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Ludieke actie van GBB:
scheuren door Groningen
Politie waarschuwt

NOORD-GRONINGEN - De Groninger Bodem Beweging
(GBB) heeft een ludiek, maar verder bijzonder ernstig
initiatief genomen. Men organiseert namelijk drie routes
door het aardbevingsgebied en doet dat onder de noemer ‘scheuren door Groningen’. Het gaat om de routes
Verloren Erfgoed, Breuklijnen en Gas Geven.

NOORD-GRONINGEN - De politie
waarschuwt voor een nieuwe manier van inbreken. Het dievengilde
stuurt de laatste tijd in Noord-Nederland verkenners vooruit. Zij
checken of de bewoners van een
bepaalde woning thuis zijn. Als dat
niet het geval is, wordt op het pand
een witte streep aangebracht op
een muur, kozijn of deur. De inbrekers kunnen zo precies zien waar
mogelijk wat te halen is.
De politie drukt mensen die op vakantie gaan op het hart de buren
te vragen een oogje in het zeil te
houden. Als men plotseling een
witte streep ziet, is het raadzaam
die te verwijderen.

Waddenmarkt
in Pieterburen
PIETERBUREN - Op het terrein
van restaurant Waddengenot in
Pieterburen wordt zondag van
11.00 tot 17.00 uur een Waddenmarkt gehouden. Men kan hier
terecht voor onder meer groente, fruit, jam, vers gerookte vis,
taartjes, sieraden, tassen, kleding en handgemaakte spulletjes. De terrasjes staan klaar en
de speeltuin is geopend. De
markt wordt de komende tijd elke zondag gehouden.
Mensen die een kraam willen
huren, kunnen mailen naar waddenmarktpieterburen@hotmail.
com of bellen met Annelies Arkema (06-23357340).

De in slechte staat verkerende brug bij Ellerhuizen moest het het
afgelopen weekend wederom ontgelden (foto: APB Bedum).

Brug Ellerhuizen weer geramd
ELLERHUIZEN - De monumentale brug bij Ellerhuizen is
zaterdagmiddag weer beschadigd door een aanrijding. De
Groningerweg was daarna vanaf de rotonde bij de Waldadrift
in Bedum tot de brug afgesloten voor alle verkeer.
Met het extra drukke verkeer in
Bedum en omgeving, omdat de
N361 bij Sauwerd is afgesloten,
zorgde dat voor een flinke chaos
op onder meer de Noordwolderweg.
Bij de aanrijding is een vitaal onderdeel van de brug geraakt. Dat
heeft tot gevolg dat de brug de komende weken niet geopend kan
worden voor het scheepvaartverkeer.
Enkele weken geleden schatte een
automobilist de breedte van de
brug ook al verkeer in. Toen werd
een slagboom vernield en ondervond het scheepvaartverkeer
eveneens flinke hinder
De oude, krappe brug krijgt dage-

lijks veel verkeer te verwerken.
De gevaarlijke opstaande randen
hebben al menigeen een lekke
band bezorgd. De brug is te smal
voor het hedendaagse verkeer.
Maar omdat het hier om een uit
1928 stammend Rijksmonument
gaat, zijn verbredingen of aanpassingen niet aan de orde.
De brug is echter al tien jaar onderwerp van discussie. Toen
bracht onderzoek aan het licht dat
de fundering van de ophaalbrug in
een slechte staat verkeerde en dat
er sprake was van softrot van de
houten funderingspalen. Om problemen te voorkomen, zijn toen de
landhoofden gestabiliseerd.
Vorig jaar is er opnieuw onderzoek
verricht naar de staat van de Ellerhuizerbrug. Uit dit onderzoek is
naar voren gekomen dat het bewegingswerk, de draaipunten van de
val (het beweegbare gedeelte) en
de balansdraaipunten niet aan de
normen voldoen. In de huidige
staat is het niet gegarandeerd dat
de draaipunten de val kunnen dragen. Dit kan een onveilige situatie

opleveren voor het vaarwegverkeer. Verder is gebleken dat de
houten fundering weliswaar aan
de veiligheidsnormen voldoet,
maar dat er wel sprake is van
voortschrijdende aantasting van
het materiaal. Dit kan mogelijk
ook weer effect hebben op de werking van de bovenbouw van de
brug. Omdat de veiligheid en gebruikszekerheid van de brug
steeds verder afnemen, is besloten
alles wat niet deugt aan de brug te
vervangen. Als alles volgens plan
verloopt, gaat deze klus eind dit
jaar van start. De kosten bedragen
bijna 1 miljoen euro. De brug is eigendom van de provincie.

Men heeft de routes samengesteld
voor toeristen die het bevingsgebied bezoeken. Dit jaar is er door
corona en de recente aardbevingen meer interesse in de provincie
Groningen, de GBB besloot daarom de toerist te voorzien van meer
informatie over de gaswinning en
de gevolgen daarvan. De belangenvereniging vindt het belangrijk om
mensen te informeren over de gaswinningsproblematiek in Groningen. Vaak weet men er het fijne
namelijk niet van, vindt de GBB.
De wandelroute Verloren Erfgoed
heeft een lengte van ruim 18 kilometer en loopt van Loppersum
naar Uithuizermeeden. De route
Breuklijnen is met een lengte van
ruim 37 kilometer geschikt voor
fietsers. Loppersum, vorige week
nog het epicentrum van de zwaarste beving van dit jaar met een
kracht van 2.7 op de schaal van
Richter, is het vertrekpunt. De route Gas Geven is een aanrader voor
automobilisten en motorijders,
heeft een lengte van bijna 120 kilometer en heeft Groningen als vertrekpunt. De routes leiden onder
meer langs gesloopte huizen, wisselwoningen, versterkte woningen,
gaslocaties, monumentale panden,
kerken en rijksmonumenten.
Tijdens het verspreiden van de
eerste routebeschrijvingen werd
er in Loppersum enthousiast gereageerd door zowel toeristen als
winkeliers. Op sommige plekken
moeten de beschrijvingen zelfs alweer aangevuld worden.
Ook schrijver en programmamaker Rik Zaal vindt het een goed
initiatief: ,,Het is een erg goed idee
van de onvolprezen Groninger Bodem Beweging om een aantal routes door het aardbevingsgebied
voor te stellen aan reizigers die
wel eens willen zien hoe het er bij
staat in het zwaar getroffen Groninger land. En dan blijkt dat het
niet alleen kommer en kwel is
daar, maar dat er veel te genieten
valt tussen de gestutte en gescheurde bouwwerken door. Ten
eerste van het landschap natuurlijk, dat ooit door schrijver Gerrit
Krol als volgt is getypeerd: ‘Het
landschap is rationeel en eentonig,
doch van een adembenemende
schoonheid.’ Maar ook van de
grootste verzameling romaanse
kerken van Europa. Kerken, die
dankzij de Stichting Oude Groninger Kerken allemaal te bezichtigen
zijn.”
De routes zijn op de website van
de GBB te vinden en staan even-

eens op de site van Routebureau
Groningen. De papieren beschrijvingen zijn bij diverse campings
en horecagelegenheden in het gebied te vinden. Ook kan de route
bij verscheidene VVV-punten opgehaald worden. Op de ramen van
het GBB-kantoor aan de Stationslaan 8 in Loppersum hangen posters met daarop een QR-code. Via
die code komt men met de mobiele
telefoon op de digitale routebeschrijvingen uit.

Activiteitenweek
in zwembad Leens

Een deel van de schutting die tegen de muur van het kerkhof is
geplaatst (archieffoto).

’Hogeland moet optreden
tegen schuur en schutting’
WINSUM - Erfgoedvereniging
Heemschut wil nog steeds dat
de gemeente Het Hogeland optreedt tegen een illegaal gebouwde schuur met schutting
tegen de muur van het rijksmonumentale kerhof van Bellingeweer in Winsum. De gemeente
kiest echter voor legalisatie.
Dat pikt de erfgoedvereniging
niet. Men heeft gisteren een bezwaar tegen de legalisatie ingediend. ,,Het Hogeland kiest voor
de makkelijke weg. Maar dat zal
geen gemakkelijke weg voor de gemeente worden’’, laat Heemschut
strijdlustig weten.
De zaak loopt al jaren en een oplossing komt maar steeds niet in
zicht. In september 2018 is er vanuit de gemeenteraad van Winsum
opheldering gevraagd over hoe het
kon gebeuren dat er een schutting
met bijgebouw is geplaatst tegen
de muur van het kerkhof. Naar
aanleiding van schriftelijke vragen

Auto van de weg bij Roodehaan

WARFHUIZEN - Een automobilist is maandagavond van de Roodehaansterweg tussen Saaksum en Warfhuizen geraakt. De bestuurder is
door de brandweer van Oldehove uit het voertuig bevrijd. Een tractorbestuurder had de auto
op zijn kop in de sloot zien liggen en belde direct

LEENS - Zwembad De Marne in
Leens organiseert volgende week
een activiteitenweek. Het programma is onder meer gevuld met
survival, een zeemeermindag, demonstraties van de brandweer, discozwemmen en kanoën.

112. Volgens de politie heeft de automobilist een
flauwe bocht over het hoofd gezien. De man was
gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. Foto:
Ingmar Vos.

vanuit de raad heeft de gemeente
toen erkend dat er een vergunning
had moeten worden aangevraagd.
Vorig jaar april constateerde
Heemschut dat de schutting en het
bijgebouw er nog steeds staan.
,,Bovendien zijn nog andere zaken
naar voren gekomen. Er is een carport bij gebouwd. Er is lattenwerk
op de muren van het kerkhof bevestigd. Er heeft ontgronding van
zo’n twintig tot dertig centimeter
plaatsgevonden ter egalisatie van
de ondergrond van de carport. Dit

brengt mogelijk de stabiliteit van
de muur in gevaar en dient door
deskundigen onderzocht te worden. Verder is aan de zuidzijde een
twee meter hoge schutting geplaatst. Met een brief hebben we
de gemeente Winsum toen gevraagd op te treden tegen de
schuur en de schutting’’, stelt
Heemschut. Volgens de gemeente
Het Hogeland valt het allemaal
wel een beetje mee. Men wil alles
legaliseren. De erfgoedvereniging
denkt daar dus anders over.

2 - Donderdag 23 juli 2020

Donderdag 23 juli 2020 - 3

Genieten van Groningen
in een elektrische deelauto

Noord-Groninger
uitjes doen
gooi naar titel
NOORD-GRONINGEN - Een aantal Noord-Groninger attracties
doet dit jaar een gooi naar de titel
Leukste uitje van Groningen 2021.

NOORD-GRONINGEN - MobiNoord en Groningen Connect
hebben een toeristische route
ontwikkeld, die gereden kan
worden met een elektrische auto. Onderweg kan genoten worden van het Groninger landschap én horen de inzittenden
verhalen horen over bijzondere
locaties.

In totaal zijn er twaalf attracties in
de race voor de titel. Dat zijn Familiepark Nienoord in Leek, Zeehondencentrum Pieterburen, DoeZoo-Insektenwereld in Leens,
Thermen Bad Nieuweschans, Adventurepark Waddenfun in Weheden Hoorn, het Groninger Museum
in Groningen, Vesting Bourtange,
Wonderwereld in Ter Apel, de
Zeehondentocht vanuit Lauwersoog, ’t Blôde Fuottenpaad in Opende, subtropisch zwemparadijs Tropiqua in Veendam en Dinopark
Landgoed Tenaxx in Wedde.
Een vakjury heeft de top-12 vastgesteld. Nu is het aan de leden van
de ANWB. Zij kunnen hun stem
uitbrengen via www.anwb.nl/verkiezing. De winnaar wordt begin
volgend jaar bekend gemaakt.

De route voert onder andere door Onderdendam (foto A. Scholtens).

Wierde en Dijk wil
meer natuur op het erf
NOORD-GRONINGEN - Het bestuur van Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuuren landschapsbeheer Noord-Groningen, is bezig om een project
van de grond te krijgen om
meer natuur op het erf te realiseren. Boeren en buitenlui kunnen actief aan de slag om hun
erven en tuinen natuurvriendelijker te maken. Wierde & Dijk
is van plan workshops te organiseren over het ecologisch inrich-

ten en onderhouden van erven
en tuinen en het snoeien van
fruitbomen. Er komen tuinadviezen op maat, excursies naar boerenerven en praktijkdagen om
zelf te leren hoe het erf onderhouden kan worden. Binnen het
project kunnen met subsidie
streekeigen beplanting, bijen- en
vlinderplanten en fruitbomen
worden aangeschaft. Wierde &
Dijk hoopt binnenkort de financiering rond te krijgen.

Van de nieuwe meldingen kwamen er 110 uit de directe omgeving van het epicentrum van de beving bij Loppersum, die een kracht
van 2.7 op de schaal van Richter
had. Het gaat dan om een gebied
met een straal van 5 kilometer van
het epicentrum. In de twee weken
daarvoor ontving het IMG 4
schademeldingen uit dat gebied.
Met 1.463 nieuwe meldingen is de
instroom veel hoger dan voor de
coronacrisis. Toen lag de instroom
gemiddeld op 800 meldingen per
week. Deze hoge instroom heeft
ook effect op de verwachte doorlooptijd. Die is op dit moment 258
dagen. Dat is circa 8 maanden en
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daarmee 2 maanden langer dan
het maximum waar het IMG naar
streeft. Men wil dit oplossen door
het aantal schade-opnames dat wekelijks wordt uitgevoerd te verhogen.
Er werden vorige week week 707

De mishandeling heeft plaatsgevonden tijdens de wedstrijd Nieuweschans tegen Farmsum op 20
april vorig jaar. Beide ploegen waren nog volop in de race voor het
kampioenschap. Er stond dus echt
wat op het spel. Nadat Farmsum
uit een vrije trap had gescoord,
ging het helemaal mis in het grensdorp. Spelers en toeschouwers belaagden de Stedumer omdat ze
vonden dat het doelpunt had moeten worden afgekeurd. Van Leeuwen werd niet alleen verbaal,
maar ook fysiek belaagd. Hij werd
onder meer geschopt en in zijn nek
geslagen. Nadat de leidsman weer
was opgekrabbeld, deelde hij drie
rode kaarten uit. Daarna staakte
hij het duel.
Van Leeuwen heeft alles wat er
zich tijdens het duel heeft afgespeeld op papier gezet. Dat rapport was voor de aanklager ama-

besluiten genomen waarmee 780
schademeldingen werden afgehandeld. Bij 55 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het
IMG kent bij 94,5 procent van de
schademeldingen voor fysieke
schade een schadevergoeding toe.

teurvoetbal van de KNVB aanleiding om een onderzoek in te stellen. Zijn conclusies waren duidelijk. Nieuweschans werd gestraft
en kreeg vier punten in mindering.
Daarnaast kreeg de club een boete
van 400 euro. De club schorste de
speler die geschopt en geslagen
heeft voor de rest van het seizoen.
De aanklager zette de schorsing later om in een uitsluiting van vijftien maanden.
Van Leeuwen heeft ook aangifte
bij de politie gedaan, maar de officier van justitie ging aanvankelijk
niet tot actie over. Er zou sprake
zijn van onvoldoende bewijs. Videobeelden die van het duel gemaakt zijn, laten echter precies
zien en horen wat er allemaal gebeurd is.

Hogeland on the Move is een initiatief van onder meer Beweegteam Het Hogeland, Huis voor de
Sport Groningen, Mensenwerk Hogeland en Jongerenwerk Barkema
& De Haan. Men startte vorige
week met kanoën. De belangstelling was prima. Tachtig kinderen
en jongeren hebben een tochtje
gemaakt.
,,Maandag trapten we af bij Energiek in Wehe-den Hoon’’, vertelt
Kimberley van Oossanen van Mensenwerk Hogeland. ,,Het was
prachtig weer. Er werd zelfs nog
gezwommen bij de sluis. De deelnemers en de begeleiders hebben
genoten. De volgende dag was het
een stuk minder. We startten toen
bij camping Marenland in Winsum. Tien minuten na de opening
brak de hemel open en en begon
het verschrikkelijk te regenen.
Maar iedereen heeft de tocht uitgevaren. Geen kind heeft geklaagd. Dat was geweldig. Donderdag waren we te gast bij de Maarlandhoeve in Uithuizen. Er waren
32 deelnemers. Dat is een geweldig aantal. Het was droog met af
en toe wat zon. We kijken terug op
een zeer geslaagde eerste week.’’

De Werkgroep Herdenking Treinramp heeft van de gemeente Het
Hogeland te horen gekregen dat er
in verband met de corona-richtlijnen maximaal dertig personen bij
de herdenking aanwezig mogen
zijn. ,,Met de familieleden van de
bij de ramp overleden personen
zitten we al op dat aantal. We verzoeken een ieder die van plan was

Spelletjesmiddag
voor jeugd Leens
LEENS - Dorpsbelangen Leens
organiseert woensdag 5 augustus van half twee tot vijf uur
een spelletjesmiddag voor kinderen van zeven tot en met
twaalf jaar. Het evenement
vindt plaats op het grasveld aan
de Van Iperensingel. Aanmelden is verplicht en kan via
dorpsbelangenleens@gmail.com.

Deze week staat Hogeland on the
Move in het teken van pannavoetbal. Daarna volgen nog weken met
een nerftoernooi (oorlogje spelen)
en longboarden (een soort skateboarden). Meer informatie is te
vinden op de Facebook-pagina van
Mensenwerk Hogeland.

Het kanoën was in Uithuizen populair.

