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ULRUM/UITHUIZEN - De Schatkoamer in Ulrum is
sinds vrijdag weer een aantal items uit de tijd van de
Tweede Wereldoorlog rijker. Anita Valkema-Hummel
nam ze in ontvangst uit handen van Truus Hendrix-Hae-
nen. De ouders van Gretha Bronsema-Akkerman ver-
leenden in die tijd onderdak aan de familie Haenen uit
het Limburgse Velden. Die waren met hun achten per
trein naar Groningen en vervolgens Ulrum gekomen.
Hun boerderij, in een zogenaamd Sperrgebiet, was gevor-
derd door de Duitsers.

Truus Hendrix was destijds pas
twee jaar.  ,,We moesten door het
oorlogsgeweld weg uit Limburg.
We waren evacuees en hadden een
officiële vluchtelingenverklaring
waarmee we reisden. Op 14 janu-
ari 1945 zijn we per trein naar Gro-
ningen gereisd, samen met de an-
dere inwoners van Velden. Er was
toen een massale uittocht gaande.
Een groot deel van de Limburgers

kwam in Friesland terecht, een an-
der deel in Groningen waar de op-
vang in de Korenbeurs plaatsvond.
Daarvan zijn wij: opa en oma Hae-
nen, een tante, mijn broer en zus,
mijn vader en moeder en ik naar
Ulrum gekomen. Hoe we daar ge-
komen zijn, weet ik echter niet.”
Ze woonden zo’n anderhalf jaar bij
de familie Akkerman in. Na de oor-
log vertrok de familie weer naar
het eigen huis in Limburg. ,,De
boerderij zelf was er nog en niet
helemaal in puin. Wel was ons huis
geplunderd, alles was weg. Maar
wij hebben de oorlog overleefd.”
Velden werd op 3 maart al bevrijd
maar het gezin keerde pas rond
Pinksteren van 1945 terug naar
huis.
De familie Akkerman heeft sinds
de oorlog altijd contact gehouden
met de familie. Ze bezochten hen
jaarlijks in Limburg en vierden
daar vakantie. Zelfs na het overlij-
den van hun ouders bleef er con-
tact tussen beide vrouwen. Dit jaar
is het officieel 75 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd en vier-
den ook Gretha en  Truus een jubi-
leum. Omdat de inwoonster van te-
genwoordig Uithuizen slecht ter
been is, besloot Truus naar Gronin-
gen te komen en samen met haar
man arriveerden ze met hun cara-
van in Uithuizen. Hier blijven ze
een weekje om vervolgens ook nog
twee weken Friesland te bezoe-
ken.
Doordat Schatkoamer Ollerom in
samenwerking met het 4 Mei-co-
mité Ulrum en omstreken een ten-
toonstelling zou organiseren in de
periode april/mei was men op zoek
naar verhalen. Gretha Bronsema
reageerde op een van die oproep-
jes. Ze belden en Anita Valkema is
er op bezoek geweest om haar ver-
haal aan te horen. Ze was onder de
indruk van de belevenissen van de
periode in Ulrum maar ook daar-
na. Toen de tentoonstelling ter
sprake kwam in een gesprek tus-
sen Gretha en Truus liet de Lim-
burgse weten dat ze thuis nog veel
materiaal had. Dat nam ze vervol-
gens mee naar Uithuizen en de
items zullen straks een plekje krij-
gen in de Schatkoamer.  Het is een

collage geworden van foto’s uit die
tijd met ook de officiële vluchtelin-
genverklaring. Die expositie is, net
als vele andere evenementen die

aan 75 jaar bevrijding waren ge-
koppeld, een jaar uitgesteld en zal
eind april, begin mei alsnog te zien
zijn.

De collage werd vrijdag overhandigd met vanaf links Frans
Hendrix, Anita Valkema en Truus Hen drix. Op de voorgrond Gre -
tha Bronsema.

Ringweg Bedum vo rdert
BEDUM - De ringwegwerk-
zaamheden in Bedum zijn in-
middels gevorderd tot de spoor-
lijn Groningem-Delfzij ter hoog-
te van het Zevenbruggetjespad. 

Met de aanleg van een ontslui-
tingsweg aan de oostkant van Be-
dum wordt de dorpskern van Be-
dum veiliger en leefbaarder ge-
maakt. Vanaf de Sint Annerweg
(N993) komt een nieuwe weg in de
richting van de spoorlijn Gronin-
gen-Delfzijl. Na de spooronder-
doorgang volgt de nieuwe weg de
spoorlijn in de richting van Be-
dum. Er komt ook een nieuwe
brug over het Boterdiep.
De eerste werkzaamheden langs
de huidige N993, zoals het aanpas-
sen van de oversteek bij de Stedu-
merweg, zijn al afgerond. De weg
wordt eerst gebruikt door werkver-
keer voor de aanleg van de spoor-
onderdoorgang. Na al die werk-
zaamheden wordt de weg klaar ge-
maakt voor weggebruikers. Naar
verwachting beginnen de werk-

zaamheden aan de spooronder-
doorgang eind dit jaar. 
Met de rondweg komt een langge-
koesterde wens van de Bedumers

De werkzaamheden schieten al aardig op.

uit, die veel overlast ondervinden
van het vrachtverkeer door de
kern van en naar de fabriek van
Friesland Campina.

Nieuwe containers Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - De inwoners van de ge-
meente Het Hogeland krijgen binnenkort nieuwe
afvalcontainers. Dat heeft te maken met de in-
voering van diftar (betalen per kilo afval) vanaf
1 januari. Om het ophalen en verwerken dan
goed te kunnen, worden door de gemeente nieu-
we containers ingezet. Deze omruiloperatie be-
gint op 17 augustus. De gemeente bezoekt de in-

woners twee keer. Eerst voor het ophalen van de
oude containers en daarna voor het brengen van
de nieuwe. De Hogelandsters worden hier twee
weken voor het bezoek per brief over geïnfor-
meerd. De nieuwe containers zijn gemaakt van
gereclycled materiaal. Ook de kunststof van de
oude containers wordt hergebruikt.

Bestuur Noorderzijlvest 
wil lagere stijging kosten
GRONINGEN - Het algemeen
bestuur van waterschap Noor-
derzijlvest was van mening dat
een stijging van 4 procent van
de kosten over 2021, zoals in de
Kaderbrief was voorgesteld
door het dagelijks bestuur, te
fors is. Een kostenstijging van
2,5 procent zou het maximum
moeten zijn.

Dat werd duidelijk tijdens de laat-
ste bestuursvergadering voor de
zomervakantie. Er moesten over
flink wat zaken beslissingen wor-
den genomen. Gezien de lengt van
de agenda begon de vergadering
een uur eerder.
Tijdens de behandeling van de Ka-
derbrief, die maar liefst anderhalf
uur in beslag nam, was de algeme-
ne mening dat er wel heel erg veel
op Noorderzijlvest af komt en dat

daardoor een kostenstijging onont-
koombaar is. Dat heeft weer in-
vloed op de tarieven, die worden
geheven.
Na een constructieve en pittige dis-
cussie zegde portefeuillehouder
Eisse Luitjens toe dat het DB aan
de slag gaat om te kijken niet bo-
ven de 2,5 procent uit te komen.
Het jaarverslag over 2019 en de
eerste kwartaalrapportage van dit
jaar werden unaniem aangeno-
men.

Tijdens dezelfde vergadering
stemde het algemeen bestuur in
met het op twee plaatsen aanpas-
sen van de persleiding Bedum-On-
derdendam. Dat is noodzakelijk in
verband met de plannen van de
provincie en TenneT. Door de aan-
pas singen kan daar een betrouw-
baar afvalwatersysteem in stand
worden gehouden.

Herdenking treinramp
WINSUM - Het is dit jaar 40
jaar geleden dat op vrijdag 25
juli 1980 om 7.28 uur in de och-
tend in een zeer dichte mist
twee treinen van het type Blau-
we Engel ter hoogte van de Vo-
slaan in Winsum frontaal op el-
kaar botsten op het traject
Sauwerd-Roodeschool. Zater-
dag 25 juli volgt een officiële
herdenking.

De botsing had tot gevolg dat er 9
doden waren te betreuren en 21
gewonden, van wie sommigen zeer
ernstig. Enkele betrokkenen heb-
ben in 2004 een werkgroep opge-
richt en met een financiele bijdra-
ge  van de toenmalige gemeente
Winsum, de Wierda stichting, de
NS en smederij Dick Norg is er in
2005 ter nagedachtenis een monu-
ment opgericht ter hoogte van de
Voslaan. Ieder jaar worden er door
de werkgroep bloemen bij het mo-
nument gelegd.
Ook dit jaar zullen er weer bloe-
men worden gelegd. Het was de
bedoeling om er dit jaar iets meer
door de coronaperikelen is dat niet
mogelijk gebleken. Bij een grote
bijeenkomst, als deze zou kunnen
worden, is de coronawet van
kracht  en dan is een vergunning
noodzakelijk. De werkgroep zal nu

op zaterdag 25 juli om tien uur, in
aanwezigheid van Harmannus
Blok, wethouder van de gemeente
Het Hogeland, bloemen leggen bij
het monument aan de Voslaan.
Belangstellenden zijn welkom
maar wel met in achtneming van
de coronamaatregelen.

Polen aan de drank
’T ZANDT-Op de Molenweg in ’t
Zandt heeft vrijdagmiddag een
eenzijdige aanrijding plaats gevon-
den. De 50-jarige bestuurder die
woonachtig is in Polen bleek onder
invloed van alcohol te verkeren
Hij kwam tot een promillage van
2,4.  Hierop is hij aangehouden en
overgebracht naar het politiebu-
reau. Hier bleek dat zijn rijbewijs
in 2019 al was ingevorderd.
Toen de overige inzittenden van

de auto werden opgehaald door
een andere automobilist, bleek de
bestuurder van deze auto tevens
onder invloed van alcohol te verke-
ren (2,19 promille). De 48-jarige
bestuurder, die ook woonachtig is
in Polen, bleek nooit een rijbewijs
te hebben gehaald. Ook hij is aan-
gehouden en overgebracht naar
het politiebureau. 
Tegen beide Polen is proces-ver-
baal opgemaakt.

Waddenfonds stelt 4
miljoen euro beschikbaar
NOORD-GRONINGEN - Het
Waddenfonds start een nieuwe
subsidieregeling voor projecten
in het Waddengebied, waarbij 4
miljoen te verdelen is. Per pro-
ject kan er bij het fonds een
bijdrage van maximaal 1 mil-
joen worden aangevraagd. 

Zowel bedrijven, belangenorgani-
saties als lokale overheden kunnen
een beroep doen op de subsidiere-
geling. Op dinsdag 8 en woensdag
9 september zijn er twee informa-
tiebijeenkomsten over de nieuwe
regeling.

Subsidiëring is mogelijk als een
project valt binnen vier specifieke
aandachtsgebieden van het Wad-
denfonds (duurzame energie, land-
schapsontwikkeling, aquaculturen
en het thema bodem, water, licht
en geluid). Aanvragen kunnen ko-
mend najaar tussen 15 oktober en
31 december worden ingediend.
Beoordeling vindt plaats op volgor-
de van binnenkomst tot het subsi-

dieplafond van 4 miljoen euro is
bereikt. Als een project een posi-
tief oordeel krijgt, neemt het  da-
gelijks bestuur van het Wadden-
fonds aansluitend een definitieve
beslissing over de toekenning van
een subsidieaanvraag.

De eerste bijeenkomst wordt ge-
houden in Leeuwarden en is na
aanmelding fysiek toegankelijk.
Vanwege corona vindt de tweede
bijeenkomst digitaal plaats via
streaming. Voor beide bijeenkom-
sten is aanmelding mogelijk via
www.waddenfonds.nl. Tijdens de
informatiesessies wordt algemene
informatie verstrekt over de subsi-
dieregeling. Ook is er de mogelijk-
heid tijdens een persoonlijk ge-
sprek met vertegenwoordigers van
het Waddenfonds van gedachten
te wisselen over het eigen project
en vragen te stellen. 

Meer informatie over de Subsidie-
regeling Thematische Uitvoering
Waddenfonds 2020/01 is te vinden
op www.waddenfonds.nl.

De beschadigde auto in ’t Zandt (foto Politie Groningen).

Auto in de Wijmers
LOPPERSUM - Op de Wijmersweg
in Loppersum is zaterdagnacht een
automobilist te water geraakt. De
man kwam net na een bocht met
zijn wielen in de berm terecht en
heeft waarschijnlijk te veel gecor-
rigeerd. Hij belandde daarna aan
de andere kant van de weg in de
Wijmers. De man wist op eigen
kracht het voertuig te verlaten. Hij
is ter plaatse nagekeken door am-
bulancepersoneel, maar bleek
geen letsel te hebben opgelopen

bij het ongeval.
De bestuurder is door de politie
aangehouden nadat een drugstest
aangaf dat hij mogelijk onder in-
vloed had gereden. Op het politie-
bureau moet een bloedtest uitwij-
zen of de man te veel drugs in zijn
lichaam had tijdens het ongeval.
Een bergingsbedrijf heeft het
voertuig, die inmiddels op de bo-
dem van de Wijmers lag, weer op
het droge getakeld. De BMW moet
als verloren worden beschouwd.

Alcoploffer
APPINGEDAM - Een 20-jarige in-
woner van de gemeente Lopper-
sum is donderdagavond in Appin-
gedam betrapt op rijden onder in-
vloed. Agenten zagen rond 20.40
uur een bromfiets rijden in het
centrum van Appingedam. De be-
stuurder droeg geen helm. Toen
geprobeerd werd de bromfietser
aan te spreken, ging hij er van-
door. De man kon na een korte
achtervolging worden aangehou-
den. Uit een blaastest bleek een
promillage van 0,85. Ook had de
Lopster geen bromfietsrijbewijs. 

Hogeland verkoopt
grond voor bouw
huizen Zoutkamp
ZOUTKAMP - Als alles volgens
plan verloopt, wordt het woning-
bestand van Zoutkamp volgend
jaar uitgebreid met acht twee-
onder-een-kapwoningen. De
grond die ontwikkelaar Hend-
rikson Holding BV hiervoor no-
dig heeft, ligt aan de S.H. Wol-
deringhstraat. De gemeente Het
Hogeland en het bedrijf hebben
al overeenstemming bereikt
over de verkoop van dit perceel.
Zoutkamp is een van de dorpen
op het Hogeland waar een grote
vraag naar nieuwbouwwoningen
is. 
De bouw van de huizen zal eind
dit jaar van start gaan.

Geen feest
voor 150-jarige
IJsvereniging
BEDUM - IJsvereniging Bedum
heeft besloten de feestelijkheden
rond het 150-jarig bestaan uit te
stellen. De reden is de coronacri-
sis. ,,Omdat het onduidelijk is hoe
dit virus zich verder gaat ontwik-
kelen en hoe lang het blijft aan-
houden, zijn we tot het besluit ge-
komen om ons jubileum uit voor-
zorg en uit veiligheid voor alle le-
den uit te stellen:, aldus het be-
stuur. Er was een groot program-
ma voor jong en oud samengesteld
in december maar het bestuur acht
het verstandiger om het jubileum
op een later moment te vieren.
Men hoopt nu eind december vol-
gend jaar op betere tijden en dan
het feest alsnog te kunnen vieren.
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Muziekdiploma’s Immanuël
UITHUIZERMEEDEN - Het eind van een muzikaal seizoen staat voor de jeugdleden van Brassband
Immanuël uit Uithuizermeeden veelal gelijk aan het afleggen van een muziekexamen. De aanloop
hier naartoe is dit jaar anders geweest dan overige jaren. De coronacrisis maakte dat de muzieklessen
vanuit muziekschool Hunsingo vanaf maart tot half mei tijdelijk zijn stopgezet.  Ondanks dit, heeft
een drietal jeugdleden van Immanuël het muziekdiploma weten te behalen. Het C-diploma is behaald
door Jelien Dijkstra (althoorn) en Robert Postma (bariton). Annely Visser (bugel) heeft haar D-diplo-
ma binnen gehaald. Vanaf links: Annely Visser, Jelien Dijkstra, Robert Postma en docent Jan Werk-
man.

Wadloper in de problemen
UITHUIZEN - De KNRM in de
Eemshaven is woensdagavond
uitgerukt om een wadloper in
problemen te redden. 

Om tien uur werden de redders ge-
alarmeerd. De wadloper was on-
derweg naar Rottumeroog toen hij
ten zuidoosten van het eiland werd
ingesloten door het opkomende
water. De man, een ervaren wadlo-
per, kent het gebied goed maar

werd verrast door recente veran-
deringen in een geul waardoor hij
in de problemen kwam. 
Ook de Seaking Rescue 21, een
SAR-helikopter van de Duitse ma-
rine, en de Nederlandse SAR-heli-
kopter Coastguard 06 werden de
lucht ingestuurd om de man te
hulp te schieten. De Duitse Se-
aking Rescue 21 stond op het mo-
ment van alarmering op het Duitse
eiland Borkum en derhalve heel

De helikopter arriveert met de wadloper bij de Jan en Titia Visser.
Foto: Johan Dijkstra.

dicht bij de opgegeven positie van
de wadloper. 
Het werd al heel snel donker wat
het zoeken naar de wadloper zou
bemoeilijken maar de man was
goed voorbereid op pad gegaan en
had een rode flare (handstakel-
licht) bij zich die hij afstak toen hij
de Duitse Seaking zag naderen. De
wadloper werd aan boord van de
heli gehesen waar hij eerst me-
disch onderzocht werd. 
Inmiddels voer de reddingboot Jan
en Titia Visser in de Oude Wester -
eems. Toen de wadloper helemaal
in orde bleek te zijn, werd hij van-
uit de helikopter aan boord van de
Jan en Titia Visser gezet. De be-
manning bracht de man, die het
toch wel koud had gekregen, snel
naar het reddingstation waar hij
een warme douche kon nemen en
van droge kleding en een kop war-
me chocolademelk werd voorzien.
Na het opnemen van zijn gegevens
werd hij naar zijn auto, die achter
Uithuizen bij de zeedijk gepar-
keerd stond, gebracht.
Bij de KNRM kijkt men terug op
een snelle reddingsactie en een
prettige en goed verlopen allereer-
ste samenwerking met de Duitse
SAR-helikopter. 

