-De Heracliden
en Rood Zwart Baflo-Middelstum.
Als eerste heeft Middelstum dan
alle derby’s van 2020 achter de
rug. Op 21 november neemt Rood
Zwart Baflo het in Spijk op tegen
Poolster. Voor beide ploegen staat
er een week later weer een derby
op het programma. De Bafloërs
ontvangen dan De Heracliden en
Poolster treft in Sauwerd SIOS. Op
12 december staat er met Poolster-
FC LEO weer een derby op de rol.
Het is de laatste speeldag van
2020, maar dan staan er nog wel
wat derby’s open. Pas op 16 janu-
ari worden de eerste ontmoetingen
tussen De Heracliden en Poolster
(in Uithuizermeeden) en FC LEO
en SIOS (in Leens) afgewerkt. 

In de vijfde klasse werd vorig sei-
zoen met veel interesse uitgeke-
ken  naar de derby tussen Noord-
pool en ZEC, aleen al omdat zeker
niet de minste spelers Uithuizen
hadden verruild voor Zandeweer.
Het seizoen startte toen met deze
kraker, die verrassend genoeg ein-
digde in een zege voor Noordpool.
Nu staan beide ploegen op de vier-
de speeldag (10 oktober) voor het
eerst tegenover elkaar. Plaats van
handeling is dan Uithuizen. 
Dat is zeker niet de eerste derby in
de vijfde klasse D. ZEC begint het
seizoen namelijk met een thuis-
wedstrijd tegen Corenos, terwijl
Noordpool het in Stedum opneemt
tegen de plaatselijke vv. De Fivel
start het seizoen in Groningen, bij
Potetos. Warffum ontvangt die dag
titelfavoriet VVK. De tweede
speelronde levert geen enkele der-
by op. De Fivel, Noordpool en Co-
renos spelen hun eerste thuiswed-
strijd  van het seizoen tegen re-
spectievelijk  Groninger Boys, Pot-
etos en TEO. Warffum, Stedum en
ZEC werken hun eerste uitwed-
strijd af bij respectievelijk GRC
Groningen, VVK en Nieuw Roden.
Een week later, op 3 oktober, staat
in Stedum de derby tussen Stedum
en Corenos op de rol. 

El Clásico
Warffum en De Fivel spelen pas op
de zesde speeldag, op 24 oktober,
voor het eerst tegen een streekge-
noot. Warffum treft dan in Roode-
school Corenos, terwijl De Fivel
zich opmaakt voor El Clásico: het
duel met Stedum. Deze burenruzie
wordt die dag in Zeerijp afge-
werkt. Vorig seizoen wonnen de
Riepsters de klassieker met 4-2.
Een week later neemt Stedum het
in eigen huis op tegen ZEC. 
Voor Warffum is het duel tegen
Corenos het startsein van een serie
mooie duels. Want na de wedstrijd
in Roodeschool vermeldt het pro-
gramma achtereenvolgens Noord-
pool-thuis, De Fivel-uit en Stedum-
thuis: vier derby’s op rij dus. In die
reeks wordt ook het duel De Fivel-
ZEC (21 november) afgewerkt. 
In deze klasse staan er op 5 decem-
ber wel derby’s op het menu: De
Fivel ontvangt Noordpool en Warf-
fum neemt het in eigen huis op te-
gen ZEC. Warffum en ZEC hebben
dan de Noord-Groninger competi-
tiegenoten minimaal één keer ont-
moet.Corenos moet dan echter nog
de wedstrijden tegen De Fivel en
Noordpool spelen. Die worden, ijs
en weder dienende, afgewerkt op
12 december en 16 januari. De
Riepster komen naar Roodeschool,
terwijl Corenos Noordpool treft in
Uithuizen.

Friese klasse 
Het aantal derby’s in 5D had nog
hoger kunnen zijn, als Ezinge en
Zeester geen overplaatsing naar
de Fries getinte vijfde klasse C
hadden aangevraagd. De onderlin-
ge derby staat op 31 oktober in
Zoutkamp gepland. Ezinge opent
het seizoen met een uitwedstrijd
tegen Suameer, terwijl Zeester op
19 september Eastermar ontvangt.
Een week later reist Zeester af
naar Surhuisterveen. Ezinge speelt
dan de eerste thuiswedstrijd van
de competitie in Feerwerd tegen
De Lauwers. 

Zondagvoetbal
Het zondagvoetbal in deze regio is
komend seizoen buitengewoon
overzichtelijk. Er zijn nog maar
drie clubs op deze speeldag actief

en zij komen stuk voor stuk uit in
de 5e klasse C. Eenrum, Klooster-
buren en Usquert starten allemaal
met een thuiswedstrijd. Het vrij-
willig gedegradeerde Eenrum ont-
vangt Yde de Punt, Blauw Geel ’15
reist af naar Kloosterburen en Us-

quert neemt het op tegen Wolter-
sum. Een week later spelen de drie
Ommelander clubs hun eerste
wedstrijd op vreemde bodem. Een-
rum reist af naar Meeden, Usquert
speelt tegen WEO en Kloosterbu-
ren neemt het in Groningen op te-

gen Groen Geel. 

Op de vijfde speeldag vindt de eer-
ste Ommelander derby in het zon-
dagvoetbal plaats. Usquert ont-
vangt dan Kloosterburen. Pas op
29 november is het de beurt aan

Eenrum: de roodbaadjes spelen
dan in eigen huis tegen Usquert.
De kraker tussen Kloosterburen
en Eenrum wordt pas op 17 janu-
ari voor de eerste keer gespeeld.
Gastheer is Eenrum De return
vindt plaats op 11 april. 

Henk Medema was als spits geen man van het vele sco-
ren maar meer van het aangeven. Iets wat hij na zijn
voetballoopbaan ook zag als zijn handelsmerk binnen de
tennissport, het wielrennen en het organiseren van eve-
nementen. 

door Johan Staal

,,Ik in de jeugd altijd spits, scoorde
met regelmaat en kwam dan ook al
op 17-jarige leeftijd in het eerste
elftal van Middelstum terecht”,
vertelt Henk Medema. ,,Men vond
toen, dat was in het seizoen
1975/76, dat er verjongd moest
worden. Dat zorgde er voor dat er
vanuit de A-junioren vier spelers
naar het eerste elftal overgeheveld
werden. Iets wat niet vreemd was
omdat wij prima jeugdteams had-
den. Wie daar voor ons jeugdteam
een belangrijke rol in heeft ge-
speeld, was trainer Feike van der
Veen. Feike deed gewoon heel
veel voor de club”, vertelt de oud-
voetballer, die zijn debuut in het
eerste elftal nog weet als de dag
van gisteren. ,,We speelden de eer-
ste competitiewedstrijd in het sei-
zoen 1975/76 thuis tegen CSB uit
Baflo. In dat duel scoorde ik drie
doelpunten. Als 17-jarige hoop je
dan natuurlijk stiekem dat het ook
3-0 blijft en dat gebeurde inder-
daad. Maar vreemd genoeg scoor-
de ik in de overige wedstrijden
van mijn eerste jaar in het eerste
elftal slechts een keer of acht.” 
Waar Henk Medema in zijn eerste
seizoen als centrumspits fungeer-
de, was dat een jaar later anders.
Piet de Winter werd vaste spits en
de jonge aanvaller kreeg een beet-
je een vrije rol vanaf links of
rechts. Een aantal jaren later
kwam spits Harry Westra van KRC

naar Middelstum. ,,Dat was weer
een totaal ander type spits. Harry
was geen technische speler, maar
kon wel scoren en maakte vooral
met het hoofd veel goals. Ik vond
het prima omdat ik mijn medespe-
lers goed bedienen even belang-
rijk vond dan het zelf scoren. In
een team moet er namelijk een
grote diversiteit zijn. Want met elf
dezelfde type spelers wordt je
nooit kampioen. Je hebt in ieder
team spelers nodig die het ‘vuile
werk’ voor een ander op willen
knappen.” 