Programma Donkerte gaat
toerisme Waddenregio stimuleren
LAUWERSOOG - Het project
De Donkerte van het Waddengebied, waarvoor onlangs het
startsein werd gegeven in Lauwersoog, gaat vier jaar lang het

toerisme in de Waddenregio stimuleren.
Het is een programma om bewoners, recreanten en toeristen de
duisternis van het Waddengebied

Van Leeuwen, die zeer ontstemd is
dat de voetbalvereniging Nieuweschans en de betreffende speler
nooit hun excuses hebben gemaakt, diende vervolgens een
klacht in bij Justitie. Dat had succes. Het gerechtshof heeft besloten
dat er alsnog rechtsvervolging van
de Nieuweschans-speler moet
plaatsvinden. Concreet houdt dit
in dat het Openbaar Ministerie opnieuw onderzoek moet doen en de
zaak voor de rechter moet brengen.

Geen publiek welkom
bij herdenking ramp
WINSUM - Bij de herdenking
van de treinramp van 25 juli
1980 in Winsum is zaterdag
geen publiek welkom.

tot 200 kilometer en de route bedraagt circa 110 kilometer. Meer
informatie is te vinden op mobinederland.nl.
Deze zomer-actie is voor Groningen Connect en MobiNoord de eerste samenwerking en proef om te
ervaren hoe rijders de app en route gaan gebruiken. Ze hebben samen met een aantal toeristische organisaties verkend of dit soort thema-routes een kans kan zijn om
eco-toerisme en toerisme in eigen
land op een creatieve wijze vorm
te geven. Vanuit diverse gemeenten en organisaties is al aangegeven dat een uitbreiding naar andere routes en groene arrangementen met ook fietsen en boten, hun
interesse heeft.

NOORD-GRONINGEN - Kinderen en jongeren van zes
tot en met achttien jaar uit de gemeente Het Hogeland
hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen. Voor
hen is er Hogeland on the Move. Het evenement is vorige
week van start gegaan en kan nu al een succes genoemd
worden.

Arbiter haalt zijn gelijk
STEDUM - Voetbalscheidsrechter Jan van Leeuwen uit Stedum is door het gerechtshof in
het gelijk gesteld. Hij wil dat
de speler van vv Nieuweschans
die hem geschopt en geslagen
heeft niet alleen door de
KNVB wordt geschorst, maar
ook stafrechtelijk wordt vervolgd.

In totaal staan er negen elektrische deelauto’s klaar op de stationlocaties Zuidhorn, Winsum, Uithuizen, Leek, Marum en Grootegast.
Reserveren kan met de MobiApp.
De auto waarmee gereden wordt is
de Nissan Leaf en die heeft ruimte
voor een gezin met vier personen.
De auto heeft een bereik van 180

Hogeland on the
Move is een succes

Bevingen zorgen voor bijna
1500 nieuwe schademeldingen
NOORD-GRONINGEN - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft vorige
week het hoge aantal van 1463
nieuwe schademeldingen ontvangen. De drie flinke bevingen van vorige week, met onder meer Loppersum en Startenhuizen als epicentrum, zijn
daar mede debet aan.

De route voert door de gemeenten
Westerkwartier en Het Hogeland
en doet plaatsen aan als Aduard
(klooster), Leens (Verhildersum),
Noordpolderzijl, Warffum en de
Eemshaven. Wie via de MobiApp
een rit boekt in een van de elektrische deelauto’s, ontvangt gratis
een toegangscode voor deze toer.
Deze route was tot nu exclusief
voor de bustour The Grone die
echter vanwege corona niet gereden wordt. Om toch een leuk alter-

natief te bieden voor de vakantie
in eigen land, ontstond dit aanbod.
De route en de bezoeklocaties kan
naar eigen interesse worden aangepast. Onderweg biedt The Grone
app interessante informatie over
het landschap, gebouwen, de natuur en onder andere het thema
water. Ook is er een verhalenverteller die de deelnemers al rijdend
een inkijkje geeft in de rijke historie. Er zijn diverse stops te maken
bij musea, mooie fotoplekken, molens of dorpjes als Ezinge en Niehove.

de herdenking bij te wonen dan
ook thuis te blijven’’, vertelt werkgroeplid Lou Guikema.
Op 25 juli 1980 botsten ‘s morgens
in zeer dichte mist twee treinen
van het type Blauwe Engel ter
hoogte van de Voslaan in Winsum
frontaal op elkaar. De klap was
enorm. Er waren 9 doden en 21 gewonden te betreuren. De werkgroep zal zaterdag, in aanwezigheid van wethouder Harmannus
Blok en nabestaanden, bloemen
leggen bij het monument dat in
2005 op de plaats van het treinongeluk is gerealiseerd.

De Jan en Titia Visser sleept het jachtje naar de Eemshaven.

Paniek aan boord jacht:
KNRM brengt redding
EEMSHAVEN - De redders van
de KNRM in de Eemshaven
zijn zondagavond uitgerukt
voor een zeiljacht dat op de
Eems in de problemen was geraakt. Hierdoor was er aan
boord van het bootje paniek
ontstaan.
De centralist van het Kustwachtcentrum had steeds telefonisch
contact met de vier opvarenden en
probeerde van alles om de gemoederen wat tot bedaren te brengen.
Het 7,5 meter lange zeiljacht werd

door de wind steeds tegen de Doekegatplaat gezet wat harde klappen opleverde. Toen er ook nog
een stag, een dik touw, brak en de
mast daardoor instabiel werd, was
de paniek compleet.
Aan boord van het jacht had men
geen marifoon, navigatiemiddelen
en zwemvesten. Omdat de opvarende dachten dat de zeilboot zou
omslaan of tegen de zandbank kapot zou slaan, zat men flink in de
piepzak of het avontuur wel goed
zou gaan aflopen.
De bemanning van reddingboot
Jan en Titia Visser was echter na

zo’n tien minuten na de melding al
ter plaatse. De redders stelden
snel orde op zaken. Ze namen het
jachtje mee naar de Eemshaven.
Het bootje werd hier afgemeerd,
waarna de opvarenden werden
meegenomen naar het reddingstation. ,,Uit gesprekken daar bleken
de jachteigenaren onervaren zeilers te zijn. De redders hebben de
zeilers op het hart gedrukt dat zij
eerst alles in orde moeten gaan
maken om veilig het water op te
kunnen gaan’’, aldus Karla Knol
van het KNRM-station Eemshaven.

te laten ervaren en nieuwe toeristen naar de Waddenkust te trekken. Het programma is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Groningen, Friesland en
Noord-Holland, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Het programma beslaat de hele
Waddenkust van Den Oever tot
aan de Eemshaven, inclusief de eilanden Schiermonnikoog en Terschelling. Binnen het programma
zijn er projecten om de nachtnatuur te versterken, zoals onder
meer Wad een Nachtleven in De
Waadhoeke. Dit project richt zich
op verbetering van leefomstandigheden voor nachtflora en -fauna en
het behoud van donkerte en herstel van biodiversiteit in het Waddengebied. Bewustwording van het
belang van duisternis bij inwoners
en toeristen is ook onderdeel van
dit programma. Verder zijn er projecten om de nacht te beleven, bijvoorbeeld met de expositie Op pad
door nacht en dag bij het Wieringer
Eilandmuseum, sterrenkijkavonden in de nieuwe sterrenwacht die
momenteel in aanbouw is in Lauwersoog en nachtwandelingen bij
Dark Sky Park Lauwersmeer.
Ook zijn er projecten om bewustwording, kennis en beleving van
de duisternis en nachtflora en -fauna in het Waddengebied te stimuleren en ondersteunen. Er wordt
bijvoorbeeld door de RUG gewerkt aan een duisternis meetnetwerk, met lichtmeters op geselecteerde vaste plekken in het Waddengebied die zorgen voor continue monitoring, en een mobiel netwerk met behulp van uitleenbare
meetapparatuur. Ook komt er een
Nachtalmanak van alle nachtlocaties en -activiteiten, het opleiden
van natuurgidsen om nachtexcursies te begeleiden en het ontwikkelen van producten met en voor lokale toeristische ondernemers.

Pluktuin in
Eenum open
EENUM - De pluktuin in Eenum
gaat zaterdag weer open voor boeketverkoop. Bezoekers zijn tussen
13.00 en 16.00 uur welkom bij het
dorpshuis aan de Schansweg. Voor
het eerst dit seizoen zal het dorpshuis geopend zijn. Men kan op het
terras terecht voor een hapje en
een drankje.
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Rondje

MIDDELSTUMKANTENS
tussen het gewone volk door te lopen om in hun herenbank te kunnen gaan zitten. Verschil moest er
zijn, nietwaar?
We besluiten de Kerkstraat te nemen en komen uit op de Langestraat bij het oude gemeentehuis
van Kantens. Links staat het dorpshuis ’t Schienvat en rechts het oorlogsmonument van Kantens. Hierop staan de namen van vijf verzetsstrijders die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vanuit het oude gemeentehuis
klinken kinderstemmen. Het markante gebouw aan de Langestraat

de Groninger Kunstkring De
Ploeg. We zien een prachtig schilderij van Jan Altink uit 1925. Bekend is dat deze ploegschilder in
de jaren 1912-1919 in Middelstum
aan de Avondtekenschool docent
was. Het is een zomers tafereel
met arbeiders aan het werk op het
land. Het hooi wordt geladen op
de wagen, getrokken door Het
Witte Paard, zoals het schilderij
heet. Op de achtergrond een grote
boerenschuur met een grote en
een kleine toegang. Het kleurgebruik is expressionistisch, fel oranje, groen, geel en paars. Zou Jan

Het Boterdiep
met het schip
Kantens.
Inzet: Hotspot
De Ploeg.

I

NOORD-GRONINGEN - Teun
Juk heeft opnieuw een wandeling door Noord-Groningen gemaakt. Deze keer gaat zijn verhaal over een rondje Middelstum-Kantens.
door Teun Juk
Soms kun je dicht bij huis een verrassende wandeling maken. Met
dreigende luchten in het vooruitzicht deden we op een zondagmiddag in juli een rondje MiddelstumKantens. Een wandeling door
enerzijds het open weidelandschap, het oude cultuurlandschap
rond de westelijke rand van de Fivelboezem met daarop de wierden
Middelstum, Toornwerd en Kantens en anderzijds de lijn die getrokken wordt door het 17e-eeuwse Boterdiep. We parkeerden onze
auto op de parkeerplaats aan de
Oosterburen, de rand van het Middelstumerbos. Dit dorpsbos is in de
jaren 1984 en 1994 aangelegd.
Landschappelijk is het verbonden
met de oprijlaan naar het borgterrein van Ewsum.

Borgterrein Ewsum
Vanaf de parkeerplaats lopen we
over de oprijlaan naar het borgterrein van Ewsum en komen uit bij

de theeschenkerij. Hier verbleven
we enige tijd.
Op een tafel in het schathuis ligt
een prachtig boekje, geschreven
door Reint Wobbes over Ewsum.
De borg en zijn bewoners. Als liefhebber van Groningse historie
mocht ik er een gratis meenemen,
een geschenk van het SNSfonds
Middelstum. Mijn complimenten
voor auteur en Fondsbestuur! Uit
het boekje blijkt dat het borgterrein en de opstallen sinds 2011 in
eigendom berusten bij Het Groninger Landschap. Volgens het informatiebord van Staatsbosbeheer en
de gemeente Loppersum bij de oprijlaan zijn de opstallen in erfpacht uitgegeven aan de Groninger Borgenstichting. Het wordt dus
hoog tijd dat het informatiebord
wordt vernieuwd. Dat lijkt mij een
mooi afscheidscadeau van de gemeente Loppersum aan de inwoners van Middelstum. Maar ja,
daar ga ik niet over.
Wat ik geweldig vind, is dat het
werkvoorzieningsschap WerkPro
een rol speelt bij de theeschenkerij en het terreinbeheer. Zo is er
een prachtige kruidentuin die door
mensen van WerkPro onderhouden wordt. Je kunt er zelfs plantjes
kopen. We nuttigen er een kopje
thee en hebben in de tussentijd de
gelegenheid de in 1991 gerestau-

de lucht om vervolgens weer snel
naar beneden op hun prooi te duiken. We passeren de in het vrije
veld liggende boerderij Siewertsmaheerd. De oudst bekende bewoners waren Johan Sijwerts en
Schelte in 1495. De boerderij heeft
nu een modern voorhuis. Op de
Bredeweg slaan we rechts af richting Kantens. Bij de Flabberij zijn
twee oudere dames druk bezig hun
tuinstoelen binnen te zetten vanwege de dreigende lucht die uit
het noordwesten komt opzetten.

Kerk en gemeentehuis
reerde donjon, het restant van de
gevechtstoren van de verdwenen
borg Ewsum, te bewonderen.
Dankzij de foto’s in het boekje van
Reint Wobbes kunnen we ons een
goed beeld vormen van hoe het
hier vroeger moet zijn geweest.
We vervolgen onze weg over de
buitensingel en lopen om het schathuis en de bijzondere schuur met
het rieten dak uit 1932 heen.
Vanaf de singel hebben we in de
noordoosthoek een prachtig uitzicht op de boerderij Venoord
(Oosterburen 3) en de nabijgelegen arbeiderswoning. De aardappels staan nog volop in bloei. Richting het noorden zien we het dorpssilhouet van Kantens en de boerderij Nienoord. We lopen over de
hoog liggende singel, het lijkt wel
dijk, naar het Boterdiep en gaan
vervolgens rechtsaf richting de
Toptil.

Toornwerd

De kloktoren van Toornwerd.

Gezicht op Kantens en boerderij Nienoord.

We lopen over de Toptil en steken
de Molenweg, de N998 over. Via
de Toornwerderweg en de W.J.
Dethmersweg gaan we naar het oude kerkhof met de vrijstaande
klokkentoren van Toornwerd. In
de omgeving van het kerkhof zagen we diverse groene bordjes met
gedichten in het Gronings. Het is
één van de vele kerkhoven zonder
kerk in de provincie Groningen.
Toornwerd is een oude wierde er
werd al vanaf 500 voor Christus gewoond. De ongeveer vijf meter hoge wierde werd in de jaren 18931906 gedeeltelijk afgegraven. Een
aantal hoger gelegen boerderijen
en de ossengang, de oude weg rond
de wierde, staan nog op oorspronkelijke hoogte. Je zou kunnen zeggen dat de wierde afgravers grote
happen uit de koek van Toornwerd
hebben genomen. Dat geeft anno
2020 merkwaardige hoogteverschillen. Toch is de oude radiaire
structuur van de wierde nog goed
te herkennen. Centraal op de wierde lag een oude zoetwaterdobbe,
ook wel het Feith geheten, als centrale drinkwatervoorziening. Gelukkig is het kerkhof bij de wierdeafgraving gespaard gebleven. Op
dit kerkhof wordt nog steeds be-

graven.
Eens stond op de wierde een middeleeuwse kerk, gewijd aan de heilige Catharina. De kerk was ongeveer 10 bij 24 meter groot. De kerk
werd in de 18e eeuw door brand
flink beschadigd waarna de restanten van het gebouw uiteindelijk in
1818 zijn gesloopt. De klok uit
1622 bleef echter gespaard en
werd in 1894 in de huidige kloktoren gehangen. Via een grote trap,
je kunt rustig zeggen trappartij,
kom je op het kerkhof met zijn
klokkentoren. Op de gevelsteen
van deze toren staat de naam van
de architect, E.J. de Jonge, en de
drie namen van de toenmalige
kerkvoogden: B.P. Goldhoorn, J.C.
Duursema en W.M. Wolthuis. Een
mooi bouwwerk in de stijl van die
tijd. Op de hoeken van de toren
staan vier pinakels. Wijlen Jan
Veenstra uit Uithuizermeeden
maakte er de mal voor. En zo komt
het dat in onze tuin in Hattem er
een zonnewijzer staat die veel lijkt
op de pinakels van Toornwerd.

Doorderpad
We lopen over het Doorderpad,
het pad van en naar Doord, de Groningse naam voor Toornwerd. Het
eerste deel loopt recht langs een
sloot, maar later kronkelen het
voet- en fietspad dwars door het
land richting Kantens. Waarschijnlijk een oude kadedijk die het natuurlijke beloop volgde. We hebben hier een prachtig uitzicht in alle windrichtingen. We zien de torens van Middelstum en die van
Kantens, terwijl de vergulde haan
van de toren van Toornwerd nog
net boven het geboomte uitsteekt.
Ook zien we de molen Grote Geert
van Kantens. In de verte in het
groen ligt Stitswerd. Het eerste
deel van het pad geeft een mooi
uitzicht op Middelstum en de restanten van de steenfabriek die
hier eens stond. In het landschap is
goed te zien dat hier in de omgeving flink is wat afgetiggeld om de
fraaie rode Groninger baksteen te
fabriceren. Geen bouwland maar
groenland. Het gras is gemaaid.
Veel vogels in de weilanden. Drie
jonge valkjes fladderend staand in

We gaan vanaf de Breedeweg
linksaf en lopen over een kleipad
door twee bosschages, die gescheiden worden door een perceel grasland. Rechts zien we de voetbalvelden van KRC, de Kantens Rottum
Combinatie. Ze liggen er verlaten
bij. Ik heb er vroeger wel eens tegen gevoetbald. Dan ging je op de
fiets van Uithuizermeeden naar
Kantens om te spelen tegen wat
we noemden de ‘Kantense Raus
Club’. In onze ogen wat ruwe en
soms onbeholpen voetballers. Altijd lastig om tegen te spelen.
Zo komen we uit op de Stitswerderlaan in Kantens. Via de Pastorieweg en het Pastoriepad lopen
we naar de Kerkhofsweg die helemaal rond de middeleeuwse kerk
loopt. Deze kerk was oorspronkelijk gewijd aan de heilige Vitus.
Tegenwoordig heet de kerk Antoniuskerk omdat lange tijd is gedacht dat deze heilige de schutspatroon van de kerk was. Dat is echter een vergissing. Wel zal er in de
middeleeuwen een zijaltaar in de
kerk hebben gestaan, gewijd aan
de heilige Antonius. Hoe dan ook,
de kerk van Kantens maakt indruk. Hij staat op het hoogste punt
van de wierde en heeft een indrukwekkende steunbeer die de toren
stut. De toren van Kantens begon
al vroeg over te hellen, want de
steunbeer stamt al uit de 16e
eeuw. Daarmee werd voorkomen
dat Kantens een scheve toren
kreeg zoals bijvoorbeeld in Bedum
wel het geval is. De kerk is omstreeks 1200 gebouwd en in de tweede helft van de 13de eeuw uitgebouwd in romano-gotische stijl. Op
het kerkhof zien we houten stellages vanwege het feit dat er herstelwerkzaamheden aan de graven
plaatsvinden. Het koor is recht gesloten en heeft een adelspoortje
uit 1664. Boven het poortje is het
wapen afgebeeld van de toenmalige heer van het dorp, Joost Lewe
en Petronella Coenders. Zij hadden het unieke collatierecht en
konden bij een vacature bepalen
wie er dominee in Kantens werd.
De namen van dit echtpaar staan
ook op de torenklok uit 1660.
Dankzij de eigen ingang hoefde
het echtpaar Lewe-Coenders niet

Gezicht op Middelstum.