Recordopbrengst 
voor Hersenstichting
GRONINGEN - De collecte van
de Hersenstichting heeft weer
meer dan 1,5 miljoen euro op-
gebracht. In de provincie Gro-
ningen hebben 716 vrijwilligers
gecollecteerd voor de Hersen-
stichting. Zij hebben samen
43.496,84 euro opgehaald. 
De opbrengst wordt ingezet voor
gezonde hersenen voor iedereen.
De Hersenstichting wil dat berei-
ken door te investeren in onder-
zoek, voorlichting en het verbete-
ren van de patiëntenzorg.
,,We zijn onze collectanten en orga-
nisatoren heel dankbaar”, aldus di-
recteur-bestuurder Merel Heimens
Visser. ,,Deze opbrengst hebben
we alleen maar kunnen bereiken
met de hulp van al deze vrijwilli-
gers.” Het is voor het 22e jaar op
rij dat de totale opbrengst hoger is
dan het jaar daarvoor.

De opbrengst wordt ingezet voor
gezonde hersenen voor iedereen.
,,Dat is noodzakelijk, want 1 op de
4 mensen heeft een hersenaandoe-
ning. En dat worden er in de toe-
komst helaas alleen maar meer”,
aldus Heimens Visser. 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt
dat het aantal mensen dat lijdt aan
dementie of de ziekte van Parkins-
on, of een beroerte krijgt, tot 2040
explosief zal stijgen. ,,Dat heeft
een enorme impact op de samenle-
ving”, aldus Heimens Visser. 
De collecte van de Hersenstichting
vond dit jaar plaats in de laatste
week van januari. Er liepen toen
19.000 vrijwilligers langs de deu-
ren. De collecte van 2021 staat ge-
pland van 1 februari tot en  met 6
februari. De Hersenstichting be-
kijkt de komende maanden hoe
die collecte coronaproof gehouden
kan worden.

Gemeente Westerkwartier 
stelt duurzaamheidsbeleid vast
EZINGE - Het college van de
gemeente Westerkwartier heeft
het Duurzaamheidsbeleid 2020-
2025 en het bijbehorende jaar-
plan 2020-2021 vastgesteld.
Hierin staat aangegeven met
welke duurzame initiatieven de
gemeente aan de slag gaat. 

Wethouder Hielke Westra: ,,Duur-
zaamheid is een belangrijk speer-
punt van dit college. Wij zijn al
voortvarend bezig en willen met
dit samenhangend beleidsdocu-
ment onze weg naar de toekomst
uitstippelen. Hoe we dat gaan
doen? Stap voor stap, volgens jaar-
lijkse werkplannen.”.
De Visie Hernieuwbare Elektrici-
teit, die in april 2020 door de raad
is vastgesteld, leverde belangrijke
input op voor het Duurzaamheids-
beleid. Evenals voor het zoge-
naamde ‘bod’ voor duurzame elek-
triciteitsbronnen in de Regionale
Energiestrategie (RES) Gronin-
gen. Daarin zijn de ideeën en tips
die zijn ‘opgehaald’ bij de inwo-
ners meegenomen.

Speerpunten
Het plan is als het ware een over-
koepelende  ’paraplu’ voor nieuwe
en al in gang gezette duurzame ini-
tiatieven en bevat de speerpunten
waarop de gemeente de komende
jaren wil gaan inzetten. De speer-
punten hebben betrekking op drie
hoofdonderwerpen: toekomstbe-
stendige woonsituatie, klimaat-
vriendelijke leefomgeving en cir-
culaire economie.
Er wordt daarvoor nog steviger in-
gezet op de voorlichting via het
Energieloket Groningen, energie-
coaches, educatie in het onderwijs,
voor volwassenen en via gerichte
campagnes. Verder wordt er onder
andere een Fonds duurzame wo-
ningverbetering in het leven ge-
roepen, waardoor ook de mensen
die van zich zelf niet leenkrachtig
genoeg zijn, toch een lening kun-
nen krijgen om duurzame maatre-
gelen in hun woning te treffen.
Ook zijn er mogelijkheden voor
een starterslening (voor het ver-
duurzamen van de woning) en een
‘blijverslening’ voor mensen die

wat ouder zijn en na wat aanpass-
ingen, nog graag een poos in hun
woning willen blijven wonen. Al
deze mogelijkheden worden in één
regeling ondergebracht onder de
noemer: één aanvraagsystematiek
en één budget.

Het beleid krijgt de komende ja-
ren gestalte in samenwerking met
onder andere energiecoöperaties,
de Gebiedscoöperatie Westerkwar-
tier, netbeheerders, woningcorpo-
raties en bedrijfsleven en niet in
de laatste plaats de inwoners. De
wijze waarop dit gaat gebeuren zal
van geval tot geval verschillen, om-
dat dit steeds maatwerk is. Uitleg
over het Duurzaamheidsbeleid is
te vinden op de site westerkwar-
tier.nl/duurzaamheid. Daar staat
ook een link naar een animatie-
film.  

80.000 schades
door NAM 
afgehandeld
NOORD-GRONINGEN - Bij de
NAM en het Centrum voor Veilig
Wonen zijn sinds de aardbeving bij
Huizinge in 2012 ruim 80.000
schademeldingen binnengekomen.
Vanwege de breed gedragen wens
om de NAM op afstand te zetten, is
ruim drie jaar geleden de schade-
afhandeling overgenomen door de
overheid. Groningers met een ou-
de schademelding die niet akkoord
gingen met een aanbod van NAM,
konden hun schademelding voor-
leggen aan de Arbiter Bodembe-
weging. Dat traject is nu afgerond.
NAM-directeur Johan Atema: ,,De
Arbiter Bodembeweging heeft
eind mei voor de laatste schade-
meldingen een uitspraak gedaan.
Wij betalen het schadebedrag con-
form de uitspraken uit. Hiermee is
per eind juni definitief een einde
gekomen aan de rol van de NAM
in het schadeafwikkelingsproces
en komen wij echt op afstand te
staan. Dit is een belangrijke mijl-
paal voor Groningen en voor ons
bedrijf.’’
Schades kunnen sinds 1 juli wor-
den ingediend bij het Instituut
Mijnbouwschade Groningen.

Lesvluchten zorgen
voor groei Eelde
EELDE - De maand juni is voor
Groningen Airport Eelde de druk-
ste maand sinds jaren geweest, on-
danks dat de passagiersvluchten
nog niet werden uitgevoerd we-
gens het coronavirus. Het aantal
vliegbewegingen in de maand juni
is met bijna de helft gegroeid ten
opzichte van vorig jaar. 
De grote stijging zit voornamelijk
in het aantal lesvluchten. Er zijn
ruim 2800 lesbewegingen uitge-

voerd in de maand juni, terwijl dat
er vorig jaar rond dezelfde tijd
rond de 800 bewegingen waren.
Ook het aantal privé-vluchten was
met meer dan 1200 bewegingen
groter dan juni vorig jaar. 
De groei valt te herleiden uit de fu-
sie van de KLM Flight Academy en
MartinAir Flight Academy. De vol-
ledige vloot van MartinAir is sinds
mei gevestigd op Groningen Air-
port Eelde. 
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Vrouwelijke trojka voor
GroenLinks in Eemsdelta
LOPPERSUM - De ledenverga-
dering van GroenLinks Eems-
delta heeft vrijdagavond de
kandidatenlijst vastgesteld
voor de in november te houden
verkiezingen voor de gemeente-
raad van de nieuwe gemeente
Eemsdelta. Daarbij is, overeen-
komstig het advies van de kan-
didaatstellingscommissie, niet
gekozen voor één lijsttrekker,
maar voor een trio dat wordt
gevormd door Anneke Knip uit
Middelstum, Anika van Leeu-
wen uit Bierum en Cindy
Looyé-Sinnema uit Appinge-
dam. Een uit elk van de drie
gemeenten die Eemsdelta gaan
vormen. 

De kandidaatstellingscommissie
heeft bij haar afwegingen onder-
scheid gemaakt tussen de catego-
rieën lijsttrekker, verkiesbare
plaatsen, directe opvolgplekken en
steunfractie. De commissie heeft
de plekken één tot en met vier,
met een uitloop naar vijf, gedefi-
nieerd als direct verkiesbare plaat-
sen. De verkiezingsuitslag zoals de-
ze is behaald bij de Provinciale
Statenverkiezingen in 2019 zou
GroenLinks, omgerekend naar de
lokale uitslagen tenminste drie ze-
tels opleveren. Gezien de kwalitei-
ten van de eerste drie kandidaten
en de wijze waarop zij elkaar zou-
den kunnen aanvullen en nog ver-
der versterken is door de commis-
sie besloten om niet één lijsttrek-
ker voor te stellen, maar voor drie
lijsttrekkers te gaan. Een afwij-
kende keuze, maar belangrijk is
daarbij ook dat toevalligerwijs de
beoogde lijsttrekkers elk uit één
van de huidige gemeenten komen. 
Uit Loppersum, waar GroenLinks
met twee raadszetels het sterkst
vertegenwoordigd is en in de per-
soon van Bé Schollema gezamen-
lijk met de PvdA een wethouder
levert, is Anneke Knip (41) op plek
één geplaatst. Zij is thans fractie-
voorzitter en dus reeds ervaren in
het politieke werk, wordt inhoude-

lijk sterk gevonden en is intrinsiek
gemotiveerd om het GroenLinks-
geluid stevig te laten horen in de
nieuwe gemeente. In het dagelijks
leven werkt ze als beleidsmede-
werker Zorg en Welzijn bij de ge-
meente Midden Groningen. ,,Ik
ben trots op deze lijst en blij dat
we gedrieën lijsttrekker zijn. In
korte tijd zijn we al op elkaar inge-
speeld en ook de nummer vier op
de lijst, Tim Haan, speelt hierbij
een belangrijke rol”, meldt ze na
afloop van de ledenvergadering.
Anika van Leeuwen (35) uit Bie -
rum is de nummer twee van de
trojka. ,,Ze is een enthousiast per-
soon met een open en wereldse
blik. Ze kan doorpakken en door-
bijten maar ook loslaten als iets
geen haalbare kaart is. Ze is een
verbinder en kan complexe mate-
rie vlot tot zich nemen. Ze is op de
eerste plaats een echte generalist
en heeft een brede interesse hier-
door is zij in staat zich snel in ver-
schillende onderwerpen in te le-
zen”, omschrijft de commissie
haar.
Ook zij werkt als beleidsmedewer-
ker bij de gemeente Midden Gro-
ningen waar ze zich met het sociale
domein bezig houdt. Geboren in de
Betuwe groeide ze op op Aruba en
voordat ze in Groningen neer -
streek was ze in Indonesië actief
bij lokale scholen waar mensen
werden opgeleid in groene educa-
tie projecten. Het trio wordt ge-
completeerd door Cindy Looyé-
Sinnema  (45) uit Appingedam,
door de commissie als volgt om-
schreven: ,,Zij is een activistisch en
gedreven persoon en heeft ervarin-
gen opgedaan in het bedrijfsleven
die van waarde kunnen zijn om de
fractie effectiever te maken. Ze is
de afgelopen maanden bekend ge-
worden, zowel binnen als buiten
Appingedam, door zich te presen-
teren als woordvoerder voor een
groep bewoners van de wijk Op-
wierde die zich door de overheid
achtergesteld voelt in de verster-
kingsoperatie”. Ze werkt als post-
besteller bij PostNL en kan dat
doen als haar drie jonge kinderen

op school zijn. Ze heeft lang in de
VS gewoond. ,,Ik vind dit een
mooie uitdaging. We hebben
Eemsdelta een hoop te bieden”,
meldt zij na de ledenvergadering
vastberaden. Op nummer vier van
de lijst, volgens de kandidaatste-
lingscommissie een potentieel ver-
kiesbare plaats, staat de 31-jarige
Tim Haan uit Spijk, momenteel
het enige raadslid namens zijn par-
tij in de gemeenteraad van Delfzijl
en op nummer vijf Luut van der
Kooij (71) uit Oosterwijtwerd, nu
fractie-assistent in Loppersum. De
rest van de lijst ziet er als volgt uit:
6. Sietske Curré uit Appingedam;
7. Katja van der Kamp uit Bierum;
8. Gideon Laugs uit Middelstum; 9.
Dirk van Impe uit Stedum; 10. Pe-
tra Klooster uit Enum; 11. Rivke
Leenders uit Delfzijl en 12. Lex
van Rootselaar uit Delfzijl. De le-
denvergadering van GroenLinks
heeft het bestuur gemachtigd om
aan de lijst nog ondersteunende
lijstduwers toe te voegen. 

Flinke botsing in Bedum
BEDUM - Op het Boterdiep Oostzijde in Bedum is vrijdagavond een automobiliste tegen een gepar-
keerde auto gebotst. Het voertuig kwam net voor een sloot tot stilstand. Een inzittende werd nageke-
ken door ambulancepersoneel. De brandweerkorpsen uit Bedum en Middelstum werden opgeroepen,
maar hun inzet bleek niet noodzakelijk. De weg is een tijd afgesloten geweest vanwege de hulpverle-
ning en afhandeling van het ongeval. Over de oorzaak is nog niets bekend. Foto: Ingmar Vos.

Voor de garnalenvissers zit er nog geen extra steun in het vat.

LAUWERSOOG - Een donderdag door minister Carola
Schouten verzonden brief maakt duidelijk dat de garna-
lensector voorlopig niet op extra steun vanuit de over-
heid hoeft te rekenen. 

Op verzoek van de garnalenvis-
sers, handelaren en verwerkers is
eind mei door de Branche Organi-
satie (BO) garnalen een brief ge-
stuurd aan de minister over de nij-
pende situatie in de garnalensec-

tor. Ten tijde van het schrijven van
de brief werden ernstige proble-
men verwacht door toedoen van de
gevolgen van de coronacrisis. Het
grootste knelpunt is dat de pelca-
paciteit van garnalen in de Marok-
kaanse pelateliers minder dan de
helft is, anderszijds heeft ook de
afzet een flinke klap gekregen.
Het verzoek aan de minister van
de BO garnalen was om de steun-
maatregelen voor de garnalenvis-
sers uit te breiden.

Penibel
In de brief wordt door de minister
wel de penibele situatie erkend
waar veel ondernemers verkeren
maar dat het vanuit ‘rechtszeker-
heidsoogpunt’ niet gepast is om op
korte termijn aanpassingen in de
regeling door te voeren. Wel wordt
er toegezegd dat de uitputting van
de regeling wordt gemonitord.
Wanneer er ruimte ontstaat bin-
nen de huidige regeling zou er
kunnen worden geschoven maar
dat zou maar voor enkele weken
extra een oplossing geven.
Al vijftien weken hebben de gar-
nalenvissers te kampen met verre-
gaande beperkingen van de visse-
rijmogelijkheden. De vangbaar-
heid van de garnalen lijkt lang-
zaam te verbeteren maar de pelca-
paciteit is vooralsnog het grootste
probleem. Ook al versoepelen de
maatregelen dan wil dat volgens
de sector nog niet zeggen dat op
korte termijn de pelcapaciteit
weer naar het normale niveau kan.

Dit zal stapje voor stapje weer op-
gebouwd moeten worden waarbij
bijvoorbeeld de 1,5 meter-regel er
voor zal zorgen dat de pelcapaci-
teit voor een lange tijd lager kan
zijn dan voor de crisis.
Rondom de periode van het Offer-
feest dat gevierd wordt van don-
derdag 30 juli tot en met maandag
3 augustus wordt er ook niet ge-
peld in de pelateliers. Vandaar
kondigen diverse handelaren pe-
riodes van een tot twee weken af

aan het einde van de maand juli
waarin helemaal geen garnalen
worden aangenomen. Het is voor
de garnalensector van groot be-
lang dat de aanvoermogelijkheden
vanaf de maand augustus weer
normaliseren want na het voor de
garnalenvissers slechte jaar 2019
en een groot deel van 2020 wat
door de omstandigheden slecht
verloopt, is het bittere noodzaak
dat er weer wat kan worden ver-
diend.

De drie vrouwen die de GroenLinks-kar gaan trekken met vanaf
links Anneke Knip, Anika van Leeuwen en Cindy Looyé-Sinnema.

Nieuwe single
Steernvanger
BEDUM - De Nedersaksische in-
diefolkband Steernvanger komt op
12 juli met een nieuwe sing-
le: Mooie Dag. Nu de coronalock-
down langzaam opgeheven wordt
en de band niet meer alleen vanuit
huis kan opnemen, brengen ze
weer een studiotrack uit. Dit keer
is dat inclusief videoclip. 
Naast een aantal vrienden en fans,
spelen bekende Groninger acteurs
een belangrijke rol in deze feel-
goodvideo. Zo speelt Ineke Kuiper
de hoofdrol en laat Henk Scholte,
bekend van het radioprogram-
ma Twij Deuntjes, zanger van de
band Törf en doorgewinterde pro-
motor van het Gronings, zijn ge-
zicht zien. Oplettende kijkers zul-
len ook de bandleden terugvinden.
Droneshots van verschillende loca-
ties in de provinciehoofdstad en
scènes op bekende plekken als de
Folkingestraat, de Vismarkt en het
Noorderplantsoen, maken de video
typisch Gronings. 
De clip is geproduceerd door Jelle
Buning (script en regie) en Geert
Marissen (camera) en is vanaf 12
juli te zien op Steernvangers You-
Tubekanaal en Facebookpagina en
op steernvanger.nl. Mooie dag is
dan ook te beluisteren via stream-
sites als Spotify, iTunes en Band-
camp.

Stoetbomen 
in Holwierde
HOLWIERE - Op obs Hiliglo in
Holwierde zal op maandag 17 au-
gustus de stoetboomuitreiking
plaatsvinden aan vijftien  kinde-
ren van groep 1 en 2. Dit is een
Groningse traditie.

Kinderen uit ’t Zandt 
‘volwassen’ aan de slag

LOPPERSUM - De gemeente
Loppersum heeft woensdag-
middag, samen met Consulting-
Kids, voor zo’n twintig kinde-
ren uit ’t Zandt een sportieve,
creatieve middag georgani-
seerd. 
Uiteraard was dat bedoeld om hen

een leuke tijd te bezorgen, maar
ook om op een speelse manier hun
probleemoplossend vermogen te
vergroten. Wethouder Bé Scholle-
ma: ,,De problematiek rondom de
gaswinning raakt niet alleen vol-
wassenen. Ook onze kinderen heb-
ben te maken met deze situatie.
Zij wonen, leren en spelen vaak

langere tijd in een bouwput. Zij
worden blootgesteld aan lawaai,
onrust, spanningen thuis en moe-
ten bijvoorbeeld meerdere keren
verhuizen.”
De gemeente Loppersum heeft,
speciaal voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd, een project opge-
start om laagdrempelig, aangepast
op hun eigen beleefwereld hun
weerbaarheid te vergroten. Schol-
lema: ,,Wij moeten er samen voor
zorgen dat we van hen 'gezonde in-
woners' maken, die weten hoe ze
met tegenslagen om moeten gaan
en zich beseffen dat er altijd een
stip op de horizon is waar je naar
toe werkt.”
Tijdens de middag op Landgoed
DeCamping zijn de kinderen aan
de slag gegaan met volwassen uit-
dagingen. Zo is hen bijvoorbeeld
gevraagd: Hoe kun je de leukste
plek in het dorp nog leuker ma-
ken? Welke plek is dit eigenlijk,
wat maakt het daar leuk? En hoe
laat je iedereen weten dat dit leuk
is? Aan het eind van de middag
deelde wethouder Schollema aan
alle kinderen ijsjes uit en hij nam
het uitgewerkte resultaat van de
kinderen in ontvangst.