Zeven seniorenteams
Medema heeft de tijd nog  meege-
maakt dat Middelstum over zeven
seniorenteams kon beschikken.
,,Dat was trouwens maar kort,
maar zes seniorenteams hebben
we lange tijd wel gehad. Nu kun-
nen we ons dat nauwelijks meer
voorstellen maar in de jaren zeven-
tig en tachtig was Middelstum qua
ledenaantal een bloeiende vereni-
ging. Toen leefde het voetbal ook
veel meer dan tegenwoordig. Mid-
delstum was in die tijd een super-
gezellige vereniging, waar veel
werd georganiseerd door de leden
zelf. Zelf voetbalden we op zater-
dag en op zondag gingen we vaak
kijken bij Bedum of Noordpool,
wat in die tijd op de zondag voet-
balbolwerken waren. Helaas zijn
beide verenigingen van het toneel
verdwenen of naar het zaterdag-
voetbal overgestapt,” weet Mede-
ma, die ongeveer zestien seizoenen

in het eerste elftal van de blauw-
hemden heeft gespeeld. ,,Rond
mijn drieëndertigste kreeg ik
steeds meer met blessures te ma-
ken. Twee keer was dat een knie-
blessure en verder kreeg ik last
van mijn achillespezen. Dat zorgde
er voor dar ik rond 1990 in het der-
de elftal ben gaan voetballen, sa-
men met een aantal andere voor-
malige eerste elftal-voetballers.
Toen dat ook niet meer ging, ben
ik als voetballer gestopt en heb
een tijdje niets aan sport gedaan.
Een aantal jaren later ben ik gaan
tennissen. Dat vond ik altijd al een
leuke sport, maar dat heb ik eigen-
lijk met alle balsporten wel. Wat
dat betreft ben ik altijd wel sport-
minded geweest.” 
Waar de als ambtenaar sportzaken
en dorpencoördinator binnen de
gemeente Loppersum werkzaam
zijnde Henk Medema rond 1990
stopte als speler van het eerste elf-
tal, maakte hij vier seizoenen eer-
der zijn enige kampioenschap bij
de senioren mee. ,,Dat was in de
periode dat Nanno Kranenborg
trainer was. We promoveerden
toen naar de derde klasse maar dat
was duidelijk een maatje te groot
voor ons. Dat lag zeker niet aan de
trainer. Kwalitatief kwamen we
gewoon tekort, want ook met Derk
Tap en Klaas Adolfs waren we
geen derdeklasser gebleven. Dat
zijn ook direct de drie trainers die
mij vanuit die periode het meeste
zijn bijgebleven, waarbij alle drie
eigen specifieke kwaliteiten had-
den”, gaat Medema verder, terwijl
hij ondertussen door zijn plakboe-
ken bladert. De plakboeken laten
zien dat Middelstum ook in de
strijd om de Noorderkrant-bokaal
een belangrijke rol heeft gespeeld.
,,We hebben de Noorderkrant-bo-
kaal, waar gedurende tien seizoe-
nen om werd gespeeld, in totaal
vier keer gewonnen waarbij de
laatste voor mij een speciaal tintje
had. Het was in 1985 dat we de fi-
nale tegen vv Bedum speelden en
ik vier minuten voor tijd de 2-1
wist te scoren door de bal met een
boogbal in de kruising te plaatsen.
Daar werd toen in de pers nog de
nodige ophef over gemaakt, maar
dat had voor mij niet gehoeven”,
vertelt de Middelstumer, die na
zijn carrière op veel fronten bij
zijn club actief bleef. ,,Ik ben on-
der andere jeugdleider, keepers-
trainer, redactielid van ons club-
blad, voorzitter van de kantine-
commissie, grensrechter en team-
leider van het eerste elftal geweest
en maak nu nog onderdeel uit van
de commissie ‘club van 50’. En
daarnaast ben ik een van de leden
van de onderhoudsploeg die zorgt
dat het sportcomplex netjes blijft.
We hebben nu een prachtig com-
plex in Middelstum en daar moe-
ten we zuinig op zijn”, aldus een
duidelijke Henk Medema. 

Regioteams
,,Waar ik ook met heel veel plezier
op terugkijk, zijn de wedstrijden
die ik met de diverse regioteams
mocht spelen. Met name het Mc-
Donald's  Regioteam onder leiding
van Kees Mulder was erg leuk.
Hierin speelden toen alleen spe-
lers uit de vierde klasse C. Kees
had weer connecties met Ger La-
gendijk, die als makelaar binnen
het profvoetbal werkzaam was en
kon zo mooie clubs naar het Noor-
den halen. We speelden in die tijd
tegen gerenommeerde profclubs.
Zo heb ik drie keer tegen KV Me-

chelen gespeeld, waar Aad de Mos
trainer was en Erwin Koeman
speelde. Verder speelden we on-
der andere wedstrijden tegen
Spartak Praag, FC Antwerp en
AEK Athene. Het duel tegen AEK
zal ik niet snel vergeten. Na vijfen-
veertig minuten was het 3-0 voor
de Grieken. Maar na de rust kwam
Rinie Jurna bij ons in de ploeg en
die scoorde drie keer en zo werd
de eindstand 3-3. Maar vergis je
niet, in dat Regioteam liepen alle-
maal prima voetballers rond. Zo
had ik met Menko Swieringa bin-
nen en buiten de lijnen een klik.
Misschien is Menko wel de beste
voetballer waar ik mee heb samen-
gespeeld bij het Regioteam. Die
had de clubs voor het uitkiezen,
maar was een echte clubman en
bleef gewoon bij Stedum voetbal-
len. Een andere memorabele weds-
tijd met een Regioteam was in de
zomer van 1987 toen Ajax naar
Uithuizen kwam. Cruijff was toen
coach bij Ajax en verder waren on-
der anderen Rijkaard, Arnold
Mühren, Van ’t Schip, Bergkamp,
Menzo en de Ier Frank Stapleton
van de partij. Voor dat duel kwa-
men toen 3000 toeschouwers naar
Uithuizen”, vertelt Medema die
het ook leuk vindt om zelf iets te
organiseren. Zo is hij onder andere
de bedenker van het evenement
Kleintje Woodstock in Middel-
stum, dat vorig jaar rond deze tijd
plaatsvond. ,,Ik heb dat uiteraard
niet alleen gedaan. Met de hulp
van veel vrijwilligers hebben we er
wel wat moois van gemaakt. En
wat ik ook graag had gewild, was
een fietstocht van Leipzig naar
Middelstum.” 

Razzia
Dat is een tocht met een verhaal.
,,Mijn vader was namelijk een van
de slachtoffers van de beruchte
razzia die op 25 april 1944 in Be-
dum, Middelstum, Winsum en
Zuidwolde werd uitgevoerd, als re-
presaille voor de aanslag op NSB-
politieman Keyer. Om een lang
verhaal kort te maken: mijn vader
werd toen samen met zo'n 200 an-
dere jonge mannen naar een werk-
kamp in de buurt van Leipzig afge-
voerd, waar ze dagelijks hard
moesten werken. Aan het einde
van de oorlog is hij samen met een
viertal medegevangenen op gesto-
len fietsen naar Nederland terug-
gekeerd. Diezelfde fietstocht had-
den we rond 5 mei met vijf man-
nen en twee begeleiders graag wil-
len fietsen, maar helaas gooide het
coronavirus roet in het eten. Nu
hopen we op 2021, omdat alle festi-
viteiten rondom 75 jaar bevrijding
te herdenken een jaar zijn opge-
schoven. En anders is het jammer
maar dan zal de tocht niet meer
plaatsvinden”, aldus Henk Mede-
ma, die Middelstum graag wil ver-
rijken met een sportevenement. 

,,Ik zou graag nog een keer een
wielerronde door het centrum van
Middelstum organiseren, zoals dit
heel lang geleden ook gebeurde.
Wie weet gaat dit nog een keer ge-
beuren. Dat zou echt heel mooi
zijn. Ik heb zelf ondertussen het
fietsen ook ontdekt als een mooie
sport. Ik probeer twee keer per
week tochten van 50 of 60 kilome-
ter te maken en daar beleef ik nu
veel plezier aan. Maar nu ik zo te-
rugkijk op mijn sportcarrière, heb
ik dat altijd wel gehad. Plezier
hebben in alles wat je doet is ook
waar het allemaal om draait.” 