De middeleeuwse Vituskerk in Kantens.
23 is nu een woonhuis. Het werd
gebouwd in 1919 en lijkt wel wat
op de oude gemeentehuizen van
Uithuizermeeden en Winsum van
architect Van Wissen. Architect in
Kantens was echter R. Sleumer uit
Uithuizen die in 1916 ook de
ambtswoning van de burgemeester
aan de Barmerweg in Doodstil
bouwde. Op het torentje staat in
steen: RAADHUIS KANTENS. Als
gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1990 werd het gebouw
overbodig en particulier verkocht.
In dat jaar werd de gemeente Kantens opgeheven en bij het toenmalige Hefshuizen gevoegd, later
Eemsmond en nu Het Hogeland.

Boterdiep
We lopen vanaf Kantens langs het
Boterdiep terug naar Middelstum.
Dit water werd in 1660 aangelegd
van Groningen naar Kantens. Vier
jaar later werd het ook mogelijk
om door te varen naar Uithuizen.
In die tijd was het vervoer over water met beurtschepen een enorme
verbetering. Dorpen die langs het
Boterdiep lagen, kregen een snelle
verbinding met de stad Groningen.
In Kantens zien we een prachtig
historisch vaartuig met aan beide
zijden een zwaard, één mast en
een kajuit. De naam van het schip?
Kantens! In gedachten zie ik voor
me hoe de mensen vroeger ‘mit
snikke noar stad tou’ gingen. Bij
het ontbreken van een gunstige
wind moesten de scheepjes getrokken worden door een paard. Hier
komt de naam trekpad vandaan.
Dankzij het nieuwe vaarsysteem
konden goederen en personen veel
sneller in Groningen komen dan
met paard en wagen over de modderige kleiwegen.

De Ploeg
Iets buiten Kantens steken we het
Boterdiep over en staan even stil
midden op de houten brug voor
het voet- en fietsverkeer. Ons oog
valt op een van de 25 hotspots over

Altink hier in 1925 het schilderij
gemaakt hebben, zo luidt de vraag.
Aan de overzijde van Boterdiep
wordt ons oog getrokken door een
boerderij met een grote schuur.
Het is de boerderij Molenweg 16
van de familie Pastoor, die overigens naast de grote ook een kleine
schuur heeft. Was dit de inspiratiebron?
Aan de overkant van het water
fietst een echtpaar met enige snelheid richting Kantens. De man
kijkt bezorgd naar de lucht. ‘Door
komt een beste schoever aan’, horen we hem zeggen. We moeten
voortmaken willen we nog droog
in Middelstum komen. Kort daarop komen we Geert de Vries uit
Kantens met zijn echtgenote tegen. Hij weet veel van de boerderijen in de omgeving. Zij vertellen
ons dat zij wel vaker het rondje
Kantens-Middelstum doen. Hun
huis in Kantens is te herkennen
aan de serre met de vele prachtige
bloemen. We houden het kort,
want er komt regen.
Bij de houten brug over het Boterdiep, met zicht op de molen De
Hoop, vallen de eerste regendruppels. We versnellen onze pas en
gaan linksaf. Vervolgens lopen we
over de singel langs de buitengracht naar de oprijlaan van Ewsum. Snel naar de auto voordat de
regen echt losbarst.

Tot slot
Als we richting de Lentemaheerd
in Uithuizermeeden rijden, zien
we in Uithuizen grote plassen water. We hebben geluk gehad. Ik
denk terug aan de zee van ruimte
die we tussen Toornwerd en Kantens aantroffen. Tiny Veldhuis
dichtte bij het kerkhof in Toornwerd:
Wacht mor
Ien dij zee van roemte
Pesaaiert tied
Van die en mie
Veur aiveg ien aivighhaid.
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Gratis
De beste winkelwagenmunt
die u kunt wensen
Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje
IBAN: NL64ABNA 0433 533 633

Loppersum werkt hard
aan elektrisch deelvervoer

Winsum finalist van
mooiste-dorpverkiezing
WINSUM - Winsum heeft het
tot de finale geschopt van de
ANWB-verkiezing van het allermooiste dorp van Nederland.
Winsum moet het in de eindstrijd
opnemen tegen Hollum (Friesland), Elsloo (Limburg), Oisterwijk
(Noord-Brabant) en Urk (Flevoland). Zij scoorden het best in een
top-vijftig, waarin ook de Groninger dorpen Garnwerd, Middelstum, Niehove en Zoutkamp staan.
Een jury buigt zich nu over de topvijf en gaat een winnaar aanwijzen. Juryleden zijn Wim Daniëls
(cabaretier en auteur van vele boeken, waaronder Het Dorp), Jaap
Evert Abrahamse (architectuurhistoricus en onderzoeker bij de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en Marieke Haafkens (routeexpert van ANWB Eropuit).

Men let op zaken als authenticiteit
(is het een echt dorp of meer een
museum?), ruimtelijke samenhang
(is het dorp een eenheid met een
duidelijke kern?), levendigheid (is
er dorpsleven?), streekeigenheid
(past het dorp in de omgeving?),
hoe het staat met monumenten en
in het oog springende gebouwen
en kijkt verder of de verhouding
tussen bebouwing en groen in balans is.
De winnaar wordt 17 augustus bekend gemaakt. Drie dagen later
wordt dit dorp feestelijk onderscheiden. In het ANWB-blad Kampioen, dat augustus/begin september weer verschijnt, staat een artikel over de dorpen in de top-vijf én
het kloeke boek waarin de top-vijftig mooiste Nederlandse dorpen
worden beschreven.

Meer onlinebetalingen door corona
NOORD-GRONINGEN - Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland
en de gedeeltelijke lockdown werd er meer betaald met onlinebetaalmiddelen zoals iDEAL en creditcard en minder via PIN of contant.
Na een tijdelijke terugval tijdens de gedeeltelijke lockdown liggen de totale wekelijkse uitgaven via PIN, iDEAL en creditcard sinds medio mei
hoger dan voor de lockdown. Dat blijkt uit gegevens van de Betaalvereniging Nederland. Na het begin van de gedeeltelijke lockdown is een verschuiving te zien van offline- naar onlinebetalingen. Een week later was
het aantal onlinebetalingen via iDEAL 36 procent hoger. In dezelfde periode daalde het aantal betalingen ‘ter plekke’ via PIN met 23 procent en
het aantal geldopnames met 37 procent. In de weken daarna bleef dat
verschil in stand bij PIN. Bij de geldopnames werd het verschil vanaf medio mei wat kleiner.

Verbinding in NoordGroninger kerken
NOORD-GRONINGEN - Mensen die verbinding zoeken door
yoga, meditatie, bezinning en
verstilling kunnen zaterdag 29
en zondag 30 augustus terecht
in een aantal Noord-Groninger
kerken.
Dan wordt namelijk de Yoga in de
Kerk-route georganiseerd. De kerken in Warffum, Breede, Saaxumhuizen, Warfhuizen, Tinallinge,
Stitswerd, Middelstum, Onderdendam en Usquert doen mee.
Yoga is populairder dan ooit. Behalve het volgen van een rage is erbij veel mensen de grote behoefte
aan verbinding. Juist in deze drukke maatschappij, met ook nog eens
een corona-uitbraak, kunnen veel

LOPPERSUM - In Loppersum
wordt momenteel hard gewerkt
om een goede bereikbaarheid
van de hele gemeente te realiseren met elektrisch deelvervoer.

mensen daar niet zonder. ,,We hebben elkaar nodig om ons gelukkig
te voelen, maar ook hebben we de
stilte nodig om onszelf te voelen en
stil te staan bij hoe het met ons
gaat. Velen kennen het gevoel dat
je kunt krijgen wanneer je een
kerk instapt: verstilling, spiritualiteit, verbinding met het grote, de
bron, het goddelijke. Voelen dat je
thuis komt, voelen dat je er mag
zijn, dat je goed bent precies zoals
je bent, je veilig voelen, het zijn de
basisbehoeftes van ieder mens.
Het zijn mooie thema’s binnen de
yoga en binnen het geloof’’, vertelt
Eva Sacchetto. Zij is een van de organisatoren van het evenement.
Meer informatie is te vinden op
www.yogaindekerk.nl.

I Ron Hagen en Kees van Braak op het terrein van Noordgastransport in Uithuizen.

Ron Hagen directeur
Noordgastransport
NOORD-GRONINGEN - Ron
Hagen wordt per 1 september
de nieuwe directeur van Noordgastransport BV. Hij volgt Kees
van Braak op die ruim 30 jaar
deze functie bekleedde. Van
Braak blijft nog een jaar werkzaam als adviseur om een goede overgang te waarborgen.
Noordgastransport heeft een gasbehandelingsstation in de Emmapolder bij Uithuizen. Dit station
ontvangt gas uit de Noordzee via
een uitgebreid offshore netwerk.
Na behandeling gaat het gas het
leidingensysteem van de Gasunie
in om uiteindelijk bij de Nederlandse huishoudens en industrie
terecht te komen.
Ron Hagen (1966) is geen onbekende naam in de gassector. Hij
begon zijn carrière bij Elf Petroland en via diverse internationale
functies bij Shell en Oranje-Nassau Energie is hij sinds februari vorig jaar werkzaam bij Neptune
Energy als Business Development
Manager. Hagen over zijn nieuwe
baan: ,,Ik ben trots dat ik leiding
mag geven aan deze mooie organisatie. Noordgastransport heeft een
belangrijke rol in het transporte-

ren van gas uit de Noordzee naar
de Nederlandse huishoudens en industrie. Die rol vervullen we al decennialang. Ons netwerk is echter
ook geschikt voor bijvoorbeeld waterstof. Dat betekent dat we voor
de energietransitie in Nederland
een belangrijke rol kunnen gaan
spelen.”
Kees van Braak is tevreden met
zijn opvolger. ,,Het is goed dat we
iemand gevonden hebben die
naast een gedegen achtergrond in
de gasindustrie ook oog heeft voor
de toekomstige ontwikkelingen.
De komende jaren vergen een brede visie en de wil om samen met alle betrokken partijen de beste route te kiezen. Ik ben dan ook blij
dat ik het stokje kan overgeven
aan Ron Hagen. Ik ben vol vertrouwen dat hij samen met plantmanager Kees Mark en alle andere
collega’s van Noordgastransport,
het bedrijf succesvol de toekomst
in zal loodsen.”
In de jaren dat Kees van Braak leiding gaf aan Noordgastransport
zijn er diverse mijlpalen bereikt.
Zo is er een 36 inch leiding gelegd
die nog steeds intensief wordt gebruikt. Ook is destijds van het gehele systeem de capaciteit verhoogd.

Joost Smits, projectleider Duurzaamheid en Milieu van de gemeente, legt uit wat de bedoeling
is. ,,Eind 2017 tekenden de provincies Groningen en Drenthe en
energieorganisatie Enpuls de
Green Deal Laadpalen’ tijdens de
Klimaattop Noord-Nederland. Afgesproken is dat er in totaal duizend laadpalen in de beide provincies komen. Elke laadpaal heeft
twee aansluitpunten. Op dit moment heeft de gemeente Loppersum 22 laadpalen aangevraagd en
er volgen er meer. Door het vergroten van het aantal openbare laadpalen stimuleren we de omslag
naar elektrisch rijden. Zo maken
we het vervoer groener en slimmer. We zijn nu druk bezig om hier
samen met inwoners goede plekken voor te vinden. Naast laadpalen denken we ook aan laadpleinen, waar op centrale punten in de
dorpen meerdere laadpalen komen.’’
De komst van de laadpalen brengt
nieuwe kansen met zich mee. Er is
weinig openbaar vervoer in de dorpen, sommige dorpsbewoners moeten drie kwartier lopen voor ze bij
een bushalte zijn. Deelvervoer zou
een goede oplossing zijn. Om dit te
realiseren, heeft de gemeente Loppersum een aanvraag gedaan bij
het Nationaal Programma Groningen.
,,En dat heeft succes gehad’’, vertelt Louwina Platteel. Zij is projectleider Deelmobiliteit bij de gemeente Loppersum. ,,In de zomer
van 2019 kregen we te horen dat
we vanuit Nationaal Programma
Groningen 2 miljoen euro krijgen
voor 10 jaar deelvervoer in alle 17
dorpen van de gemeente Loppersum. We zijn nu druk bezig met de
uitwerking van dit project. Dit
doen we als gemeente samen met
de inwoners. We hopen Lopsters te
verleiden om afscheid te nemen
van hun tweede auto. Door vervolgens een elektrische auto te delen,
scheelt dat voor de inwoner enorm
in de kosten. Bovendien wordt het
vervoer een stuk groener. Naast
auto’s willen we ook kijken naar
deelvervoer in bredere zin. Denk
daarbij aan deelfietsen, scooters of
personenbusjes.’’

De gemeente Loppersum heeft de
ambitie om in 2030 onafhankelijk
te zijn van fossiele brandstoffen.
,,Daar dragen deze auto’s aan bij.
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Daarnaast werken we met dit project aan de leefbaarheid, economische kansen en mobiliteit’’, aldus
Platteel.

De kinderen mochten zelf een ijsje bestellen bij de ijscobus.

Vakantie bij Waddenkind
LEENS - De peuters van Waddenkind in Leens die deelnemen aan het programma Voorschoolse Educatie (VVE) mochten in de zomervakantie twee
weken extra naar de peutergroep.
Op deze manier konden de kinderen een beetje van de tijd inhalen
die ze tijdens de sluiting van de
kinderopvang vanwege de coronauitbraak hadden gemist. In de
herfstvakantie mogen deze kinderen opnieuw extra dagen komen.
Het
VVE-vakantieprogramma
werd gecombineerd met dat van

de combigroep van de peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang in
Leens. Het thema was Vakantie.
Het boek Boer Boris gaat naar zee
stond centraal. Een van de themavragen was: wat heb je nodig om
in een tent te slapen? Er stond een
tentje in de speelzaal en de kinderen hebben meegeholpen om een
luchtbed op te pompen. Bij de tent
en het luchtbed horen natuurlijk
ook een slaapzak en allerlei andere vakantiespullen.
Iedere dag was er iets lekkers bij
de lunch. En als afsluiter kregen
de kinderen een ijsje dat ze zelf
mochten bestellen bij de ijscobus.

Verhalen Mulder verschijnen in boekvorm
WARFHUIZEN - De verhalen die Dieuwer Mulder-Groenewoud 25 jaar
lang voor dorpskrant Rond de Wier in Warfhuizen heeft geschreven, verschijnen binnenkort in boekvorm. Dankzij een crowfundingsactie onder
de inwoners van Warfhuizen is dit financieel mogelijk geworden.
Hierdoor konden veertig verhalen, rijkelijk voorzien van illustraties, gebundeld worden in het boek Vrouger, dat als ondertitel draagt Opgroeien
in een groot arbeidersgezin op het Hogeland. Op lichtvoetige en anekdotische wijze brengt Mulder, in het verleden correspondent van de Ommelander Courant, herinneringen tot leven. Luchtig vertelt zij in de verhalen
in deze bundel over het alledaagse leven van de periode tussen 1940 en
1960. Van hoe het leven toen was in Warfhuizen en omstreken.
De boekpresentatie vindt zaterdag 1 augustus plaats in dorpshuis De
Warf in Warfhuizen. De bijeenkomst begint om 17.00 uur. Zolang de voorraad strekt zijn de boeken hier voor tien euro te koop.
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Veel aanmeldingen van
leverdonoren bij UMCG

INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redaktie bekend zijn.

GRONINGEN - Bij het UMCG
hebben zich de afgelopen weken een zeer groot aantal potentiële leverdonoren gemeld.
Deze hausse aan aanmeldingen
is het gevolg van de publiciteit
over twee jongens die dringend
een nieuwe lever nodig hebben.