De gemeente Loppersum wil graag
van kinderen zelf horen wat zij als
obstakels of knelpunten zien in
hun directe leefomgeving. ,,Waar
lopen ze tegen aan, ook op emotio-
neel vlak? Wat kunnen we verbe-
teren en hen aanleren? Welke op-
lossingsrichtingen zijn er om hun
leven in deze context fijner en be-
ter te maken en hoe kunnen ze dat
zelf in de praktijk brengen. Zo ver-
kleinen we de kans op problemen
later in hun leven en zorgen we er
ook voor dat er dan een samenle-
ving met vitale inwoners is”, aldus
Schollema. De middag in ’t Zandt
was de eerste activiteit uit dat pro-
ject.

Voorlopig geen extra
steun garnalenvisserij

Wethouder Bé Schollema (links) was te gast bij de jeugd in ’t Zandt en neemt de resultaten in ont-
vangst.

Wederom concert orgels
en fluit in Leenster kerk
LEENS - Omdat het ‘grote’ en
beroemde Hinsz-orgel uit 1733
dit jaar vanwege een restaura-
tie niet kan worden bespeeld,
heeft de Stichting Hinsz-orgel
toch in de maanden juli en au-
gustus  een beperkte concertse-
rie Rond het Hinsz-orgel geor-
ganiseerd in de Petruskerk van
Leens. Zaterdag is het weer zo-
ver. 

In het koor van deze middeleeuw-
se en sfeervolle kerk staan twee
fraaie kleine orgels, een koororgel
dat in 1983 door Mense Ruiter Or-
gelmakers BV is gemaakt en een
fraai groot kabinetorgel uit circa
1775 waarvan de bouwer onbe-
kend is. Dit orgel komt uit particu-
lier bezit en is in bruikleen in de
kerk geplaatst. Beide orgels lenen
zich, zoals in de eerste twee con-
certen dit jaar is bewezen,  uitste-
kend voor samenspel met een so-
list.
Zaterdagavond wordt het concert
verzorgd door de bekende organist
Sietze de Vries en de (blok)fluitist
Eran Wajsenblum. 
De Vries is internationaal werk-
zaam als concertorganist en kerk-
musicus. Hij verzorgt jaarlijks vele

orgelconcerten op beroemde or-
gels in binnen- en buitenland en is
bekend om zijn improvisatiekunst.
Als docent is hij verbonden aan
het Prins Claus Conservatorium n
Groningen en is hij een van de
twee organisten van de Groningse
Martinikerk als opvolger van Wim
van Beek. In zijn functie van artis-
tiek leider van het Orgel Educatie
Centrum Groningen promoot hij
het historische orgelbezit van de
provincie, met als uitvalsbasis de
Petruskerk. Eran Wajsenblum, af-
gestudeerd als blokfluitist aan de
conservatoria van Amsterdam en
Utrecht, heeft ervoor gekozen zich
in de provincie Groningen te vesti-
gen. Wajsenblum begon zijn studie
in 1987 in Israël. Hij reisde daarna
naar Nederland om zijn studie
voort te zetten aan het Utrechts
Conservatorium en haalde in 2003
zijn Bachelor of Music. Wajsen-
blum won tijdens zijn studie ver-
schillende belangrijke concoursen,
waaronder de Keren Sharet Com-
petition. Na zijn afstuderen heeft
hij zich ondergedompeld in de ge-
schiedenis en methodologie van de
blokfluit, als uitvoerend musicus
en als docent.
Samen en apart spelen zij een
boeiend programma met als titel

Der Fluyten Lust-hof en Satans Fluy-
tenkast, dat in de Petruskerk, met
haar ook voor deze (kamer)muziek
zo fraaie kerkakoestiek,  goed tot
zijn recht zal komen. Op het  pro-
gramma staan werken van  Jacob
van Eyck, Marco Uccelini, Johann
Sebastian Bach en Georg Friedrich
Händel. Het concert begint om
20.00 uur. Reserveren  kan via  de
website www.hinszorgelleens.nl.

Vissers zoeken
vermist meisje
LAUWERSOOG - Twintig garna-
lenkotters zoeken sinds vanoch-
tend in alle vroegte verder naar
een vermiste Duits meisje bij
Ameland. De KNRM heeft de
zoekactie gisteren juist gestaakt,
omdat er weinig hoop is het 14-jari-
ge meisje nog te vinden.
,,Verder zoeken op zee zal geen ef-
fect opleveren. Daarom is in geza-
menlijkheid besloten het zoeken
op zee te staken. In feite zoeken
we nu naar een stoffelijk over-
schot”, aldus de KNRM-woord-
voerder van Ameland. ,,De zee is
te groot, het deel waarvan we ver-
moeden waar het meisje kan lig-
gen, is al diverse malen afgezocht.”
De politie gaat vandaag nog wel
langs de kustlijn zoeken in de hoop
het meisje te vinden. Twintig gar-
nalenkotters zijn op eigen initia-
tief de zee op gegaan om naar het
meisje te zoeken.
Het meisje werd vermist nadat ze
samen met haar zusje de zee in
was gegaan om naar de zonsonder-
gang te kijken. 



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

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine; re-

alityserie
20.00 Journaal
20.35 Spoorloos; zoektocht naar

nooit gevonden familieleden
21.30 Het mooiste meisje van de

klas; realityprogramma

22.25 Op 1
23.20 Journaal
23.45 Op1
00.45 Nachttv

NPO 2

17.00 Journaal
17.15 Per seconde wijzer; quiz
17.45 De amazone
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Oosterend; realitypro-

gramma
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz

21.30 Nieuwsuur
22.10 2doc: the trail of Ratko Mla-

dic; doc.
23.45 De kist; reportage
00.20 Andries

NPO 3

16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 First dates hotel
20.25 Onze jongens; Nederlandse

filmkomedie uit 2016
22.15 Sluipschutters
22.45 Makkelijk scoren: Studio age-

last; sportprogramma
23.25 Penoza
00.20 Smeris

RTL 4

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

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

20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma

21.25 Bureau Burgwallen; reporta-
geserie

22.25 Gooische vrouwen; comedyse-
rie

23.25 Nieuws en weer
23.40 Boulevard

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK : betalen of

leeghalen
19.25 Ambulance
20.30 Eerste hulp bij festivals; reali-

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

RTL 7

18.00 The A-team
19.30 Hardcore pawn
20.00 Hardcore pawn
20.30 Transit; Amerikaanse thriller

uit 2012
22.30 Mandrake; Amerikaanse hor-

rorfilm uit 2010
00.15 De helden van de brandweer
01.25 Nachtttv

Net 5

17.05 Wat eten we?

17.35 Het blok Australie
18.35 Het blok Australie
19.25 Masterchef USA
20.30 Titanic; Amerikaans filmdra-

ma uit 1997, met Kate Winslet
00.30 Wat eten we?; kookprogram-

ma
00.50 Major crimes

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo; doc.
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde
20.30 Cash or trash?; amusement
21.30 Urk!; maak kennis met de bij-

zondere kapper Teun Fohn
22.30 Hart van Nederland
22.55 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.10 50/50

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Lethal weapon; actieserie
21.25 Lethal weapon
22.25 Magnum P.I.
23.10 MacGyver
00.05 Mistresses

Veronica

18.00 The big bang theory
18.15 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 A time to kill; Amerikaans

filmdrama uit 1996, met San-
dra Bullock 

23.40 Magnum P.I.
00.35 Hart van Nederland

Fox

17.15 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 The X-files essential collec-

tion
21.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
23.00 CSI
00.50 9-1-1
01.40 The gifted

RTL 8

17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics

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

EEN

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00
Journaal; 19.40 De stoel 19.45 op
kot 20.05 Weer 20.15 FC de Kam-
pioenen 20.55 Switch 21.30 Vive la
vie 22.30 Journaal 22.50 A million
little things 23.32 Loterijen 23.35 Op
kot

Ketnet/Canvas

19.05 Who killed the Neanderthal?
20.00 Terzake 20.30 Terzake docu
21.20 Strafpleiters 22.05 Belpop
classics; doc. 23.00 The detectives:
murder on the streets

Duitsland 1

18.50 Heiter bis todlicht morden im
norden 19.45 Wissen vor 8 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Gruner wird’s nicht,
sagte der gartner und flog davon;
filmkomedie 22.05 Exclusiv im er-
sten 22.35 Tagesthemen 23.05 Die
story im ersten 23.50 Geschichte im
ersten: geheimnisvolle orte: schloss
Cecellienhof 00.35 Nachtmagazin

Duitsland 2

18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Nachtschicht; mis-
daadserie 21.45 Heute-journal 22.15
Furious 7; actiefilm 

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Servi-
cezeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30
Lokalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15
Markt 21.00 Traumhauser im norden
ander Weser 21.45 NDR info; 22.00
Die wunderbare welt des lachens
23.45 The brokenwood mysteries

Eurosport

07.30 Formule E 11.30 Snooker
14.00 Tour de France 19.00 Tennis
00.00 Formule E 01.30 Snooker

TV Noord

18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine; re-

alityserie
20.00 Journaal
20.30 Opsporing verzocht; opspo-

ringsprogramma
21.25 De S.P.E.L. show; spel
22.20 Op 1; talkshow
23.20 Journaal
23.45 Op1

NPO 2

17.15 Per seconde wijzer; quiz
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Oosterend
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; kennisquiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 uitgewoond: achter gesloten

deuren; doc.
23.30 America to me; doc.
00.30 De nachtzoen

NPO 3

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Papadag; dramaserie
21.15 Down to the road; realitypro-

gramma
22.10 Help, mijn borsten staan on-

line; reportage

23.00 Zusjes
23.35 Penoza
00.30 Smeris

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainment-

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

tyserie
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Beter laat dan nooit
21.25 Beau five days inside; doc.
22.25 Gooische vrouwen
23.25 RTL nieuws
23.40 Boulevard

RTL 5 

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 Team Parade Eenheid
21.30 Beruchte sloppenwijken

Ewout in de ghetto
22.30 24 uur in de ER
23.30  Ambulance down under; reali-

tyserie
00.30 The night shift; dramaserie

RTL 7

16.30 Married with children
17.30 Flodder; Nederlandse come-

dyserie
18.00 Flodder
18.30 The A-team; comedyserie
19.30 Hardcore pawn
20.30 Reasonable doubt; thriller uit

2014
22.10 Mothman; Amerikaanse hor-

rorfilm uit 2010
00.10 De helden van de brandweer

Net 5

17.10 Wat eten we?
17.30 Het blok
18.30 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 Station 19; dramaserie
21.25 Nurses
22.25 Code black
23.10 The bachelor Australie

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 VT wonen weer verliefd op je

huis
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde; datingpro-

gramma

20.30 Paleis vooor een prikkie; Frank
en Rogier reizen af naar Fries-
land, hier woont een alleen-
staande moeder met 5
kinderen in een verwaarloosde
woning

21.30 Waar is de Mol?; reportage
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.10 50/50

SBS 9

17.45 Traumacentrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Atilla the hun; actiefilm uit

2001, met Gerard Butler
00.15 Mistresses; dramaserie
01.10 Teleshopping

Veronica    

18.00 Veronica’s funniest
18.10 The big bang theory

18.35 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory; come-

dyserie
20.00 The big bang theory
20.30 Lethal weapon 3;

Amerikaanse actiekomedie uit
1992, met Mel Gibson

23.00 Rush hour 2; actiekomedie uit
2001, met Jackie Chan 

FOX

16.25 Storage wars
18.25 According to Jim
20.10 Stumptown; misdaadfilm
22.00 The resident
22.55 Paranormal caught on camera;

reportage

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful;
soapserie

18.10 The bold and the beautiful;
soapserie

18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Me one & only; Amerikaans

filmdrama uit 2019
22.30 House
23.30 Grey’s anatomy

ÉÉN 

18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 The dog house 19.00
Journaal/ weer ; 19.40 De stoel;
19.45 Op kot 20.10 F.C. de Kampioe-
nen 20.50 Switch 21.25 Vive la vie
22.25 Journaal; 22.45 A million little
things 23.27 Loterijen 23.30 Op kot

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior; 19.15 Strafpleiters; 20.00 Ter-
zake 20.25 Terzake docu: forbidden
stories: project Green Blood 21.25
Kinderen van de kolonie 22.20 Fear-
less; 23.05 Fearless

Duitsland 1

18.50 WaPo Bodensee; misdaadse-
rie 19.45 Sportschau 20.00 Tagess-
chau 20.15  Um himmels willen
21.00 In aller freundschaft 21.45 Re-
port Munchen 22.15 Tagesthemen
22.45 Breathe; Engels filmdrama
00.35 Nachtmagazin

Duits land 2

19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim
cops 20.15 Glanz fur Schwedens kro-
ne 21.00 Der unsichtbare feind 21.45
Heute journal 22.15 Die anstalt
23.00 Leschs Kosmos 23.30 Salt and
fire 01.05 Nachttv

Duitsland 3

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.00 Dr. Wimmer ist die beste me-
dizin 21.45 NDR info 22.00 Tatort
01.00 Im vollwaschgang um die welt

Europort

14.00 Tour de France 19.00 Tennis;
23.00 Autosport 00.00 Fotrmule E

TV Noord

18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1 

17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine; re-

alityserie
20.00 Journaal
20.35 Het beste van Heel Holland

Bakt; compilatie

21.30 Foodtruck gezocht; realitypro-
gramma

22.15 Op 1
23.15 Journaal
23.40 Op1
00.35 Nachttv

NPO 2

17.15 Per seconde wijzer
17.45 De slimste mens; quiz
18.35 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Typisch Dwingeloo; realitypro-

gramma
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 De kennis van nu; weten-

schapsprogamma
22.45 2doc: de kleine man, tijd en

de troubadour; doc.
23.50 De Boedhistische blik

NPO 3

16.55 SpangaS
17.50 Dance Academy
18.20 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Het beste van ….Abba; mu-

ziekprogramma
21.15 ABBA in concert forever; doc.
23.10 Penoza
00.05 Nachttv

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Obese; relityserie
21.25 Rooijakkers over de vloer; re-

portage
22.25 Gooische vrouwen; comedyse-

rie
23.25 Nieuws
23.40 Boulevard

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK; realityserie 
19.30 Ambulance down under
20.30 De slechtste chauffeur van

Nederland
21.30 Britain’s got talent; talenten-

jacht
22.40 24 uur in de ER
23.40 Ambulance down under
00.40 The night shift

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
20.30 Big game; actie:film uit 2014,

met Samuel L. Jackson
22.15 Day of the dead: bloodline;

horrorfilm uit 2017
00.15 De helden van de brandweer

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
19.25 Masterchef Australie
20.30 Grease; Amerikaanse musical

uit 1978, met John Travolta
22.45 Grease 2; Amerikaanse musi-

cal uit 1982, met Michelle
 Pfeiffer 

01.00 Nachttv

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the Zoo
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.30 Steenrijk, straatarm; reality-

programma over arme en rijke
mensen

21.30 Flirty dancing; datingprogam-
ma

22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.15 Nachttv

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.45 Ghost whisperer
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Chicago med
21.25 Chicago med; misdaadserie
22.20 Gone; misdaadserie 
23.05 Gone; dramaserie
00.00 Supernatural; fantasyserie
00.55 Nachttv

Veronica

18.00 Veronica’s funniest
18.05 The big bang theory
18.35 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.30 The big bang theory
20.00 The big bang theory
20.30 Lethal weapon 4;

Amerikaanse actiekomedie uit
1998, met Mel Gibson

23.05 Rush hour 3; Amerikaanse ac-
tiekomedie uit 2007

00.50 Hart van Nederland

Fox

17.50 Laugh out loud
18.50 According to Jim
20.35 9-1-1
21.30 The murders; misdaadserie
22.25 Chicago P.D.
23.15 The resident
00.10 Stumptown

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful;
soap 

18.10 The bold and the beautiful;
soap

18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.30 ER
20.30 Love at the shore;

Amerikaanse filmkomedie uit
2017

22.20 House
23.15 Grey’s anatomy
00.15 House

ÉÉN

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Op kot 20.07 Joker + lotto; 20.15 F.C.
de Kampioenen 20.55 Switch 21.25
Vive la vie 22.30 Journaal/ Weer;
22.50 A million little things 23.31 Lo-
terijen 23.35 Op kot

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.05 De kinderen van de ko-
lonie 20.00 Terzake; 20.25 Terzake
docu; 21.20 Seven worlds, one pla-
net; natuurprogramma 22.20 Hand-
maid’s tale 23.05 The handmaid’s
tale

Duitsland 1

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
18.00 Gefragt- gejagt 18.50 Rentner-
cops 19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Nichts zu
verlieren; filmkomedie; 21.45 Plus-
minus 22.15 Tagesthemen 22.45 Lo-
veparade- als die liebe tanzen lernte;
doc. 00.15 Nachtmagazin

Duitsland 2

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Wis-
mar 18.54 Lotto am Mittwoch; 19.00
Heute 19.25 Heldt 20.15 Aktenze-
ichen XY ungelost 21.45 Heute jour-
nal 22.15 Auslandsjournal 22.45 ZD-
Fzoom 23.15 The visit; horrorfilm
00.40 Nachttv

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Aus-
gerechnet; 18.45 Aktuelle Stunde;
19.30 Landermagazine; 20.00 Tages-
schau; 20.15 Expeditionen ins tie-
reich 21.00 Made in Norddeutsch-
land; 21.45 NDR info 22.00 Butten-
warder op platt 22.50 Grossstadtre-
vier 23.40 Der dicke 00.30 Nachttv

Euros port

14.00 Tour de France 19.00 Tennis
23.00 Autosport 00.00 Formule E

TV Noord

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

KRO-NCRV begint vanavond (maandag) om zeven uur
op NPO1 met de reeks Een huis vol: quarantaine Het is
half maart en de familie Buddenbruck (foto Stijn Ghij-
sen) begint met gezonde tegenzin aan de eerste week
thuisonderwijs. Vader Rob is aan het werk, dus moet
Thaila zich wagen aan haar nieuwe rol als lerares. De
school ligt op 40 minuten rijden van huis, waardoor
Thaila besluit om al het huiswerk zelf te printen, maar
dat is makkelijker gezegd dan gedaan… De familie
Baumgard was een van de eerste gezinnen die te zien wa-
ren in Een Huis Vol. Inmiddels zijn we 4 jaar verder, wo-
nen alle kinderen nog steeds thuis en is gezinsuitbreiding
nog altijd aan de orde in huize Baumgard. Bij de familie
Jelies krijgen maar liefst zes van de acht kinderen thuis-
onderwijs. Voor moeder Janneke betekent dit dat ze zich
moet wagen aan de lesstof, die helemaal niet makkelijk
blijkt te zijn. Met acht kinderen vindt Janneke ook nog
de tijd om aan zichzelf te werken. Maar dat plan lijkt nu
in gevaar te komen.