� De competitie voor de Noord-Groninger amateurvoetballers start onder andere met de streekderby tussen Loppersum en Noordwolde.
Die wedstrijd is een garantie voor doelpunten. 

� Oud-voetballer Henk Medema wil graag een wielerkoers organiseren in Middelstum. 

Henk Medema, in
alles een teamspeler 

Collecteweek KWF
NOORD-GRONINGEN - De KWF-
collecteweek zal plaatsvinden van
30 augustus tot en met 5 septem-
ber. In verband met corona zal de
week er wel iets anders gaan uit-
zien dan normaal.

Het collecteteam heeft de collec-
tanten een eigen keus gegeven. In
principe gaan de collectanten ge-
woon langs de deur en zullen ze de
anderhalve meter-regel respecte-
ren. Door voldoende afstand te
houden, kan de collecteweek door-
gaan.
Dat is goed nieuws, want nog
steeds krijgt één op de drie men-
sen in Nederland kanker. Boven-
dien zijn tientallen miljoenen eu-
ro’s minder beschikbaar voor kan-
keronderzoek, doordat evenemen-
ten als Alpe d’HuZes en de Elfste-
denzwemtocht zijn afgelast.
Als collectanten liever niet fysiek
langs de deuren gaan, is er de mo-
gelijkheid om de door de KWF be-
schikbaar gestelde donatiekaart
rond te brengen. Deze donatie-
kaart vinden mensen tijdens de
collecteweek in hun brievenbus.
Behalve een donatie met contant
geld kan men ook contactloos via
een QR-code doneren. De gever
kan deze code scannen met zijn
mobiele telefoon en zo een gift
overmaken.
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Henk Oldenhof: van
Bep Bakhuys naar
het Andere Oranje
Henk Oldenhof werd in het seizoen 1982/83 hoofdtrainer
bij De Fivel. In Zeerijp zou hij uiteindelijk vijf seizoenen
voor de groep staan, om er vervolgens nog eens zestien
seizoenen als jeugdtrainer aan vast te plakken. Oldenhof
zat er op zijn plek en de voetbalclub waarde zijn inzet.
Zo werd hij benoemd tot lid van verdienste en draagt
een door De Fivel georganiseerd toernooi zijn naam.
Voordat hij bij het Andere Oranje aan de slag ging, was
Oldenhof een verdienstelijk voetballer bij het Zwolse
ZAC, de club van Bep Bakhuys. 

door Johan Staal

,,Toen ik in mijn vijfde seizoen aan
het bestuur van De Fivel kenbaar
maakte dat ik als hoofdtrainer niet
wilde verlengen, kwam voorzitter
Keijer met het verzoek of ik wel
binnen de jeugdafdeling van De
Fivel actief wilde blijven. Ik had,
dat was in de zomer van 1988, het
plan opgevat om eerst een jaar te
stoppen als trainer. Maar voorzit-
ter  Keijer bleef maar aandringen
zodat ik uiteindelijk toch ‘ja’ heb
gezegd. Dat was zeker niet met te-
genzin, want in alles wat ik binnen
de voetbalwereld heb gedaan heb
ik altijd mijn gevoel gevolgd”, ver-

telt de ondertussen tachtigjarige
Henk Oldenhof. 

Zwolle
,,Ik ben geboren en opgegroeid in
Zwolle. In mijn jeugd kon je niet
eerder in clubverband voetballen
dan op je twaalfde. Dat was zo on-
geveer wat nu denk ik de D-junio-
ren zijn. Daarvoor was het enige
wat je aan voetbal deed met je
vriendjes op straat of een pleintje
voetballen en wat later gevolgd
werd door het schoolvoetbal. Maar
rond mijn twaalfde werd het echt
officieel en ging ik spelen voor
ZAC, de Zwolsche Athletische
Club. Dat was ook de club waar in-
ternational Beb Bakhuys voor

heeft gespeeld. Die werd  beroemd
door een goal die hij in 1934 voor -
over vallend met het hoofd maakte
in de met 9-3 gewonnen wedstrijd
tegen België, vertelt Oldenhof, die
er  vervolgens aan toevoegt dat de
goal van Robin van Persie in de
met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen
Spanje op het WK van 2014 wel
aardig bij een ‘Bakhuys’ in de
buurt kwam. 
,,De carrière van Bakhuys bij ZAC
heb ik niet meegemaakt, maar in
Zwolle heb ik nog wel met een an-
dere international samengespeeld.
In mijn jeugd speelde ik in het
schoolteam met Henny van Nee
die later als prof voor tal van clubs,
waaronder GVAV, heeft gespeeld.
Ik mag in alle bescheidenheid zeg-
gen dat wij een prima duo vorm-
den. Wij hadden allebei geen
moeite met het scoren van goals en
wat Hennie later in het profvoet-
bal ook zeker heeft laten zien.” 
Maar ook Henk Oldenhof kreeg de
kans om naar de profs over te stap-
pen, toen PEC op een gegeven mo-
ment op de stoep stond. ,,Ik stond
in de jeugd bekend als een speler
die niet alleen veel snelheid had
maar die ook snel schoot. Ik had
nooit veel tijd nodig om tot een
schot te komen en scoorde daar-
door ook met regelmaat. Dat bleef
natuurlijk niet onopgemerkt en zo
kwam PEC dus vragen of ik daar
wilde komen spelen. Maar ik had
het prima naar mijn zin bij ZAC
zodat ik er niet eens over na wilde
denken om de overstap te maken.” 

Militaire dienst
Op een gegeven moment moest
Henk Oldenhof in militaire dienst.
,,Voor mijn opleiding moest ik
naar Ossendrecht in Noord-Bra-
bant. Daar werd ik als voetballer
niet echt blij van. Na mijn oplei-
ding bij de luchtdoel artillerie
kwam ik vervolgens in Appinge-
dam terecht, waar ik voor De Peli-
kanen ben gaan voetballen. Daar
begon ik in het tweede elftal maar
al snel werd ik voor het eerste
team gevraagd en heb daar een
aantal jaren in gespeeld. Op een
gegeven moment begon ik echter
steeds meer voor het trainersvak
te voelen. Ik was toen al definitief
naar het Noorden verhuisd omdat
ik daar tijdens mijn diensttijd, wat
ik als korporaal beëindigd heb, mij
vrouw had leren kennen. In 1972
heb ik vervolgens mijn D-diploma
gehaald, wat je nu als TC3 moet
zien. Voor aanvang van het seizoen
1972/73 werd ik trainer van Core-
nos. In Roodeschool ben ik in to-
taal vijf seizoenen gebleven. Dat je
als trainer ergens vijf seizoenen
blijft, zegt vaak wel voldoende.
Dan is er van beide kanten een
klik. In mijn vijfde seizoen besloot
ik om de cursus voor het C-diploma
te gaan volgen. Toen ik daar in
1977 voor geslaagd was, werd mijn
volgende club Holwierde. Daar
had ik met Appie Stoppels en
Roelf Folkersma, een neef van de
scheidsrechter Roelf Folkersma,
prima spelers tot mijn beschik-
king. Bij Holwierde ben ik toen
drie seizoenen gebleven om vervol-
gens over te stappen naar De Her-
acliden. Daar ben ik maar twee sei-
zoenen trainer geweest omdat de
klik minder was dan bij Corenos
en Holwierde. Dat kan je gewoon
treffen en waar je ook niet te lang
bij stil moet staan. Vreemd genoeg
overkwam mij dat ook bij CVVB.
Daar begon ik in mijn eerste jaar
fantastisch en in Bé Dijk had ik
een prima teamleider. Zo organi-

seerden we een trainingskamp en
dat zorgde er voor dat de sfeer bin-
nen het team meer dan goed was.
Dat was als trainer ook wel mijn
handelsmerk. Ik was geen schreeu-
wer langs de lijn, maar meer een
trainer die alles in de rust rustig
vertelde. Al dat geschreeuw langs
de lijn voegt namelijk niets toe”,
aldus de oud-trainer, die CVVB na
twee seizoenen inruilde voor De
Fivel. ,,Daar had ik het direct naar
mijn zin. Ook al ben ik in 2004 ge-
stopt als trainer, ik kom nog regel-
matig in Zeerijp.” 
Oldenhof signaleert wel een pro-
bleem waar kleine dorpsclubs in
zijn ogen mee te maken hebben.
,,Wat ik zie, is dat de grotere clubs
in onze regio, Winsum, SV Bedum
en NEC Delfzijl, voor veel voetbal-
lers, voetbalsters en ouders steeds
meer in trek zijn. Voor een kleine
dorpsclub is dat funest want dat
zorgt er voor dat er van een goede

doorstroming geen sprake is. Voet-
ballers moeten dan of op een te
hoog of te laag niveau spelen,
waardoor ze niets leren of geen
plezier meer aan het voetballen
beleven. Persoonlijk vind ik dat
jammer, want het niveau van het
voetbal in onze regio wordt er zo
niet beter op. Maar dat kan ook
niet anders wanneer de betere spe-
lers naar elders trekken en er min-
der kwaliteit overblijft.” 