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

Geen rondweg
maar ontsluitingsweg
In de Ommelander Courant van 20
juli wordt in een bericht over de
verhuizing van fruitbomen van Bedum naar Roodehaan gesproken
over de nieuwe rondweg. Het is
een hardnekkig misverstand en
het duikt steeds op in de berichten
rondom de ontsluitingsweg. De
nieuwe ontsluitingsweg vanaf de
Sint Annerweg met een tunnel on-

Auto-wiki voor vragen
over elektrisch rijden
NOORD-GRONINGEN - Wat zijn
de kosten van een elektrische auto? Hoe lang duurt het opladen?
Wat is de actieradius? Alle antwoorden op deze vragen zijn te
vinden op nederlandelektrisch.nl
Deze auto-wiki biedt een overzicht
van veelgestelde vragen én antwoorden over onder meer gebruikskosten, CO2-uitstoot, opladen en de productie van accu’s.
De veelgestelde vragen en antwoorden zijn zorgvuldig samengesteld door ANWB en Milieu Centraal in samenwerking met een
groot aantal partijen, onder wie de
Bovag en RAI Vereniging en het
ministerie voor Infrastructuur en
Milieu. Elke vraag heeft zowel een
beknopt als een meer gedetailleerd antwoord. De vragen en antwoorden worden tenminste elk
half jaar geactualiseerd op basis
van nieuwe inzichten. Ze zijn onderverdeeld in vier categorieën:
kosten, opladen, milieu en actieradius. De website vraagt gebruikers om ontbrekende vragen of
nieuwe onderzoeken te melden.
Op nederlandelektrisch.nl is nog
meer informatie te vinden over
elektrisch rijden, zoals over subsidie en financiering, autotests en
laadinfrastructuur. Het kennisplatform is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

der de spoorlijn door en de nieuwe
weg vervolgen naar de ingang van
de fabriek van Friesland Campina.
Daarvoor moeten bomen en struiken en een boerderij wijken. Was
er in het verleden maar een plan
uitgewerkt om een rondweg te
creëren. Dan waren de bewoners
van de nieuwe wijk Ter Laan ook
blij.
Henk van der Velde
Bedum

Volgens staatssecretaris Mona
Keijzer van Economische Zaken
blijkt uit cijfers van de Consumentenbond dat meer dan de helft van
de Nederlanders ooit wel eens een
cadeaubon heeft laten verlopen.
,,Ze komen er bijvoorbeeld op het
moment van besteding achter dat
ze te laat zijn en de waarde van de
bon weg is. Veel mensen storen
zich hier aan en daarom is het
goed dat ze met dit wetsvoorstel

UITHUIZEN - De Uithuizer voetbalvereniging Noordpool heeft de bingo-avond zaterdag ondanks corona toch doorgang kunnen laten vinden. Het werd een buitenbingo, waarbij de deelnemers op de tribune bij het hoofdveld plaatsnamen (foto). De belangstelling was midden in vakantietijd prima.
Liefst 35 enthousiastelingen wisten de weg naar de club te vinden. Gezien het succes denkt Noordpool
aan een tweede editie van de buitenbingo.

Bijna helft Nederlanders
bezorgd over de droogte
NOORD-GRONINGEN - Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort.
Dat blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen.
68 procent van de Nederlanders
geeft verder aan weleens last te
hebben gehad van problemen door
de droogte. Mensen die zich zorgen maken over de droogte denken daarbij vooral aan de gevolgen voor de natuur, mislukte oogsten en uitdroging van dijken. Ook
na een regenachtige start van de
zomervakanties kampen de natuur
en de landbouw nog altijd met de
droogte. Dit is niet voor het eerst.
De afgelopen jaren waren extreem
droog.
Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid
van de Unie van Waterschappen:
,,De zorgen die Nederlanders hebben over de droogte zijn terecht.
De droge zomers van 2018 en 2019
hebben zichtbaar gemaakt dat klimaatverandering bittere realiteit

Geldigheidsduur bonnen
naar minimaal twee jaar
NOORD-GRONINGEN - De korte geldigheidsduur van veel cadeaubonnen stoort veel mensen. Het kabinet wil hier iets
aan doen. Men wil de geldigheidsduur op minimaal twee
jaar stellen.

Buitenbingo bij Noordpool

langer de tijd krijgen om hun cadeaubon te gelde te maken. Ik zet
me op dit thema en bij andere onderwerpen actief in voor een eerlijke economie met voldoende bescherming voor consumenten.”
Het wetsvoorstel geldt voor alle cadeaubonnen, ongeacht wie de cadeaubon heeft aangeschaft. Ook
maakt het niet uit of het gaat om
cadeaukaarten met een saldo of
kaarten die kunnen worden ingewisseld voor een belevenis in natura of een bepaald goed.
De jaarlijkse cadeaubonnenomzet
in Nederland wordt geschat op minimaal 1,5 miljard euro. De vrijgevallen waarde van te laat of nietbenutte cadeaubonnen bedraagt
daardoor al snel tientallen miljoenen euro’s.

is in Nederland. Ook deze zomer
maken veel waterschapsmedewerkers weer overuren om de problemen door de droogte zo beperkt
mogelijk te houden.”
Bijna de helft van de ondervraagden verwacht vaker overlast te
gaan ervaren door watertekort en
44 procent is bereid zelf maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Hierbij geeft driekwart de

voorkeur aan het installeren van
een regenton. De aanleg van meer
groen wordt genoemd door ruim
60 procent.

Tegel eruit, groen erin
Gemeenten en waterschappen willen de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening
van straten en tuinen te stimuleren. Alle kleine beetjes helpen om
water beter op te slaan en vast te
houden voor droge tijden. De waterschappen juichen het gebruik
van regentonnen dan ook toe. Ook
het vervangen van tegels in de tuin
voor planten is een goede maatre-

NOORD-GRONINGEN - Ondanks het gemis van vrijheid,
gezelligheid en spontaniteit,
zijn inwoners van Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij
het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14 procent van
de Noord-Nederlanders gaat
deze zomer op vakantie in het
buitenland, normaal gesproken
is dat 60 procent. Wanneer

Noord-Nederland te maken
krijgt met de verwachte tweede
coronagolf steunt 84 procent
nieuwe lockdown-maatregelen.
Dat blijkt uit onderzoek van
het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.
70 procent van de Noorderlingen
heeft hun vakantieplannen gewijzigd vanwege de coronacrisis. Van

Noorderzijlvest werkt
aan nieuwe verordening
NOORD-GRONINGEN - Noorderzijlvest is druk bezig met de
nieuwe waterschapsverordening.
Dat is de opvolger van de oude
keur, een verordening met de regels die een waterschap hanteert
bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende bouwwerken, uit 2009. Met
de nieuwe verordening bereidt het
schap zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Met de nieuwe verordening werkt
Noorderzijlvest in de toekomst
met veel minder regels. Men verwacht dan 80 procent minder ver-

NOORD-GRONINGEN - De volgende editie van de Noord-Groninger atelierroute Hoge Noorden wordt zondag 2 augustus
gehouden. Er zijn deze keer
vijftien deelnemers.

LOPPERRSUM - Volleybalster Kirsten Wessels (foto) uit Loppersum gaat komend seizoen spelen voor eredivisionist Sliedrecht
Sport. De 21-jarige Noord-Groningse begon haar loopbaan bij LSV
in Loppersum. Via het trainingsprogramma RTC in Groningen
kwam ze bij het Talent Team terecht. Daarna maakte Wessels in
één keer de sprong van regionaal naar nationaal niveau. Er volgden twee seizoenen op Papendal, waarna de Lopster de overstap
maakte naar Alterno in Apeldoorn. Met deze ploeg haalde ze de finale van de strijd om het landskampioenschap, die verloren werd
van Sliedrecht Sport. Na dat jaar maakte Wessels de overstap naar
Team Eurosped in Vroomshoop. Daar heeft ze zich de afgelopen
twee jaar tot een vaste waarde ontwikkeld. Wessels maakte indruk
met haar aanvallend vermogen. Dat gaat ze komend seizoen in
Sliedrecht laten zien.

Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling bij levertransplantaties is
de transplantatie van een deel van
een lever van een levende donor.
Vrijwel altijd is dit een donatie
binnen het gezin, bijvoorbeeld een
vader of moeder die deel van zijn
of haar lever afstaat aan een van
hun kinderen. In de situatie van
deze beide jongens is dat om medische redenen echter niet mogelijk.
Daarom deden de wanhopige ouders een oproep aan het publiek
om zich te melden als altruïstische
of Samaritaanse leverdonor. Nog
niet eerder hebben zo veel mensen
zich aangemeld om bij leven een
deel van hun lever af te staan. Tot
nu toe melden zich per jaar slechts
enkele altruïstische leverdonoren.
Jaarlijks vinden in het UMCG 65
levertransplantaties plaats, waarbij in zo’n 20 procent van de gevallen gebruik kan worden gemaakt
van een levende donor. Het
UMCG is het enige centrum in Nederland dat levertransplantaties
bij kinderen uitvoert.

Schoonman: ,,Het weer in Nederland is steeds extremer geworden.
We zien hevigere hoosbuien, maar
ook steeds langere perioden van
droogte. Om de gevolgen hiervan
te beperken, moet Nederland klimaatbestendiger worden. Dat
moet op landelijk niveau gebeuren. Er zijn grote investeringen nodig om het land anders in te richten, maar ook op kleine schaal
kunnen kleine ingrepen helpen.
Tegel eruit, groen erin bijvoorbeeld.”

Voorzichtigheid in het Noorden
in afwachting van tweede golf

gunningen te moeten verlenen.
Men gaat dan veel meer uit van de
zorgplicht. Soms is een melding nodig en in een aantal gevallen
vraagt men nog om een vergunning aan te vragen.
Het waterschap streeft er naar om
de nieuwe verordening eind dit
jaar voor te leggen aan het algemeen bestuur. Als dat lukt, kan de
verordening begin volgend jaar in
werking treden. Dat doet men dan
nog wel onder de naam keur. De
term
waterschapsverordening
geldt pas nadat de Omgevingswet
in werking treedt. Als alles volgens
plan verloopt, zal dat op 1 januari
2022 het geval zijn.

Vijftien kunstenaars doen
mee aan atelierroute

Kirsten Wessels
naar Sliedrecht

gel om droogteproblemen te voorkomen.

In de tv-programma’s Beau en Hart
van Nederland en in verschillende
kranten werd aandacht besteed
aan de twee jongens. Hun ouders
hadden eerder via Facebook een
oproep gedaan aan potentiële donoren om zich te melden. Het is de
verwachting dat er onder deze aanmeldingen geschikte donoren zitten voor beide jonge patiënten.
Met de aanmeldingen die het
meest geschikt lijken om als donor
bij leven een deel van hun lever af
te staan aan een van beide jongetjes, gaat het UMCG een verder
screeningstraject in. Dit traject
neemt enkele weken in beslag,
waarbij onder andere gekeken
wordt naar de gezondheidssituatie
van de potentiele donoren. Uiteraard is het doel om voor beide jongens de meest geschikte donorlever te selecteren.
Het levertransplantatieteam van
het UMCG is enorm blij met het
grote aantal aanmeldingen van potentiele levende leverdonoren. Zeker nu daardoor op dit moment de
verwachting is dat beide jongens
binnen afzienbare tijd een geschikte lever kunnen krijgen.
Het UMCG wil nadrukkelijk contact blijven houden met iedereen
die zich nu heeft aangemeld als potentiele levende leverdonor. Moge-

lijk willen zij in de nabije toekomst ook voor andere kinderen
doneren die een nieuwe lever nodig hebben. Er is in Nederland een
tekort aan donororganen, waardoor er vaak lange wachtlijsten
zijn. Er overlijden jaarlijks mensen die op een wachtlijst staan
voor wie een donororgaan niet op
tijd beschikbaar is. Wellicht dat
via altruïstische donoren de pool
van levende leverdonoren de komende periode is uit te breiden en
daarmee het aantal donororganen
is te vergroten, hoopt het Groninger ziekenhuis.

De route mocht zich begin deze
maand in een goede publieke belangstelling verheugen. Vele geïnteresseerde bezoekers uit het hele
land kwamen een kijkje nemen.
De komende editie kan men in
Rottum terecht bij Kim Haaxma
met haar zeer bijzondere fotografie. Oscar de Jong uit Doodstil
maakt sculpturen in cortenstaal en
heeft als gast-exposant Fenna de
Groot. Zij maakt sieraden. In Onderdendam opent Edwin Grissen
de deuren van zijn galerie De Winkel en keramiekbouwer Jan Mulder laat kunstwerken zien in zijn
tuin. In Kantens doet Gerda Onnes
(schilderkunst) mee met haar gastexposant Minne Onnes (olieverfschilderijen). In Middelstum zijn
twee nieuwe kunstenaars te bezoeken. Het gaat om Mary Velthoen
met schilderijen, tekeningen en
sieraden en Henk Krist met olieverfschilderijen. In Huizinge opent
Josefien Alkema de deuren van
haar atelier en in Loppersum toont
Nanny ter Wiel haar werken in
olieverf en pastel. In ’t Zandt vindt
men het atelier van Marilyn Josiena (portretten in klei, steen en pot-

de ruim 30.000 ondervraagden
gaat vrijwel niemand op reis buiten de EU of naar landen met code
oranje.
Prof. dr. Lude Franke, onderzoeker bij het UMCG, vertelt: ,,Het
valt mij op dat Noord-Nederlanders voorzichtig zijn en dat een
meerderheid van de mensen voorkeur geeft aan het houden van afstand, ook los van de coronacrisis.
Dat suggereert dat de mindset in
het Noorden bijdraagt aan het naleven van de overheidsadviezen.”
Aansluitend bij de cijfers van het
RIVM van deze week verwacht 78
procent van de inwoners in NoordNederland dat de pandemie langer
duurt dan dit jaar. 67 procent verwacht een tweede coronagolf. Mocht die er komen, geeft 89
procent een voorkeur aan voor
een lockdown, waarbij door velen
gepleit wordt voor een regionale
lockdown en ander beleid voor ouderen en kwetsbaren. Bij een
tweede golf is 93 procent het eens
met het vermijden van bars, restaurants, festivals en voetbalwedstrijden. De minst populaire maatregel blijkt thuisonderwijs, met
name bij gezinnen met jonge kinderen. De motivatie om samen het
virus onder controle te houden, is
ook te zien in de bereidheid tot
vaccineren. Slechts 7 procent van
de ondervraagden geeft aan zich
niet te willen laten vaccineren.
Het Lifelines Corona-onderzoek is
een gezamenlijk initiatief van het
UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of
Public Health en Lifelines.
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Klussen maakt hongerig.

Jongeren klussen bij
Het Groen Gasthuis
WARFFUM - Een groep jongeren steekt momenteel de handen flink uit de mouwen in en
om Het Groen Gasthuis in
Warffum. Deze instelling, gevestigd in Villa Welgelegen,
gaat, als alles volgens plan verloopt, vanaf oktober zorg verlenen aan mensen met dementie.
Hiervoor worden zestien appartementen gerealiseerd.
Maud Meijer, wiens moeder bij
Het Groen Gasthuis betrokken is,
bedacht de actie. Haar studievrienden, vrijwel allemaal studenten
bouwkunde uit Delft, besloten onmiddellijk mee te doen. De groep
die bereid is deze vakantie flink te
klussen, werd vervolgens steeds
groter. Er zullen de komende weken in totaal veertig jongeren naar
Warffum komen. Ze schilderen,
ruimen het terrein op, witten plafonds, stapelen stenen en hebben
veel plezier.
De jongeren hebben hun tentjes
opgezet in de tuin van Welgelegen.
,,Wij vinden het uniek dat jongeren zich zo willen verbinden aan
een generatie die nog zo ver van

hen af staat’’, vertelt Yvonne
Brink, die de pr en communiatie
van het nieuwe zorgcentrum verzorgt.

Amateurexpositie
LEENS - Het thema van de amateurkunstexpositie, die Landgoed
Verhildersum in Leens jaarlijks organiseert, is deze keer Op Reis.
Amateurkunstenaars uit de regio
krijgen dan weer de kans hun
kunstwerk te tonen aan een uitgebreid publiek. Alle disciplines zijn
welkom. ,,Juist nu we in een periode verkeren waarin reizen moeilijk is, kunnen de deelnemers hun
verbeelding de vrije loop laten en
het publiek verrassen met een
uniek kunstwerk’’, aldus Caroline
Penris van Verhildersum. De expositie wordt van 26 september tot
en met 1 november gehouden. De
ingeleverde werken zullen tijdens
de opening besproken worden.
Amateurkunstenaars van zestien
jaar en ouder kunnen werk inzenden. Aanmelden kan tot 4 augustus.

lood) en Jos Mulders (olieverfschilderijen en etsen) en tenslotte openen keramisten Tiny en Linda Bouter de deuren van hun atelier in
Roodeschool. Bezoekers zijn tussen 12.00 en 17.00 uur welkomen.
De adressen zijn te vinden op
www. atelierroutehogenoorden.jouwweb.nl.

Excursies bij boer
ZEERIJP/STEDUM - Het kavelpad
op met de boer langs de gewassen?
Mee lopen met de boerin bij het
avondrondje langs de koeien? Het
kan deze week bij Bert Jan Huizing in Zeerijp en Annemieke
Schinkel in Stedum. Via sociale
media nodigen zij mensen uit voor
#rondjekavelpad.
Deze week wordt verspreid over
Nederland de actie Bezoek de boer
georganiseerd. Promotie-organisatie Team Agro NL is de bedenker
van het landelijke initiatief en
maakt zich sterk voor meer dialoog
tussen boer en burger. De deelnemende boeren en tuinders nodigen
de burger op hun erf uit via Twitter en Facebook. Dat gebeurt met
de hashtag #rondjekavelpad. Want
de boer zelf kan het best het verhaal over waar voedsel vandaag
komt vertellen. De avondexcursies
zijn toegankelijk via de sociale media.