De EO zendt dinsdag vanaf 22.05 uur op NPO2 de eerste
aflevering uit van de zesdelige documentaire De Winds-
ors, achter de schermen bij het Britse koningshuis

In deze serie zendt de EO het échte, dramatische en veelbe-
sproken verhaal uit van de Britse koninklijke familie. Indruk-
wekkend archiefmateriaal en commentaar van deskundigen
zorgen ervoor dat het leven van ‘De Windsors’ heel dichtbij
komt. De docu staat stil bij de keuzes die ze maakten en de bij-
zondere weg die ze aflegden. Het is een weg vol wendingen:
van de schokkende troonsafstand van Edward VIII tot de
sprookjesachtige kroning van koningin Elizabeth, het tragi-
sche overlijden van prinses Diana en de pracht en praal van de
koninklijke huwelijken van de afgelopen jaren.
Jeroen Snel, presentator van Blauw Bloed: ,,De Britse konink-
lijke familie heeft zich ondanks alle oorlogen, scheidingen,
schandalen en ruzies ontzettend goed staande weten te hou-
den in de moderne wereld. Tegen alle verwachtingen in. Er
zijn al veel series gemaakt over deze befaamde familie, maar
deze serie omvat een complete eeuw. Van de onmogelijke lief-
de van koning Edward VIII tot het opmerkelijke huwelijk van
prins Harry.”
De serie begint in 1917, als de familie de naam Windsor aan-
neemt. Prins Edward moet kiezen tussen de troon en een hu-
welijk met de Amerikaanse Wallis Simpson. In de volgende af-
leveringen is te zien hoe andere koningen en koninginnen hem
opvolgen. Zo wordt in de tweede aflevering de verlegen, stot-
terende George VI gekroond die in de schaduw van de Tweede
Wereldoorlog het aanzien van de monarchie moet herstellen.
In de derde aflevering wordt de jonge Elizabeth II koningin.
Ze staat voor de keuze tussen het aanhouden van traditie en
het moderniseren van de monarchie waar haar echtgenoot
voorstander van is. Prins Charles is eerste in de lijn van troon-
opvolging. Zijn verhaal komt naar voren in de vierde afleve-
ring. Er rust een zware last op zijn schouders, want hij moet
trouwen en zorgen voor een erfgenaam van de Windsor-dynas-
tie. In de vijfde aflevering is te zien hoe het huwelijk tussen de
prins en prinses van Wales scheuren begint te vertonen en hoe
koningin Elizabeth belandt in een van de moeilijkste fasen van
haar lange ambtsperiode. De serie wordt afgesloten met een
kijkje in het leven van prins William en prins Harry en een
vooruitblik naar de toekomst.

Veronica zendt vanavond (maandag) omhalf negen de
dramafilm A Time to Kill van regisseur Joel Schumacher
uit. De hoofdrollen in deze film uit 1995 worden gespeeld
door Matthew McConaughey, Sandra Bullock en Samuel
L. Jackson. 

Het verhaal gaat over de strijd van een zwarte man voor ge-
rechtigheid in het hedendaagse Amerika. De dochter van Carl
Lee wordt op een beestachtige wijze verkracht. De daders wor-
den opgepakt maar voordat zij veroordeeld kunnen worden,
neemt Carl Lee het recht in eigen hand en schiet de daders
dood. De jonge advocaat Jake Brigance neemt de verdediging
van Carl Lee op zich. Hij maakt zich daarmee niet geliefd on-
der de veelal plaatselijke Ku Klux Klan gezinde bevolking. Uit
voorzorg stuurt hij zijn vrouw en kind naar een veilige plaats
en zet samen met rechtenstudente Ellen Roark zijn eenzame
strijd voort.

De ’echte’ Winsors

Drama in A Time to Kill

Huis vol in quarantaine
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Lopster bodemvondsten te zien
LOPPERSUM - In De oude sla-
gerij aan de Hogestraat in Lop-
persum heeft de Historische
Vereniging vrijdag de expositie
10 eeuwen Nieuwstraat 9 ge o-
pend. 
Tentoongesteld zijn de bodem-
vondsten die amateur Henk ter
Veen (1940-2019) tijdens bijna der-

tig jaar tuinieren in zijn achtertuin
vond. Daaronder bevonden zich
niet alleen een bijzondere benen
kam, munten en een kanonskogel,
maar ook heel veel scherven. Nico-
lette Scholten, weduwe van Henk
ter Veen, opende de expositie door
een bord kapot te gooien om op die
manier nóg meer scherven te ma-

� Nicolette Scholten (links) maakt scherven voor de deur van De oude slagerij, terwijl HVL-voor-
zitter Els Zwerver en haar dochter Mia toekijken.

ken, die bovendien geluk moe-
ten brengen. De expositie 10
eeuwen Nieuwstraat 9 is tot
half september te bezichtigen.
De oude slagerij is ge opend op
woensdag en vrijdag van 15.00
tot 17.00 uur, op zaterdag van
10.00 tot 13.00 uur en op af-
spraak.

Bestelbus in het kanaal
EZINGE - In het kanaal langs de Van Swinderenweg tussen Saaksum en Ezinge is donderdagochtend een
bestelbus te water geraakt. De bestuurder zat op het dak van de bus en werd door iemand met een bootje
op het droge gezet. De man ging daarna naar huis om te douchen. Passanten zagen de bus liggen en bel-
den 112. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit, evenals twee ambulances en het traumateam.
Al snel werd duidelijk dat er niemand meer in het voertuig zat. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus uit
het water gehaald. De Van Swinderenweg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Foto: Ingmar
Vos.

Prijzen uitgereikt in
Museum Wierdenland
EZINGE - De prijswinnaars van
Maak je eigen Kunst hebben
woensdag hun prijs in ontvangst
genomen in Museum Wierden-
land in Ezinge. 

Professionele Groninger kunste-
naars van wie in de vorige tentoon-
stelling Groningen, Kunstenaarspa-
radijs!? werk te zien was, kozen uit
94 door het publiek ingebrachte
kunstwerkjes (op briefkaartfor-
maat) de mooiste inzendingen.
Het werkje van Anna van der Lyke
werd gekozen uit de kunstwerkjes
van kinderen tot 12 jaar. Zij ont-
ving een pakket met verf, een boek
en spelletjes in bijzijn van haar ou-
ders en zusje. 

Van de volwassen (amateur)kun s-
tenaars werd Noah Slot als winnaar
uitgeroepen. Hij kreeg een pakket
met verf van Natural Earth Paint,

kunstboeken en flesjes Wier-
denbier. 
Na de ontvangst door de direc-
teur Heidi Renkema vertelde
Matty de Vries, een van de ju-
rykunstenaars, hoe dapper het
is om over een grens te gaan en
daadwerkelijk kunst te gaan
maken op een eigen manier. Ze
complimenteerde de gekozen
kunstenaars met hun durf en
het prachtige resultaat. Ellie
Komrij, conservator Kunst en
met Saskia IJpema organisator
van het project Maak je eigen
Kunst, overhandigde de prij-
zen. De aanwezigen bekeken
tot slot de tentoonstelling in de
kleine zaal en waren verrast
over de vele kunstwerkjes in
verschillende stijlen en met
uiteenlopende onderwerpen.
Tot eind september is de ten-
toonstelling te bezoeken. 

Matty de Vries spreekt de gasten toe. Foto: Ellie Komrij (Mu seum
Wierdenland).

Streekmarkt
Verhildersum
LEENS - Het Landgoed Verhilder-
sum in Leens staat zaterdag weer
in het teken van een streekmarkt.
De markt vindt plaats op het voor-
terrein van de borg. De markt is nu
weer elke derde zaterdag van de
maand van 10.00 tot 16.00 uur. Pe-
ter van Frutos del Campo zal als
het droog weer is ter plekke knof-
look gaan roken. 

Stimuleringsbudget
voor verbetering
van waterkwaliteit
NOORD-GRONINGEN - Water-
schappen werken al jaren met el-
kaar samen om de waterkwaliteit
in land- en tuinbouwgebieden te
verbeteren. Vanuit deze samen-
werking is een gezamenlijk Stimu-
leringsbudget Emissiebeperking
Open Teelten en Veehouderij in-
gesteld. Uit dit budget kan een fi-
nanciële bijdrage worden gegeven.
Deze bijdrage is voor projecten
en/of initiatieven die gericht zijn
op de vermindering van de uitstoot
van voedingsstoffen en gewasbe-
schermingsmiddelen uit de open
teelten en de veehouderijsector.
Ook kan geld worden toegezegd
voor het verbeteren van de chemi-
sche en ecologische kwaliteit van
het oppervlaktewater. De regeling
is per 1 juli opengesteld. Belang-
stellenden kunnen zich melden bij
waterschap Noorderzijlvest.
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’Rood Zwart wil
meer zijn dan
een voetbalclub’
Piet Wieringa werd op 24 mei 2019 benoemd tot voorzit-
ter van de voetbalvereniging Rood Zwart Baflo. De Baf-
loër was best verbaasd dat juist hij voor deze functie be-
naderd werd.

door Johan Staal

,,Bij Rood Zwart Baflo was ik de
laatste jaren niet extreem actief.
Ik floot er wel met regelmaat een
wedstrijd van een van de lagere
teams en bezocht weleens een
wedstrijd van het eerste elftal
maar daar bleef het verder bij. En
verder wilde ik na het fluiten van
een wedstrijd of een bezoek aan
het eerste elftal soms weleens een
biertje blijven drinken, waarbij er
af en toe gevraagd werd hoe ik te-
gen bepaalde zaken aankeek. Dat
zorgde er op een gegeven moment
voor dat ik gevraagd werd om wat
‘binnenbrandjes’ binnen de club te
blussen. Dat waren geen hele grote
problemen maar ze moesten wel
even opgelost worden. Toen dat in
de afrondende fase was gekomen,
kreeg ik opeens de vraag of ik er
wat voor voelde om Jan Bolt als
voorzitter op te volgen. Dat was
een vraag waar ik wel even over na
moest denken omdat ik dat totaal
niet aan had zien komen. Maar in
de gesprekken die volgden werd
mij duidelijk dat Jan graag wat
meer een rol op de achtergrond
wilde en zes jaar voorzitterschap
wel genoeg vond. Dat argument,
naast dat ik Rood Zwart Baflo echt
een mooie club vind, deed mee be-
sluiten om het voorzitterschap op

mij te nemen”, vertelt Piet Wierin-
ga die zelfs zijn eerste stappen als
voetballer in Ten Boer zette. ,,Ik
ben geboren in Ten Boer waar
mijn vader, Freerk Wieringa, een
van de oprichters van Omlandia
was. Dat zorgde er uiteraard voor
dat mijn vader mij mee nam naar
Omlandia waar ik op negenjarige
leeftijd ben begonnen te voetbal-
len. Dat heb ik volgehouden tot ik
klaar was met mijn opleiding aan
de politieschool. De laatste jaren
in Ten Boer speelde ik echter in de
lagere elftallen omdat ik door mijn
studie aan de politieschool niet
meer kon trainen. Nadat ik klaar
was met mijn opleiding kwam ik
als politieagent in Finsterwolde te-
recht. Voor een toen nog jonge
agent was dat een prima maar har-
de leerschool. In Oost-Groningen
hadden de meesten mensen het
niet echt op ambtenaren, zoals wij
als politie toch werden gezien. In
mijn periode als politieman in Fin-
sterwolde heb ik ook nog voor VVS
Oostwold gevoetbald. Dat was in
een team samen met drie collega’s
waar we ook nog kampioen mee
zijn geworden. Vervolgen kwam er
in 1980 een plaatsje vrij in Baflo
en volgde een volgende verhui-
zing. Nadat ik een aantal jaren
‘veldwerk’ had gedaan, kreeg ik
door het volgen van interne cursus-
sen de mogelijkheid om binnen

het politiekorps een rol als instruc-
teur te gaan vervullen. Door die
verandering van werkzaamheden
was ik ook mijn onregelmatige
diensten kwijt en dat betekende
dat ik bij CSB de taak van jeugd-
leider/jeugdtrainer op kon pakken.
Daar beleefde ik dusdanig veel
plezier aan dat ik besloot om de
cursus TC3 te gaan volgen. Na het
behalen van mijn diploma was
CSB mijn eerste club waar ik als
hoofdtrainer aan de slag ging en
waar ik twee seizoenen trainer ben
geweest. Maar na twee seizoenen
wilde ik meer tijd vrijmaken voor
andere activiteiten zoals mijn be-
stuurstaken binnen de Noorder-
rondritten. Ik ben sinds 1987 voor-
zitter maar daar komt binnenkort
een einde aan. Na drieëndertig
jaar wordt het tijd dat de jongere
generatie het stokje gaat overne-
men,” is de ondertussen 65-jarige
Wieringa duidelijk over zijn be-
sluit. Ondanks zijn toch wel druk-
ke werkzaamheden bij de politie
en zijn bestuurlijke activiteiten
binnen het bestuur van de Noor-
derrondritten bleef de voetbalwe-
reld trekken en werd de voetbal-
vereniging Kloosterburen de vol-
gende club waar de Bafloër als
trainer aan de slag ging. 

Kloosterburen
,,Ik werd in het seizoen 1999/2000
gebeld door Kloosterburen of ik
trainer wilde worden. Men zocht
per direct iemand omdat de zitten-
de trainer vroegtijdig vertrok. Na-
dat ik dat seizoen heb afgemaakt
ben ik daarna nog twee jaar in
Kloosterburen gebleven. Ik moet
zeggen dat ik nog steeds met heel
veel plezier op die periode terug-
kijk en ook af en toe nog wel een
keer in Kloosterburen ga kijken.”
Na Kloosterburen werd Eenrum
de volgende club voor Wieringa
waar hij uiteindelijk maar één sei-
zoen actief was. ,,Na mijn eerste
jaar in Eenrum hadden we al ver-
lengd toen ik hartproblemen
kreeg. Dat zorgde aan het einde
van dat eerste seizoen al voor wat
uitval zodat ik besloot om een punt
achter mijn trainerscarrière te zet-
ten. Ondertussen was ik ook al ac-
tief in de politiek geworden en be-
sloot ik om mij daar meer op te
gaan richten.” Maar als inwoner
van Baflo bleef hij het voetbal in
zijn woonplaats volgen met als re-
sultaat dat hij nu voorzitter is van
een voetbalclub die op diverse
fronten volop in beweging is. ,,Dat
is absoluut waar als ik kijk waar
wij als club mee bezig zijn. Zo zijn
wij een van de verenigingen die
door de Rabo Foundation is uitge-
kozen om ons te steunen bij het op-
zetten van maatschappelijke pro-
jecten. Als Rood Zwart Baflo wil-
len we meer zijn dan alleen maar
een voetbalclub hetgeen de Rabo
Foundation dus stimuleert. Daar-
bij moet je bijvoorbeeld denken
aan het verbeteren van de lichtin-
stallatie. Een betere lichtinstalla-
tie betekent bijvoorbeeld dat we
ook de vrij dag avond voor wedstrij-
den kunnen gebruiken. Nu zie je
bijvoorbeeld dat ons damesteam
als zevental verder gaat omdat er
veel speelsters zijn die weekend-
dienst hebben omdat ze in de zorg
werken. Wanneer je de vrijdag
ook kunt gebruiken, biedt dat toch
extra mogelijkheden. Daarnaast
zijn we ook intern druk bezig met
de club. Zo ben ik er een voorstan-
der van dat er ook dames in het be-
stuur zitting nemen. Ook daar zijn

we mee op de goede weg, net als je
ook naar de leeftijd binnen het
huidige bestuur moet kijken. Daar
zit een aantal zestigplussers in
waar natuurlijk niks mis mee is.
Maar op termijn moet je de vol-
gende generatie wel warm maken
om het stokje over te nemen. En
verder hebben we bij Rood Zwart
Baflo een puntensysteem inge-
voerd. Hiermee kan men punten
voor zijn of haar team kan verdie-
nen. Aan het einde van het seizoen
wordt het team daarvoor beloond
in de vorm van een bijdrage voor

een teamuitje. Dat moet je zien
dat een wedstrijd fluiten je bij-
voorbeeld drie punten oplevert en
een kantinedienst draaien ook
drie. Let wel: dit noem ik als voor-
beeld want Jan Bolt en Cor Schier-
beek houden dat voor ons bij,” ver-
telt de preses van een voetbalclub
die, in tegenstelling tot sommige
andere voetbalverenigingen wel
geldt, geen hinder ondervindt van
krimp. 

,,Wanneer ik kijk hoe er in de wijk
Oosterhuizen gebouwd wordt, dan

is dat zeker niet het geval. Maar,
en daar is Rood Zwart Baflo zeker
bij in gebreke gebleven, we moe-
ten ons wel meer richten op de jon-
gere jeugd. Door de samenwerking
met Warffum hebben we nu SJO ’t
Hogeland. Die samenwerking heb-
ben we net verlengd, iets waar we
zeker blij mee zijn. Als RZB moe-
ten we er echter wel meer energie
insteken om de jongere jeugd aan
ons te binden. Nu is er een groep
die in Winsum naar een christelij-
ke school gaat en daardoor ook in
Winsum gaat voetballen. Ergens is

dat begrijpelijk, maar ook die kin-
deren zouden wij als plaatselijke
voetbalclub heel graag welkom he-
ten,” aldus Piet Wieringa die het
verder als voorzitter prima naar
zijn zin heeft. ,,Wanneer je ziet dat
er op de plannen die we hebben
door de leden enthousiast gerea -
geerd wordt, geeft dat een goed ge-
voel en wat ook geldt voor het
sportieve gebeuren. Zoals ik er te-
genaan kijk moet we door kunnen
groeien naar een stabiele vierde-
klasser en dat zou in een dorp als
Baflo een prima prestatie zijn.”