Stratentoernooi
Zelf heeft hij mooie dingen meege-
maakt als jeugdtrainer bij De Fi-
vel. ,,We hadden op een gegeven
moment een groep meiden die aan
een stratentoernooi mee wilden
doen. Daar zaten een aantal talen-
ten in, want met die groep speel-
den we drie keer de landelijke fi-
nale. De eerste keer was in 1998
toen er in Arnhem op de Koren-
markt gespeeld werd. Een jaar la-

ter werd de finale in Amersfoort
georganiseerd en weer een jaar la-
ter was de finale in Amsterdam.
Dat was omdat het EK toen in Ne-
derland en België werd georgani-
seerd. Een leuke bijkomstigheid
was dat de spelers van het Neder-
lands Elftal ook op die finaledag in
Amsterdam waren. De meisjes
hebben toen tal van handtekenin-
gen gescoord”, lacht Oldenhof.

Waar de oud-trainer niet bepaald
om kan lachen, is de wijze waarop
er tegenwoordig met het jeugd-
voetbal wordt omgegaan. ,,Bij de
jeugdteams onder de twaalf jaar
worden geen uitslagen en standen
meer bijgehouden. Dat begrijp ik
niet. Ik wil niet zeggen dat in mijn
tijd als trainer alles beter was,
maar als jeugdtrainer wist je wel
dat je kinderen ook moest leren
dat verliezen bij sport hoort. In
mijn beleving moet je daar vroeg-

tijdig mee beginnen want daar
hebben ze op latere leeftijd alleen
maar voordeel van”, aldus Olden-
hof, die uiteindelijk tweeëntwintig
jaar bij De Fivel zou blijven en tot
lid van verdienste werd benoemd.
,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat
nooit verwacht had. Maar ik heb er
eerst als hoofd- en daarna als
jeugdtrainer een fantastische tijd
gehad. Toen ik 65 jaar werd, heb
ik er een punt achter gezet. Toen
wilde ik graag meer tijd vrijmaken
voor andere zaken”, aldus Henk
Oldenhof, die het ook als een eer
ziet dat De Fivel al jarenlang het
Henk Oldenhof-toernooi organi-
seert. ,,Daar ben ik nog steeds trots
op, want dat betekent dat ze mij in
Zeerijp nog niet zijn vergeten.
Maar dat geldt omgekeerd ook
hoor. Ik mag er dan al vijftien jaar
niet meer actief zijn als trainer, ik
zal de Riepsters altijd blijven vol-
gen.” 

Het oefenduel tussen Usquert en Noordpool is donder-
dag geëindigd in een 2-1 zege voor de thuisploeg. De
twee oudgedienden aan de kant van Usquert -Ronny
Bakker en Kacha Goguadze- hadden een belangrijk aan-
deel in de overwinning. De burenruzie liet ook zien dat
er in beide kampen qua veldspel nog een hoop te verbe-
teren valt. 

door Johan Staal 

Beide teams waren donderdag-
avond nog niet op volle sterkte.
Aan de kant van Usquert had trai-
ner Jan Blaauw daarom een plekje
voor zichzelf ingeruimd in de wed-
strijdselectie. Ook routinier Kacha
Goguadze werd opgetrommeld. Bij
Noordpool ontbrak een viertal spe-
lers, maar trainer Willem Kluin
had desondanks toch vier wissel-
spelers op de bank zitten. ,,We zijn
weliswaar een aantal spelers kwijt-
geraakt, maar hebben er ook wat
nieuwe jongens bijgekregen en
jongens die na een tijdje van afwe-
zigheid terugkeren. Vanavond ga

ik daarom ook gewoon doorwisse-
len zodat iedereen zijn minuten
kan maken”, aldus Kluin. 

Aftasten
In de eerste tien minuten was het
een beetje aftasten wat beide
teams deden. al liet Bar Serlou
zien dat hij wel een aanwinst voor
Noordpool kan worden. De Stadjer
heeft een aantal jaren in het eerste
zondagteam van Velocitas ge-
speeld  en dat was te zien. De mid-
denvelder strooide met prima pas-
sjes, die echter nog niet echt door
de aanvallers werden begrepen. 
In de tiende minuut was er een
eerste kans voor de thuisploeg
toen de van ZEC overgekomen

Ronny Bakker onderuit werd ge-
schoffeld door Sam Doornbos Cle-
vering. Uiteraard kreeg Usquert
een vrije trap, waar aanwinst Mo-
hamet Keita zich mee belastte. De
aanvaller joeg de bal vervolgens
naar de rechterbovenhoek, maar
met een prima redding wist keeper
Lalkens een doelpunt te verijde-
len. 
Na dit eerste echte wapenfeit golf-
de het spel wat op en neer zonder
dat het publiek echt in extase
raakte van het gebodene. De gas-
ten uit Uithuizen vonden elkaar
wel wat beter dan de thuisploeg
maar echte kansen leverde ze dat
niet op. Omdat aan de andere kant
Ronny Bakker en Mohamet Keita
ook niet echt in stelling werden ge-
bracht stond het bij de eerste
drinkpauze nog 0-0. Hierna kwam
er aan de kant van de gastheren
wat fris bloed in de ploeg. Zo
kwam Ruben Gungor in het veld
voor Colin Smith en werd Marcel
Meuken vervangen door Kevin
Stevens. 
Ook in het tweede deel van de eer-
ste helft was Noordpool de iets bo-
venliggende partij, in een wed-
strijd die het predicaat vriend-
schappelijk af en toe niet mocht
dragen. In dit oefenduel speelde
prestige namelijk absoluut een
woordje mee. De overtredingen
die er in deze eerste helft af en toe
gemaakt werden, waren zeker rijp
voor een gele kaart. De arbiter
hield het steevaast bij een beris-
ping. 

Doelgericht
Zo brak de rust in Usquert aan met
een 0-0 stand op het scorebord en
wat gezien het vertoonde spel ook
niet vreemd was. Na de thee had
Willem Kluin vier verse krachten
ingebracht, waaronder Keith Ma-
kin. Met de Engelsman had de for-
matie uit Uithuizen na de rust een
spits in de gelederen die wel doel-
gericht was en dat bleek in de 55e
minuut. Met een geplaatst schot
opende hij de score. De verwach-
ting was dat Noordpool nu wel
door zou drukken en inderdaad
kwamen er ook wat kansjes voor
de geelzwarten. Maar vooral Ri-
chard Haan en Keith Makin zagen
geen kans om Bjorn Martens, die
in de tweede helft het doel van Us-
quert verdedigde, te passeren. 
Na een volgende drinkpauze
kwam de thuisploeg wat beter in
zijn spel. Er ging veel meer drei-
ging uit van het aanvalsspel van
Usquert. Een kwartier voor tijd le-
verde dat de gelijkmaker op.  Op
de linkervleugel werd Mohamet
Keita goed aangespeeld door Mar-
co Oost. De aanvaller speelde zich
vervolgens goed vrij en verstuurde
een prima pass op Ronny Bakker.