Berm bloeit bij Doodstil
DOODSTIL - Langs het Maarpad, het fietspad tussen Doodstil en Uithuizen, heeft boer Vermue uit
Doodstil dit jaar een strook grond naast zijn graanveld ingezaaid met bloemenzaad. Het resultaat
mag er zijn. Voorbijgangers kunnen onder meer genieten van vlas, kamille, korenbloemen, goudsbloemen, papavers en paarse bolderik. Hilde van Heuveln uit Doodstil maakte de foto.
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SCHATKOAMER
Ollerom
wil eigen
onderkomen
Anita Valkema-Hummel
hoopt vurig op
een ruimte
waar de collectie van De
Schatkoamer
permanent tentoongesteld kan
worden.
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ULRUM - Sinds januari 2015
verzamelt een groep vrijwilligers uit Ulrum alles wat ook
maar enigszins met hun dorp te
maken heeft. Vijf jaar later
heeft de verzamelwoede zich
uitgebreid richting alle dorpen
van de voormalige gemeente
De Marne en is De Schatkoamer van Ollerom druk op
zoek naar een eigen onderkomen.
door Johan Staal
De Schatkoamer is een groep vrijwilligers die zich vijf jaar geleden
hebben aangesloten bij de Stichting Ulrum 2034. De groep bestond
aanvankelijk uit Itje Slobbema,
Bruna Steenbeek en Anita Valke-

ma-Hummel. Laatstgenoemde is
nog steeds als beheerder actief.
,,Het was al een jaar eerder dat er
plannen waren om iets te doen met
alles wat er nog aan oudheden en
bijzonderheden vanuit het dorp
Ulrum te vinden was”, vertelt Anita Valkema. ,,We hebben toen contact gezocht met Dorpsbelangen,
maar men stuurde ons door naar
Ulrum 2034. Dat project was opgezet om ervoor te zorgen dat Ulrum
in de toekomst ook een aantrekkelijk dorp blijft. Bij de stichting
werd enthousiast op onze plannen
gereageerd en nadat we in januari
2015 echt waren begonnen met het
verzamelen van krantenknipsels,
foto’s en oudheden kwamen we,
en echt dankzij de stichting, in juni van dat jaar in de voormalige
openbare school aan de Haarweg

terecht. Dit pand werd door de
projectgroep van de gemeente De
Marne gehuurd. Wij mochten een
deel van het pand gebruiken. Dat
zorgde er voor dat wij de verzamelde spullen al snel aan de mensen
konden laten zien. Daar werd heel
enthousiast op gereageerd. Steeds
vaker werden we vervolgens gebeld of aangesproken dat iemand
nog iets had gevonden wat misschien voor De Schatkoamer interessant was. Dan was het antwoord
altijd dat alles wat door mensen
wordt bewaard vaak interessant
genoeg is. Iets wat voor de een
geen waarde heeft, kan bij de ander namelijk voor mooie herinneringen zorgen. Na deze voor ons
mooie start ontstond al snel het
idee om de opzet van De Schatkoamer breder te trekken. Dit om-

dat er vanuit Ulrum raakvlakken
zijn met de ons omliggende dorpen. Zo is er het Visserijmuseum
in Zoutkamp waar natuurlijk heel
veel materiaal op dat gebied aanwezig is. Materiaal dat wij ook van
Ulrumers kregen, maar dat wij beter in Zoutkamp vonden passen.
Maar het omgekeerde gebeurde
ook”, aldus Valkema.
,,Zo hebben we ondertussen complete archieven in ons bezit, zoals
uit Visvliet, of archieven van verenigingen die niet meer bestaan.
Daar is bijvoorbeeld de voetbalvereniging UVV ’70 er een van,
maar daar is helaas ook veel van
verdwenen. Dat is natuurlijk heel
erg jammer want alles wat ooit is
weggegooid, komt nooit meer terug’’, aldus de Ulrumse, die nu met
Janneke Frik en Gerda Mulder De

Schatkoamer in goede banen leidt.
Valkema heeft het hart op de tong.
Ze zegt er stevig van te balen dat
er anderhalf jaar geleden een einde kwam aan het verblijf van De
Schatkoamer in het pand dat tot
dan door Ulrum 2034 werd gehuurd. ,,De groep mensen achter
dit project besloot de voormalige
school met ingang van 2019 niet
langer te huren. Wij als De Schatkoamer hadden toen, en ook nu
niet trouwens, niet de financiële
middelen om de huur over te nemen, zodat wij ook uit de school
moesten. Dat was niet alleen een
domper omdat iets wat steeds leuker begon te worden uit Ulrum
verdween, maar het zorgde er ook
voor dat al het materiaal opgeslagen moest worden. Zo is alles nu
verdeeld over zeven adressen om-

dat we, en we zijn ondertussen anderhalf jaar verder, op dit moment
geen locatie hebben waar we alles
kunnen laten zien. Toen we in de
school zaten, waren we op donderdagmiddag en de zaterdagen open.
Daarnaast kon men ook een afspraak voor een bezoek op een andere dag maken. Daar werd best
veel gebruik van gemaakt. We
hadden eerst het plan om alles zoveel mogelijk te digitaliseren maar
dat hebben we eerst even op de
lange baan geschoven. De prioriteit ligt eerst bij het vinden van
een geschikte ruimte waar we ook
weer tentoonstellingen kunnen organiseren en de archieven weer
ter inzage liggen. Ik hoop dat de
gemeente Het Hogeland ons wil
helpen. Wat ik begrepen heb,
komt er binnenkort een nieuwe
dorpencoördinator. Ik hoop oprecht dat er met deze nieuwe man
of vrouw een betere communicatie
tot stand gaat komen dan met de
vorige. Dat zou niet alleen goed
zijn voor De Schatkoamer, maar
voor heel Ulrum. Er is de laatste
jaren weer voldoende beweging in
het dorp en daar moet in mijn beleving wel een mooie voortzetting
aan kunnen worden gegeven’’, is
Anita Valkema duidelijk in haar
mening.
Duidelijk is ze ook over de tentoonstelling 75 jaar bevrijding, die
er hoe dan ook gaat komen. ,,Het
plan lag er om vanaf begin april tot
en met eind mei een tentoonstelling te organiseren over dit thema.
Toen we in maart met het coronavirus te maken kregen, werd al
snel duidelijk dat dit niet door kon

gaan. Maar het gezegde wat in het
vat zit, verzuurt niet, geldt ook
hier. Die tentoonstelling gaat er
komen. En helemaal nu we onlangs van Truus Hendrix uit Limburg een prachtige collage hebben
ontvangen. De collage gaat over
de oorlogsjaren die ze met haar
ouders en een broertje en zusje in
Ulrum heeft doorgebracht. Daar
waren ze, na de nodige omzwervingen, uiteindelijk terecht gekomen.
Ze kregen als evacuees onderdak
bij de familie Akkerman. Ik moet
zeggen dat toen ik de collage overhandigd kreeg, dit op mij echt heel
veel indruk heeft gemaakt. Uit de
verhalen en foto’s werd duidelijk
wat de familie Hendrix toen heeft
moeten doorstaan en wat de familie Akkerman, zoals heel veel families toen in de oorlog, voor fantastisch werk heeft verricht. En alleen daarom al is het belangrijk
dat wij als De Schatkoamer ook
deze collage kunnen laten zien in
een ruimte waar wij permanent
kunnen blijven. Wij als vrijwilligers hebben wel een aantal opties.
Daar willen we graag over in gesprek met de gemeente Het Hogeland. Heel stiekem hoop ik dan dat
de gemeente ons iets gaat gunnen.
We zijn namelijk gewoon een
groep vrijwilligers met een passie
voor alles wat eigenlijk bewaard
moet blijven. Maar dat materiaal
hoort niet in dozen op verschillende adressen thuis. Wat dat betreft
kunnen we het niet vaak genoeg
zeggen: wat voor de een rijp voor
het weggooien is, kan voor iemand
anders voor een hele mooie herinnering zorgen.”

BEELDENTUIN
Zeerijp is
weer open
ZEERIJP - Aan de rand van
Zeerijp, een eindje van de weg
af en verscholen in een prachtige boomgaard waar zelfs reeën
zich met hun kleintjes thuis
voelen, ligt beeldentuin Eenumermaar. Eigenaren Bert de
Jong en Epko Wijngaarden ontvangen hier al zo’n achttien
jaar kunstliefhebbers en toevallige voorbijgangers, want een
kopje koffie en thee, met huisgemaakt gebak, staan hier altijd klaar.

4. Samen met het Groninger Landschap legden ze hun prachtige tuin
aan, die nu gesierd wordt door
mooie hagen en fruitbomen met
oude fruitrassen, die in het najaar
kisten vol fruit opleveren. Van het
tweede huis op het erf maakten ze
een vakantiehuis dat deze zomer
alweer helemaal is volgeboekt.
,,Het is hier heerlijk zegt een van
de huidige gasten, afkomstig van
de Veluwe, tussen neus en lippen
door wanneer ze langsloopt. ,,Wij
zijn hier voor het dertiende jaar
op rij. Dat krijg je met zulke fantastische gastheren.”

door Saffira Rijkee

Met hun mooie tuin wilden de heren meer. ,,Een theeschenkerij
misschien, dachten we eerst. Tot
we in contact kwamen met Maarten Burgraaff uit Eenum. Hij wilde
zijn beelden wel in onze tuin plaatsen. En zo is het gaan rollen. Het is
een uit de hand gelopen hobby.”

Op weg naar de beeldentuin kom
je als bezoeker eerst langs een uitstalling van kleinere beelden van
onder andere keramiek van Froukje Dijkstra uit Leek, en langs de
verzameling curiosa die De Jong
veelal in Frankrijk bij elkaar
zoekt, als Wijngaarden en hij daar
in september allerlei vlooienmarkten afstruinen. Voorbij het terras
en de eerste haag in de tuin, met
een prachtige doorkijk over een
akker vol graan, bevindt zich De
kelk, van Peter Scheedler uit Ten
Boer. Het beeld, gemaakt van snippers cortenstaal, torent de lucht in
en lijkt precies op deze plek te horen. Bert heeft er al veel foto’s van
gemaakt. ,,Overdag én ’s avonds
met flits. Het graan op de achtergrond is echt een cadeautje. Dat
maakt het helemaal af.”

Uit de hand gelopen
Twintig jaar geleden kwamen De
Jong en Wijngaarden hier wonen.
De Jong, van oorsprong boerenzoon uit Jukwerd, studeerde aan
de lerarenopleiding in Leeuwarden waar hij Wijngaarden leerde
kennen. Na veertien jaar wonen en
werken in Arnhem vond het stel
zijn plek in Zeerijp, aan de Tolweg

Bert de Jong:
’Het geeft een
rijk gevoel deze
tuin’.

I

Kunstenaars
In beeldentuin Eenumermaar exposeren op het moment dertien
kunstenaars uit het hele land,
waaronder regionale kunstenaars
als Oscar de Jong en Hilde van
Heuveln uit Doodstil, Peter
Scheedler uit Ten Boer, Maarten
Burggraaff uit Eenum en Jan
Spijk uit Uithuizen, die hier elk
jaar nieuw werk exposeren. Met
nieuwe kunstenaars uit de rest van
het land legt De Jong contact via
internet en ieder jaar in oktober
op de Kunst10Daagse in Bergen.
Voor het eerst plaatste hij dit jaar
een oproepje op Facebook voor
nieuwe exposanten.

Groot kruis
Het inrichten van nieuwe exposities vindt De Jong erg leuk. ,,Dat is
altijd genieten. Ik wil elk beeld tot
zijn recht laten komen dus ik vind
het belangrijk dat elk beeld een
goede plek krijgt.” Natuurlijk zijn

er een paar speciale plekjes in de
tuin, zoals uitzichtpunt Kiek op Ainum, helemaal achterin, waar
twee cortenstaal visdiefjes van Oscar de Jong op het moment vliegen. En soms hebben kunstenaars
zelf al een plek in hun hoofd tijdens het maken van een beeld.
Bert Kremer uit Zeerijp bijvoorbeeld, die eerder achterin de tuin
tussen de fruitbomen exposeerde
met een ketting van rode glas-inlood-tranen, geïnspireerd op de
vluchtelingencrisis in Syrië. De
Jong: ,,Hij vroeg of hij die plek dit
jaar mocht reserveren. Wat maak
je dan?, vroeg ik. Maar dat wilde
hij niet zeggen. Dat vond ik lastig
uit handen geven!” Lachend: ,,En
toen kwam hij met een groot kruis.
Dat was even slikken, maar het
paste wel. Het is te koop tegen elk

aannemelijk bod, mét motivatie.
Dat het werk een goede plaats
krijgt, vindt Bert Kremer belangrijker dan de prijs.”

Druk door corona
Verder naar voren, met op de achtergrond het kruis, staat een stalen
haan die Bert de Jong zelf heel
mooi vindt. Deze haan is zo weg,
weet hij. Net als de duif helemaal
voorin de tuin. ,,Van sommige werken weet je dat gewoon.”
De fantasievogels van Peter
Scheedler die doen denken aan Pino uit Sesamstraat waren al verkocht voor ze hier überhaupt stonden. Sowieso gaat het de laatste jaren goed met de verkoop. Het seizoen is pas begonnen, maar afgelopen weekend was het drukste ooit

met zo’n veertig bezoekers op zaterdag en zeventig bezoekers op
zondag. Dankzij corona denkt hij.
,,Mensen hebben zo lang thuis gezeten. Bovendien zijn hier in de
omgeving niet veel plekken waar
je kunt zitten om een kopje koffie
of thee te drinken.”
Bij de koffie of thee serveert De
Jong de ‘schotel Eenumermaar’,
een proeverij van door hemzelf gebakken taart en cake. Koken en
bakken zijn net als kunst een grote
hobby van De Jong. Tot voor kort
was koken een deel van zijn dagelijks werk als begeleider van mensen met een verstandelijke handicap in Hoogezand. Hier bestierde
hij met vijf cliënten de keuken van
de kantine van een zorgcentrum.
Na zijn driejarige carrière in het

onderwijs heeft de Riepster altijd
als ambulant begeleider in de gehandicaptenzorg gewerkt.

Dubbele expositie
Bert de Jong maakt deel uit van de
plaatselijke commissie van Stichting Groninger Kerken die de Jacobuskerk van Zeerijp beheert.
Voor het eerst wordt dit jaar de expositie in de beeldentuin gecombineerd met een expositie in de
kerk, waar schilderijen van Lily
Hogeveen te bewonderen zijn. De
Jong: ,,In het voorjaar kregen we
voor de kerk subsidie voor het aanschaffen van expositiepanelen.
Dus ik dacht: wat zou het mooi zijn
om twee exposities te combineren.
En het werkt, veel mensen bezoeken zowel onze beeldentuin als de
expositie in de kerk.”

Het is heerlijk toeven in de beeldentuin. Pas nog kon Bert de Jong
twee jonge reetjes fotograferen
die op hun gemak in de schaduw
van de fruitbomen lagen. In het
gras naast de boomwal die de tuin
aan één kant begrenst zijn ook
vandaag sporen van reeën te zien.
De fruitbomen zorgen ook voor bezoekers op warme dagen voor schaduw. En in het najaar geven ze zoveel fruit dat De Jong blij is met
zijn grote familie, die graag fruit
komt plukken. ,,Het geeft een heel
rijk gevoel, deze tuin.”
Beeldentuin Eenumermaar is tot
en met 23 augustus iedere zaterdag en zondagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur en voor groepen op afspraak geopend. www.eenumermaar.nl.
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Winwoord: VEILINGLOKAAL

De Cederborg
Middelstum:

Zondag 10.00 uur dienst en woensdag 20.00 uur
dienst. Internationale diensten. Vertaling anderstaligen aanwezig.

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

Onderdendam:
Oosterwijtwerd:
Stedum:
Westeremden:
‘t Zandt:
Zeerijp:
Zuidwolde:

Zondag 09.30 uur ds Poot
Zondag geen dienst
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers
Zondag zie Bedum
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen dienst
Zondag geen opgave
Zondag geen opgave
Voorlopig tot en met augustus geen diensten of
vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo:
Zondag 11.00 uur mvr Van Vliet (dienst in Immanuëlkerk)
Bedum:
Zondag 09.30 uur mvr Lanting-Polkerman (uitgezonden dienst via kerktv/radio)
Huizinge:
Zondag 09.30 uur mvr Gelderloos (dienst in Johannes de Doperkerk, opgave bezoekers verplicht via pghuizinge@gmail.com)
Kantens:
Zondag 09.30 uur ds Oosterdijk (Vesper, m.m.v.
Edwin Schripsema, panfluit)
Leens:
Zondag geen opgave
Mensingeweer:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Zondag 09.30 uur prof dr Van den Brom (dienst
in Hoeksteenkerk)
Niekerk:
Zie Ulrum
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur ds Gardenier
Stitswerd:
Zie Kantens
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur ds Tiesinga (gezamenlijke
dienst in Het Anker, Uithuizermeeden)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds Tiesinga (gezamelijke
dienst in Het Anker met Uithuizermeeden en
Roodeschool). De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl
Ulrum:
Zondag geen opgave
Vierhuizen:
Zie Ulrum
Warffum:
Zondag 09.30 uur mvr dr Mooi (dienst in Sebastiaankerk)
Winsum:
Zondag geen opgave
Zandeweer:
Tot nader bericht geen dienst

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo:
Zondag geen opgave
Bedum:
Zondag geen opgave.
Kantens:
Zondag geen opgave
Leens:
Zondag geen opgave
Loppersum:
Zondag geen opgave
Middelstum:
Voorlopig geen diensten
Roodeschool:
Zondag 09.30 uur en 14.30 uur leesdienst
Uithuizen:
Zondag 09.30 uur leesdienst (online dienst)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur leesdienst (te volgen op
www.kerkdienst gemist); voorlopig geen middagdiensten
Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum:
Zondag geen opgave

Boeddhistische dienst
Uithuizen:
Zondag 19.00 uur rondleiding door Zen River,
vervolgens boeddistische dienst, kennismaking
met de abt en daarna mogelijkheid tot deelname aan de stiltemeditatie. Zen River, ‘t Oldörp,
Oldörpsterweg 1 in Uithuizen.
Nieuw Apostolische Kerk:
Uithuizen:
Diensten in Delfzijl (Weg naar den Dam 15) en
Groningen (Iepenlaan 2)

Huisartsen
Doktersdienst Groningen: 09009229
Alle spoedeisende diensten van
de huisartsen in de regio zijn
vervangen door een centrale
doktersdienst. Deze doktersdienst is bereikbaar op avonden,
in de nacht, in het weekend en
tijdens feestdagen. Bellers
wordt gevraagd naar naam,
adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en telefoonnummer. U wordt teruggebeld en al
naar gelang de situatie krijgt u
een telefonisch consult van een
doktersassistent of huisarts, een
afspraak voor een consult op de
huisartsenpost in uw regio of
een visite van een huisarts.