Rond het millennium kwam Marianne Waterman voor
het eerst met de hardloopsport in aanraking toen ze als
ambtenaar van de gemeente Groningen de 4 Mijl liep.
Nu twintig jaar later is ze niet alleen zelf nog actief als
langeafstandsloper maar is de inwoonster van Sauwerd
ook trainster bij de hardloopverenigingen Artemis en de
Eemsmond Runners. 

door Johan Staal

,,Toen ik in 2000 voor de gemeente
Groningen ging werken, werd ik al
snel uitgedaagd om aan de 4 Mijl
mee te gaan doen, Ik was toen 31
jaar en had tot die tijd wel aan
zwemmen, fietsen en volleybal ge-
daan maar nooit aan hardlopen. Ik
heb toen de 4 mijl inderdaad gelo-
pen maar toen het hardlopen nog
niet echt doorgezet. Dat gebeurde
pas drie jaar later en ik uiteinde-
lijk lid ben geworden van Artemis.
Ik was ondertussen al 34 jaar en
dat is eigenlijk al redelijk laat om
als langeafstandsloper te begin-
nen. Maar al snel  had ik er  plezier
in en dat was voor mij de belang-
rijkste motivatie om in de hard-
loopsport door te gaan,” vertelt
Marianne Waterman, die in 2005
tijdens het NK voorambtenaren
haar eerste wedstrijd liep.

,,Dat was in Emmen tijdens het NK
voor ambtenaren waar ik de 6 kilo-
meter in een tijd van 44,13 minu-
ten liep. Maar ik moet eerlijk zeg-

gen dat tijden mij nooit echt geïn-
teresseerd hebben. Ik ben abso-
luut geen snelle loopster en ben
dat ook vroeger nooit geweest. Dat
zit nu eenmaal niet in mij. Ik loop
echt voor mijn plezier en mijn
eindtijden zijn daarbij echt van on-
dergeschikt belang.’’

Smaak te pakken
Waar snelle tijden voor de onder-
tussen 51-jarige loopster nooit van
belang waren, kreeg ze daar op
een gegeven moment toch mee te
maken. ,,Toen ik de smaak van een
wedstrijdloop eenmaal te pakken
had ,werden de afstanden langer.
Zo liep ik op 16 april 2005 mijn
eerste tien kilometer en ook dat
smaakte naar meer. Dan is een vol-
gende stap dat je gaat trainen voor
een halve marathon. Die afstand,
en zelfs nog een beetje meer, liep
ik op 4 juni van hetzelfde jaar in
Zuidhorn. Wanneer je een halve
marathon hebt volbracht, dan is de
volgende uitdaging een hele mara-
thon lopen. Daar heb ik er onder-
tussen vijf van gelopen. Twee keer
in Rotterdam, twee keer in Ham-

burg en een keer in Edinburgh.
Maar voor marathons, en ook vaak
bij andere wedstrijden, geldt er
een tijdslimiet. Voor een marathon
is dat vaak dat je binnen vijf uur
binnen moet zijn en wat voor mij,
als een langzame loopster, bete-
kent dat het hard werken geblazen
is om op tijd binnen te komen.
Daarom was ik ook blij dat er dit
jaar in het Russische Sint-Peters-
burg een marathon werd georgani-
seerd waar men een tijdslimiet
van zes uur op had gezet. Helaas is
deze marathon door het uitbreken
van het coronavirus afgelast want
daar had ik graag willen lopen,” al-
dus een enthousiaste Waterman,
aan wie duidelijk af te lezen valt
dat ze enorm veel plezier aan het
hardlopen beleeft. 

Trainer
,,Dat is absoluut waar en dat is
sinds ik als trainster actief ben al-
leen maar meer is geworden. In
2012 was Artemis op zoek naar
nieuwe trainers, waar ik direct wel
belangstelling voor had. Ik had
echter een voorwaarde: ik wilde
geen vaste groep gaan trainen. Dat
zorgde dat ik zeg maar de ‘vliegen-
de kiep’ binnen Artemis werd en
dat beviel mij prima. Waar ik ver-
der ook blij mee was, waren de
looptrainersdagen waar je als trai-
ner licentiepunten kon halen.
Maar naast punten halen was het
ook fantastisch dat je via verschil-
lende workshops nog meer kennis
op het gebied van het geven van
een training kreeg. En dat laatste
was iets wat ik graag wilde om mij
op die manier nog verder als trai-
ner te ontwikkelen. Waar de bij de
gemeente Het Hogeland als mede-
werker beleidsuitvoering wonen
en leefbaarheid werkzame Marian-
ne Waterman in eerste instantie
geen vaste groep wilde trainen
werd dat in 2018 toch anders.

,,In dat jaar viel een van de vaste
trainers uit en werd ik gevraagd of
ik die groep wilde overnemen. Zo
werd het uiteindelijk na zes jaar
toch een vaste groep en ik moet
zeggen dat mij dat tot nu toe prima
bevalt. Een vaste groep trainen
zorgt toch dat je de mensen wat
beter leert kennen en je ze daar-
door nog beter advies kunt geven.” 

Uitdaging
Naast dat ze als trainster in Win-
sum actief is, kwam er in juni 2019
nog een uitdaging op haar pad. ,,Ik
werd toen benaderd door de Eems-
mond Runners of ik ook daar trai-
ningen zou willen verzorgen. Ik zag
de uitdaging wel zitten maar we
spraken wel af dat het eerst tot 1
december zou zijn. Dit omdat ik
mijn eigen werkwijze heb en die
moet wel bij de vereniging passen.
Ik ben bijvoorbeeld een trainster
die graag spelachtige elementen in
haar trainingen verpakt. Dat kan
voor een loper of loopster die dat
niet gewend is even wat vreemd
overkomen. Maar de ervaring
heeft ondertussen geleert dat ie-
dereen er uiteindelijk wel in mee-
gaat”, vertelt een goedlachse train-
ster die echter ook streng kan zijn.
,,Streng zijn in de zin van mensen

tegen zichzelf in bescherming ne-
men. Zo zijn er die met een lichte
blessure toch willen trainen maar
dan moet je als trainer durven zeg-
gen ‘dit gaan we even niet doen’.
Waarom zou je ten koste van veel
een training volgen waarbij je de
kans loopt om voor langere tijd uit-
geschakeld te zijn?,” zegt ze waar-
na ze het opeens over de 8 minu-
ten-regel krijgt.

,,Dat is een regel die ik gebruik om
bij het hardlopen in het juiste rit-
me te komen. Is dat na acht minu-
ten nog niet het geval, dan ga ik te-
rug want dan weet ik dat het die
dag niets gaat worden. Maar geluk-
kig komt dat bijna nooit voor. al is
dat juist het mooie aan het hardlo-
pen. Je hoeft aan niemand verant-
woording af te leggen en kunt het
als je wil de volgende dag gewoon
weer proberen,” zegt ze met een
lach die nogmaals bewijst dat ze in
het hardlopen al ruim twintig jaar
een prachtige hobby heeft gevon-
den. ,,Dat is zeker waar, waarbij ik
het als trainster met zowel Artemis
als Eemsmond Runners echt ge-
troffen heb. Nu ik een vaste groep
bij Artemis op de woensdag heb en
op donderdag in Uithuizen een
training verzorg, kan ik op de
maandag zelf nog bij Artemis trai-
nen. Want het verzorgen van een
training is leuk maar ook het zelf
actief zijn is wel mijn ding. Geluk-
kig krijg ik van mijn man alle
ruimte om met het hardlopen be-
zig te zijn en dat maakt het voor
mij extra prettig.” 

Coronavirus
Wat het echter allemaal wat min-
der prettig maakte,was het corona-
virus waardoor er niet in groepen
getraind kon worden. ,,Dat was ze-
ker even wat minder. Maar toen
het eenmaal weer mocht, werden
we ook snel weer actief en ontston-
den er spontaan initiatieven bin-
nen beide verenigingen. Zo heb-
ben we bij de Eemsmond Runners
de Running Alone Together Race
opgezet. De Ratrace laat iedere
deelnemer in het weekend zo snel
mogelijk dezelfde afstand lopen.
We hebben tot nu een coopertest
en de afstanden 1, 5 en 10 kilome-
ter moeten doen. Dat is echt leuke
uitdaging hetgeen bijvoorbeeld
ook geldt voor een virtuele estafet-
te. 

Dan maak je van jouw eindpunt
een foto en wat voor de volgende
dan het beginpunt is en zo ga je
verder. Wat dat betreft zijn er di-
verse mogelijkheden om toch een
soort van wedstrijd te lopen nu de
echte wedstrijden er nog niet zijn.
En dat laatste is iets waar we zeker
naar uitkijken, al kwam ik er tij-
dens een training achter dat er nog
wel een dingetje speelt. Een loper,
en dat geldt voor meer sporten, wil
zijn of haar neus op een voor velen
bekende wijze snuiten. Maar ook
dat is iets waar ik als trainer aan-
dacht aan geef. Dat is namelijk iets
dat we niet moeten doen. Er hoeft
niets te gebeuren maar zolang het
coronavirus ons leven nog zo be-
heerst kunnen we niet voorzichtig
genoeg zijn.” 

� Piet Wierenga is sinds ruim een jaar voorzitter van Rood Zwart Baflo. Foto: Ronnie Afman.

� Marianne Waterman is gek op hardlopen en traint ook anderen.

Marianne Waterman:
passie voor het hardlopen

Zeester kiest zelf voor 
overstap naar Friese klasse
De KNVB heeft vrijdag de in-
delingen voor het seizoen 2020-
2021 bekend gemaakt. Door
het coronavirus en het daar-
door niet uitspelen van de com-
petitie is er niet veel verschil
met die van het seizoen 2019-
2020, behalve voor Zeester. 

Zaterdag 5D was dit seizoen een
‘Groninger’ klasse en dat zal in het
seizoen 2020-2021 niet anders.
Maar wie het komend seizoen niet
in die klasse uitkomt, is Zeester.
De Zoutkampers zijn, samen met
het Drentse Nieuw Roden en vv
Westerkwartier, namelijk de drie
niet-Friese ploegen in zaterdag 5C.
De Zoutkampers hebben zelf voor
deze optie gekozen legt trainer Ma-
rinus Siekman uit. ,,Toen het sei-
zoen door het coronavirus niet
werd afgemaakt, begreep iedereen
dat er aan de competitieindeling
niet veel zou gaan veranderen. Bin-
nen de club gingen toen stemmen
op om voor de Friese klasse te
gaan. Men bleek wel een beetje
klaar met de vele wedstrijden die
er dan weer op kunstgras gespeeld
moesten worden. Dat is een onder-
grond waar wij niet echt goed op
uit de voeten kunnen en om dat
nog een jaar te moeten doen, za-
gen de meeste jongens niet zitten.
Daarom hebben we het verzoek
richting  KNVB gedaan dat we
graag richting Friesland wilden”,
aldus Siekman die niet ontkent dat
ook het sportieve aspect een rol
heeft gespeeld.
,,Dit seizoen hebben onnodig pun-
ten weggegeven. Dat moet het ko-
mend seizoen echt anders en ik
denk dat dat in deze klasse ook ze-
ker kan. Maar naast het sportieve
en het niet graag op kunstgras wil-
len spelen, speelt er voor mij, en
waar ik mij mateloos aan stoor,
nog iets meer. Net als veel vereni-
gingen beschikken wij nog niet
eens over een half kunstgrasveld.
Als ik naar zaterdag 5D kijk, dan
zijn er van de veertien clubs maar
vier die op een complex spelen
waar geen kunstgras ligt. Waar wij
door de weersomstandigheden
vaak niet kunnen trainen, geldt
dat niet voor clubs met kunstgras.
Dat noem ik pure competitiever-
valsing en dat is iets waar de bond
wel heel erg simpel aan voorbij
gaat. Clubs met kunstgras zijn na-
melijk altijd in het voordeel en
daar baal ik best van. Als sport-
man wil je graag voor de prijzen

spelen maar wanneer de facilitei-
ten niet voor iedereen gelijk zijn,
is dat lastig en dus frustrerend.
Maar in het nieuwe seizoen is dat
anders want in Friesland zijn de
kunstgrasvelden schaars, zodat de
omstandigheden dan wel voor ie-
dereen gelijk zijn. Maar er is ook
nog een vierde punt dat een rol
speelt. Ploegen uit de stad Gronin-
gen nemen nauwelijks supporters
mee. En uit een eerdere periode
weet men ook in Zoutkamp dat dit
bij een Friese opponent toch vaak
anders is. Dus wat dat betreft wa-
ren er voldoende redenen te be-
denken om voor de Friese klasse
aan te vragen. Daarom zijn we bij
Zeester ook blij dat het verzoek
door de KNVB is gehonoreerd.” 

� Marinus Siekman is blij met de verhuizing van Zeester.



Maandag 13 juli 2020 - 7
SportSport

Voetballiefhebbers
kijken uit naar 
het nieuwe seizoen 
Al bijna twintig jaar bezoeken de broers Erik en Menco
Swieringa samen met de oud-scheidsrechters Simon Apo-
theker en Appie Zwerver een amateurvoetbalwedstrijd
in de regio. En ook al bijna twintig jaar is café Koning in
Bedum de plek waar vervolgens de wedstrijden, en ande-
re voetbalzaken, nog even uitvoerig worden nabespro-
ken. 

door Johan Staal

Bij aankomst in het café ,wat nog
regelmatig als het ‘Robben-café
wordt aangeduid,  is het viertal, Si-
mon Apotheker, Appie Zwerver,
Menko en Erik Swieringa, al aan-
wezig. De vier voetballiefhebbers
hadden eerder op de dag geen
wedstrijd bezocht want, zo vertelt
Erik Swieringa, het aanbod was
deze zaterdag maar minimaal. ,,Op
dit moment zijn de vriendschappe-
lijke duels nog niet echt interes-
sant. En om voor een beetje inte-
ressant  vriendschappelijk duel
ver te gaan reizen wordt ons toch
een beetje te gek.” Ondertussen
komt uitbater Gerrit Koning zich
bij de groep rond de vier voetbal-
liefhebbers melden en gaat het al
snel over het populaire televisiep-
rogramma Voetbal Inside. Het pro-
gramma bevindt zich even in
zwaar weer en de vier zijn het met
Gerrit Koning eens is dat gespreks-
leider Wilfred Genee vervangen
moet  worden. Al snel vallen de na-
men van Wietse van der Goot en
Hélène Henrichs als de ideale op-
volgers van Genee die het ook bij
de mannen aan deze tafel behoor-
lijk heeft  verbruid . Na deze ope-
ning gaat het al snel over het film-
pje van een training van Arjen
Robben die veelvuldig op de socia-
le media circuleerde. Het zijn beel-
den die laten zien dat de 36-jarige

Robben nog geen gram is aangeko-
men nadat hij vorig seizoen bij
Bayern München was gestopt en
ook superfit oogde. Iets wat Rob-
ben-kenner Gerrit Koning niet ver-
baast. ,,Sinds hij bij Bayern is ge-
stopt, is Arjen steeds blijven trai-
nen. Wat dat met je lichaam doet
zie je bijvoorbeeld aan Rafael van
der Vaart en nu ook aan Wesley
 Sneijder. Die zijn na het beëindi-
gen van hun carrière ook direct ge-
stopt met trainen en zijn vervol-
gens de nodige kilo’s gegroeid. Er
gaan geruchten dat Sneijder mis-
schien voor FC Utrecht gaat voet-
ballen. Ik kan mij echter niet voor-
stellen dat hem dat gaat lukken
omdat hij altijd al een andere ma-
nier van trainen had dan Arjen.”
Zo gaat het direct over diverse za-
ken binnen de voetbalwereld en
springt het gesprek opeens over op
een ander onderwerp, het inter-
view in de Ommelander Courant
met een oud-teamgenoot van Men-
ko en Erik Swieringa: Wim van
Zanten. Direct vliegen de anekdo-
tes over tafel en wordt ook duide-
lijk waarom Stedum ruim dertig
jaar geleden, in een 4-4-2 formatie
speelde. ,,Met Wim van Zanten en
Onne Danhof hadden we twee ech-
te spitsen. Beiden waren geen type
spits die je moest laten terugzak-
ken op het middenveld. Omdat wij
in die tijd geen echte buitenspe-
lers hadden was het 4-4-2 ons op
het lijf gesneden,” vertelt Menko
Swieringa die in die periode aan-

voerder was. Een taak die voor de
Stedumer meer betekende dat  al-
leen maar handjes schudden met
de scheidsrechter. ,, Er waren wel-
eens zaterdagen dat de consul een
belangrijke rol had. Dan wilde het
weleens gebeuren dat ik als aan-
voerder een ‘adviserende’ rol had
of er wel of niet gespeeld kon wor-
den. Zo werkte dat toen, maar die
vorm van beleving is tegenwoordig
toch anders. Nu wordt het sneller
gewoon voor kennisgeving aange-
nomen wanneer een wedstrijd is
afgelast en gaat men gewoon wat
anders doen. Ik kon er vroeger
goed ‘ziek’ van zijn wanneer een
wedstrijd afgelast was. Maar laat
één ding duidelijk zijn: ik ga niet
zeggen dat alles vroeger beter was
maar toch, we zien al jaren de no-
dige wedstrijden in het amateur-
voetbal en ik moet zeggen, het ni-
veau wordt er niet beter op.” 

Een opmerking waar Appie Zwer-
ver het roerend mee eens is. ,,Ik
heb dat al eerder gezegd en doe
dat nogmaals: je staat soms bij een
duel in de eerste klasse langs de
lijn dat pijn aan je ogen doet. En
een week later zie je in de vierde
of vijfde klasse een duel dat vanaf
de eerste minuut weet  te boeien.
Daarom zeg ik ook altijd, als je vol
verwachting naar een wedstrijd
gaat valt het vaak tegen.” 