De aanvoerder van de thuisploeg
frommelde zich op rechts langs
Jeffrey Benthem om vervolgens
doelman Lalkens met een lob te
passeren: 1-1. Na de gelijkmaker
wilde de thuisploeg meer en daar-
om bracht trainer Blaauw zijn rou-
tinier Kacha Goguadze binnen de
lijnen. De beloning volgde vijf mi-
nuten voor tijd. Op de linkervleu-
gel gooide Mohamet Keita de bal
snel in op Kacha Goguadze. Die
trapte het leer vervolgens bijna
vanuit stand in het doelgebied van
Noordpool, waar Ronny Bakker er
als de kippen bij was om de 2-1
achter een iets te laat reagerende
doelman Lalkens te tikken. 

Rijp voor een kaart
In de nog resterende minuten
werd het er allemaal niet vriende-
lijker op. Er werden steeds vaker
overtredingen gemaakt die rijp
voor een kaart waren. Maar uitein-
delijk was het alleen Noordpool-
speler Egbert van der Bijl die een
gele prent kreeg toen hij op het
middenveld Niels Wierenga onder-
uit schoffelde. Rond 21.00 uur
vond scheidsrechter Pieterman het
genoeg geweest en dat was, gezien
de invallende duisternis, een ver-
standig besluit. Dat zorgde er voor
dat Usquert het oefenduel met 2-1
won en waar tweevoudig doelpun-
tenmaker Ronny Bakker niet onte-
vreden mee was. ,,Natuurlijk kan
en moet het spel nog beter maar
winnen is altijd leuk. Al moet ik
wel zeggen dat onze eerste goal
wel een ‘lucky’ goal was.” 

Ondanks de nederlaag was ook
Noordpool-teamleider Ronald Klip
niet ontevreden. ,,Natuurlijk moet
het ook bij ons nog veel beter,
maar dat gaat ook wel gebeuren.
We waren nog niet compleet en
hebben er verder wat nieuwe jon-
gens bij die een tijdje niet hebben
gevoetbald. Dus dat kost nog even
wat tijd. Maar ik heb er alle ver-
trouwen in dat we er bij aanvang
van de competitie een goede ploeg
hebben staan.”                   

* Usquert-Noordpool 2-1 (0-0). 55.
Makin 0-1, 75. Bakker 1-1, 85. Bak-
ker 2-1
Scheidsrechter R. Pieterman (Zan-
deweer). Gele kaart: Van der Bijl
(Noordpool)
Selectie Usquert: Koning, Martens,
Smith, Niels Wierenga, Ensing,
Slump, Brontsema, Oost, Meuken,
Dijksterhuis, Bakker, Keita, Gun-
gor, Stevens, Blaauw, Goguadze 
Selectie Noordpool: Lalkens: Bent-
hem, Postma, Doornbos Clevering,
Da Silva Piloto, Ismael, Haan, Ser-
lou, Wijninga, Duggins, Van Hou-
ten, Makin, Huitsing, Gjaltema, De
Graaf.

� Henk Oldenhof blijft De Fivel altijd volgen.

� Usquert-doelman Meindert Koning brengt redding op een schot van Michael Ismael. Verder zijn te zien Sander Slump, Mark van Hou-
ten en Kevin Ensing. Foto: Ronnie Afman.

Bakker schiet Usquert
naar zege op Noordpool

� De beginners in actie op de banen van TC Hefshuizen. 

Beginnerstoernooi
bij TC Hefshuizen
Onder werkelijk fantastische
weersomstandigheden heeft
donderdagavond het eerste be-
ginnerstoernooi plaatsgevon-
den op de banen van tennis-
club Hefshuizen in Uithuizen.

Dit evenement werd georgani-
seerd door tennisschool AASports
uit Groningen in samenwerking

met het bestuur van TC Hefshui-
zen. Uiteraard werden daarbij de
geldende coronaregels in acht ge-
nomen. 
De 25 beginnende spelers en speel-
sters kwamen uit Warffum, Bedum
en Uithuizen, waar tennisschool
AASports de lessen verzorgt.  Voor
bijna alle deelnemers was het erg
spannend aangezien men nog nooit
echte wedstrijden had gespeeld te-
gen onbekende tegenstanders. De
tennissers speelden drie dubbel-
wedstrijden van elk dertig minu-
ten, waarbij men de gewonnen ga-
mes meenam naar de volgende
wedstrijd. Als klap op de vuurpijl
werd er aan het eind van de avond
nog een echte ‘Daviscup’ gespeeld
door vier teams. Hiervoor waren
extra winstpunten te verdienen.
Na iedere wedstijd was er voldoen-
de gelegenheid om over de eigen
prestaties na te praten, onder het
genot van een drankje. 
De uiteindelijke winnaar was Ire-
ne de Jeer uit Warffum, die naar
huis ging met een mooie bos bloe-
men. Als aanmoediging werd ook
nog een set tennisballen uitgereikt
aan jeugdspeelster Moniek Slump
uit Warffum, die zich prima staan-
de hield tussen het geweld van de
senioren.  

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - Liefhebbers van
postduivenvereniging De Noord-
poolvliegers uit Uithuizen hebben
afgelopen weekend deelgenomen
aan twee wedstrijden. Zestien
deelnemers hadden zich ingeschre-
ven voor een vlucht vanuit het
Duitse Kalkar. Er werden 364 dui-
ven ingebracht. De dieren haalden
een snelheid van bijna 100 kilome-
ter per uur. De uitslag luidt als
volgt: H.H. Heslinga 1-6;  C.J. van
der Molen 2-3; Combinatie J. Rop
& Zn. 5-20; Combinatie Sterenberg
8-41; C. Roelofsen 10-11;  P. Ste-
vens 13-37; T. Drent 16-50; F.J. Bos
19-51; P. Rop 22-23; G. Bos 33-35;
J. Veenstra 38-116; E.R. Bolt 57; A.
Slagter en J. Klei 65-94; E. Kamp-
huis 74-75. 
Er werd ook gevlogen vanuit Bur -
dinne Heron in België. Zeven lief-
hebbers hadden hiervoor 138 jon-
ge duiven ingezet. Deze duiven
keerden met een snelheid van
ruim 106 kilometer per uur naar
huis. De uitslag luidt als volgt:
H.H. Heslinga 1-3;  L.T. Baar 2-7;
E. Kamphuis 5-6; E.R  Bolt 8-32.   

EKC verslaat
Winsum 2: 3-1
De voetbalsters van EKC uit Een-
rum en Kloosterburen hebben za-
terdag in Kloosterburen een
vriendschappelijke wedstrijd ge-
speeld tegen derdeklasser vv Win-
sum 2. De thuisploeg won met 3-1. 
In de 30e minuut schoot Amber
Meijer, op aangeven van Sarah
Rijzinga, de 1-0 tegen de touwen.
Kort voor rust werd het gelijk.
Lychenna Dijkstra tekende voor
de 1-1. Het duurde tot de 72e mi-
nuut voordat EKC opnieuw de lei-
ding nam. Sarah Rijzinga nam de
bal aan, speelde een aantal tegen-
standers uit en schoot de 2-1 bin-
nen. Vier minuten later was het
opnieuw raak. Chantal Hofman be-
diende Sarah Rijzinga, die ander-
maal raak schoot: 3-1. 

Kort regionaal
UITHUIZEN - De gemeenteraad
van Het Hogeland komt woensdag
2 september in vergadering bijeen
in het gemeentehuis in Uithuizen.
De bijeenkomst begint om 16.00
uur.
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Stationaire motoren en
pruimen in hobbykwekerij
DEN ANDEL - In hobbykwekerij De Streekhof in Den Andel wordt
zaterdag een pruimenplukdag gehouden. Er is ook een omlijstend
programma. Liefhebbers laten die dag namelijk oude Franse sta-
tionaire motoren draaien, waarvan enkele al 100 jaar oud zijn. Ui-
teraard worden de geldende coronaregels, zoals anderhalve meter
afstand, in acht genomen. Belangstellenden zijn vanaf 09.00 uur
welkom. 

WARFFUM - Zeven Noord-Gro-
ninger kerken zullen komend
weekend deelnemen aan de eer-
ste editie van de Yoga in de
kerk-fietsroute.  Het evenement
wordt georganiseerd door Eva
Sacchetto uit Warffum. 
In zeven Groninger kerken worden
er een weekend lang lessen gege-
ven op het gebied van yoga en me-
ditatie. Ook kunnen deelnemers
genieten van een klankschalencon-
cert, een piano-ligconcert en een
yogales op het Wad, mindfulness.
Verder zijn er diverse yogavormen
uit te proberen. De actieve yog-
avormen zijn naast de kerken in

het gras.  Mensen moeten zelf een
yogamat meenemen. Fietsen kun-
nen gehuurd worden en overnach-
ten is mogelijk op Camp Zuider-
horn in Warffum.  Ook kan er een
lunchbox besteld worden. Er is
voor een kleine groep de mogelijk-
heid ’s avonds te dineren in het
Spijslokaal in Warffum en vervol-
gens in de Kunstkerk een muzikale
avond te beleven. 
Er zijn diverse routes en deelne-
mers worden in kleine groepen ge-
plaatst die langs de kerken roule-
ren om te zorgen dat de anderhalve
meter-richtlijn nageleefd kan wor-
den. Aanmelden kan via de site
www.yogaindekerk.nl. 

Yoga in kerken in 
Noord-Groningen

� De kunstkerk in Warffum is onderdeel van de eerste Yoga in de
kerk-fietsroute.

Stormschade 
in Westernieland
WESTERNIELAND - Zware onweersbuien met hevige slagregens
zijn donderdag over Westernieland en omgeving getrokken. Het
ging ook gepaard met flinke wervelwinden, zodat er veel schade is
aangericht aan bomen en tuinen in een ravage zijn veranderd. Het
natuurgeweld leek erg lokaal te zijn, want uit omliggende dorpen
kwamen geen schademeldingen. De wegen in Westernieland lagen
bezaaid met vele afgerukte takken en bomen waren doormidden
gebroken. Op de foto is de gemeente een grote en beeldbepalende
boom aan de Kaakhornsterweg, die zware schade heeft opgelopen,
tot verdriet van de omwonenden aan het rooien. Foto: Martin E.
van Doornik. 

Pluktuin
Eenum open
EENUM - De Pluktuin in Ee-
num is zaterdag weer geopend
voor geïnteresseerden en lief-
hebbers van bloemen en plan-
ten. Van 13.00 tot 16.00 uur kan
men komen kijken en/of een
boeket samenstellen. De nazo-
merbloei is al begonnen en ook
de dahlia's blijven niet achter.
De Pluktuin bestaat tien jaar en
men is dan ook blij dat de tuin
in dit jubileumjaar ondanks de
geldende coronamaatregelen
toch open kan. 

Toer van Schayk
bij Eddy Roos
UITHUIZEN - In Museum Eddy
Roos in Uithuizen is een expositie
rond balletdanser, choreograaf,
bleedhouwer en decorontwerper
Toer van Schayk te zien. 
Beeldhouwer Eddy Roos werkte
vorig jaar in zijn studio in Amster-
dam samen met Van Schayk, die
voor hem danste en model stond.
Het was een intensieve samenwer-
king die ook gefilmd werd door Jos
Hoes. Deze korte film wordt in het
museum vertoond. Eddy Roos
maakte expressieve tekeningen
van Toer van Schayk en een groot
bronzen beeld, hetgeen ook in het
museum is te zien. 
Het museum is in de weekeinden
geopend van 13.00 tot 17.00 uur en
op werkdagen op afspraak. Vanwe-
ge de coronamaatregelen ontvangt
het museum maar zes bezoekers
tegelijk. 

Lichte afname aantal
WW-ers in Groningen
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal WW-uitkeringen in Gro-
ningen is vorige maand licht af-
genomen. Seizoenswerkgele-
genheid speelt een grote rol in
de WW-ontwikkeling in de afge-
lopen maand. 

Vergeleken met een jaar geleden
telt de provincie veel meer WW-
uitkeringen. Sinds de uitbraak van
het coronavirus is de arbeidsmarkt
drastisch veranderd. Er zijn nog
steeds beroepen met moeilijk ver-
vulbare vacatures, zoals in tech-
niek, zorg en ict. In horeca, ver-
koop, beveiliging, transport en lo-
gistiek zijn de personeelstekorten
grotendeels voorbij.
Eind juli telde Groningen 10.148
WW-uitkeringen. Dat is 3,3 pro-
cent van de Groninger beroepsbe-
volking. Het aantal WW-uitkerin-
gen in Groningen nam in juli licht

af, met 130 uitkeringen (-1,3 pro-
cent) ten opzichte van vorige
maand. In juli speelt het seizoen
een grote rol in de ontwikkeling
van de WW. In sectoren als land-
bouw, groenvoorziening, horeca en
bouw is het hoogseizoen. Veel uit-
zendkrachten, kelners en barper-
soneel, schilders en personeel van
hoveniersbedrijven vinden tijde-
lijk werk in een van deze sectoren.
In het onderwijs verloren juist veel
leraren hun baan omdat tijdelijke
contracten aan het eind van het
schooljaar zijn beëindigd. De da-
ling van de WW in de afgelopen
maand doet zich vooral voor onder
jongeren. Zij hebben vaker een
kortdurende uitkering en werken
vaker op tijdelijke basis in sei-
zoenswerk.  

Vergeleken met een jaar geleden
telt Groningen veel meer WW-uit-
keringen. Dit komt door de stijging
van de WW in de eerste maanden
na de corona-uitbraak. In de maan-
den maart tot en met mei verloren
vooral veel jongeren met een uit-
zendcontract, oproepcontract of
tijdelijk contract hun baan. Eind
juli  telde Groningen 2.275 meer
WW-uitkeringen (+28,9 procent)
dan een jaar eerder. 

Spierfonds gaat collecteren
NOORD-GRONINGEN - Het Prin-
ses Beatrix Spierfonds houdt van 6
tot en met 12 september zijn jaar-
lijkse collecteweek. In het hele
land gaan vrijwilligers langs de
deuren. In Nederland hebben
200.000 mensen een spierziekte.
Mensen met een spierziekte leven
momenteel in angst om besmet te
raken met corona. Dit virus is voor
hen levensgevaarlijk. Dit bewijst
hoe hard wetenschappelijk onder-
zoek naar spierziekten nodig is.
De collecteweek is één van de be-

langrijkste inkomstenbronnen
voor de financiering van weten-
schappelijk onderzoek. Dit jaar
leunt het Spierfonds nog meer op
de collecte, omdat veel evenemen-
ten en sponsoracties niet door zijn
gegaan vanwege de coronamaatre-
gelen. Het Spierfonds krijgt geen
subsidie en is dus volledig afhanke-
lijk van donaties en de inzet van
vrijwilligers.  
Uiteraard respecteren alle vrijwil-
ligers de RIVM-richtlijn om 1,5 me-
ter afstand te houden. Dit kan ge-

makkelijk door de vele innovatie-
ve mogelijkheden om contactloos
en veilig te collecteren. Bijvoor-
beeld via een iDEAL QR-code die
te vinden is op de collectebus en
donatieflyers voor in de brieven-
bus. Ook is er dit jaar extra aan-
dacht voor digitaal collecteren op
social media en via WhatsApp.
Meer informatie is te vinden op
www.spierfonds.nl. Wie het Prinses
Beatrix Spierfonds wil steunen,
kan doneren via ABN Amro NL02
ABNA 0548.29.23.45.



Maandag 24 augustus/Dinsdag 25 augustus 2020 - 9

PIETERBUREN - Op Montessori basisschool De Getijden in Pieterburen hebben kinderen vorige week,
volgens jaarlijkse traditie, een stoetboom ontvangen. Deze traditie komt alleen in Groningen voor. Het
verhaal luidt dat op de zolder van de school een bijzondere boom groeit. Met de tak van deze boom
krijgt het kind iets lekkers en een stukje wijsheid mee om vol goede moed te kunnen beginnen aan zijn
of haar schoolcarrière. 

Stoetbomen op De Getijden

Verhalencafé en wandelingen 
over naoorlogse jaren Groningen
NOORD-GRONINGEN - De Ver-
halen van Groningen en de
Groninger Archieven organise-
ren in het kader van 75 jaar
Vrijheid Groningen en de
Maand van de Groninger Ge-
schiedenis een digitaal verha-
lencafé. Er worden verhalen
gezocht over mensen die uit Ne-
derlands-Indië naar Nederland
migreerden en verhalen over
de Gronings-Duitse grens in de
naoorlogse jaren. 

maandag 14 september via het
mailadres  sanne.meijer@dever ha -
len van groningen.nl.