Tandartsen
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 0900-0608
(kosten 0,25 cent per minuut)
voor informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk raadplegen. Op de site
www.vtng.nl is een overzicht
van de aangesloten praktijken
te zien.
De vaste spreekuren op zaterdag en zondag zijn per 1 januari
van dit jaar vervallen!! Raadpleeg het nummer 0900-0608
nummer voor meer informatie.

Diversen
Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum:
Zondag 09.30 uur leesdienst; 14.00 uur en 16.30
uur ds Gunnink

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

foongids onder uw woonplaats
de Thuiszorg vermelding. De locaties Groningen en Veendam
van het Hulpmiddelen Centrum
Groningen hebben een besteldienst voor hulpmiddelen die
bezorgd of gehaald moeten worden. Locatie Groningen, telefoon 050-4098200. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen geopend van
16.00 tot 17.00 uur.
Stichting SOS-Telefonische
Hulpdienst:
SOS Telefonische Hulpdienst.
Voor een gesprek van mens tot
mens. Tel. 050-5250000, dag en
nacht bereikbaar.
VBOK:
Vereniging tot Bescherming van
het Ongeboren Kind. Voor hulp
aan moeder en kind i.g.v. ongewenste zwangerschap. Tel. 09002021088, dag en nacht bereikbaar.
Alg. Hulpdienst De Helpende
Hand:
Voor Winsum, Adorp, Sauwerd,
Baflo e.o. Dagelijks 9.30-10.30
uur. Telefoon: (0595) 442925.
Tevens Centraal Meldpunt voor
de Vrijwillige Hulpverlening in
de gemeente Winsum.
Diabetes Vereniging Nederland:
Diabeteslijn 033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over
diabetes (24 uur per dag, ‘s
nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en diensten van de DiabetesverenigingNederland.
Platform gehandicaptenbeleid
Eemsmond:
Voor meldingen en/of klachten

in de gemeente Het Hogeland,
telefoon 0877845466 of
www.gehandicapteneemsmond.nl
Borstvoedingorganisatie La
Leche League:
Telefonische hulpdienst en informatie: Martien van den BergNijdam 0594-621506 (ook in het
weekend).
Humanitas steun bij rouwverwerking:
‘t Hoogeland: Contactpersoon
José van Drie, telefoon 0503010189.
Actief in de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum.
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OPLOSSING P0446

Hervormde Kerk:
Bedum:
Eenum:
Godlinze:
Leermens:
Loppersum:
Noordwolde:

HORIZONTAAL: 1 finesse; 6
ventiel; 11 corsage; 12 N.N.; 13
shop; 14 kern; 15 cc; 17 as; 19
lt.; 21 exact; 24 ooi; 26 snert;
29 veld; 30 sfeer; 32 lies; 33 ei;
34 op; 36 el; 37 lens; 38 ober;
39 ui; 41 d.d.; 43 on; 45 ikat; 48
sloot; 51 plug; 53 garen; 55 als;
56 volte; 57 O.L.; 59 al; 60 er;
61 agio; 63 trijp; 64 Ai; 66 amnesie; 68 douglas; 69 aanhang.

Wehe-den Hoorn:

tp://waardevolleven.nl/preken/livestream.html
Zondag geen viering
Zondag geen viering; zie Wehe-den Hoorn
Zondag 09.30 uur Eucharistieviering door pastor
Wubbels
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering door pastor
Wubbels

VERTICAAL: 1 fijngevoeligheid;
2 nr.; 3 schat; 4 soos; 5 Erp; 6
vak; 7 egel; 8 nerts; 9 ik; 10
luchtspiegeling; 16 galm; 18
doek; 20 leis; 22 Xe; 23 cd; 24
of; 25 i.e.; 27 nl.; 28 re; 30
sinds; 31 robot; 33 eed; 35 pen;
40 hard; 42 kolf; 44 alle; 46 ka;
47 te; 49 la; 50 os; 51 po; 52
ut; 54 nogal; 56 vlijen; 58 Lima;
59 aria; 62 ons; 63 tsa; 65 au;
67 ja.

R.K. Kerk
Bedum:
Kloosterburen:
Uithuizen:
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© Persbelangen P0446
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KRUISWOORDPUZZEL P0446

HORIZONTAAL: 1 het fijne; 6 luchtklep; 11 bloemgarnering;
12 de onbekende; 13 winkel; 14 binnenste; 15 inhoudsmaat;
17 spil; 19 militair; 21 juist; 24 wijfjesschaap; 26 erwtensoep;
29 akker; 30 stemming; 32 lichaamsplooi; 33 vogelproduct;
34 voorzetsel; 36 oude maat; 37 vergrootglas; 38 kelner; 39
bolgewas; 41 de dato; 43 niet even; 45 handweefwerk; 48
greppel; 51 deutel; 53 draad; 55 indien; 56 wending; 57 oosterlengte; 59 reeds; 60 daar; 61 opgeld; 63 pluisfluweel; 64
oude plaats; 66 geheugenverlies; 68 soort spar; 69 gevolg.

VERTICAAL: 1 sensitiviteit; 2 nummer; 3 kostbaarheid; 4 sociëteit; 5 plaats in Noord-Brabant; 6 beroep; 7 borsteldier; 8
pelsdier; 9 persoonlijk vnw.; 10 fata morgana; 16 weerklank;
18 schilderslinnen; 20 beurtzang; 22 xenon; 23 muziekschijfje; 24 voegwoord; 25 dat is; 27 namelijk; 28 zangnoot; 30 sedert; 31 ijzeren man; 33 gelofte; 35 schrijfgerei; 40 stevig; 42
bloeiwijze; 44 telwoord; 46 vogel; 47 voorzetsel; 49 zangnoot;
50 rund; 51 nachtspiegel; 52 grondtoon; 54 tamelijk; 56
schikken; 58 plaats in Zuid-Amerika; 59 zangstuk; 62 gewicht;
63 aanhitsing; 65 pijnkreet; 67 bevestiging.

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens:
Zondag geen opgave
Ulrum:
Zondag geen opgave
Doopsgezinde Kerk:
Middelstum:
Voorlopig geen diensten of bijeenkomsten
Uithuizen:
Zondag geen dienst
Zijldijk:
Voorlopig geen diensten
Dorpskerk Rottum:
Rottum:
Tot nader bericht geen dienst
Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum:
Zondag 10.00 uur dienst (live-stream via ht-

De tweede
moord in
Baaiduinen

door Antoon Engelbertink
Buiten is het guur en koud. ’s Nachts
vriest het behoorlijk en overdag zijn
sommige stukken van de weg spekglad.
Verraderlijk weer. Sporadisch wordt zout
gestrooid, bang de voorraad te snel te
verliezen.
De rechtszaak wordt gehouden op een
donderdag zodat er een uitloopmogelijkheid is naar de vrijdag.
De voorzitter van de meervoudige kamer
laat de dossiers rechts tegen de muur op
de grond zetten. Precies onder de koningin zou een verkeerde indruk kunnen
wekken.
Het proces begint zoals de officier van
justitie het gewend is. De zoveelste
moordzaak. Toch heeft ook deze zaak
zeer aantrekkelijke juridische specialiteiten. Geld en moord! Een mooie combi-

Vrijdag 24 juli
Zaterdag 25 juli
Zondag 26 juli
Maandag 27 juli
Dinsdag 28 juli
Woensdag 29 juli
Donderdag 30 juli

Lauwersoog
hoog
hoog
01.56 13.55
02.40 14.46
03.26 15.36
04.10 16.20
04.54 17.19
06.00 18.20
07.05 19.30

natie. De mens krijgt er
nooit genoeg van. Dat
overpeinst hij wel eens
’s avonds bij de zoveelste borrel.
Met verve trekt hij ten
strijde. Wijst Alex aan
als de gewetenloze
moordenaar en stapelt
bewijs op bewijs. Zo
heeft de verdachte niet
overtuigend aangetoond dat de brave belastingambtenaar Hidde Grietman alias Nikko Krijnselaar de dader
is zoals hij met veel
deel 42
leugens heeft willen
beweren. De verdachte
wilde kennelijk wraak
nemen op een oud-collega.
Hij legt nog eens uit hoe de geldstromen
zijn ontdekt en helaas, het slachtoffer
was ook niet brandschoon doch over de
doden niets dan goeds. Mijnheer hier
ging echter als een onschuldig lam op
vakantie om het bloed aan zijn handen in
de Atlantische Oceaan af te spoelen.
Voor deze moord met voorbedachten rade en het ontvreemden van zoveel geld
dat het slachtoffer toekwam, eist hij
twaalf jaar gevangenisstraf.
Het lijkt wel alsof de edelachtbare heren
en dame overtuigd zijn geraakt.
Maar de advocaat is niet te overtuigen.
Totaal niet. Zijn eerste punt haalt hij
triomfantelijk binnen. Als de officier van
justitie Torremolinos bij de Atlantische
Oceaan zoekt, kan hij daar beter nooit op
vakantie gaan want zelfs met een TomT-

Uithuizen
hoog
hoog
02.31 14.30
03.15 15.21
04.01 16.11
04.45 16.55
05.29 17.54
06.35 18.55
07.40 20.05

Delfzijl
hoog
hoog
03.30 15.36
04.16 16.20
04.55 17.15
05.37 17.56
06.35 18.50
07.31 19.55
08.25 20.55

We gaan ook deze week eventjes ver terug in de tijd met een foto die oorspronkelijk op een glasplaat
stond en die we dankzij een voormalige inwoonster van Uithuizen kregen. Het is een foto van de
Hoofdstraat Oost in Uithuizen, genomen ongeveer ter hoogte van de kruising met de Leeuwstraat. De
torenspits van de gereformeerde kerk (nu PKN) is duidelijk te zien, met daarachter Hotel Het Gemeentehuis. De eerste panden aan de linkerkant staan er niet meer. Opvallend is dat de straat vooral
voetgangersgebied is. De mensen maken onbekommerd een wandelingetje over de rijbaan in een tijd
dat er amper gemotoriseerd verkeeer was.

om zal de piloot die bestemming niet bereiken. De rechters glimlachen breed. De
grootste blunders zitten altijd in de kleinste hoekjes. Het OM wordt rood en wil
sterven.
Dan merkt hij na een paar keer water slikken op - tijdrekken!, aandachttrekken! dat hij meeleeft met de jonge inspecteur
die aan het onderzoek leiding gaf. Zeer
betreurenswaardig dat deze agent ontslag heeft gekregen. Heeft hij in deze
zaak zoveel blunders gemaakt, althans er
verantwoordelijk voor gehouden wordt,
dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd was?
De advocaat komt gaandeweg steeds beter op dreef. Anders gezegd: Pieter persisteert dat zijn cliënt er niets aan kan doen
als een andere burger geld stort op zijn
rekening. Maakt niet uit hoeveel. Het is
een gift van Susanne die daarmee haar
liefde voor hem wilde tonen. Tuurlijk, dan
komt er een moord en is hij zo van slag
dat hij die hele rekening is vergeten. Een
psychiatrisch onderzoek is zeer welkom
als de rechtbank daar te zijner tijd alsnog
om vraagt. Het is de raadsman bekend
dat in een eerdere zaak voor de Hoge
Raad uitgesproken is dat de verdachte
daarom onschuldig werd geacht. Alstublieft, een mooier precedent kan hij zich
niet indenken en daar doet hij in deze
zaak een beroep op. De impact van een
moord op je geliefde moet niet onderschat worden door het OM. Het is hem
trouwens bekend dat het OM steeds vaker zulke emotionele kwesties bagatelliseert.
Dan het bewijs dat zijn cliënt de moordenaar zou zijn.

Bewijsstuk 1.
De vingerafdrukken op de schop die
door de politie in het tuinhuisje is gevonden. De schop die daar op tafel in het
plastic ligt. Vingerafdrukken van zijn
cliënt erop? Logisch toch? Mijnheer is op
vakantie en vindt het fijn om een beetje
te gaan tuinieren. Ter ontspanning. Om
de oude mevrouw ter wille te zijn die helaas daarna ook is gestorven. Heel begrijpelijk. Wie wil dat niet? Toch niet om een
graf voor zijn vriendin te graven! Ridicuul.
Dan noemt de aanklager het zeer vreemd
dat iemand - i.c. zijn cliënt - met twee
zwaar bepakte fietsen van Baaiduinen
naar West Terschelling fietst. Zo’n sportief ritje moest hij wel maken omdat zijn
vriendin niet in staat was zelf te fietsen.
Dat vergeet de aanklager erbij te zeggen.
Zijn cliënt moest ook wel een aannemelijk klinkende omstandigheid noemen
toen die oude mevrouw naar het toen
nog onbekend zijnde slachtoffer vroeg,
en op de boot, en aan de agenten die
hem bekeurden omdat hij anders in problemen raakte.
Bewijsstuk 2.
Hij geeft zijn laatste hondenbrokje weg
door akkoord te gaan met de identificatie
van het slachtoffer middels bewijsstuk 2.
Helaas en desondanks zijn het horloge,
de twee dure ringen, de twee oorbellen
en de broche van het slachtoffer de facto
geen bewijsstukken meer nu de geachte
aanklager deze ter zitting niet kan tonen
aan de rechtbank en de verdediging omdat de politie deze sieraden inmiddels
zou hebben geschonken aan de zus van
het slachtoffer, mevrouw Pauline Grane-

molen te Arnhem, die ze bij latere navraag en terugvordering verloren schijnt
te hebben. De justitiële schenking is onrechtmatig en ietwat prematuur maar alla. Er staat immers tegenover dat zelfs de
gevers van deze voorwerpen bekend zijn
gemaakt door zijn cliënt persoonlijk. Namelijk: de twee artistieke oorbellen zijn
geschonken door haar ex-man, de
vriendschapsring met inscriptie ‘Alex-Su
4-ever’ is een cadeau van zijn cliënt geweest en de gulle gever van de broche
was haar eigen moeder. Die combinatie
is uniek in de wereld, betoogt de geachte
aanklager en daarin wil de verdediging
vandaag wel meegaan. Het gouden horloge zal ze zelf wel gekocht hebben.
Bewijsstuk 3.
Waarachtig! Waarachtig het kortste bewijs dat hem ooit onder ogen kwam en
hij draait toch al dertig jaar mee.
‘A is de moordenaar’.
Zoek mijnheer of mevrouw A. Oh, heet u
Alex? Mooi, dan hebt u het gedaan! Te
belachelijk voor woorden. Onvoorstelbaar. Uit zijn onderzoek blijkt dat 10,3%
van de namen begint met een A. Jongens- en meisjesnamen. Dus 10,3% van
de Nederlanders komt in aanmerking
voor deze moord. Dat zijn er afgerond
meer dan een miljoen, mijnheer de voorzitter.
Herhaling is de kracht van het bewijs, net
als herhaling de kracht is van reclame,
vindt de advocaat, dit keer niet bijster origineel.

Wordt vervolgd
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Subsidie voor onderzoeken
naar corona door UMCG
GRONINGEN - Twee corona-onderzoeken van het UMCG hebben subsidie gekregen van de
Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw).
Het gaat om een studie naar corona-patiënten die thuis ziek waren
en niet in een ziekenhuis zijn opgenomen en om een onderzoek naar
de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie. De onderzoeken ontvangen respectievelijk 430.000 en
500.000 euro.
Het UMCG doet onderzoek onder
corona-patiënten die niet in een
ziekenhuis zijn opgenomen, en hun
gezinsleden. Met de studie willen
de onderzoekers meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van
de ziekte op deze grote groep patiënten en hun familie, om op basis
hiervan richtlijnen te kunnen maken voor de behandeling van corona-patiënten thuis.