Sportcomplexen
Een ander onderwerp dat aan de
orde komt, zijn de sportcomplexen
die door de mannen bezocht wor-
den. ,,Een van onze favoriete com-
plexen is De Koepel, de thuisha-
ven van Gorecht en Haren”, ver-
telt Menko Swieringa. ,,Dat is echt
fraai aangelegd met voldoende be-
schutting van het groen op het
park. Dat is trouwens  iets  wat er
op het nieuwe sportpark van de vv
Winsum nog ontbreekt. Dat is ver-
der een prachtig complex, maar
wel heel erg open. Maar we mogen
toch verwachten dat dit in de toe-
komst nog wel gaat veranderen.”
Wat er volgens de inmiddels ook
aangeschoven Roel van Dijken ze-
ker moet veranderen is de accom-
modatie van SV Bedum. De team-
leider van SV Bedum 1 steekt niet
onder stoelen en banken dat hij de
kleedkamers, en ook de kantine,
een regelrechte ‘aanfluiting’ voor
SV Bedum vind. ,, Wij komen als
eerste elftal bij alleen maar ver-
enigingen die over een betere ac-
commodatie beschikken. Ik weet
bijna  zeker dat bijna alle clubs op
het Hogeland er qua kleedkamers
beter voorstaan dan wij. En dat
vind ik echt een schande,” aldus
een duidelijke Roel van Dijken
terwijl het opeens over keepers
gaat. Waar de mannen van het hui-
dige kee persbestand in onze regio,
maar ook daar buiten, geen hoge
pet op hebben valt opeens de
naam van Bart Straatman als oud-
doelman van Stedum. ,,Bart is met
afstand de beste doelman die we
bij Stedum hebben gehad,” weet
Erik Swieringa te vertellen. ,,Hij
kwam op een gegeven moment in
Stedum wonen en kwam over van
Amicitia VMC. Dat was echt een
keeper die punten voor een ploeg
pakte.” Er gaan vervolgens meer
namen van doelmannen uit het
verleden rond, zoals die van Erwin
Venema als oud-doelman van
CVVB en ook valt de naam van
Gerald Gras. ,,Gerald was een doel-
man vol bravoure”, weet Roel van
Dijken zich nog te herinneren
waar Menko Swieringa direct op in

haakt. ,,Als we het  over bravoure
hebben dan kom ik ook direct op
het onderwerp, er moet een ie-
mand baas in het veld zijn. En dan
bedoel ik niet dat iemand de baas
moet gaan spelen maar dan heb ik
het over een natuurlijke hiërar-
chie. In mijn tijd als voetballer had
iedere ploeg wel een ‘baas’. Zo was
Bram van Dam dat bij De Fivel,
Willem Koopman bij Middelstum
en bij FC LEO had je  Dick
Hoogakker en ik was dat bij Ste-
dum. Dan stond je, in mijn geval

als aanvoerder, voor je team. Maar
daarnaast stelde je je ook kwets-
baar op door te zeggen wanneer je
slecht had gespeeld. En dat mis ik
een beetje bij de huidige generatie
waar men eerder naar een mede-
speler of de trainer wijst. En dat
laatste vind ik helemaal niks want
op iedereen is wel wat aan te mer-
ken. Maar ik durf te zeggen dat wij
het bij Stedum in die periode met
trainers als Arend Kloosterhof, Jos
Jansen op de Haar en Hepke Bu-
ma prima hebben getroffen.” Wan-

neer de naam van Hepke Buma
valt, blijkt dat alle vier de mannen
weten dat de inwoner van Baflo
kort na zijn vertrek als trainer van
Stedum door een beroerte werd
getroffen.
,,Dat was in 1986 en dat kwam ook
binnen de vv Stedum wel even bin-
nen. Naast een trainer met meer
dan verstand van zaken was het
ook als persoon een hele fijne
man. Wim noemde dat zijn inter-
view ook al en zo was het precies,”
besluit Menko Swieringa dit on-

derwerp. 
Dan gaat het over het nieuwe sei-
zoen waar de mannen reikhalzend
naar uitkijken. ,,We hebben sinds
7 maart geen echt duel meer ge-
zien”, begint Simon Apotheker,
,,en dat had ik niet verwacht. Maar
ik hoop dat de grootste problemen
door het coronavirus nu voorbij
zijn. Want het geen wedstrijd in
het amateurvoetbal kunnen bezoe-
ken is voor ons als liefhebber, waar
ook  ik weet dat er veel ergere din-
gen zijn dan dat, niet fijn.” 

Voor Quincy Dijkstra uit Winsum breekt er een druk
voetbalseizoen aan. Naast dat hij voor vv Winsum hoofd-
trainer van de JO-17/1 zal zijn, zal hij de cursus TC2 gaan
volgen en is hij als trainer verbonden aan het FC Gronin-
gen-project ‘Trainen als een prof’.

door Johan Staal

Wanneer de Winsumer zijn activi-
teiten op voetbalgebied opnoemt,
wordt direct duidelijk dat we hier
met een voetballiefhebber te ma-
ken hebben die al op hele jonge
leeftijd wist dat hij trainer wilde
worden. ,,Ik ben nu tweeëntwintig
jaar, maar toen ik veertien jaar
was, ging ik al een team trainen.
Bij -toen nog Viboa- had men een
trainer voor een F-team nodig. Ik
had direct iets van, dat zou ik best
willen proberen. Ik had toen al de
ambitie dat ik graag de opleiding
sport en bewegen wilde doen en
toen ik zestien was ging ik dat ook
doen. Op het Alfa College koos ik
natuurlijk voor het voetbalprofiel.
Dat was een driejarige opleiding
en binnen die opleiding heb ik
mijn diploma’s voor pupillentrai-
ner, juniorentrainer en mijn TC 3
behaald. Daar was ik natuurlijk
heel erg blij mee. Dat was ik ook
met de samenwerking met Jouad
Boufarra. Ik leerde Jouad kennen
toen hij in het seizoen 2015-2016

hoofd opleidingen bij Viboa werd
en daardoor mijn stagebegeleider
namens het Alfa Collega werd. Ik
weet nog goed dat hij mij in die pe-
riode een keer een D7-team liet
trainen en na die training zouden
we contact hebben over hoe het
was gegaan. Het was geen erg ge-
talenteerde groep en de spelers de-
den van alles wat eigenlijk niet
hoorde. Op een gegeven moment
kreeg ik toch hun aandacht en de-
den ze zo goed mogelijk wat ik
graag wilde. Toen we na die trai-
ning vervolgens contact hadden
maakte Jouad de opmerking ‘als je
de training van een dergelijk team
tot een goed einde weet te bren-
gen, dan kun je alle groepen trai-
nen’. Die uitspraak heb ik goed
onthouden en nog steeds heb ik
contact met Jouad die ik erg be-
wonder om zijn manier van wer-
ken. Naast dat hij mijn stagebege-
leider was, heb ik namelijk ook
twee jaar onder hem mogen voet-
ballen. In die periode bij de A-ju -
nioren was ik eerst nog middenvel-
der maar ik wist dat bij de senio-
ren mijn kans op speelminuten

dan klein zou zijn. Samen kwamen
we toen tot de conclusie dat ik als
linksback meer kans op minuten
zou maken en daar ben ik toen ook
vol voor gegaan.”

Enkelbandenscheur
Helaas voor de geboren en getogen
Winsumer kwam er op 18-jarige
leeftijd een behoorlijke kink in de
kabel doordat hij zijn enkelban-
den afscheurde. ,,Daar ben ik in to-
taal tien maanden zoet mee ge-
weest en waar ik nooit echt hele-
maal van ben hersteld. Zo heb ik
in de senioren voornamelijk in het
tweede elftal gespeeld en een keer
in het eerste. Maar je moet eerlijk
naar jezelf zijn en ik wist dat ik te-
kort kwam voor het eerste elftal.
De beslissing om mij te focussen
op het trainerschap was dan ook
niet lastig,” vertelt Quincy Dijk -
stra, die via het trainen van eerst
de JO-11 en de JO-15 het komend
seizoen de JO-17/1 onder zijn hoe-
de heeft. Dat is een leeftijdsgroep
die bijna automatisch de vraag op
roept of hij niet bang is voor het
leeftijdsverschil. ,,Daar ben ik to-
taal niet bang voor. Als trainer,
hoe oud of jong maakt niet uit,
moet je een duidelijke visie heb-
ben. Je moet een spelersgroep dui-
delijk maken waarom je iets doet
of wilt en je moet zorgen dat ze je
als trainer vertrouwen als het gaat
over de afspraken die je samen
met het team maakt. Een mooi
voorbeeld is dat we vorig seizoen
bij JO-15 de afspraak hadden dat
een ‘praatkaart’ de volgende wed-
strijd een wisselbeurt betekende.
Maar toen onze aanvoerder, en
met een belangrijke wedstrijd
voor de boeg, een gele kaart kreeg
wegens praten, werd dat toch even
een discussie. Maar uiteindelijk
bleef de afspraak wel staan en
werd er door niemand binnen het
team over gezeurd. Dat zijn na-
tuurlijk mooie dingen. Dat  geldt
ook voor de persoonlijke ontwik-
keling van spelers. Daar ligt voor
mij altijd de eerste prioriteit. Tot
aan de JO-19 is het resultaat van
ondergeschikt belang en moeten
spelers in principe ongeveer het-
zelfde aantal speelminuten maken
waarbij 80 procent wel een gemid-
delde is. Maar vanaf JO-19 moe-
ten, in aanloop naar de senioren,
de beste elf spelen,” zegt Dijkstra. 

Heerenveen
Met ingang van het nieuwe seizoen
gaat hij de cursus TC 2 doen.
,,Daar mag ik het komend seizoen
alle maandagen voor naar Heeren-
veen. Ik zeg met nadruk mag, want
ik zie dat zeker niet als moeten.
Natuurlijk weet ik dat het pittig
gaat worden omdat ik sinds kort
ook een baan voor drie dagen als
bewegingsagoog in Sneek heb. Dat
zorgt er voor dat mijn weken goed
gevuld zijn, maar dat is niet erg. Ik
ben daardoor wel blij met de assis-
tentie van Xander Anema als trai-
ner en Erwin Reinders als teamlei-
der. Erwin pakt alle randzaken
fantastisch op zodat ik mij kan
richten op het voetballende ge-

deelte”, bekent Dijkstra die in de-
ze door het coronavirus vreemde
periode ook in de zomermaanden
op het Geert Reinderspark actief
is.
,,Door het uitbreken van het coro-
navirus ging alles opeens anders.
Zo werd het seizoen stilgelegd en
kon er een groot aantal weken niet
getraind worden. Samen met Jan
Pieter Westing en Flavio Fatima,
ga ik nu een aantal trainingen ver-
zorgen waarbij de kinderen tussen
7 en 12 jaar deze zomer door kun-
nen trainen. De reguliere trainin-
gen liggen wel stil maar we willen
onze jeugd toch graag de mogelijk-
heid geven om te komen trainen.
Voor de groep tot tien jaar is dat
op woensdag en voor de groep tot
dertien jaar is dat op zaterdag.”

Balletje trappen
,,Misschien dat ik nog in een van
de lagere teams van vv Winsum af
en toe een balletje ga trappen
maar dat weet ik nog niet zeker. Ik
ga mij vanaf nu nog meer richten
op mijn trainerscarrière. Ik heb ze-
ker de ambitie om daar nog heel
veel stappen te maken. Maar eerst
ga ik mij hier in Winsum verder
ontwikkelen als trainer en wil ik
graag bij het FC Groningen-pro-
ject Trainen als een prof betrok-
ken blijven. Dat is een project
waarbij de deelnemers gerichte
training krijgen, zoals er bij Gro-
ningen ook getraind wordt.”

Dat zijn trainingen die ook deze zo-
mervakantie op het programma
staan worden en waar Dijkstra,
wanneer zijn werkzaamheden en
activiteiten in Winsum het toela-
ten, de komende weken ook zeker
bij aanwezig zal zijn. ,,Dat gaat ze-
ker gebeuren omdat je ook als trai-
ner daar nog veel kunt leren en
wat ook geldt voor de deelnemen-
de kinderen. Daarom zou ik als ou-
ders mijn voetballende zoon of
dochter ook zeker voor een van de
voetbalkampen aanmelden. Daar
leren ze namelijk ook dat je bij-
voorbeeld geduld moet hebben, zo-
als ik ook de spelers van de O-17
vertel. Wanneer die de ambitie
hebben om voor het eerste elftal te
gaan, moeten ook zij geduld heb-
ben. Als jeugdspeler wordt er fy-
siek minder van je gevraagd dan
bij de senioren. Dan moet je zeker
in je eerste jaar bij de senioren ge-
noegen nemen met de minuten die
je krijgt. Helaas is tegenwoordig
steeds vaker een probleem en
heeft men dat geduld niet”,  aldus
de Winsumer die zelf wel weet wat
hij wil. 

Geduld
,,Ook als trainer moet je geduld
hebben. En waar dat uiteindelijk
toe leidt, zie ik wel. Maar er is wel
iets wat ik nog heel graag een keer
zou willen. Dat is dat ik nog een
keer samen mag werken met de
ondertussen als trainer bij de Go
Ahead Eagles werkzame Jouad
Boufarra. Want van de wijze lessen
van Jouad pluk ik als trainer nog
alle dagen de vruchten.” 

� Het vaste kwartet dat gezamenlijk de wedstrijden bezoekt met vanaf links Erik Swieringa, Appie Zwerver, Simon Apotheker en Menco
Swieringa.

� Quincy Dijkstra is druk met het voetbal.

Quincy Dijkstra:

’Als trainer moet je altijd
eerlijk en duidelijk zijn’ KNVB heeft indeling klaar

De KNVB heeft vrijdag de in-
deling van het voetbalseizoen
2020-2021 bekend gemaakt. Zo-
als bekend zou men zoveel mo-
gelijk de indeling van het afge-
broken coronoseizoen aanhou-
den. Toch is er een aantal op-
merkelijke veranderingen.
Zeester komt in het nieuwe sei-
zoen vooral in Friesland in ac-
tie en Eenrum is, zoals gehoopt,
ingedeeld bij Kloosterburen en
Usquert waardoor de rood-
baadjes een klasse lager weer
derby’s kunnen afwerken. 

In de eerste klasse E -met de vv
Winsum- heeft zich een tweetal
wijzigingen voorgedaan. WHC uit
Wezep is overgeheveld van uit de
oostelijke eerste klasse en ook FC
Burgum is nieuw. Deze fusieclub
van vv Bergum en BCV stond het
afgelopen seizoen ruim aan kop in
de tweede klasse en heeft een suc-
cesvol promotieverzoek ingediend.
Twee nieuwe teams betekent ook
afscheid van twee andere teams.
Noordscheschut mocht op eigen
verzoek promoveren naar de
Hoofdklasse en SVI is naar de oos-
telijke eerste klasse overgeheveld. 
De volledige indeling: 
Balk, Blauw Wit ‘34, Broekster
Boys, FC Burgum, Drachtster Boys,
Groningen, Leeuwarder Zwalu-
wen, d’ Olde Veste, Oranje Nassau,
Pelikaan S, WHC, vv Winsum, Zee-
robben.

In de tweede klasse J, met SV Be-
dum, deden zich in vergelijking
met het afgelopen seizoen ook
twee wijzigingen voor. Achilles ‘94
deed een succesvol promotiever-
zoek en komt uit de derde klasse.
Daarnaast gaat De Griffioen sa-
men met DIO Oosterwolde verder
onder de nieuwe naam SV Ooster-
wolde. FC Wolvega verhuist en
komt straks uit in de 2e klasse I.
De volledige indeling:
Achilles 1894, SV Bedum, DESZ,
Drenthina, DZOH, Elim, Gorecht,
Gramsbergen, Knickerbockers,
LTC, FC Meppel, NEC Delfzijl, SV
Oosterwolde, De Weide. 
In de 3e klasse C, met Noordwolde
en SC Loppersum, veranderde er
met afgelopen seizoen helemaal
niets. De indeling luidt dan ook:
Aduard 2000, Be Quick 1887, Glim-
men, Grijpskerk, Groen Geel,
Helpman, HFC ‘15, Holwierde, SC
Loppersum, Noordwolde, Omlan-
dia, SC Stadspark, Velocitas 1892,
FC Zuidlaren. 
Hetzelfde geldt voor de 4e klasse
C, waar dezelfde veertien teams
deel van uitmaken, waaronder zes
Ommelander clubs. De indeling
luidt als volgt:
Amicitia VMC, DVC Appingedam,
GEO, De Heracliden, FC LEO, Ly-
curgus, Mamio, Middelstum, Nie-
kerk, OKVC, ONR, Poolster, Rood
Zwart Baflo, SIOS.
In de 5e klasse C duikt komend
seizoen het Zoutkamer Zeester op,
dat vanuit 5D werd overgeheveld.
De tegenstanders komen vooral uit
Friesland en het Westerkwartier.
De indeling luidt als volgt:
ASC, Drogeham, Eastermar, Jis-
trum, De Lauwers, Nieuw Roden,

Noordbergum, Suameer, Suawou-
de, Surhuisterveen, TFS, VVT, VV
Westerkwartier, Zeester. 
De 5e klasse D bleef afgezien van
de verhuizing van Zeester nage-
noeg gelijk. Om de klasse weer op
veertien teams te brengen, werd
het Groninger Blauw Geel ‘15 over-
geheveld uit 5E, terwijl GRC Gro-
ningen de plaats inneemt van stad-
genoot DIO Groningen. Het aantal
derby’s neemt daardoor af maar
blijft met zeven Ommelander
teams toch nog groot. De indeling
luidt als volgt:
Blauw Geel ‘15, Corenos, Ezinge,
De Fivel, GRC Groningen, Gronin-
ger Boys, Noordpool UFC, Ooster-
parkers, Potetos, Stedum, TEO,
VVK, Warffum, ZEC.

Zondagvoetbal
Door de vrijwillige degradatie van
Eenrum uit de vierde klasse is het
Noord-Groninger amateurvoetbal
op zondag gereduceerd tot slechts
één klasse: de 5e klasse C. Daarin
bevinden zich naast Eenrum ook
Kloosterburen en Usquert als Om-
melander vertegenwoordigers. De
klasse is komend seizoen wel op
sterkte, dat wil zeggen veertien
teams. 

De indeling ziet er als volgt uit:
Blauw Geel ‘15, Drieborg, Eenrum,
Froombosch, Groen Geel, Klooster-
buren, Meeden, Nieuweschans,
 Old ambster Boys, THOS, Usquert,
WEO, Woltersum, Yde de Punt. 
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Saipem 7000 vertrokken
EEMSHVEN- Na zeven maan-
den was het zover: het kraan-
schip Saipem 7000 is vertrok-
ken vanuit de Eemshaven. Zelfs
vanuit Groningen was het mega
kraanschip te zien, de blauwe
kranen domineerden de sky-
line van de Eemshaven. De sky-
lin ziet er sinds vandaag dan
ook weer heel anders uit.
Zondagochtend vroeg werden
twee loodsen aan boord gezet van
de Saipem 7000. De operatie, van
het vertrek van de Saipem, ging
hiermee officieel van start. De
sleepboten Mars en Ginger hebben
vastgemaakt aan de Saipem, waar-
na gestart kon worden met het los-
gooien van het kraanschip. Het
was een klus die anders is dan bij
normale schepen. Zware staalka-
bels hebben de Saipem op haar
plek gehouden.

‘s Middags hebben nog twee sleep-
boten zich aangesloten bij de klus,
de Triton en Lynx. Even later was
het losgooien gereed en kwam het
kraanschip dan eindelijk heel
langzaam van de kant. Met grote
precisie kwam de Saipem uit de
Wilhelminahaven om daarna in
het Doekegatkanaal over bak-
boord te draaien.
Aan het eind van de middag maak-
te de Saipem 7000 vaart richting
de pieren van de Eemshaven,
klaar om de Eemshaven te verla-
ten en koers te zetten richting zee.
De vier sleepboten in positie en
met haar eigen voorstuwing bracht
de Sai pem zichzelf in beweging. Al
snel bereikte het kraanschip een
snelheid van 5 knopen. De reis
naar zee ging hiermee officieel van
start. De vier sleepboten hebben
de Saipem begeleid totdat het
schip open zee had bereikt.

Er stonden veel mensen op de pier
en dijk die het vertrek van de Sai -
pem niet wilden missen. Het schip
is gaat nu onderweg naar het NnG
offshore windpark, 15 kilometer
uit de kust van Schotland. Hier zal
de Saipem 7000 het transport en
de installatie van de offshore sub-
stations verzorgen. Na het afron-
den van dit project zal de Saipem
haar weg vervolgen richting Tai-
wan, eveneens voor een klus in een
offshore windpark.
De Saipem 7000 heeft een totale
lengte van 197,95 meter, een
breedte van 87 meter en hoogte
van maar liefst 43,5 meter. Het
schip heeft een totale hijscapaci-
teit van 14.000 ton, verdeeld over
twee kranen. Daarnaast kan het
schip plaats bieden aan 725 perso-
nen en beschikt het schip over een
helidek die geschikt is voor twee
BV234 LR Chinook-helikopters.

De Saipem 7000 op weg naar zee.  Foto: Mariska Burema (www.eemshavenonline.nl).

Weer dansmiddagen
in de Blauwe Schuit
WINSUM -  Na een lange en
verplichte stop vanwege de co-
ronacrisis organiseert Laway
Arts deze zomer weer drie
dansmiddagen voor inwoners
van de gemeente Het Hoge-
land. Dat vindt plaats in cultu-
eel centrum de Blauwe Schuit
in Winsum. 

De activiteiten maken deel uit van
de vakantieactiviteiten 65 plus en
worden georganiseerd in samen-
werking met Stichting Podium.
Door middel van eigentijdse dans
gaan de deelnemers creatief aan

de slag. Hoe creatief het ook mag
zijn, de richtlijnen ten aanzien van
de afstand worden gevolgd en daar
zullen duidelijke afspraken over
gemaakt worden. In 2018 is onder
begeleiding van dansdocente Pie -
rik L’ Istelle het succesvolle dans-
project Courage gemaakt. Ook nu
is L’ Istelle de docent.
Iedereen van 65 jaar en ouder kan
zich opgeven voor deze activiteit
die op vrijdag 14 augustus van
start gaan en duurt van 14.30 tot
17.00 uur. Vervolgens wordt er ook
op de vrijdagen 28 augustus en 4
september gedanst. Voor meer in-
formatie kan men terecht op de si-
te  www.lawayarts.com. 

Het project Courage was in 2018 een succes.

Jeugdtrainer FC Groningen

Johan Ghebrehiwot
vol lof over SV Bedum
Pas 23 lentes jong is hij, de geboren en getogen Stadjer
Johan Ghebrehiwot die op twee minuten fietsafstand van
sportpark Corpus den Hoorn woont, maar hij heeft al
een rijk voetballeven achter zich. En het ambitieuze
voetbaldier wil zich verder op trainersgebied blijven ont-
wikkelen. ,,Van mijn zesde tot mijn 21e heb ik gevoet-
bald bij GRC; daar heb ik bovendien training gegeven
vanaf mijn 14e. Dat heb ik gedaan aan alle leeftijdscate-
gorieën van Onder 9 tot Onder 15. Twee maanden gele-
den heb ik de overstap gemaakt naar Be Quick 1887,
daar ben ik nu de trainer van Onder 19-2. Dat is de eer-
ste keer dat ik oudere jeugd train. Ik wil graag zoveel
mogelijk verschillende leeftijden trainen, dat is goed
voor mijn ontwikkeling”, aldus Ghebrehiwot, die daar-
naast sinds twee jaar jeugdtrainer is op een van de vier
locaties van de Regionale Voetbalschool (RVBS) van FC
Groningen, en wel locatie Bedum. En daarover is hij vol
lof.

door Martin Sijbolts
FC Groningen biedt door hen aan-
gewezen jeugdige talenten in de
leeftijd van 8 tot en met 11 jaar de

mogelijkheid om relatief in de
buurt van hun vertrouwde omge-
ving op hoog niveau te kunnen
trainen, om hun ultieme droom,
door FC Groningen gescout te wor-
den voor de echte jeugdopleiding,
te verwezenlijken. De locaties zijn
Roden, Assen, Wildervank en Be-
dum. De spelertjes blijven trainen
bij hun eigen vereniging en wor-
den daarnaast op zondagochtend
door jeugdtrainers van de Trots
van het Noorden onder handen ge-
nomen. Johan Ghebrehiwot is een
van hen, en hij doet dit op het
sportpark van SV Bedum. ,,De faci-
liteiten en de randzaken zijn daar
top geregeld, het is daar heel fijn
werken voor ons. De organisatie
die daar staat heeft het goed voor
elkaar, op zondag is alles tot in de
puntjes verzorgd. Vincent Geer-
ling speelt hier een grote rol in.” 
Geerling maakt deel uit van het
technisch hart van de jeugdoplei-
ding van SV Bedum en is namens
Bedum de coördinator van de re-
gionale voetbalschool en in die
hoedanigheid de contactpersoon
voor FC Groningen. Hij belast zich
met diverse organisatorische za-
ken die SV Bedum raken. Zo moet
het kunstgrasveld beschikbaar zijn
en de kantine opengesteld worden.
Hiervoor is de inzet van vrijwilli-
gers vereist. FC Groningen neemt
zoals gezegd z’n eigen trainers
mee, maar jaarlijks biedt het wel
een kennissessie aan geïnteres-
seerde trainers van SV Bedum aan,
aldus Ghebrehiwot. ,,We organise-
ren elk seizoen een themavond. De
laatste keer ging het over basis-
principes van een training. Er wa-
ren ongeveer twintig trainers van
Bedum aanwezig.”
Ghebrehiwot is niet zonder reden
overgestapt van GRC naar Be
Quick. ,,Dat is beter voor mijn ont-
wikkeling, dat vergroot mijn kan-
sen voor de lange termijn. Ik weet
nu ook goed wat er speelt bij de
jeugd. En nu ik een Onder 19-team
train ben ik ook anders naar senio-
ren aan gaan kijken. Vroeger had
ik nooit gedacht dat ik dat wellicht
leuk zou vinden, maar dat zie ik nu
anders.”
Hoe is Johan Ghebrehiwot met FC
Groningen in aanraking gekomen?
,,FC Groningen traint op Corpus,
en in de jaren dat ik trainer was
bij GRC kwam ik daar op woens-
dag ook. Dan zag ik daar vaak
teams van FC Groningen trainen.
Op een gegeven moment zag ik op
internet een vacature staan waarin
de FC een trainer voor de RVBS
zocht. Ik heb de stoute schoenen
aangetrokken en heb mijn CV met
motivatie naar Byron Bakker (trai-
ner van FC Groningen Onder 12 en
technisch coördinator van de regio-
nale voetbalscholen, M.S.) ge-
stuurd. Ik ben leergierig en wil
graag buiten mijn eigen club om
kijken bij anderen. En er is op het
gebied van specialisten en kennis
geen betere club dan FC Gronin-
gen. Ideaal voor mij om te leren.”
Als wat voor type trainer zou Jo-
han Ghebrehiwot zich willen om-
schrijven? ,,Binnen een team vind
ik sfeer heel belangrijk en daar
hebben de andere stafleden en ik
een groot aandeel in. Kids vinden
het soms spannend voor FC Gro-
ningen te spelen. Dan wil ik ze het
gevoel geven dat ze zich vrij kun-
nen voelen om te voetballen, dat
ze plezier kunnen hebben. Rich-
ting hen en ook naar de ouders toe
ben ik erg laagdrempelig in de
communicatie. Aan de andere kant
hou ik ook van discipline. Die com-
bi, daar gaat het mij om.”

Naast het voetbal studeert hij in
Leeuwarden aan de NHL Stenden
Hogeschool. “Ik ben tweedejaars
student Pedagogiek. Ik kan dat
goed combineren met voetbal: ik
heb maar drie dagen les en verder
is het zelfstudie. Ik wil graag pe-
dagoog worden, bij voorkeur op
een middelbare school.”
Twee jaar geleden heeft hij zijn
UEFA C-trainersdiploma gehaald,
het vroegere TC 3, en hij wil vol-
gend jaar starten met TC 2. Nu al
zou hij diverse jeugdelftallen en
ook vierde klasse seniorenelftallen
mogen trainen, maar Ghebrehiwot
is op diverse vlakken dus nog niet
uitgeleerd. Maar genieten doet hij
ook. Lachend verhaalt hij over de
wekelijkse tripjes naar Bedum.
,,We nemen elke zondagochtend
de eerste trein naar Bedum om
daar te gaan trainen. In die trein
zitten dan ook altijd jongeren die
de nacht in het uitgaansleven in
Groningen hebben doorgebracht
en soms onder invloed teruggaan
naar huis. Ze zien dan dat wij van
FC Groningen zijn en gaan dan
vaak liedjes zingen of ze willen
met je op de foto. Dan merk je wat
voor grote club FC Groningen is.
Die treinritjes op zondag zijn altijd
heel gezellig.”

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - Voor de leden van
de postduivenvereniging  Noord-
poolvliegers uit Uithuizen stonden
het afgelopen weekend maar liefst
drie vluchten op het programma. 

Vorige week dinsdag kon er reeds
ingekorfd worden voor een vlucht
van het Franse Limoges.  Twee
liefhebbers korfden daar 16  dui-
ven voor in. Die werden vrijdag-
middag om 14.30 uur gelost en
konden aan een terugtocht van on-
geveer 925 kilometer beginnen.
Zaterdagmorgen om 09.38 uur
meldde de eerste duif zich in Roo-
deschool. Hij had de afstand afge-
legd met een gemiddelde snelheid
van 1231 meter per minuut. De uit-
slag was: J. Broersma 1, 2, 3, 4; fa-
milie Slagter 5 en 6. 

Donderdag kon er ingekorfd wor-
den voor een vlucht vanaf Rethel,
eveneens in Frankrijk.  Tien lief-
hebbers korfden daar samen  136
duiven voor in. Die werden zater-
dagmorgen om 07.30 uur gelost
met een westelijke wind en moes-
ten een afstand van ongeveer  461
kilometer overbruggen. De eerste
duif meldde zich in Uithuizen om
13.22 uur en had daarmee de af-
stand met een snelheid van 1307
meter per minuut afgelegd. De uit-
slag was als volgt: P. Rop 1, 4; G.
Bos 2, 9; C. Roelofsen 3; P. Stevens
6, 7; J. Veenstra 8, 18; L.T. Baar 11,
14; Combinatie J. Rop & zoon 13,
20; Combinatie Sterenberg 19, 44;
E. Kamphuis 38.  

Vrijdag kon er voor het eerst inge-
korfd worden voor een vlucht met
de jonge duiven van dit jaar. Tien
liefhebbers deden samen  met 324
duiven mee. Die werden zaterdag-
morgen om 08.30 uur gelost in En-
schede. Hier meldde de eerste duif
zich om 10.11 uur weer thuis in
Roodeschool, snelheid  1333 meter
per minut. De uitslag was:
L.T. Baar 1, 2, 3, 4; 5; P. Rop 5, 17;
E. Kamphuis 6, 7; H.H. Heslinga 8,
9; E.R. Bolt 20, 35; T. Drent 22, 103;
J. Veenstra 34, 44; G. Bos 47, 48;
Combinatie J. Rop & zoon 56, 64;
C.J. van der Molen 68, 88. 

Johan Ghebrehiwot is erg te spreken over de SV Bedum.

Veel reacties op
enquête LOPEC
LOPPERSUM - De Lopster
Energiecoöperatie (LOPEC)
heeft een enquête gehouden
waarop veel reacties zijn bin-
nengekomen. De LOPEC heeft
laten weten zeer tevreden te
zijn met de res pons.

LOPEC wil graag weten wat het
dorp vindt van de energietransi-
tie. En vooral wat de inwoners
vinden van de mogelijke gevol-
gen voor het landschap. Ruim
veertig procent van de formulie-
ren is teruggekomen, terwijl het
invullen van de vragenlijst best
wel een kluif was. Bij het opha-
len van de formuleren bleek dat
het onderwerp erg leeft en tot
veel discussie leidt. 
LOPEC heeft studenten van de
Hanzehogeschool gevraagd om
de antwoorden te verwerken.
Omdat het zomervakantie is, zal
dat nog even duren. De uit-
komst van het onderzoek wordt
direct daarna bekend gemaakt.
Wie de vragenlijst nog in huis
heeft, kan deze inleveren op
Wirdumerweg 10 of bellen met
0596 572119.

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

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

De nieuwe Blink
Het doortrekken van het Boter-
diep naar de Blink was ons be-
kend. Vanwege corona zijn wij
niet meer gaan winkelen. Dus ook
het verlengen van het Boterdiep
naar de Blink is aan ons voorbij ge-
gaan.
Toch moest het er deze week maar
eens van komen om de nieuwe
aanwinst van Uithuizen te bekij-
ken. Diep ligt het Boterdiep in de
Blink verzonken. Aan weerskanten
van het diep hoge kademuren.
Men kan een trap afdalen om tot
bij het diep te komen. Aan weers-
kanten van het diep  staan op hou-
ten vlonders tegen de kademuur
zitbanken.
De bestrating is waar het door-
gaand verkeer over gaat van grijze

steen dat er nogal hobbelig in ligt.
Voor voetvangers is de stoep vlak-
ker gelegd. Zoals wij het bekijken
is de Blink een steenhoop gewor-
den met als middelpunt het diep.
Geen parkje, boom of bankje te
vinden, voor de mensen die niet
meer bij machte zijn de trap naar
het diep af te dalen.

Onze gedachten gaan naar de tijd,
toen de schepen van de beurt-
schippers in de haven van Uithui-
zen nog aanlegden. De pakhuizen,
kroegjes en winkeltjes aan de ka-
de en er heel veel bedrijvigheid
was.

Echtpaar Boon-Thieleman
Warffum

Lopster wint ton
LOPPERSUM  - Bij de Staatslo-
terijtrekking van 10 juli is een
prijs van 100.000 euro netto ge-
vallen op een Staatslot van een
inwoner uit Loppersum. Het
gaat om een abonneespeler met
het winnende lotnummer EJ
09273. De gelukkige winnaar
krijgt dit bedrag belastingvrij
op zijn of haar rekening gestort.
In 2019 heeft Nederlandse Lote-
rij 894,7 miljoen euro aan prij-
zengeld uitgekeerd aan haar
spelers (inclusief kansspelbelas-
ting). Jaarlijks wordt vrijwel de
gehele opbrengst van Neder-
landse Loterij geïnvesteerd in
de Nederlandse sport via het
NOC*NSF, in 18 goede doelen
op het gebied van gezondheid,
beweging en welzijn en in de
Nederlandse samenleving via
het ministerie van Financiën. In
2019 ging het om een investe-
ring van ruim 173 miljoen.

Groningen Magazine
is weer verkrijgbaar
MAARHUIZEN - Marketing
Groningen heeft ook dit jaar
weer een Groningen Magazine
gemaakt, volop inspiratie en
verrassingen uit Stad en Om-
meland. het eerste exemplaar
was voor Mayke Zandstra van
de Enne Jans Heerd in Maar-
huizen. 
De magazines worden bij de
VVV’s, Toeristische informatie-
punten en ondernemers in de pro-
vincie verspreid en kunnen bezoe-
kers en gasten weer volop geïnspi-
reerd worden door de reportages,
interviews en tips die uit de stad
én de provincie komen.  
Het magazine neemt de lezer mee
op ontdekkingsreis door eigen ach-
tertuin, met highlights, routes en
omwegen. 
De eerste uitgave van het magazi-
ne is overhandigd aan Mayke

Zandstra van de monumentale
boerderij Enne Jans Heerd in
Maarhuizen. Zij en haar vriend
Gijs van Rhijn kregen daar de
kans om een plek voor natuur- en
cultuurbeleving op te zetten. De
Enne Jans Heerd is een rijks- en
archeologisch monument. De twee
werken hard voor het behoud, ver-
sterking en openstelling van de
boerderij en het eeuwenoude om-
ringende cultuurlandschap. Ook
zij hebben daarom een plekje in
het magazine gekregen. 
Marketing Groningen brengt ieder
jaar een magazine uit om bezoe-
kers en gasten te informeren en te
inspireren over de stad en regio.
Het magazine beschrijft het ultie-
me Groningen-gevoel en geeft een
kijkje in de keuken. Het magazine
wordt verspreid onder alle part-
ners van Marketing Groningen  en
is gratis te verkrijgen.

Mayke Zandstra van de Enne Jans Heerd kreeg het eerste exem-
plaar van het Groningen Magazine.

80.000 schades door
NAM afgehandeld
NOORD-GRONINGEN - Bij de
NAM en het Centrum voor Veilig
Wonen zijn sinds de aardbeving
bij Huizinge in 2012 ruim 80.000
schademeldingen binnengekomen.
Vanwege de breed gedragen wens
om de NAM op afstand te zetten, is
ruim drie jaar geleden de schade-
afhandeling overgenomen door de
overheid. Groningers met een ou-
de schademelding die niet ak-
koord gingen met een aanbod van
NAM, konden hun schademelding
voorleggen aan de Arbiter Bodem-
beweging. Dat traject is nu afge-
rond.
NAM-directeur Johan Atema: ,,De
Arbiter Bodembeweging heeft
eind mei voor de laatste schade-
meldingen een uitspraak gedaan.
Wij betalen het schadebedrag con-
form de uitspraken uit. Hiermee is
per eind juni definitief een einde
gekomen aan de rol van de NAM
in het schadeafwikkelingsproces
en komen wij echt op afstand te
staan. Dit is een belangrijke mijl-
paal voor Groningen en voor ons
bedrijf.’’ Schades kunnen sinds 1
juli worden ingediend bij het Insti-
tuut Mijnbouwschade Groningen.