Thuis in Groningen
In het kader van Thuis in Gronin-
gen bevraagt De Verhalen van
Groningen allerlei Groningers met
een migratieachtergrond over hun
opvatting van ‘Gronings-zijn’.
Want wat betekent dat nou eigen-
lijk, ‘thuis in Groningen’? En waar-
om voelen we ons Groninger - of
juist niet? Er is dit jaar specifiek
aandacht voor Groningers met een
Indische achtergrond. Dat heeft al-
les te maken met de herdenking
en viering van 75 jaar vrijheid. De
Tweede Wereldoorlog eindigde in
Nederlands-Indië op 15 augustus
1945. In de periode tussen 1945 en
1968 reisden er ruim 350.000 men-
sen vanuit Indië dan wel Indonesië
naar Nederland. Herinneringen,
verhalen en anekdotes uit die tijd
worden gebruikt voor een verha-
lenroute, die vrijdag 9 oktober
wordt gepubliceerd.

Naoorlogse jaren
Het slotstuk van 75 jaar vrijheid is
de viering van 75 jaar Verenigde
Naties. Op 24 oktober 1945 werden
de Verenigde Naties (VN) opge-
richt. De landen die samenkomen

bij de VN zetten zich in voor vrede
en veiligheid door internationale
samenwerking. Terwijl Nederland
in 1945 toetrad, zou Duitsland (zo-
wel de Bondsrepubliek als de
DDR) dat pas in 1973 doen. In de
naoorlogse jaren was er met moei-
te een proces tot normalisering op
gang gekomen - op economisch,
cultureel en ook mentaal vlak.
Vooral in Groningen, als directe
buurprovincie van Duitsland, had
dit proces een extra lading. Eeu-
wenlang was Groningen op het oos-
ten gericht geweest. Na de Tweede
Wereldoorlog moest dat vrijwel
vanaf een nulpunt worden her-
steld. Men is nu op zoek naar per-
soonlijke verhalen over de bele-
ving van de Gronings-Duitse grens
in de periode van de wederop-
bouw. Hoe werd er naar de ooster-
buren gekeken en hoe werd het
contact hersteld? Denk bijvoor-
beeld aan grensoverschrijdende
sportwedstrijden of aan uitwisse-
lingprogramma’s voor jongeren of
aan het economisch verkeer over
de grens. De hieruit voortkomende
verhalenroute wordt op vrijdag 23
oktober gepubliceerd.

Dit project wordt mogelijk ge-
maakt door het Vfonds en de pro-
vincie Groningen

Alles is welkom: of het nu korte of
lange teksten, audiofragmenten of
filmpjes zijn. Deze verhalen vor-
men de basis voor twee nieuwe
routes door Groningen, die tijdens
de Maand van de Geschiedenis in
oktober gratis te downloaden zul-
len zijn via de websites van de Gro-
ninger Archieven en De Verhalen
van Groningen.  Daarnaast wordt
er voor beide thema’s (Thuis in
Groningen en Naoorlogse jaren) een
prijs uitgereikt aan de maker van
het meest verrassende verhaal.
Een bijdrage aandragen kan voor

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de



Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt tweemaal per week;
iedere maandag / dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in
een abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren van Lauwersoog
tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een jubileum, een overlijden of
een dankbetuiging, kunt u:

- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
-Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980AAUithuizen
-Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2, (tegenover het station),Uithuizen

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

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u opgeven tot donderdag-
morgen 09.00 uur.
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Vandaag in de abonneekrant

Massale steun
voor gedupeerde
Eenrumers
EENRUM - De opgezette crowdfun-
dingsactie voor Ruben Heijloo en Sacha
Kraan uit Eenrum, die onlangs hun wo-
ning in vlammen zagen opgaan, is een
groot succes. De gedupeerde Eenrumers worden massaal gesteund
met als resultaat dat het streefbedrag van 10.000 euro al ruimschoots
is gehaald. De grote brand in de woning aan de Hoofdstraat in Een-
rum heeft alles verwoest waar Ruben Heijloo en Sacha Kraan een
jaar lang keihard aan gewerkt hebben. Ze stonden net op het ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Haventje Huizinge vernieuwd
HUIZINGE - Het haventje in Huizinge wordt vernieuwd. Wethouder
Pier Prins van de gemeente Loppersum, Akko Muskens van dorpsbe-
langen Huizinge en Johann Dekker van aannemer Heuvelman Ibis

gaven donderdaag het startsein
voor de werkzaamheden. Het
doel van dorpsbelangen Huizin-
ge, initiatiefnemer van het pro-
ject, en de gemeente is om het
haventerrein om te vormen tot
een sfeervolle en gezellige plek
met voorzieningen voor dorps-
ontmoetingen en kleinschalige
culturele activiteiten...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Henk Medema, in
alles een teamspeler 
Henk Medema was als spits geen man van het vele scoren maar

meer van het aangeven. Iets wat
hij na zijn voetballoopbaan ook
zag als zijn handelsmerk binnen
de tennissport, het wielrennen
en het organiseren van evene-
menten. ,,Ik in de jeugd altijd
spits, scoorde met regelmaat en
kwam dan ook al op 17-jarige
leeftijd in het eerste elftal van
Middelstum terecht”, vertelt ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Seizoen start met 
Noordwolde tegen Loppersum
De twee derdeklassers uit deze regio, Noordwolde en Loppersum,
zullen het nieuwe voetbalseizoen zaterdag 19 september beginnen
met een onderlinge derby. Dat blijkt uit het speelschema, dat de
voetbalbond zaterdag bekend heeft gemaakt. Ook in de vierde en
vijfde klasse staan diverse derby’s op de rol. De Noord-Groninger
zondagvoetballers moeten nog even wachten op de eerste ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Henk Oldenhof: van Bep 
Bakhuys naar het Andere Oranje
Henk Oldenhof werd in het sei-
zoen 1982/83 hoofdtrainer bij De
Fivel. In Zeerijp zou hij uitein-
delijk vijf seizoenen voor de
groep staan, om er vervolgens
nog eens zestien seizoenen als
jeugdtrainer aan vast te plak-
ken. Oldenhof zat er op zijn plek
en de voetbalclub waarde zijn
inzet. Zo werd hij benoemd tot
lid van verdienste en draagt een door De Fivel georganiseerd ...

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
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is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-
huis nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland,
Loppersum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime
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Kantoor: Stationsplein 2, Uithuizen
Postadres: Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
E-mail advertenties: ommelander@noordpers.nl 
E-mail redactie: ocredactie@noordpers.nl
Website: www.noordpers.nl
Telefoon: 0595-437777. De redactie is in het

weekend ook bereikbaar op 06 - 57168505
Verschijning: Iedere maandag/dinsdag en donderdag
Adv.tarief: Informeer naar de voordelige advertentietarieven

Na kantoortijd (privénummers, alleen voor spoedgevallen):
Verkoop: J.J. Bakker 06 - 41461317

A.B. van Warners 0595-415216
Redactie: P.H. Fokker 0595-434292 E. Post 0595-424207

H. Merkus 0595-852985
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100

José Bulthuis van de Locatieraad Uithuizen (midden) en pastor
Nellie Hamersma-Sluis (links) overhandigen het eerste raam aan
Irma Ballast (De Glazenier).

UITHUIZEN -  Van de rooms-
katholieke kerk in Uithuizen
zullen de 24 glas in lood-ramen
hersteld worden. Vorige week
werd het officiële startsein voor
de renovatie gegeven. 
De planning was om in april of mei
al te starten met de werkzaamhe-
den. Door de uitbraak van het co-
ronavirus is dat toen echter uitge-
steld. Voor dat het herstel tot uit-
voering kon komen, is er al een
lang traject aan vooraf gegaan.
Eerst was er een inventarisatie van
de 24 ramen nodig om te bekijken
wat de schade was en op welke ma-
nier het te repareren zou zijn. Na-
tuurlijk rolde daar een begroting
uit. Wat staat een parochiebestuur
dan te doen?  Welke subsidiemoge-
lijkheden zijn er en wat wil en kan

er worden bijdragen vanuit het ei-
gen vermogen? Wat al een steun in
de rug was, is het positief besluit
van de provincie Groningen om
een bedrag toe te kennen vanuit
de subsidieregeling Groot onder-
houd Restauratie Rijksmonumen-
ten Groningen. Met deze regeling
kunnen eigenaren van Rijksmonu-
menten in het aardbevingsgebied
hun monument in extra goede
staat brengen. Ook andere subsi-
dieverstrekkers werden aange-
schreven met wisselende uitkom-
sten. Uiteindelijk kon voor het pro-
ject groen licht gegeven worden en
is er gestart met fase 1. De ramen
aan de torenzijde, ter hoogte van
de koorzolder, worden het eerst
aangepakt.
Vorige week zijn de aannemers be-
gonnen met het uitnemen van de

glas in lood-ramen en het repare-
ren van de gemetselde bogen en
stijlen van de ramen. De uitgeno-
men ramen gaan naar het glasate-
lier Ballast en Bonekamp in de
stad Groningen. Daar worden ze
voorzien van nieuw lood en waar
nodig wordt het glas aangevuld of
vervangen. Dat is een omvangrijke
klus met alleen maar handmatige
handelingen. De stenen en beton-
nen ramen, waar scheuren in zit-
ten, worden gerepareerd en ver-
sterkt door het specialistisch be-
drijf Sealteq. 
Het raam waar nu mee gestart is
zal naar verwachting over tien we-
ken weer worden teruggeplaatst.
Dan is er nog ongeveer ruim 1 jaar
tijd nodig om de overige ramen op
eenzelfde manier te herstellen. Tij-
dens de werkzaamheden blijft de
kerk normaal open voor de week-
endvieringen.

Project gaat een jaar duren

Herstel van glas in lood-
ramen RK-kerk Uithuizen

Het briljanten paar omringd door hun vier kinderen. 

Briljanten paar in Winsum
WINSUM -  Pieter Pestoor en
Jantje Jongsma uit Winsum
hebben dinsdag hun 65-jarig
huwelijksjubileum gevierd.
Wethouder Eltjo Dijkhuis
kwam langs om het briljanten
paar namens de gemeente Het
Hogeland te feliciteren. 

Pieter Pestoor uit Uithuizen en
Jantje Jongsma uit Winsum ont-
moetten elkaar op een mooie He-

melvaartsdag in de tuinen van de
Menkemaborg in Uithuizen. In
1955 trouwden ze en gingen in
Winsum wonen, in het gezellige
huisje dat later hun garage zou
worden. Drie kinderen zijn daar
geboren. De vierde kwam in het
nieuwe huis dat Pestoor er met
hulp van anderen zelf naast ge-
bouwd heeft. Nog altijd wonen ze
op dit mooie plekje in Winsum. 

Piet Pestoor werd na zijn Ulo-op-
leiding machinebankwerker. Toen
hij 52 jaar was, werd zijn nieuwe
werkomgeving gedomineerd door
schoolbanken: hij werd  conciërge
op de Ulo in Winsum, later de
Mavo. Op zijn 64e ging hij met
pensioen, maar tot zijn 91e was hij
elke week nog wel even op school
te zien.  Soms was er een klein
klusje of er stond oud papier klaar
dat hij mee kon nemen naar de
container. Toen het schoolteam
het afgelopen schooljaar een trui
kreeg met daarop de namen van
het team, stond de naam van Piet
Pestoor er ook bij. 
Als de kinderen thuiskomen en
vragen waar hun vader is, dan zegt
moeder meestal ‘in de tuin’. Daar
is hij te vinden bij  zijn bloemen,
het grasveld, zijn vogels en de
druiven: er is altijd wel iets te
doen rondom het huis. De garage

heet dan ook nog steeds ‘werk-
plaats’. 
In huis is Jantje Pestoor het liefst
bezig met haar hobby’s en bordu-
ren staat op nummer één. Van de
schilderijen van Cornelis Jetses
heeft zij een aantal in kruissteek
geborduurd en voor alle achter-
kleinkinderen heeft ze een ge-
boortetegel gemaakt. Puzzelen en
meedoen met allerlei quizzen voor
de televisie doet zij ook heel graag. 
Toen de kinderen nog thuis waren,
was Jantje Pestoor heel actief voor
de EHBO. Ze volgde de opleiding
tot LOTUS-slachtoffer en kon
daardoor EHBO-ers in opleiding
helpen om goed te kunnen oefe-
nen. Ook gaf zij jarenlang EHBO-
les aan groepen 8 van de lagere
school. 

Pieter Pestoor en Jantje Jongsma
waren samen koster van de gere-
formeerde kerk in Winsum en la-
ter in Onderdendam. Ook van het
gebouw Rehoboth in Winsum zijn
ze koster geweest. Voor een buur-
man die makelaar was, plaatsten
ze borden of haalden die weer op
en zo hebben ze heel veel mooie
plekjes op het Groninger land ge-
zien. Ook zonder die borden trek-
ken ze er nog graag even op uit.
Als het goed weer is, kan dat met
de auto ook in deze corona-tijd. 

Geef me de 5 op 
Onstaheerd Sauwerd
SAUWERD - Welkomboerderij
Onstaheerd in Sauwerd wordt
licentiehouder van Geef me de
5. Dit is een aanvulling op de
expertise van de zorgboerderij
om mensen met autisme te be-
geleiden. De licentie wordt
dinsdag officieel en feestelijk
ingeluid. 

Onstaheerd is van oudsher een
plek waar mensen komen om in
een ontspannen sfeer mee te hel-
pen op de boerderij. Later werd
dit geprofessionaliseerd tot een
zorgboerderij. Dat betekent dat de
mensen die er werken, onder pro-
fessionele begeleiding, met tijd en
aandacht stappen kunnen maken
in hun ontwikkeling.
Dat kan in verschillende trajecten.
Met de licentie komt daar de inzet
van de wetenschappelijk onder-
bouwde Geef me de 5-methodiek
bij. Petra Datema heeft hiervoor,

naast de Geef me de 5-opleiding,
een speciaal licentieprogramma
gevolgd. Licentiehouders van Geef
me de 5 worden voortdurend ge-
coacht en bijgeschoold, waardoor
zij altijd op de hoogte zijn van de
nieuwste inzichten en ontwikkelin-
gen op het gebied van autisme.
Geef me de 5 is een methodiek
speciaal ontwikkeld voor mensen
met een autismespectrumstoornis
(ASS) en kan bovendien worden
ingezet voor iedereen die extra
duidelijkheid nodig heeft, zoals
mensen met hersenletsel of een
verstandelijke beperking. Het doel
van de methodiek is om mensen
met een informatieverwerkings-
stoornis zo zelfstandig mogelijk te
maken. Kenmerkend aan de me-
thodiek is dat de aanpak wordt af-
gestemd op de oorzaak van gedrag.
Daardoor verloopt de informatie-
verwerking soepeler en ontstaat er
rust en ruimte voor ontwikkeling.
Zo kan iemand zijn leven leren le-
ven in plaats van te overleven.

Gräper reikt probeerfiets uit
BEDUM - Inwoners van de provincie Groningen kunnen een week lang gratis een e-bike of speed pe -
delec uitproberen. Gedeputeerde Fleur Gräper overhandigde vrijdag bij fietsenwinkel Jaheko in Be-
dum de eerste elektrische probeerfiets aan Niels Zark, een enthousiaste deelnemer van de actie. ,,Ik
woon op zo’n 17 kilometer van mijn werk en stap altijd in de auto. Maar nu ga ik op de e-bike naar
mijn werk in Groningen”, zegt Zark. Deze actie van Groningen Bereikbaar is in samenwerking met
provincie Groningen flink uitgebreid en vanaf nu beschikbaar in de hele provincie. De actie is bedoeld
om mensen het gemak van de e-bike te laten ervaren voor de rit naar het werk. De e-bikes worden
aangeboden bij verschillende fietshandelaren in de regio. Een overzicht van alle deelnemende fiets-
handelaren is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar. De actie loopt tot december 2021. 