Diagnoses
Richtlijnen over corona-diagnoses
en -behandelingen worden ontwikkeld terwijl deskundigen nog niet
alles weten over deze nieuwe ziekte. De meeste aandacht in onder-

Spelletjes in Garnwerd
GARNWERD - Dorpsvereniging
Garnwerd en omstreken organiseert zaterdag 15 augustus van
16.00 tot 19.30 spelletjes voor de
jeugd vanaf zeven jaar. Dat gebeurt op het voetbalveldje in het
dorp. Aanmelden is niet nodig en
voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd.

zoek gaat naar patiënten die in ziekenhuizen zijn opgenomen. Over
de impact en gevolgen voor nietziekenhuispatiënten, hun besmettelijkheid, de verspreidingsroutes
van de virussen en hoelang zij in
isolatie moeten blijven, is nog niet
veel bekend.
Er is meer kennis nodig om patiënten die thuis geïsoleerd zijn goed
te behandelen en de richtlijnen te
verbeteren. Met het onderzoek willen onderzoekers meer kennis vergaren over hoe de ziekte bij deze
groep patiënten verloopt. De kennis kan helpen om patiënten in de
toekomst de juiste behandeling te
kunnen geven en bijtijds te kunnen nagaan wanneer hun ziektebeeld gaat verslechteren. Meer inzicht in de besmettelijkheid van
deze patiënten helpt bij het bepalen hoelang zij in isolatie moeten
blijven en wanneer zij hun huis
kunnen verlaten zonder het risico
het virus op anderen over te dragen.
De onderzoekers willen zo’n 200
positief geteste personen inclusief
hun gezinsleden volgen. Zij worden vanaf het moment dat zij positief zijn getest wekelijks thuis bezocht om klinische- en laboratoriumgegevens te verkrijgen. Dit
gebeurt door onder meer een neusen keelswab, bloed en ontlasting af
te nemen. Ook gezinsleden van positief geteste personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan
het onderzoek. Ook bij hen worden
neus- en keelswabs afgenomen om
te bepalen of en wanneer zij besmet raken.
De noodzaak en het belang van dit
onderzoek is groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de nieuwe uitbraken
die daarvan het gevolg zijn. Het

onderzoek duurt nog zes maanden.
Het UMCG gaat samen met instituut Nivel, Radboud UMC en
Maastricht UMC de huisartsenzorg
tijdens de coronapandemie onderzoeken. Door hier mee kennis over
te krijgen, kan de impact van de
coronapandemie beter begrepen
worden en is de huisartsenzorg
wellicht beter te organiseren.

Huisartsenpost
Sinds de start van de coronapandemie is er heel veel gebeurd in de
gezondheidszorg, ook in de huisartsenzorg. In de organisatie van de
huisartsenzorg zijn veel noodzakelijke veranderingen aangebracht.
Het aantal mensen dat gebruik
maakte van hun huisarts of de
huisartsenpost is in sommige regio’s sterk gedaald, terwijl andere
regio’s huisartsen juist te maken
kregen met een grote belasting
van patiënten met corona-klachten.
Projectleider dr. Lilian Peters van
het UMCG wil nagaan wat er te leren is van de manier waarop deze
uitdagingen werden aangepakt en
opgelost? Hoe hebben de patiënten dit ervaren en kregen zij op
een goede manier toegang tot
huisartsenzorg tijdens de coronapandemie.
De onderzoekers maken gebruik
van gegevens vanuit de huisartsenpraktijken en huisartsenposten en
gaan via interviews en vragenlijsten de ervaringen van patiënten en
huisartsen na. Ook willen de onderzoekers weten of veel gebruik
is gemaakt van de website thuisarts.nl. Het onderzoek, dat twee
jaar duurt, richt zich op specifieke
patiëntengroepen, waaronder kinderen, zwangeren en ouderen.
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TV-DONDERDAG
NPO 1
18.00 Journaal
18.15 Tijd voor Max
18.50 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine;
20.00 Journaal
20.30 Mindf*ck
21.25 Quiz met ballen; amusement
22.20 Op 1; talkshow
23.15 Journaal
23.40 Op 1
00.40 Journaal

NPO 2

18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Hard target 2; Amerikaanse actiekomedie uit 2016, met Scott
Adkins
22.35 Fighting; Amerikaanse actiefilm
uit 2009
00.40 Supernatural

Veronica
18.00 Veronica funniest
18.40 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory

17.50 De slimste mens
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Dwingeloo
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 Das boot; oorlogsserie
23.15 Geboeid- terug naar de plantage
00.05 De nachtzoen

RTL 4
17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Het perfecte plaatje; wedstrijd
21.25 Beste kijkers; spel
22.25 Gooische vrouwen
23.25 Nieuws & weer
23.40 Boulevard

RTL 5
17.55 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders; realityserie
19.25 Ambulance down under
20.30 In overtrading; realityserie
21.30 De deurwaarders
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 Suits

RTL 7
15.30 Pawn stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; actieserie
19.00 Hardcore pawn
20.00 Darts: World matchplay; rechtstreeks verslag
23.30 Nachttv

Net 5
17.35 Wat eten we?
17.55 Het blok Australie
18.50 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 Overboard; filmkomedie uit

20.30 Magnum P.I.
21.30 Magnum P.I.
22.25 MagGyver
23.10 Blindsport
00.10 Gotham

Fox
16.25 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 CSI
21.00 CSI
21.55 CSI
22.50 The X-files essential collection;
sf-serie
00.35 Nachttv

RTL 8

18.00 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel
20.00 Lang leve de liefde; datingpropgramma
20.30 Buch in de bijzondere bajes; reportage
21.30 Mr. Frank Visser: hoe is het nu
met?; juridisch programma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.40 Lang leve de liefde
00.15 Nachtt

SBS 9
17.50 Trauma centrum

NPO 2

16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.20 Reizen Waes Europa; special
21.15 Louis Theroux; by reason of insanity
22.25 Utoya 22 juli; filmdrama
00.00 Van God los; misdaadserie

SBS 9

NPO 1

17.45 Trauma centrum
18.15 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Jurassic park 3; Amerikaanse
avonturenfilm uit 2001
22.15 Dawn of the planet of the apes;
actiefilm
00.45 Teleshop

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.00 We zijn er bijna; reportage
20.00 NOS Journaal
20.30 TV toppers
21.25 Hard spel; humoristische kennisquiz
22.10 Mijn sportzomer; interviewprogramma
23.10 Journaal
23.25 Op vrijdag; talkshow
00.10 Het beste van heel Holland
compilatie

Veronica
18.00 The big bang theory
18.15 Two and a half men
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 The deer hunter; oorlogsfilm uit
1978

Ketnet/Canvas
09.00 Zomerbeelden; 10.00 Ketnet junior 19.00 Seven worlds, one planet;
20.00 Terzake 20.20 Corps diplomatique 21.00 Wild tales 23.20 Can you
feel it? How dance music conquered
the world 00.00 Nachttv

NPO 2
00.30 Hart van Nederland

FOX

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL Boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws & weer
19.50 Burger’s Zoo natuurlijk
20.00 Het beste van 10 jaar The voice
of Holland; hoogtepunten;
amusement

17.25 Laugh out loud
18.25 According to Jim
20.10 Laugh out loud
21.05 The gifted; fantasyserie
22.00 The gifted
23.00 The handmaid’s tale; dramaserie
23.55 The X-files essential collection

RTL 8
18.10 The bold and the beautiful; soap
18.35 The bold and the beautiful
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Poirot; detectiveserie
22.30 House
23.30 Grey’s anatomy
01.00 Nachttv

Duitsland 1
17.15 Brisant 18.00 Wer Weiss den
sowas?18.50 In aller freundschaft
19.45 Wissen vor acht 20.00 Tagesschau; 20.15 Der Zurich-krimi: Bochert
und die morderische gier 21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen; 22.45
Extra 3 23.30 Drei.Zwo.Eins. Michl
Muller 00.15 Nachtmagazin

Duitsland 3
18.15 Typisch!; 18.45 DAS! 19.30 Landermagazine 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-menschen-abenteuer 21.45
NDR info 22.00 Heiter bis todlichmorden im norden 23.35 Blind ermitttelt

Eurosport
13.00 Snooker 18.00 Tennis 20.00 Snooker 23.30 Motorsport

TV Noord
18.00 Elk half uur Noord Vandaag;
18.22 Elk half uur weerbericht

EEN
18.04 Het journaal; 18.10 Weer; 18.15
The cruise; 18.30 Blokken 19.00 Journaal; 19.40 De stoel; 19.45 Op kot
20.10 F.C. de Kampioenen 20.50
Switch 21.20 Unforgotten 22.50 Jour22.00 The big music; quiz
naal; 23.07 Loterijen; 23.15 The glass
23.00 Gooische vrouwen; comedyserie castle; filmdrama 01.15 Op kot
00.00 Nieuws
00.20 Boulevard

RTL 5
16.40 Makelaars met een missie
17.40 Dr. Phil
18.40 Deurwaarders UK
19.25 Ambulance down under
20.30 Beruchte sloppenwijken: Ewout
in de ghetto; reportage
21.30 Team parade eenheid; reportage
22.30 24 uur in de ER; realityserie
over een groot ziekenhuis in
Londen
23.30 Ambulance down under; realityserie
00.30 Nachttv

RTL 7
17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Darts; rechtstreeks verslag van
de World Matchplay
23.30 De RTL sportquiz
00.40 Nachttv

Ketnet Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior; 19.10 Where the wild men are
20.00 Terzake 20.20 Corps diplomatique 21.00 12 monkeys; sf-film uit
1995 23.05 Deadwind; misdaadserie
23.50 Herhalingen

Duitsland 1
17.30 Tagesschau; 17.35 Eisbaren und
Belugas 18.20 Woman in gold; filmdrama 20.00 Tagesschau; 20.15 Toni,
mannlich, Hebamme; comedyserie
21.45 Tagesthemen; 22.15 Tatort
23.45 Wallander; misdaadserie

Duitsland 2
18.00 Soko Kitzbuhel; 19.00 Heute;
19.25 Bettys diagnose; 20.15 Ein fall
fur zwei 21.15 Soko Leipzig 22.00
Heute-journal 22.30 Aufgeklart- spektakulaire kriminalfalle 23.15 Aspekte
00.00 Heute Xpress; 00.05 Undercover

Net 5
17.05 Wat eten we?
17.30 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
19.25 MasterChef USA
20.30 Criminal minds; misdaadserie
21.25 Criminal minds; misdaadserie
22.20 NCIS
23.10 NCIS
00.05 Nachttv

SBS 6
18.00 The secret life of the zoo
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo; spel
20.00 Lang leve de liefde
20.30 We want more; zangwedstrijd
waarbij de winnaar naar huis
gaat met honderdduizend euro
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.20 50/50

SBS 6
17.00 De grote tuinverbouwing; tuinprogramma
18.30 Lachen om home video’s
20.00 Superkids; talentenjacht
21.20 De beste liedjes van..;
muziekprogramma, met Jeroen
van der Boom hij ontvangt
iedere week een bijzondere
muzikale gast
22.40 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.40 Weer
23.45 We want more; talentenjacht
01.30 Lachen om home video’s

17.55 Drukte in de dierentuin; realityserie
19.00 Wilde dieren in Wildlands
19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
20.30 French kiss; Amerikaans filmdrama
22.45 Blind date; filmdrama
00.30 Tommy teleshopping

ÉÉN
18.04 Het journaal update; 18.15 The
secret life of the Zoo; 19.00 Journaal;
19.40 De stoel; 19.45 Op kot 20.05
Weer 20.10 F.C. de Kampioenen;
20.45 Switch 21.15 Gentbrugge 22.00
Journaal 22.20 Salamander; 23.08 Loterijen

19.35 NCIS: New Orleans
20.30 NCIS; misdaadserie
21.25 NCIS
22.20 Bull
23.10 Major crimes
00.05 Nachttv

SBS 9

RTL 4

17.05 GTST
17.35 The bold and the beautiful
18.05 The Bold and the Beautiful
18.35 Grey’s anatomy
19.30 ER; dramaserie
20.30 Silent Witness; misdaadserie
22.30 House; dramaserie
23.30 Married at first sight Australie
01.00 Nachttv

18.00 Soko Stuttgart; 19.00 Heute
19.30 Notruf hafenkante 20.15
Handwerker und andere katastrophen;
filmkomedie 21.45 Heute journal
22.15 Dunja Hayali; talkshow 23.15 Irgendwann ist auch mal gut 00.50
HeuteXpress 00.55 Nachttv

SBS 6

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.50 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine
20.00 Journaal
20.35 Droomhuis gezocht; woonprogramma, mensen die een huis
willen kopen in het buitenland
21.25 Op vrijdag; talkshow
22.10 Op 1
23.05 Journaal
23.30 Op1

TV-ZATERDAG

NPO 3

Duitsland 2

1987
22.45 Bird on a wire; actiekomedie uit
1990
00.55 Wat eten we?
01.15 Nachttv

NPO 1

17.15 Per seconde wijzer
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Dwingeloo
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.00 Nu te zien!; kunstprogramma
22.15 Years and years; dramaserie
23.20 Mustang; filmdrama uit 2015
01.05 De nachtzoen

NPO 3
15.15 Bommetje XL
16.05 Betreden op eigen risico
16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Keuringsdienst van waarde
20.55 Sergio & Axel: van de kaart;
culinair programma
22.05 De toekomst is fantastisch; informatief programma
22.50 Broodje gezond; consumentenprogrammsa
23.25 Penoza
00.20 Nachttv

TV-VRIJDAG

Duitsland 3
18.00 Landermagazine 18.15 Hofgeschicten; 18.45 DAS!; 19.30 Landermagazine; 20.00 Tagesschau; 20.15
Die nordstory 21.15 inas reisen 21.45
NDR info 22.00 3nach9

Eurosport
18.00 Tennis 20.00 Snooker 23.30
Motorsport 00.30 Rally ERC

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

VERONICA

18.00 Border security
19.25 Border security
17.05 Metterdaad
20.00 Back to the future; Amerikaanse
17.35 Jacobine
filmkomedie uit 1985
18.00 Met hart en ziel; religieus programma
18.15 Nederland zingt
18.40 Binnenstebuiten; reportages
19.10 De verandering
19.45 Blauw bloed special; royaltyprogramma
20.35 Hollandse zaken; jurnalistiek
programma
21.30 Nieuwsuur; actualiteiten
22.10 The typist; miniserie
23.15 Close up: Joan Miro- the inner
fire
00.15 Francofonia; historisch filmdrama

NPO 3
17.35 Checkpoint
18.05 Mijn vader is de beste; spel
19.00 Jeugdjournaal
19.25 Bommetje XXL
20.24 Socutera
20.25 The pier; dramaserie
22.10 De vloer op; imptovisatieprogramma
22.45 Zomerfestival; amusement
23.20 Terug naar de kust; Nederlandse thriller
01.10 The diary of a teenage; Amerikaans filmdrama

RTL 4
17.30 House Vision; woonprogramma
18.00 RTL nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Eigen huis & tuin; woonprogramma
18.35 Boulevard; amusementsprogramma
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’ Zoo natuurlijk; realityserie
20.00 Oh, wat een jaar!; Carly Wijs en
Rolf Wouters betreden de retrostudio en graven in hun geheugen naar het jaar 1980
21.30 Praat Nederlands met me; spel
22.30 Wie ben ik?
23.25 RTL nieuws en weer
23.50 Boulevard

RTL 5
17.30 Ambulance down under
18.30 In overtreding
19.30 Helden van hier: door het vuur!;
realityserie
20.30 Helden van hier: door het
vuur!realityserie
21.30 Helden van hier: de luchtpolitie
22.30 Helden van hier; door het vuur!
23.30 Hulpdiensten in de nacht USA

RTL 7
17.00 Transportwereld
17.30 GP magazine specials
18.00 SAS: Who dares wins; realityserie
19.00 Idioten op de weg; realityprogramma
20.30 Darts; rechtstreeks verslag
00.00 De RTL sportquiz
01.10 Nachttv

RTL 8
17.00 The flying doctors
18.00 Het beste van 10 jaar the voice
of Holland; amusement
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
23.40 Rome in love; Amerikaanse film
uit 2019
01.40 Nachttv

Net 5
17.40 Hawaii five-o
18.45 NCIS: Misdaadserie

22.20 Groundhog day; Amerikaans
filmdrama uit 1993
00.25 De 100
01.15 The 100

Fox
17.30 The Simpsons
22.00 9-1-1
22.55 Laugh out loud; amusement
23.55 The X-files essential collection
00.40 Paranormal caught on camera;
reportage

ÉÉN
18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.10
Wild South Africa 19.00 Journaal
19.35 Heathrow 20.05 F.C. de Kampioenen 20.05 Joker + lotto 20.45
Groeten uit Balen; filmdrama 22.30
Journaal 22.46 Loterijen en weer
22.55 Death in Paradise

Ketnet

TV-ZONDAG
NPO 1

SBS6

18.00 Journaal
18.10 Quiz met ballen; amusement
19.00 Studio sport Eredivisie
20.00 Journaal
20.20 The great British bake off; bakwedstrijd
21.25 The great British sewing bee;
wedstrijd
22.25 Andere tijden sport; doc.
23.00 Journaal
23.11 Mijn sportzomer
00.05 Hard spel; quiz
00.55 Journaal
01.00 Mijn sportzomer

17.25 De grote verbouwing Australie
19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma
20.30 Meester Frank Visser doet uitspraak; juridisch programma
21.30 BBC Wildlife: Madagascar; natuurdocumentaire over Afrika en
haar buitengewone wilde dieren
22.35 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.40 Cash or trash
00.45 Nachttv

NPO 2

18.30 Magnun P.I.
19.30 Magnun P.I.
20.30 The longest ride; Amerikaans
filmdrama uit 2015
23.05 Reportage; seriemoordenaar of
slachtoffer
23.55 Reportage; altijd honger
00.55 Knight rider; Amerikaanse actiefilm uit 2000

17.10 Joan Miro- the inner fire
18.10 Opera sing along; registratie
19.15 Natuur op 2: Animal weapons;
doc.
19.55 2doc: kort
20.20 Zomergasten; interviewprogramma
23.25 Midnight cowboy; Amerikaans
filmdrama; filmdrama
01.27 Naches
01.40 Nachttv

NPO 3
17.45 Topdoks
18.10 Taarten van Abel
18.35 Kwartier van het dieren- corona
edition; dierenprogramma
18.50 Zapp your planet
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 Nog een week
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.20 Papadag; dramaserie
21.15 Makkelijk scoren: studio afgelast; sportprogramma
21.50 Killing Eve; dramaserie
22.40 De kijk van Koolhoven; filmprogramma
23.40 Vechtershart
00.30 Nachttv

18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Woonmagazine
18.35 Boulevard; amusement
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Postcode loterij Een tegen 50;
quiz
21.20 Love is in the air; amusement
22.20 Kees van der Spek: oplichters
aangepakt; realityprogramma
23.35 Nieuws & Weer
00.30 Nachttv

RTL 5
17.30 De ambassade
18.30 Eerste hulp bij festivals; realityprogramma
19.30 De dierenkliniek; realityprogramma
20.30 De dierenkliniek down under
21.30 De dierenkliniek down under
22.30 De dierenkliniek down under
23.30 Make or break
00.30 Nachttv

RTL 7
17.00 Cars & Characters
17.30 GP magazine specials
18.00 Custom cars: Las Vegas
19.00 Politie in actie
20.00 Revolt; sf-film uit 2017
21.30 Darts; rechtstreeks verslag
23.30 Changing lanes; Amerikaanse
thriller uit 2002

16.45 Snooker 18.00 Tennis 20.00 Snooker 00.00 Poker

TV Noord
18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

Fox
17.25 The Simpsons
20.05 Paranormal caught on camera
22.00 The resident
22.55 CSI
23.50 The handmaid’s tale
00.55 The handmaid’s tale

Een
18.10 Animal rescue school 19.00
Journaal 19.45 Burgers’Zoo: drukte in
de dierentuin 20.10 De blacklist;
jeugdprogramma 21.05 Achter de
wolken 22.50 Journaal 23.04 Loterijen
23.10 Griff’s great kiwi road trip; doc.