Maandag 13 juli/Dinsdag 14 juli 2020 - 9

Nieuw landelijk onderzoek
naar steekmuggen van start

NOORD-GRONINGEN - De ver-
spreiding van steekmuggen en
welke virussen door hen wor-
den overgedragen, zijn de on-
derwerpen van een nieuw lan-
delijk onderzoek dat dit week-
end van start is gegaan. Men-
sen die last hebben van steek-
muggen kunnen meedoen door
de mate van overlast wekelijks
via het online platform mug-
genradar.nl te melden.

Steekmuggen kunnen niet alleen
overlast veroorzaken. In veel lan-
den dragen ze ook virussen over op
mens en dier. In recente jaren zijn
in zuidelijk Europa al uitbraken
geweest van Westnijlziekte, chi-
kungunya en knokkelkoorts. On-
derzoekers vermoeden dat nieuwe,
invasieve muggensoorten en door
hen overdraagbare virussen ook
noordwaarts oprukken. Door de
hoge populatiedichtheden van

mens en dier, grote transporthubs
(zoals Schiphol en de Rotterdamse
haven) en het unieke waterrijke
landschap is ook Nederland kwets-
baar voor uitbraken van door mug-
gen overdraagbare ziekten. Daar-
naast zorgt het opwarmende kli-
maat mogelijk voor een verlengde
periode van activiteit van reeds
aanwezige muggen, zoals de gewo-
ne huissteekmug.
Om Nederland beter voor te berei-
den op mogelijke toekomstige uit-
braken is het van belang te begrij-
pen hoe milieu, klimaat en de
mens invloed kunnen hebben op
steekmuggen en de door hen over-
gebrachte ziekten. Deze zomer

wordt daarom gedurende twaalf
weken in zestien uiteenlopende
leefgebieden voor muggen (varië-
rend van sterk verstedelijkt ge-
bied in Rotterdam tot een bosge-
bied bij Wageningen) onderzoek
gedaan naar hun interactie met vo-
gels. Vogels zijn namelijk een be-
langrijke bron van bloed voor
steekmuggen. Om die reden kun-
nen vogels een rol spelen in de
overdracht van virussen op mug-
gen en vice versa.
Het vermoeden is dat wanneer de
steekmugaantallen en de activiteit
van muggen in Nederland toene-
men, ook het aantal meldingen van
ernstige overlast toeneemt. Om dit

te onderzoeken, willen de onder-
zoekers de muggenvangsten in het
veld vergelijken met de overlast-
meldingen die via muggenradar.nl
worden doorgegeven. Iedereen die
dat wil kan de komende drie
maanden wekelijks op muggenra-
dar.nl aangeven of en hoeveel
overlast men ervaart. Het is voor
het onderzoek dus ook interessant
om te weten als er géén muggen-
overlast ervaren wordt.
De veldstudies zijn opgezet door
Wageningen University & Re-
search, de Universiteit Leiden en
het Vogeltrekstation en vinden
plaats naast een al langer bestaand
vogelmonitoringprogramma.

Bomenliefhebbers
Eemsdelta gezocht
DELFZIJL - Boomconsulent Jan
Beekman uit Delfzijl is een actie
gestart om het Netwerk Eemsdelta
GROEN flink uit te breiden. Hij is
op zoek naar mensen die net als hij
begaan zijn met bomen.
Beekman is contactpersoon van de
landelijke Bomenstichting voor de
op 1 januari startende gemeente
Eemsdelta. Hij zet zich in voor ‘een
duurzame en boomrijke leefomge-
ving en het bevorderen van re-
spect en aandacht voor bomen’.
,,Bomen leveren een belangrijke
bijdrage aan de biodiversiteit en
de leefomgeving. Ook bosstroken,
bosjes, bermen, oevers en dergelij-
ke zijn daarbij van belang’’, aldus
de Delfzijlster, die op zoek is naar

geestverwanten die zich binnen
Netwerk Eemsdelta GROEN wil-
len inzetten voor de jonge én oude
bomen in de nieuwe gemeente
Eemsdelta. 
Van netwerkleden wordt verwacht
dat ze informatie delen over bo-
men in hun buurt, dorp of langs
fiets- en wandelroutes. Het kan
dan gaan om zieke bomen, kap,
snoei, het teveel of te weinig maai-
en van bermen en grasvelden,
plannen voor nieuwe aanplant en-
zovoort. ,,Heb je groene ideeën,
sluit je aan bij het netwerk’’, aldus
Beekman. Hij is per e-mail bereik-
baar op EemsdeltaGROEN@gmail.
com. Het streven is te komen tot
een gemeentedekkend netwerk.

Wim Roossien
treedt op in
Domies Toen
PIETERBUREN - Wim Roossien
uit Sauwerd komt zondag voor een
optreden naar botanische tuin Do-
mies Toen in Pieterburen. 

De tuin biedt deze zomer geregeld
een podium voor amateurmusici.
Roossien zou eerder deze maand al
in Domies Toen optreden, maar dit
werd toen vanwege het slechte
weer afgeblazen. De Sauwerder
schrijft en speelt eigen werk en co-
vers uit de jaren vijftig tot en met
zeventig.  Roossien speelde in het
verleden in de bands Double You
See, Sting-Ray, W Six, Double You
I Am, W.I.M en PeeBeeDoubleYou.
Sinds twee jaar treedt hij solo op.
Het optreden begint om 14.00 uur.



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

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

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

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

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

10 - Maandag 13 juli/Dinsdag 14 juli 2020

Voor uw blijken van belangstelling en  

medeleven die wij van u mochten ontvangen 

na het overlijden van onze lieve moeder, oma 

en overoma 
 

Hilje Renkema - van Straten 
 

zeggen wij u hartelijk dank. 
 

De kinderen, 

klein- en achterkleinkinderen 
 

Leens, juli 2020 

De Ommelander: telefoon 0595-437777 
- e-mail advertenties: ommelander@noordpers.nl

- e-mail redactie: ocredactie@noordpers.nl
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Vandaag in de abonneekrant

Ringweg 
Bedum vo rdert
BEDUM - De ringwegwerkzaamheden
in Bedum zijn inmiddels gevorderd tot
de spoorlijn Groningem-Delfzij ter hoog-
te van het Zevenbruggetjespad. Met de
aanleg van een ontsluitingsweg aan de
oostkant van Bedum wordt de dorpskern
van Bedum veiliger en leefbaarder gemaakt. Vanaf de Sint Anner-
weg (N993) komt een nieuwe weg in de richting van de spoorlijn
Groningen-Delfzijl. Na de spooronderdoorgang volgt de nieuwe weg
de spoorlijn in de richting van Bedum. Er komt ook een nieuwe brug
over het Boterdiep. De eerste werkzaamheden langs de huidige ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Oorlogsherinneringen 
voor ’Schatkoamer’
ULRUM/UITHUIZEN - De Schatkoamer in Ulrum is sinds vrijdag

weer een aantal items uit de tijd
van de Tweede Wereldoorlog rij-
ker. Anita Valkema-Hummel
nam ze in ontvangst uit handen
van Truus Hendrix-Haenen. De
ouders van Gretha Bronsema-
Akkerman verleenden in die
tijd onderdak aan de familie Ha-
enen uit het Limburgse Velden.
Die waren met hun achten ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Marianne Waterman: 
passie voor het hardlopen
Rond het millennium kwam Marianne Waterman voor het eerst met

de hardloopsport in aanraking
toen ze als ambtenaar van de ge-
meente Groningen de 4 Mijl
liep. Nu twintig jaar later is ze
niet alleen zelf nog actief als lan-
geafstandsloper maar is de in-
woonster van Sauwerd ook train-
ster bij de hardloopverenigingen
Artemis en de Eemsmond Run-
ners. ,,Toen ik in 2000 voor ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Zeester kiest zelf voor 
overstap naar Friese klasse
De KNVB heeft vrijdag de indelingen voor het seizoen 2020-2021 be-
kend gemaakt. Door het coronavirus en het daardoor niet uitspelen
van de competitie is er niet veel verschil met die van het seizoen
2019-2020, behalve voor Zeester. Zaterdag 5D was dit seizoen een
‘Groninger’ klasse en dat zal in het seizoen 2020-2021 niet anders.
Maar wie het komend seizoen niet in die klasse uitkomt, is Zeester ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

’Rood Zwart wil meer 
zijn dan een voetbalclub’
Piet Wieringa werd op 24 mei
2019 benoemd tot voorzitter van
de voetbalvereniging Rood
Zwart Baflo. De Bafloër was best
verbaasd dat juist hij voor deze
functie benaderd werd. ,,Bij
Rood Zwart Baflo was ik de laat-
ste jaren niet extreem actief. Ik
floot er wel met regelmaat een
wedstrijd van een van de lagere
teams en bezocht weleens een wedstrijd van het eerste elftal ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

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

-------------------------------------------------------------
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MIDDELSTUM - Er zijn plan-
nen voor een nieuwe invulling
van het Hippolytushoes in Mid-
delstum. Daarmee gloort er een
nieuwe toekomst voor een
groot pand in een dorp met een
sterk sociaal netwerk. 

Het is een sterke wens van dorps-
bewoners om hier weer een maat-
schappelijke, zorgende functie aan
te geven. Ouderenzorgorganisatie
Noorderzorg moet die plannen, sa-
men met dorpscoöperatie Middel-
Soam, vorm gaan geven. De ge-
meente Loppersum is blij met de
ontwikkelingen.
Vorig jaar trok het Zonnehuis de
stekker uit het Hippolytushoes,
waardoor de zorg voor ouderen tot
verbijstering van velen uit Middel-
stum verdween. De zorgbehoeven-
de bewoners moesten hun heil bui-
ten de dorpsgrenzen zoeken. En
dat mag niet weer gebeuren vindt
zowel de gemeente, Noorderzorg
als MiddelSoam. Wethouder Bé
Schollema: ,,Er zijn de afgelopen
weken en maanden veel gesprek-

ken gevoerd en dat heeft ertoe ge-
leid dat we denken dat er een ge-
zonde, structurele herinvulling van
het pand mogelijk is. Als gemeen-
te hebben we daar in principe niks
mee te maken, maar we gaan wel
voor het algemeen maatschappe-
lijk belang. Wie zorg nodig heeft,
zou niet uit zijn vertrouwde omge-
ving weg moeten. Het Hippolytus-
hoes zou dat waar kunnen maken.”
Na de sluiting van het Hippolytus-
hoes is geen sprake geweest van
leegstand in de 24 aanleunwonin-
gen en 58 appartementen in het
hoofdgebouw, dat nog maar twin-
tig jaar jong is en dan ook bepaald
geen vervallen indruk maakt. Het
8000 vierkante meter grote pand is
eigendom van Woonzorg Neder-
land. Er zal alleen iets in de ver-
sterkende sfeer dienen te gebeu-
ren en mogelijk wordt er op basis
van wensen van de gebruikers van
twee appartementen één gemaakt.
In het Hippolytushoes zijn de ap-
partementen nu verhuurd aan be-
woners van diverse pluimage, van
jong tot ouder. Wanneer de plan-
nen verder vorm krijgen, zal ook

een tandarts zijn intrek in het ge-
bouw nemen. 
De vier partijen zijn op dit mo-
ment bezig met een uitwerking
van het woonzorgconcept en hierin
worden nu de eerste stappen ge-
zet. Het beeld bij de nieuwe invul-
ling voor het Hippolytushoes komt
op hoofdlijnen overeen. Directeur-
bestuurder Geke Blokzijl van
Noorderzorg: ,,Het Hippolytushoes
biedt volop kansen voor een goed
woonzorgconcept: er staat een
prachtig pand en het dorp Middel-
stum heeft een sterk sociaal net-
werk.” De komende maanden
vindt een verdere uitwerking
plaats en moet duidelijk worden of
het plan haalbaar is voor alle par-
tijen. Ondertussen wordt onder de
vlag van het Groninger Zorgak-
koord de versterkingsopgave van
het pand voorbereid en uitge-
voerd.

De uitgangspunten voor het toe-
komstperspectief van Hippolytus-
hoes hebben de vier partijen als
volgt omschreven: ‘Wonen met een
PLUS! (goed en veilig wonen in sa-
menhang met ontmoeten, dien-
sten, ondersteuning en zorg waar
nodig), samen met het dorp, duur-
zaam en economisch haalbaar’.
Schollema: ,,Het Hippolytushoes
heeft nu een mooie rol in dat wat
mist tussen de formele en informe-
le zorg en we zien graag dat dit
voor de komende jaren zo blijft. Er
is al een basis gelegd en we willen
nu graag van de vloer naar de zol-
der. Maar het pand zal niet van de
ene op de andere dag weer gevuld
zijn”, neemt hij even gas terug.
,,Maar het voldoet aan heel veel
gaten in de markt. Uiteraard is het
een kwestie van eerst zien en dan
geloven, maar ik verwacht dat we
hier een succes van gaan maken.
Dit is een eerste grote stap, er zul-
len zeker nog vele kleine volgen.”

Nieuwe maatschappelijke, zorgende functie

Nieuwe toekomst gloort
voor Hippolytushoes

� De toekomst van het Hippolytushoes in Middelstum lijkt wat
zonniger te gaan worden.

� Ulrum is blij met de nieuwe invulling van de voormalige super-
markt  (foto: Hans van der Heide).

Winkelhuis Ulrum geopend
ULRUM - Het winkelhuis in
Ulrum heeft zaterdag 4 juli offi-
cieel de deuren geopend. De
belangstelling voor de aanwinst
voor het dorp was meteen
groot.
Op 1 juni 2015 sloot de voormalige
Spar-supermarkt haar deuren. Het

pand heeft ruim vijf jaar leeg ge-
staan. Stefan Valkema en zijn
vriendin Petra Woddema besloten
vorig jaar het pand, zoals gemeld,
te kopen. Ze wilden er een winkel-
huis van maken en vonden al snel
huurders. Het stel woont inmid-
dels boven het winkelhuis dat nu
ruimte biedt aan zeven onderne-

mers. Het gaat om een kapsalon,
een nagelstudio, een cadeaushop,
een bloemenzaak en een winkel in
curiosa en brocante. Daarnaast
hebben een partytentenverhuur-
bedrijf en een frisdrankleveran-
cier er hun opslag. Het sfeervolle
ingerichte pand heeft de naam
d’Olle Spar gekregen.

’Verdubbe ling N33 van
levensbelang economie’
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meenten Appingedam, Delfzijl,
Loppersum, Midden-Groningen
en Het Hogeland en de bedrij-
ven Groningen Seaports en Sa-
menwerkende Bedrijven Eems-
delta hebben woensdag een ge-
zamenlijke brief gestuurd naar
Provinciale en Gedeputeerde
Staten van Groningen. 

Aanleiding is berichtgeving over
de ontstane financiële situatie bij
de aanleg van de zuidelijke ring-
weg in de stad Groningen en de
mogelijke oplossing daarvoor.
Gemeenten en bedrijven vinden
het geen optie om het tekort te
dekken uit het compensatiepakket
van de Zuiderzeelijn-gelden. Die
zijn onder andere bestemd voor de

verdubbeling van de N33 tussen
Zuidbroek en Appingedam. De
verdubbeling is een noodzakelijke
verbetering van de bereikbaarheid
van Midden-Groningen, de ge-
meente Eemsdelta en de Eemsha-
ven. Voor de economische ontwik-
keling van de regio is een goede
ontsluiting van levensbelang.
Geld uit de regio gebruiken om het
financiële probleem bij de zuidelij-
ke ringweg aan te pakken zou geen
oplossing zijn, maar een verplaat-
sing van het probleem. De gemeen-
ten en bedrijven vertrouwen erop
dat Provinciale en Gedeputeerde
Staten van Groningen dit ook zo
zien. Zij gaan ervan uit dat er een
oplossing komt die past bij ge-
maakte afspraken én bij een geza-
menlijke ambitie om Midden en
Noordoost-Groningen verder te
ontwikkelen.

Bouwbedrijf Sietsema
redt nest jonge uilen
MIDDELSTUM - Bouwbedrijf
Sietsema in Uithuizen is on-
langs in de rol van dierenambu-
lance en brandweer gekropen.
Er werd met de verreiker uitge-
rukt om in Middelstum een nest
jonge uilen in nood te redden. 

De reddingoperatie werd uitge-
voerd bij de familie Gast in Middel-
stum, waar in 1995 - na een brand -
een nieuwe boerenschuur was ge-
bouwd. Daarbij werd ook een uilen-
kast in de nok van de schuur ge-
plaatst, zoals ook bij veel oude
boerderijen het geval is. De kast be-
vindt zich op twaalf meter hoogte
en is dus moeilijk bereikbaar met
een ladder. 
Sinds de bouw in 1995 is de kast ge-
regeld bewoond. Vorige week zag
de familie Gast een jonge kerkuil
half voor het vlieggat zitten en werd
alarm geslagen. Dat de uil zo hoog
in de kast zat, kon maar één ding

betekenen: de kast zat vol met nest-
materiaal en uitwerpselen. Om te
voorkomen dat de jonge uilen - on-
geveer acht weken oud en nog niet
in staat te vliegen - uit het nest zou-
den vallen, werd direct actie onder-
nomen. 
Bertil Sietsema van het gelijknami-
ge Uithuizer bouwbedrijf rukte uit
met de verreiker. Veilig in de werk-
bak ging het naar twaalf meter
hoogte. Toen het luik verwijderd
was, bleek de kast bijna volledig
dicht te zitten. Er was nog maar een
kleine ruimte over, net genoeg
voor vijf jonge uilen maar niet voor
een opgroeiend gezin. 
Na te zijn geringd door Albert Erik
de Winter en Anno Galema zijn de
uiltjes weer keurig teruggeplaatst
in hun schone bovenwoning. Bertil
Sietsema werd uitgebreid bedankt
voor zijn bereidheid om belange-
loos alle hulp te bieden, waardoor
het leven van de uilenfamile gered
kon worden. 

Bertil Sietsema met een van de jonge uilen die gered werden. 

Nieuwe containers Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - De inwoners van de ge-
meente Het Hogeland krijgen binnenkort nieuwe
afvalcontainers. Dat heeft te maken met de in-
voering van diftar (betalen per kilo afval) vanaf
1 januari. Om het ophalen en verwerken dan
goed te kunnen, worden door de gemeente nieu-
we containers ingezet. Deze omruiloperatie be-
gint op 17 augustus. De gemeente bezoekt de in-

woners twee keer. Eerst voor het ophalen van de
oude containers en daarna voor het brengen van
de nieuwe. De Hogelandsters worden hier twee
weken voor het bezoek per brief over geïnfor-
meerd. De nieuwe containers zijn gemaakt van
gereclycled materiaal. Ook de kunststof van de
oude containers wordt hergebruikt.