Canvas
09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior 19.00 Rolkrant 19.30 Vranckx
20.00 Het journal update 20.10 Expedition with Steve Backshall; reportage
21.00 Sicily: wonder of the Mediterranean; doc. 22.00 Nu of nooit 22.15
12 days; doc.

Duitsland 2
18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Die sonnenstad der
pharaonen 20.15 Inga Lindstrom 21.45
Heute journal 22.15 Beck; misdaadserie 23.40 ZDF- history: personenschutz
00.25 Nachttv

Duitsland 2

Eurosport

22.10 Back to the future part 3;
Amerikaanse filmkomedie uit
1990
00.30 The 100
01.15 The 100
02.00 Hart van Nederland

18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Fussball DFB pokal 19.20
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 20.15
50 jahre Tatort 21.45 Cheat; dramaserie 23.15 Tagesthemen 23.35 ttt-titel
thesen temperamente 00.05 Un plan
parfait

18.00 Tagesschau 18.15 Quizduellolymp. quiz 19.57 Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Schlager, stars & sternedie sommerparty 23.30 Tagesthemen
23.50 Das wort zum sonntag 23.55
Good people; misdaadfilm 01.15 Tagesschau

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30 Landermagazine 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 23.15 30 jahre im Schmidttheater 00.15 Quizduell 01.45 Nachttv

18.00 Border security; realityprogramma
20.00 Back to the future part 2;
Amerikaanse filmkomedie uit
1989

Duitsland 1

Duitsland 1

Duitsland 3

Veronica

RTL 4

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet junior 19.10 Blue planet 2; natuurdoc.
20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.40 Informer; actieserie
21.35 Informer 22.35 A bigger splash;
filmdrama 00.35 Herhalingen

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wetter 19.25 Die bergdokter; dramaserie
20.15 Wilsberg; misdaadserie 21.45
De chefin 22.45 Heute-Journal 23.00
Twister; Amerikaanse actiefilm uit
1996 00.40 Nachttv

SBS9

RTL 8
17.00 The real housewives of Orange
country
18.00 De bouwbroers
19.00 De bouwbroers
20.00 CSI
20.55 CSI
21.50 CSI
22.45 CSI
23.35 CSI
00.30 Saling into love; filmkomedie

Net 5

Duitsland 3
17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Das grosse
wunschkonzert 21.45 Kaum zu glauben! 22.45 Die quizshow 23.45 Das
quiz mit Jorg Pilawa 01.15 Nachttv

Eurosport
15.15 Snooker 18.00 Australian open
20.00 Snooker 00.00 Nachttv

16.55 Hawaii five-O
18.35 Hawaii fivi-0; misdaadserie
TV Noord
19.35 Hawaii five-0; misdaadserie
20.30 Hawaii five-o; misdaadserie
18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
21.25 NCIS; misdaadserie
00.00 Nachttv
22.20 NCIS: New Orleans; misdaadserie
23.05 Hawaii five-0
00.05 Major crimes
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Goldie Hawn ’Overboard’

Dagelijkse Hit Kwis

Net 5 heeft de donderdagavond
voor actrice Goldie Hawn gereserveerd. Om half negen is ze
samen met haar echtgenoot
Kurt Russell te zien in de comedy Overboard uit 1987, om
22.45 uur gevolgd door de actiekomedie Bird on a Wire met
Mel Gibson.

De vooravond van NPO 1 wordt
deze zomer één groot feest met
het gloednieuwe muziekprogramma De Hit Kwis.

Dean Proffitt (Kurt Russell) is een
timmerman en wordt ingeschakeld
door Joanna Stayton (Goldie
Hawn). Stayton is een schatrijke
vrouw die op haar eigen jacht een
nieuwe schoenenkast nodig heeft.
Proffitt maakt een geheel nieuwe
kast voor haar, maar aan het einde
wil ze hem niet meer betalen. Reden daarvoor was dat hij een andere houtsoort had gebruikt dan zij
wilde. Ze gooit hem dan ook in het
water. Die avond ligt haar trouwring nog op het dek en wil ze hem
halen. Door het donker kan ze weinig zien en valt ze ook in het water.
Ze wordt gezien en naar het Elk
Grove Hospital gebracht. Daar ko-

men de doktoren erachter dat ze
lijdt aan een geheugenverlies. De
timmerman Dean krijgt het
nieuws via de televisie te horen en
krijgt een plan. Hij doet zich voor
als haar man, wanneer hij in het
ziekenhuis haar komt ophalen. Dean woont in een klein, rommelig
huis samen met zijn zoontjes Travis, tweeling Greg en Charlie en
Joey.
Proffitt doet haar voor als zijn
vrouw, Annie Proffitt. Toch blijft
ze vasthouden dat er iets niet
klopt. Toch neemt ze haar taak als
huisvrouw op en gaat Dean meer
beseffen hoeveel ze voor hem en
het gezin zorgt....
In Bird on a Wire heeft Rick Benjamin (Mel Gibson) jaren geleden
een getuigenis afgelegd tegen een
onvloedrijke maffiafiguur. Sindsdien leeft hij onder de bescherming van de FBI. Zijn laatste
schuilplaats komt echter in het gedrang wanneer zijn ex-verloofde
Marianne (Goldie Hawn) hem herkent...

In deze aanstekelijke vrolijke muziekkwis, gepresenteerd door Romy Monteiro en Kees Tol, draait
alles om het zo snel mogelijk raden
van zoveel mogelijk hits. De gezelligste meezingers, grootste hits,
populairste en vrolijkste zomer
nummers wisselen elkaar in hoog
tempo af waardoor thuis meespelen, dansen en zingen onvermijdelijk is. De Hit Kwis is vanaf maandag dagelijks om 19.00 uur te zien

bij AVROTROS op NPO 1.
Er zijn drie kandidatenduo’s en
drie spelrondes waarbij elke ronde
een koppel afvalt. Het snelst spelende team met de grootste muziekkennis blijft uiteindelijk over
en mag onder leiding van Kees en
Romy de finale spelen. Wie herkent het snelst de BeeGees, Beyoncé of Bruno Mars? Welke team
heeft zijn zenuwen het best onder
controle? Uiteindelijk draait het
allemaal om één vraag: Welk kandidatenduo weet zoveel mogelijk
titels en artiesten van de grote hits
te raden en mag zich de grootste
muziekkenner van die aflevering
noemen?

Dwight van de Vijver is op zoek naar zijn roots in Geboeid - terug naar de plantage.

Verhalen over slavernijverleden
De EO heeft de serie Geboeid - terug naar het verleden op het programma staan. Vanavond (donderdag) om kwart over elf wordt deel
twee van dit drieluik op NPO2 uitgezonden.
Dwars door de binnenlanden van
Suriname vervolgt Dwight van de
Vijver de zoektocht naar zijn roots.
In het EO-programma Geboeid -terug naar de plantage gaat hij samen met drie reisgenoten op expeditie. Wat ontdekken ze in het land
van hun voorouders over hun familiegeschiedenis, en welke rol
speelt het slavernijverleden daarin?
Geholpen door de Surinaamse slavenregisters ontdekte Dwight
meer over zijn familie. Ook riep hij
destijds andere Nederlanders op

om uit te zoeken of hun voorouders
ook van de Plantage ’t Vertrouwen
komen. Die oproep leverde veel reacties op. Onlangs vertrok Dwight,
samen met Ella, Thirza en Joey
naar Suriname. Het viertal zette
voet op de grond waar vroeger de
plantage stond. Een spannende en
beladen expeditie, want wat is er
nog over van plantage ’t Vertrouwen en vinden de vier reizigers
wat ze zoeken?
,,Ik wilde Suriname opnieuw ontdekken en zien zoals je het hoort
te zien: vanuit het eigen perspectief”, vertelt Dwight. ,,Ik ben met
nog meer trots, respect en kracht
teruggekomen en dat deel ik graag
met anderen. Ik gun het iedereen
om zijn of haar familiegeschiedenis te ontdekken en te beleven. De
mooie en de moeilijke dingen.

Want ook daar haal je kracht uit.”
,,Tijdens de reis zag ik de groep
steeds dichter naar elkaar toe trekken”, vertelt eindredacteur Arie
Rijneveld. ,,De vier Vertrouwelingen kenden elkaar aan het begin
van de reis niet, maar hun gezamenlijk verleden schiep een bijzondere band. Het is indrukwekkend om te zien hoe groot de impact van dat slavernijverleden nog
steeds is op een grote groep Nederlanders met een Surinaamse achtergrond. Daarover leerde ik in Suriname steeds weer nieuwe dingen
die een ander licht werpen op die
zwarte periode in onze geschiedenis.”
Geboeid, terug naar de plantage is
een onderdeel van een bredere
campagne van de EO over slavernij en aan de impact hiervan.

Astrid Kersseboom in het archief in Tilburg, op zoek naar haar
voorouders in Verborgen Verleden.

Verborgen Verleden
van Astrid Kersseboom
In de reeks herhalingen van
het populaire programma Verborgen Verleden is vrijdag
(19.45 uur, NPO2) Astrid Kersseboom aan de beurt.
De kinderen van nieuwslezeres Astrid Kersseboom zijn inmiddels
volwassen en haar ouders leven
nog. Astrid kan nu dus van drie generaties zien wat typische karaktertrekken zijn van haar familie.
Waar komen die eigenschappen

vandaan? Van de in Rotterdam gewortelde familie Kersseboom of de
Brabantse familie Oomen? Van
welke tak heeft ze zelf het meest
meegekregen?
Tijdens haar zoektocht stuit ze op
verhalen waar ze niet op had kunnen rekenen. Over een weddenschap over het eind van de Tachtigjarige Oorlog, over ernstig kindermisbruik in de Gouden Eeuw
en persbreidel in de achttiende
eeuw.

Nieuwe Beste Zangers
Goldie Hawn en Kurt Russell, getrouwd maar ook tegenspelers in
Overboard.

Marble Mania komend
najaar bij SBS 6 te zien
Knikkeren is allang niet meer
alleen een spel voor kids: de
gekleurde glazen balletjes hebben ook een enorme aantrekkingskracht op volwassenen.
Daarom brengt SBS6 Marble
Mania, een nieuw programma
voor jong én oud, waarin knikkerraces centraal staan.
Want knikkeren in een kuiltje is
leuk, net als een old school knikkerbaan, maar het kan allemaal
veel sensationeler. In elke aflevering nemen BN’ers het tegen elkaar op. Elke bekende Marble Maniac heeft zijn eigen kleur knikkers, en die knikkers strijden tegen elkaar op de mooiste race-‘banen’. Het gaat zeker niet alleen om

geluk, maar vooral om behendigheid. Marble Mania is in het najaar te zien bij SBS6.
Alle knikkerraces in Marble Mania
worden gehouden op speciaal voor
het programma aangelegde banen.
Om de mooiste en meest ingenieuze behendigheidsbanen te ontwerpen en te bouwen, worden technische universiteiten en andere technisch- en creatief specialisten geraadpleegd.
Iedere BN’er is gelinkt aan een
kleur knikker en kan zo bij elke
race perfect in de gaten houden
hoe zijn knikkers het doen. Bij
sommige races vertrekken de
knikkers dankzij een mechanisme,
bij andere races hebben de BN’ers
wel degelijk invloed op de start –
en dus de uitkomst.

Nicole Buch treedt in de voetsporen van haar overleden man Menno met bezoekjes aan de gevangenis.

Nicole Buch in de bajes
Krappe cellen, verveling en een
beklemmende sfeer: dat zijn
vaak de eerste associaties bij
gevangenissen in het buitenland. Toch is dat niet altijd het
geval. In de nieuwe driedelige
SBS6-serie Buch in de bijzondere bajes die vanaf donderdag
23 juli om 20.30 uur te zien is,
bezoekt Nicole Buch gevange-

nissen in het buitenland waar
het er verrassend anders aan
toegaat. Nicole verblijft een
aantal dagen tussen de muren
van deze bijzondere bajesen en
ervaart de opmerkelijke privileges van de gedetineerden.
Van zelfstandig ondernemen
tot meedoen aan The Voice: het
kan allemaal.

kunnen overleven. Na deze ramp
werd rugby in de bajes succesvol
geïntroduceerd als middel om zware criminelen weer op het rechte
pad te krijgen. Wie zich keurig gedraagt en keihard werkt mag toetreden tot het eliteteam van gedetineerden. Eens per jaar mogen de
bajesklanten zelfs spelen tegen de
profs van de nationale ploeg, en dit
jaar is Nicole Buch hun eregast.

Wulf, Tabitha, Milow, Stef Bos,
Miss Montreal, Diggy Dex en
Suzan en Freek (foto) zijn binnenkort te zien in het nieuwe
seizoen van Beste Zangers.
Deze acht artiesten laten op het
zonnige Ibiza zien en vooral horen
hoe zij elkaars nummers coveren.
Onder leiding van gastheren Nick

en Simon laten zij zien wat voor
muzikale verrassingen zij in petto
hebben. Het belooft weer een
mooie reeks te worden met muzikale hoogstandjes, emotionele optredens en bijzondere momenten.
Het 13e seizoen van het populaire
muziekprogramma is vanaf donderdag 3 september om 20.30 uur
te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Aflevering 1 - Italië
In de eerste aflevering brengt Nicole een bezoek aan de beruchte
Rebibbia gevangenis in Rome.
Hier zit de vrouwenvleugel vol met
vrouwen die gelieerd zijn aan de
talloze maffia-organisaties die Italië rijk is. De vrouwen zijn bij elkaar geplaatst op een speciale afdeling om te voorkomen dat ze medegedetineerden rekruteren voor
de georganiseerde misdaad.
De dames zwijgen over hun daden,
maar ook over die van hun mannen, broers, vaders en zonen en leiden ondertussen een comfortabel
leven achter de tralies. Ze maken
er verse pasta met ingrediënten uit
hun eigen kruidentuin, hebben
een gym en wekelijks komt de
kapper langs in hun kapsalon.

Aflevering 2 - Uruguay

Tien jaar The Voice of Holland
RTL4 begint vrijdagavond om acht uur met het uitzenden van het Het beste van 10 jaar The Voice of
Holland. Het is dan duidelijk dat de zomervakantie is aangebroken. De compilatie is samengesteld uit
negen seizoenen The voice kids en twee seizoenen The voice senior. Aansluitend, om tien uur, zendt
RTL 4 The big music quiz uit. Roland Molendijk, Tommie Christiaan, Ferry Doedens, Gijs Staverman,
Robin Martens, Lieke van Lexmond, Bibi Breijman en Bridget Maasland gaan daarin de muzikale
strijd met elkaar aan,

In de Uruguayaanse hoofdstad
Montevideo zitten honderden criminelen vast voor zware vergrijpen zoals overval, moord, oplichting en verkrachting. Toch lijkt deze gevangenis op het eerste oog
net een vakantiepark. Dit is te danken aan het positieve, open beleid
van de gevangenisdirecteur. Het
meest bijzonder hier is wel de belangrijke rol van de rugbysport.
De band die de gevangenen hebben met rugby is ontstaan door een
beruchte vliegtuigramp; in 1972
crashte een vliegtuig in het Andesgebergte met aan boord het complete nationale rugbyteam van
Uruguay. De overlevenden aten
hun dode teamgenoten op om zo te

Hele avond The Deerhunter
Veronica heeft de hele vrijdagavond (van 20.30 tot 00.30 uur) uitgetrokken voor de indrukwekkende
film The Deerhunter uit 1978. De hoofdrollen worden gespeeld door Robert DeNiro (foto) en Christopher Walken. De regie was in handen van Michael Cimino. Drie soldaten belanden tijdens de Vietnamoorlog in handen van de Vietcong. Ze weten te ontsnappen maar de gruwelijkheden van het kamp
blijven hen achtervolgen. Het scenario van de film is gebaseerd op het scenario van de nooit geproduceerde film The Man Who Came To Play over Las Vegas en illegaal gespeelde Russische roulette. Het
scenario werd herschreven door Michael Cimino en Deric Washburn en van Las Vegas verplaatst naar
Vietnam ten tijde van de Vietnamoorlog. De film won vijf Oscars. De film heeft verder 16 andere prijzen gewonnen en nog 19 nominaties gekregen.
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FAMILIEBERICHTEN
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.

FAMILIEBERICHTEN
De Ommelander Courant /
De Ommelander verschijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl
- Telefonisch opgeven:
0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen

