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Inzameling moet de moeite waard zijn

Vandaag in de abonneekrant

Hogeland gaat werken met
oud papier-garantieprijs
Fototentoonstelling
over oorlogshistorie
Groningen

e 45,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - In de bibliotheken in de provincie Groningen is de komende tijd een nieuwe fototentoonstelling te zien over de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna in deze regio.
Het gaat eigenlijk om twee reizende tentoonstellingen die zijn samengesteld naar aanleiding van 75 jaar vrijheid. Er is een pop-up
tentoonstelling van 50 foto’s die het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Groningen vertelt en er is een digitale tentoonstelling ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

RWE bouwt windmolens
op dijk in de Eemshaven
EEMSHAVEN - Het energiebedrijf RWE bouwt momenteel drie
nieuwe windturbines in de
Eemshaven. De masten worden
100 meter hoog en zullen in de
toekomst stroom leveren aan
ruim zesduizend huishoudens.
De windmolens worden gebouwd op de Oostpolderdijk aan
de Eems, langs de Bocht van
Watum. De Oostpolderdijk is
een zeewaterkerende dijk ...

NOORD-GRONINGEN - Als de
raad woensdag akkoord gaat,
gaat de gemeente Het Hogeland in de toekomst werken
met een garantieprijs voor oud
papier.
Het college van burgemeester en
wethouders stelt de raad voor een
garantieprijs te hanteren van 54
euro per ton voor het oud papier
dat na de eerste ingezamelde 1500
kilo door verenigingen, instellingen en scholen wordt ingezameld.
Met een garantieprijs compenseert de gemeente de fluctuaties in
de opbrengsten van oud papier, zodat het voor de inzamelaars nog
steeds de moeite waard is om oud
papier in te zamelen. De gescheiden inzameling is voor de gemeente bovendien belangrijk om te

voorkomen dat het papier bij het
restafval belandt.
De garantiemaatregel is een tijdelijke oplossing omdat op dit moment nog geen definitief besluit
over de inzameling van oud papier
kan worden genomen. De afzetmarkt van oud papier staat namelijk onder druk omdat de waarde
daalt en de inzamelkosten stijgen.
In het huidige contract met de afnemer van het oud papier, dat
loopt tot eind dit jaar, wordt per
ton oud papier 81 euro betaald.
Wanneer daar de inzamelkosten
van 45 euro van worden afgetrokken, blijft er voor verenigingen 36
euro per ton over.
Door de dalende afzetmarkt van
oud papier dreigt de inzameling
vanaf 1 januari echter slechts 5 euro per ton op te leveren. Omdat de
inzamelkosten hetzelfde blijven,

moet er er dus geld bij om te blijven inzamelen. Daarmee is het
voor de inzamelaars niet meer lonend. Door met een garantieprijs
te gaan werken, blijft het wel de
moeite waard voor de inzamelaars.
Dit wordt betaald uit de afvalstoffenheffing. Dat tarief gaat hierdoor met ruim 10 euro per huishouden omhoog. ,,Zonder garantieprijs is het financieel niet haalbaar
om papier apart te blijven inzamelen. Inwoners zullen zich genoodzaakt voelen om het papier naar de
milieustraat te brengen. Als ze dat
niet kunnen of willen, en ze gooien
het in de grijze container, dan kost
het de inwoner gemiddeld 25 euro
per jaar’’, is de verklaring van het
college voor het feit dat de kosten
die met de garantieprijs gemoeid
zijn volledig worden afgewenteld
op de burgers.

Kruisweg raakt Coop kwijt
KRUISWEG - De Coop-supermarkt aan de Marneweg in
Kruisweg gaat met ingang van
zaterdag 31 oktober de deuren
sluiten. Hiermee raakt Kloosterburen en omgeving een belangrijke voorziening kwijt.
De reden van de sluiting is duide-

lijk. Het kan niet meer uit. Veel
klanten hebben de afgelopen jaren hun heil gezocht bij winkelcentrum De Marren in Leens, waarin
onder meer een Jumbo en een Aldi gevestigd zijn. Dat is een paar
jaar geleden al de doodsteek geworden voor de Spar-supermarkt
in Ulrum en nu moet dus de super

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Taartenfestijn van PvdA
LOPPERSUM - PvdA Eemsdelta heeft zaterdag rode taarten uitgedeeld in Stedum, Westeremden en Garsthuizen-Startenhuizen. Dat
gebeurde als onderdeel van de
verkiezingstour die door de gemeente Loppersum werd gemaakt. In Stedum werd de rode
taart uitgereikt aan de StrunersScouting. Lies Oldenhof nam de
taart in ontvangst (foto) en vertelde dat het nieuwe gebouw
van de Struners goed opschiet.
In Garsthuizen-Startenhuizen
werd een bezoek gebracht ...

in Kruisweg er aan geloven. In beide gevallen is men niet in staat geweest om tegen deze grote jongens
te concurreren.
Koopjesjagers kunnen in de laatste openingsweek van de Coop in
Kruisweg hun slag slaan. Van
maandag tot en met donderdag
geeft men namelijk 35 procent
korting op het gehele assortiment.
Op de laatste dagen is dat zelfs 50
procent. Zaterdag 31 oktober om
14.00 uur sluit de winkel definitief
de deuren. Bij de supermarkt in
Kruisweg werken dertien mensen.
Een groot deel van deze medewerkers heeft inmiddels een andere
baan gevonden. De klanten hebben teleurgesteld gereageerd op
de sluiting. Men vindt het een gemis dat de winkel, die decennia
heeft bestaan, er over een dikke
week niet meer is.

De zendmast bij Garnwerd. Foto: D66 Westerkwartier.

Vragen D66 Westerkwartier
over zendmast Garnwerd
GARNWERD - De plaatsing
van een nieuwe zendmast bij
Garnwerd heeft tot vragen geleid bij de fractie van D66 in de
gemeente Westerkwartier.
,,De aanleg van snel internet in de
buitengebieden kent in onze gemeente een korte maar roerige geschiedenis”, zegt Rogier van ‘t
Land. Ruis op de lijn werd veroorzaakt door het feit dat er twee aanbieders in het Westerkwartier actief zijn met de uitrol van snel internet. Afgelopen zomer spraken
beide partijen -GlasDraad en Rodin- af dat zij gaan samenwerken.
De afspraak werd beklonken bij
Garnwerd aan Zee.

Zendmasten
De politiek blijft de kwestie ondertussen volgen. Zo stelde Sterk
Westerkwartier
eerder
deze
maand vragen over het gegeven
dat Rodin in het buitengebied een
groot aantal zendmasten wil plaatsen in plaats van een glasvezelnetwerk. Met een serie nieuwe vragen
haakt D66 daar op in. ,,D66 Westerkwartier is van mening dat onze
beschermde landschappen zoveel
mogelijk ontzien moeten worden
bij de aanleg van ontsierende ob-

jecten zoals zendmasten en hoogspanningskabels. Het is jammer
om te zien dat een Rodin-mast van
40 meter, met in de top één of enkele schotels, het landschap ontsiert om enkele huishoudens van
snel internet te voorzien, in het geval dit door aanlegbundeling eigenlijk niet nodig is én inwoners
eigenlijk gewoon een glasvezelaansluiting willen”, zegt Van ’t Land,
die doelt op een zendmast bij
Garnwerd. Hij wil van de gemeente dan ook weten of het klopt dat
er geen overleg is geweest met het
dorp over de plaatsing van de
mast. ,,En klopt het dat bij de eerste werkzaamheden voor het leggen van een fundering omwonenden niet geïnformeerd zijn over
het om deze reden tijdelijk afsluiten van de weg Aduarderdiep,
noch
door
de
opdrachtgever/aannemer, noch door de gemeente?”, wil hij weten.
De mast in Garnwerd staat er inmiddels. Daar is dus niet veel meer
tegen te doen. D66 wil weten of de
gemeente een draaiboekje klaar
heeft liggen om inwoners bij toekomstige locaties op de hoogte
brengen van een verdere realisatie
en de mogelijke overlast die de
aanleg veroorzaakt.

Sint Maarten in Uithuizen anders

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Het Hogeland zet vrijwilligers
in het zonnetje met kalender
NOORD-GRONINGEN - Het steunpunt vrijwilligerswerk in de gemeente Het Hogeland introduceert een digitale scheurkalender. Op
deze kalender wordt iedere dag een andere vrijwilliger of organisatie die werkt met vrijwilligers in het zonnetje gezet. ,,Het maatschappelijke en culturele leven draait voor het belangrijkste deel op vrijwilligers. In de sport, cultuur, religie, zorg en welzijn, natuur en ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Kinderkunst over 75 jaar
vrijheid in kerk Adorp
ADORP - In de kerk van Adorp is tot 2 december een expositie te
zien over 75 jaar vrijheid. Centraal staat het thema vrijheid
door de ogen van kinderen.
Beeldend kunstenaar Tabitha
Brouwer heeft samen met de
kinderen van obs De Wierde in
Adorp en cbs De Meander in
Sauwerd ruimtelijk werk en collages gemaakt naar aanleiding
van het werk van Picasso. In ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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De Coop-supermarkt in Kruisweg is zaterdag 31 oktober voor het
laatst geopend.



Burgemeester mag in
Rasquert blijven wonen
RASQUERT - Koen Schuiling,
burgemeester van Groningen,
mag voorlopig in Rasquert blijven wonen. Burgemeesters
moeten woonachtig zijn in de
gemeente waar ze werken,
maar Schuiling heeft een jaartje extra ontheffing gekregen
van CdK René Paas.
Schuiling woont al sinds 1978 in
Rasquert. Ook in de jaren dat hij
burgemeester was in Den Helder,
tussen 2010 en 2019, hield hij de

Garnwerders
zitten tijdje
zonder water
GARNWERD - Inwoners van
Garnwerd hebben het woensdag
enkele uren zonder stromend
water moeten doen. Oorzaak
was een lekkage in de waterleiding. De reparatie die het waterbedrijf liet uitvoeren, duurde
iets langer dan gedacht. Halverwege de middag waren de problemen weer verholpen.

villaboerderij aan de Meijmaweg
aan. Schuiling huurde wel voor eigen rekening een appartement in
die gemeente. Wettelijk zijn burgemeesters namelijk verplicht om
te wonen in de gemeente waar ze
werkzaam zijn. Zo’n Helderse constructie heeft Schuiling nu nog niet
weten op te tuigen. Bovendien
woont Schuiling nu in een buurgemeente van Groningen, de gemeente Het Hogeland, waardoor
de noodzaak voor het vinden van
een woning Groningen ook wat
minder groot is dan in zijn Helderse jaren. Neemt niet weg dat een
burgemeester maar maximaal drie
jaar buiten de gemeente mag wonen waar hij/zij is benoemd. Schuiling heeft nu tweemaal een ontheffing gekregen en zal dus op korte termijn wel een oplossing moeten vinden.
Misschien zou Schuiling een woningruil met Henk Jan Bolding
kunnen overwegen. De burgemeester van Het Hogeland woont
namelijk ook niet in zijn eigen gemeente, maar in Groningen. Bolding is woonachtig in Glimmen.
Een woningruil helpt beide burgemeesters dus uit de brand, al heeft
Bolding nog wel wat langer de tijd
om een woning in Het Hogeland te
vinden.

UITHUIZEN - Sint Maarten wordt dit jaar in
Uithuizen anders gevierd dan normaal. De ondernemers in het winkeldorp die lid zijn van de
Handelsvereniging Uithuizen (HVU), gaan feestelijke pakketjes samenstellen. Deze worden bij
de basisscholen en peuterspeelzalen afgeleverd en
kunnen daar op 11 november worden uitgedeeld

Theo de Vries
vanaf woensdag
echt wethouder
UITHUIZEN - Theo de Vries uit
Leens wordt woensdag tijdens de
raadsvergadering van Het Hogeland in Uithuizen benoemd en beedigd als wethouder. Hij is nu nog
raadslid voor de ChristenUnie. De
Vries is als wethouder de opvolger
van Harmannus Blok, die onlangs
opstapte na forse kritiek van de
raad op zijn rol bij de bouwplannen van de multifunctionele accommodatie De Tirrel in Winsum.
Wie De Vries als raadslid gaat opvolgen, is nog niet bekend. De volgende op de lijst is Therese Doesburg uit Bedum. Daarna volgt
Klaasharm Haan uit Winsum.

aan de kinderen. Dit voorkomt drukte in de winkels en verkleint het risico op coronabesmetting.
In de winkels van de HVU-leden wordt in principe geen snoep uitgedeeld. De ondernemers hebben laten weten dat ze iets zullen regelen voor
kinderen in Uithuizen die buiten het eigen dorp
naar school gaan.

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
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ONDERNEMERS
IN DE SCHIJNWERPERS

Probeer gratis een e-bike of speed
pedelec bij Tweewielerhuis Poort
WINSUM - Op de fiets naar het werk
iets voor jou? Je kunt het nu een
week lang uitproberen. Tweewielerhuis Poort helpt belangstellenden op
weg.
Fietsen is gezond en beter voor het milieu. Als je de auto vaker laat staan,
scheelt het ook nog eens aanzienlijk in
de kosten. Je komt opgeladen aan op je
werk en hebt geen last van fileleed.
Met een e-bike is een afstand van zo’n 25
kilometer goed te overbruggen en met
een speed pedelec zijn grotere afstanden
ook geen probleem. En... je hebt altijd
wind mee!
Inwoners van de provincie Groningen
kunnen de e-bike voor naar het werk nu
een week lang gratis uitproberen. Deze
succesvolle actie van Groningen Bereikbaar is in samenwerking met de provincie Groningen flink uitgebreid en vanaf

I

nu beschikbaar in de hele provincie.
De actie is bedoeld om mensen het gemak van de e-bike te laten ervaren voor
de rit naar het werk.. De actie loopt nog
meer dan een jaar, tot december 2021!
Vanaf nu doet Tweewielerhuis Poort ook
aan deze actie mee en kunt u op Lombok
terecht om een e-bike of speed pedelec
uit te proberen.
Het is dit jaar inmiddels al weer bijna 25
geleden dat Gerrit Poort met de rijwielzaak vanuit het centrum van Winsum
(Westerstraat) naar het nieuwe bedrijventerrein Lombok is verhuisd. Door de
jaren heen is het bedrijf steeds gemoderniseerd en uitgebreid. Zo is het pand vorig jaar nog voorzien van een geheel
nieuwe en royale entree.
Door alle technische ontwikkelingen
moeten tweewielerbedrijven zich voortdurend aanpassen aan de moderne tijd.
Er is tegenwoordig enorm veel keus zodat men door de bomen het bos niet

meer ziet en daardoor ook niet meer zo
goed weet welk product aangeschaft
moet worden. Tweewielerhuis Poort
biedt uitkomst. Het bedrijf kijkt kritisch
naar het aanbod van fietsen, scooters en
hometrainers en maakt een gedegen
keus. Goede kwaliteit, diverse prijsklassen en modellen. Door het uitgebalanceerde assortiment en de juiste voorlichting is het dan niet moeilijk meer om de
juiste keuze te maken.
Wat nog wel eens vergeten wordt is de
‘after sale’. Of het nu gaat om (elektrische) fietsen, scooters of bijvoorbeeld
rollators en kinderwagens, in de professionele werkplaats van Poort kunnen alle
reparaties verricht worden. Dit geldt
voor alle merken. Ook is er bij Poort de
mogelijkheid van een (elektrische) leenfiets en is er een halen/brengen service.
Kortom, bij Tweewielerhuis Poort komt
u in een moderne winkel met ‘ouderwetse’ service!

Het pand van Tweewielerhuis Poort op bedrijventerrein Lombok in Winsum.
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Fotospeurtocht van VVV Adorp
ADORP – De Vereniging van
Volksvermaken Adorp heeft een
leuke fotospeurtocht gemaakt als
alternatief voor de jaarlijkse
herfstactiviteiten, die dit jaar in
verband met de verscherpte coronamaatregelen niet door kunnen
gaan.
De fotospeurtocht is volledig coro-

naproof. De fotograaf van de VVV
Adorp maakte in de kom van het
dorp en in de openbare ruimte een
groot aantal foto’s, waarvan de
deelnemers kunnen aangeven,
waar het om gaat. Er zijn geen foto’s gemaakt in tuinen. Deelnemers hoeven dus niet op het terrein van iemand anders te komen.

Onder de goede inzenders of onder
degenen die de meeste goede antwoorden geven, worden drie mooie
prijzen verloot.
Inleveren kan onder vermelding
van naam en adres tot en met 8 november, 20.00 uur bij vvvadorp@live.nl. De foto’s zijn te vinden op de
website van Adorp.

Restaurateur van klassieke auto’s verlaat Uithuizen
UITHUIZEN - Eastend Classics, restaurateur van klassieke auto’s, verhuist eind dit
jaar van Uithuizen naar
Zuidbroek. Met financiering
van het GROEIfonds van
Economic Board Groningen
(EBG) en de Rabobank investeert het bedrijf in groei,
werkgelegenheid en duurzaamheid.
Eastend Classics restaureert, al
20 jaar met prijswinnende resultaten, klassieke auto’s, zoals
BMW, Rolls Royce, Porsche, Aston Martin en bijzondere merken zoals Franklin en Packard.
Ondernemers Max Smit en
Sandra Auwema namen het bedrijf in 2019 over. Er zijn 4 men-

sen in dienst. ,,In het huidige
pand in Uithuizen kunnen we
twee volledige restauraties per
jaar uitvoeren plus een aantal
deelrestauraties, zoals het verhelpen van schade. In het nieuwe pand in Zuidbroek kunnen
we jaarlijks 5 of 6 volledig restauraties aan en ook nog eens
deelrestauraties zoals het strak
maken en overspuiten van klassieke en sportauto’s”, zegt Max
Smit van Eastend Classics.
Smit was eerst als bedrijfsadviseur actief bij Eastend Classics.
Voor de vorige eigenaar maakte
hij plannen om het bedrijf te
professionaliseren. Als nieuwe
eigenaar heeft hij de eerste verbeteringen in het restauratieproces al doorgevoerd.
Eastend Classics werkt tijdens
de restauratie intensief samen

met de eigenaar van de auto.
Een volledige restauratie neemt
vaak meerdere jaren in beslag.
Door te werken met een gedetailleerd restauratieplan weet
de klant precies waar deze aan
toe is, kan het bedrijf de afspraken nakomen en kan Eastend
een auto binnen één jaar restaureren, in plaats van in een
paar jaren. ,,Wij noteren bij de
demontage al precies welk rubbertje er bijvoorbeeld vervangen of eventueel gemaakt moet
worden en zetten diverse processen gelijk in gang. Zo levert
de restauratie van de auto nooit
onnodig vertraging op”, zegt
Sandra Auwema.
Het nieuwe pand in Zuidbroek
wordt duurzaam en innovatief,
met onder andere een eigen
spuiterij. De werkplaats draait

straks zoveel mogelijk op zonneenergie. ,,Over drie jaar zijn we
groter en werken we efficiënter
met de vertrouwde hoge kwaliteit. Maar we blijven een familiair bedrijf. Klanten verwachten dat ook van ons.”
Via Economic Board Groningen
kwam Max Smit in contact met
het GROEIfonds. Veronique
Jeunhomme van het GROEIfonds: ,,Het ondernemersduo
heeft een strakke en hedendaagse organisatie neergezet en
is sterk in implementeren en
verbeteren van de organisatie.
Er zal voorlopig zeker een
markt blijven voor old- en
youngtimers. Het blijven geliefde auto’s en het wordt als een
tijdloze investering gezien.
Door het strakke projectmanagement wordt de klant mee-

genomen in het hele proces. Bij
een dergelijke groeistap ontstaat
vaak een financieringsbehoefte
die bancair niet helemaal in te vullen is. Door als GROEIfonds voor
een deel het risico te dragen kan
het vaak wel bancair gefinancierd
worden. Dat is in dit geval ook zo.”
Peter Norg van Rabobank Stad en
Midden Groningen: ,,Als bedrijfsadviseur heeft Max vanuit een onafhankelijke positie de voormalig
eigenaar advies gegeven. De verbeterinitiatieven zijn na de overname opgepakt en het bedrijf is
klaar voor de volgende stap. Door
de transparante manier van werken weten opdrachtgevers precies
wat ze kunnen verwachten. Autoeigenaren kunnen met een online
tool de restauratie van hun klassieker monitoren. De nieuwe locatie
biedt de mogelijkheid voor verdere groei door een efficiëntere bedrijfsvoering en uitbreiding van
werkplekken. Deze ondernemers
maken gestructureerde plannen
en pakken die voortvarend op. Dat
geeft ons zoveel vertrouwen dat we
de verhuizing willen helpen realiseren. In het nieuwe pand kan Eastend Classics verder professionaliseren en duurzaam groeien.”

Peilbesluit voor
polder Hemert

Max Smit en Sandra Auwema. Foto: Corne Sparidaens.

GRONINGEN – Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft een peilbesluit genomen
voor polder Hemert, een bijna
1.000 hectare grote polder, die ligt
tussen Stedum en Ten Boer.
Het gaat om het tweede peilbesluit
dat moet worden genomen in een
reeks van negen in verband met de
bodemdaling. Uit de berekeningen
voor polder Hemert is naar voren
gekomen dat er geen extra maatregelen nodig zijn om de gevolgen
van de aardgaswinning in dit gebied op te vangen. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om
het beheer en het onderhoud voor
de afvoer van water op peil te
brengen. Daarbij gaat het om het
verruimen en het verdiepen van
de watergang Brommerijtocht en
het verbreden en verdiepen van
een stuw en een duiker in het gebied. Daarvoor is inmiddels
711.000 euro uitgetrokken. De uitvoering is gepland voor 2021.
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Sport

Noël Vogel (12)
wil hogerop bij
FC Groningen
Terwijl de competitie ten gevolge van de eerste coronagolf al ruim een maand ‘op z’n gat lag’, was er medio april
opeens goed nieuws voor de 12-jarige Noël Vogel. De jonge voetballer, op dat moment nog uitkomend voor SV Bedum, kreeg het verlossende bericht dat hij vanaf het seizoen 2020-2021 zijn opwachting mocht maken in FC Groningen Onder 13. De keuze was snel gemaakt: het paarszwart verdween in de kast, groen-wit werden de nieuwe
kleuren. Een keuze waarvan Noël bepaald nog geen spijt
heeft. Sterker nog, doorstomen naar FC Groningen 1 staat
op zijn bucketlist, zo geeft hij aan in zijn allereerste interview in zijn nog prille carrière.
door Martin Sijbolts
‘Noël behoort niet tot de grootste
praters’, zo waarschuwde vader
Jan Jaap Vogel voorafgaand aan
het gesprek. Maar daarmee doet
de directeur Real Estate van Nijestee zijn zoon te kort. De montere
knaap kiest zijn woorden weliswaar zorgvuldig, maar is niet te be-

roerd verbaal blijk te geven van
een gezonde ambitie. Want wat
hem betreft is het eerste elftal van
de Trots van het Noorden niet zijn
eindstation. Van sportief doorstoten richting de hoofdstad van Nederland is hij ook niet vies. Maar
zover is het nog niet en dat weet
hij zelf ook.
Wat kan hij over zichzelf vertellen? ,,Ik ben in Groningen geboren. We hebben ook nog in Almere

gewoond, maar zijn toen verhuisd
naar Bedum. Daar ben ik met voetbal begonnen. Ik kwam eerst in F5
of F4, dat weet ik niet meer precies. Daarna mocht ik naar F1. Na
een paar jaar mocht ik ook meetrainen met de regionale voetbalschool van FC Groningen. Dat was
op woensdag op Corpus den Hoorn
en op zondag in Bedum. Dat kwam
allemaal bij de beide trainingen
bij Bedum en de wedstrijd die ik
met Bedum op zaterdag had.”
De vraag of dat grote aantal voetbalmomenten niet wat veel van
het goede was, beantwoordt Noël
bevestigend. ,,Ja, dat klopt wel. Ik
ben toen ook een tijdje gestopt.
Maar ik ben weer begonnen, kreeg
van FC Groningen een stage bij
hun Onder 12-elftal aangeboden
en dat ging goed.”
Noël, die niet uit een standaardvoetbalgezin komt (‘mijn tweelingzus en mijn broertje van 10 voetballen allebei niet’), speelde in Bedum meestal op de tien-positie. Bij
de FC maakte hij aanvankelijk
een uitstapje richting linksbuiten.

Rick Schaaphok gaat
voor het hoogst haalbare

I

De 12-jarige Noël Vogel, voetbaltalent uit Bedum.

,,Maar nu speel ik vaak weer op
tien”, zo geeft hij aan en zijn trainer, Jeroen Scholma, heeft geregeld complimentjes voor hem in
petto. Toch vallen hem niet uitsluitend loftuitingen ten deel. ,,Hij is
wel streng maar hij coacht positief.
Als er iets verkeerd gaat, dan zegt
hij dat en dat vind ik fijn. Als we in
de aanval zijn, kan ik nog wel beter positie kiezen voor de goal of
op het middenveld. Maar in balbezit maak ik mooie acties en ik heb
een goed overzicht, zegt de trainer.” Qua stijl zoekt Noël vaker de
voetballende oplossing dan dat hij
fysiek acteert. Dit geldt overigens
voor de meeste van zijn teamgenoten, maar er lijkt toch een goede
mix te zijn in het elftal. ,,Want
sommigen bikkelen liever”, aldus
de jonge Bedumer.
Het huidige seizoen kende pas zes
speelrondes en werd toen door golf
twee van het coranavirus stilgelegd. FC Groningen JO13-1 bekleedt momenteel de voorlaatste
plaats. Het team won tot op heden
alleen van PEC Zwolle (4-2) en
speelde tweemaal gelijk, beide

malen met 3-3, en wel tegen Heerenveen en Zeeburgia. Noël is in
navolging van zijn trainer eerlijk
over wat er goed gaat maar ook
wat er verbeterd kan worden. ,,Het
gaat wel goed, maar tegen Heerenveen stonden we voor en toen hebben we het in de tweede helft weggegeven. Pas toen het 3-3 stond,
speelden we weer geconcentreerd
maar toen was het te laat.”

Dagprogramma
Hoe ziet zijn dagprogramma er in
de regel uit? ,,Ik zit in Groningen
op de Topsport Talentenschool. Ik
zit in de Kader TL-klas. Daar fiets
ik heen, dat is een half uurtje vanuit huis. Daarna fiets ik naar Corpus om te trainen, dat is ook een
half uur. We trainen vier keer per
week. Op maandag, dinsdag en
donderdag gaat het om motoriek,
balans en kracht; op vrijdag zijn
we meer bezig met de wedstrijd
van zaterdag, die bespreken we
bijvoorbeeld. Nu spelen we geen
competitiewedstrijden (de eerstkomende competitiewedstrijd staat
pas op 21 november op het pro-

gramma, MS), dan spelen we onderlinge partijtjes of tegen FC
Groningen Onder 14. Als we een
wedstrijd hebben, brengt mijn vader me, ook naar uitwedstrijden,
maar nu mogen ouders er niet
meer bij zijn. Hoe het nu gaat met
voetballen is wel wennen, maar
voetbal is mijn hobby en ik vind
het leuk dat ik bijna elke dag voetbal. In de vakanties en in de weekenden kan ik wel met vriendjes afspreken. Dan gaan we vaak voetballen, op het veld van Bedum.”
Ongelimiteerd bezoekjes brengen
aan de snackbar is er sinds zijn
overgang naar de FC niet meer bij,
zo geeft Noël toe. ,,Nee, ze letten er
bij FC Groningen goed op wat je
eet. Ze willen dat we gezond leven.
Laatst moesten we naar de diëtist.
We krijgen ook tips. Bijvoorbeeld
dat we op tijd naar bed moeten
gaan als je de volgende dag een
wedstrijd hebt. Na de wedstrijd
een patatje eten mag wel, maar
vóór de wedstrijd is dat niet handig.”
In zijn team speelt nog iemand met
Ommelander voetbalroots, de drie

maanden jongere Boet Swijghuisen Reigersberg, die ook zijn allereerste interview aan de Ommelander Courant gaf nadat hij vanuit
Winsum de overgang naar de Stad
maakte. ,,Boet is mijn vriendje. Hij
is heel wendbaar, flexibel en snel.
En hij maakt goede acties.” Wat
Noël bedoelt met het begrip flexibel legt hij treffend uit. ,,Als je
flexibel bent, val je niet zo snel
om.”
Mocht zijn droom om het betaalde
voetbal te halen niet uitkomen,
dan heeft hij nu al een plan B geformuleerd. ,,Dan word ik graag
trainer of gymleraar. Als het maar
iets met sport is.”
Hoe kijkt Noël Vogel terug op zijn
eerste ondervraging? ,,Ik vond het
leuk! Maar van tevoren vond ik het
ook een beetje spannend. Ik wil
wel graag nog drie trainers bedanken die ik in Bedum heb gehad.
Dat zijn mijn eerste trainer, Stefan
Top, Remy van der Wal en Duurt
Stoppels, die had ik in mijn eerste
jaar. Die hielpen mij goed, daar
ben ik ze dankbaar voor.”

Waar het misging tussen
Van der Wal en SV Bedum
Rick Schaaphok is allround-sporter. Ook voor vissen heeft hij een passie (foto Ronnie Afman).
Zijn enkel zal nooit meer helemaal de oude worden, maar
dankzij injecties kan Rick
Schaaphok nog steeds sporten
in meerdere disciplines. Sportbeoefening is daardoor nog
steeds een belangrijke bezigheid in het leven van de Winsumer, die overal en altijd voor
het hoogst haalbare gaat. Op
voetgbalgebied doet hij dat bij
eersteklasser vv Winsum.
door Johan Staal
,,Toen ik een aantal jaren geleden
problemen met mijn rechterenkel
kreeg, was dat voor mij als sportman een behoorlijke tik. Het was
een soortgelijke blessure als bij
Marco van Basten, die daardoor als
voetballer heeft moeten stoppen.
Met dat vooruitzicht was absoluut
niet blij. Ik ben toen direct op zoek
gegaan naar mogelijkheden om
toch te kunnen sporten. Na twee
operaties kreeg ik van een orthopeed het advies om voor een injectie te gaan die het enkelgewricht
soepel zou houden. Dat heb ik toen
gedaan en dat werkte in mijn geval prima. Voor alle duidelijkheid,
het is geen paardenmiddel uit een
grijs medisch circuit en ik gebruik
het nu preventief. Wanneer ik na
ongeveer vier of vijf maanden
merk dat mijn enkelklachten wat
verergeren dan volgt er een injectie. In combinatie met een brace
kan ik daardoor weer vrijuit kan
sporten”, aldus de geboren en getogen Winsumer.
Tot aan het seizoen 2010-2011 was
hij bij VIBOA actief als doelman.
,,Het was een bewuste keuze om te
stoppen als doelman. Het keepersvak is absoluut een mooi vak, maar
als iemand die in een wedstrijd
graag de grenzen opzoekt, kon ik
mijn ei onvoldoende kwijt. Ik
weet nog dat ik tegen onze toenmalige trainer Hans van der Ploeg
zei dat ik ook als spits het eerste
elftal zou bereiken. Ik weet niet of
Hans mij direct geloofde, maar het
zit nu eenmaal in mijn karakter
om altijd voor het hoogst haalbare
te gaan. Dat heb ik trouwens bij alles wat ik doe. Ik wil mij nooit het
verwijt maken dat ik er niet alles
aan gedaan heb om een doel te bereiken.”
In het dagelijks leven is Schaaphok werkzaam in de zorg, samen

met zijn vrienden Kornelis Prins
en Marcel Pannekoek. Gezamenlijk werd vijfenhalf jaar geleden
het eigen bedrijf Becoco opgezet.
Becoco staat voor Begeleiding
Coaching Coördinatie. ,,We zorgen
dat mensen met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking hun weg weten te vinden
in onze maatschappij. Voor ons is
het vanzelfsprekend om te werken, een opleiding te volgen, lid te
zijn van een vereniging of leuke
dingen te doen met familie en
vrienden. Voor sommige mensen is
er echter een extra inspanning nodig om mee te kunnen doen in de
maatschappij of een zinvolle daginvulling te hebben. Met Becoco

I

zetten we ons in voor deze mensen.
We kijken samen wat wel mogelijk
is want de doelen moeten haalbaar
zijn.’’
Schaaphok is behalve met Becoco
ook actief op het gebied van de
evenementenorganisatie. ,,Samen
met Rob Vellinga, eigenaar van
discotheek Pub ’69 in Winsum, heb
ik sinds drie jaar een evenementenbureau, Actief Noord. Ik ben
zelf een groot visliefhebber en dus
organiseren we ook viswedstrijden. Dit jaar kon dat door het uitbreken van coronavirus niet doorgaan, maar hopelijk wordt alles
volgend jaar toch weer een beetje
normaal.’’
Vervolg op pagina 8

Remy van der Wal toen hij nog trainer van SV Bedum was.

Hoewel er met meer mensen werd gesproken door het bestuur, was het medio 2017 voor niemand een verrassing
dat Remy van der Wal als nieuwe hoofdtrainer werd gepresenteerd als opvolger van René Wollerich. Het kind
van de club, zoals hij liefkozend werd genoemd, stond net
op eigen benen. Zijn hele leven had hij voor CVVB uit Bedum gespeeld, waarvan jarenlang als vaste waarde in het
eerste. Na het beëindigen van zijn actieve carrière en het
behalen van de trainersdiploma’s, was het niet de vraag of
hij ooit trainer van zijn geliefde Bedum zou worden, maar
wanneer. Na twee seizoenen De Pelikanen uit Appingedam stond hij vanaf 2017 voor de groep van de inmiddels
gefuseerde paarshemden. Lang ging het goed, totdat het
toch tot een breuk kwam.

Pelikaan S op ‘matchpoint’ maar
even zo vaak bezweek het team
van suikeroom en huisjesmelker
Wim Bulten onder de druk. Bedum
profiteerde en werd op de valreep
kampioen. Een ongekend succes
voor de club en zeker ook voor Van
der Wal, die het commentaar op de
door hem ingevoerde speelstijl
deed verstommen. Want ondanks
het succes, was lang niet iedereen
tevreden in Bedum. De speelstijl,
gekopieerd van Klopp’s Liverpool,
kreeg niet iedereen op de banken.
Maar effectief was het wel en de
kritiek verstomde door het kampioenschap.

dum was inmiddels afgedaald naar
de tweede klasse en wilde snel terugkeren in de eerste klasse. Een
ongekend spannende en heroïsche
strijd met Pelikaan S uit Oostwold
werd in het voordeel van Bedum
beslecht. Tot drie keer toe stond

Tegenslag was er ook op persoonlijk vlak. Menzo van der Wal, Remy’s vader en ook een oerCVVB’er, bleek ongeneeslijk ziek.
Gelukkig heeft hij het kampioenschap van zijn club en zijn zoon
nog mee mogen maken. Het jaar
erop bleek de stap naar de eerste
klasse toch een te grote. Het gebrek aan scorend vermogen brak
de Bedumers op.
Vorig seizoen was wederom het
maken van doelpunten de grote
spelbreker. Maar ook voetballend
hield het niet altijd over. De vijfde
colonne roerde zich. De rek was
eruit en Van der Wal zou niet langer de man zijn om het op de rit te
krijgen. Het bestuur gaf echter
geen krimp en verlengde al in de
winterstop het contract met de
trainer. Maar ook na de winterstop
bleef Bedum onderin bungelen.
Sterker nog, toen de competitie
voortijdig werd beëindigd wegens
de coronacrisis, stonden de paarshemden wederom op een degradatieplaats. Waar vooraf werd gesproken over opnieuw een snelle
terugkeer naar de eerste klasse,
werd ternauwernood een tweede
degradatie op rij naar de derde
klasse voorkomen. Van der Wal zei
zelf nog in deze krant dat hij er alle vertrouwen in had dat een nieuwe degradatie voorkomen zou zijn,
maar dat Bedum zich in drijfzand
bevond, was duidelijk.
Dit seizoen zou alles anders worden. Met de terugkeer van Maikel
Hoormann en de komst van de van
GVAV Rapiditas overgekomen Patrick Venema, werd er scorend
vermogen aan de talentvolle lichting toegevoegd. Hoewel de ‘oudjes’ zoals Apotheker en Van Haag
stopten, zou Bedum het aan zijn
stand verplicht zijn om mee te
doen om de bovenste plaatsen.
Maar de competitiestart was niet
wat ervan werd verwacht. Weliswaar werd in de beker afgerekend

door Kick Mulder
In het eerste jaar onder leiding
van Van der Wal spatte het enthousiasme van de groep af. Be-

Tegenslag

met eerste klasser Noordster en
tweede klasser Lewenborg, maar
in de competitie wilde het nog niet
echt vlotten. De uitwedstrijden tegen Oosterwolde en Drenthina leverden maar één punt op. Maar
wat zeggen twee uitwedstrijden
over de competitiestart?
Op maandag 5 oktober nam het bestuur het initiatief om het dienstverband met Van der Wal vroegtijdig te beëindigen. Het vertrouwen
in een goede afloop was er niet
meer. En zo eindigde het droomhuwelijk tussen het kind van de club
en Bedum in een voor velen toch
wel verrassende scheiding. Waar
ging het mis?

Assistent
Aan de ene kant zijn er oorzaken
aan te wijzen waarin Van der Wal
mogelijk schuld heeft. Zo stelde
hij keer op keer een assistent aan
zonder ervaring. Het waren oudspelers, die wellicht te weinig tegengas gaven. Jongens met wie hij
zelf op het veld had gestaan als
speler en jongens die te weinig van
hem verschilden. Ook van de
speelwijze kun je van alles vinden.
Toch is dat kijkend naar de spelers
die voor handen waren, niet het
euvel geweest. Aan de andere kant
liet het bestuur dit ook gebeuren.
Er ligt een goed jeugdbeleidsplan
dat zijn vruchten al afwerpt, maar
een gedegen beleid bij de senioren
ligt er nog altijd niet. De zoektocht
naar een nieuwe voorzitter, die
langer duurde dan gewenst, zal
daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen, maar op het maken van
beleid moet er wel een inhaalslag
gemaakt worden. Ook de voortdurende ontevredenheid van de vijfde colonne over de speelwijze
heeft niet meegeholpen aan een
stabiele groei van de hele club. Dat
dit geluid niet verstomde, mag het
bestuur zich ook aantrekken.
Achteraf is het mooi wonen, maar
met de wetenschap van nu zag je
de eerste scheurtjes al in het jaar
na het kampioenschap ontstaan.
Het bestuur staat nu voor de zware
taak om zonder meerjarig beleidsplan toch een nieuwe man voor de
groep te zetten. Kies je dan voor
ervaring? Voor een clubman? Of
toch een jonkie? Een tussenpaus
of een man voor de lange termijn?
Vragen die ongetwijfeld al door de
hoofden spoken van de bestuurders. Bestuurders die geholpen
worden door de bond, die inmiddels de competitie heeft stilgelegd
en zich beraadt hoe en of het verder moet. Dat komt Bedum op dit
moment niet slecht uit.
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Lokaal Belang Eemsdelta
gaat voor eigen ondernemer
LOPPERSUM - Lokaal Belang
Eemsdelta, onder andere actief
in de gemeente Loppersum, wil
dat er meer lokaal en regionaal
wordt ingekocht. De partij vindt
dit van groot belang vanwege
de werkgelegenheidseffecten.

I

Ina Schenkel en Lopster Bé Prins in gesprek met inwoners van Appingedam.

Lopster CU-leden op
bezoek in Appingedam
LOPPERSUM - Kandidaat-raadsleden van de ChristenUnie Eemsdelta
hebben zaterdag een kennismakingsbezoek gebracht aan Appingedam.
Onder hen bevonden zich meerdere
Lopsters.
Vanwege corona werd het bezoek afgelegd in twee groepen. Mariska Bosch (Appingedam), Gert Drenth (Loppersum) en
Meindert Joostens (Delfzijl) waren te gast
bij Nienke Walstra van ASWA. Deze welzijnsorganisatie organiseert activiteiten
voor ouderen én jongeren en duidelijk
werd dat dit in deze coronatijd belangrijker is dan ooit. ,,Het viel ons verder op
hoe cruciaal het eigen pand is voor ASWA. Ruim zeventig organisaties maken
gebruik van het gebouw. Zowel de activiteiten als het gebouw hebben grote waarde voor de inwoners van Appingedam’’,
aldus de CU-politici na afloop van het bezoek.
Bij het Eendrachtterrein nam de delegatie kennis van de historie en de nieuwe

plannen voor het gebied. Hier komen woningen en zorgcomplexen. Drie zorgorganisaties ontwikkelen samen 170 plekken
voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.
Ina Schenkel (Appingedam), Bé Prins
(Loppersum) en Jan van Heerde (Loppersum) bezochten het terrein van de toekomstige scholencampus. Inmiddels is de
markante zusterflat hier al gesloopt en en
er liggen bergen stenen klaar om te vermalen voor hergebruik onder de wegen
op het terrein.
Verder bekeken de tweede CU-groep de
sloop- en nieuwbouwactiviteiten in Opwierde. Aansluitend werd de nieuwbouw
van de Renn4 school aan de Olingermeeden bezocht en werd in Kabzëel gesproken met twee leden van de Stads- coöperatie Eendracht. Johan Duut en Klaas
Ebels vertelden over de lopende projecten. Ook werd er gefilosofeerd over lokaal
eigenaarschap en uitbreiding van kleinschalige wind- en zonneparken. Uitgebreide informatie is te vinden op
www.eendrachtduurzaam.nl

Lokaal Belang Eemsdelta pleit er
voor om lokale en regionale ondernemers meer kansen te geven bij
de inkopen die de nieuwe gemeente gaat doen. Momenteel is de
drempel om met een aanbesteding
mee te kunnen doen te hoog, zo
vindt de partij.
Lokale ondernemers zijn bedrijven
die gevestigd zijn in Eemsdelta, de
gemeente die per 1 januari ontstaat door het samengaan van Loppersum, Delfzijl en Appingedam.
Onder regionale ondernemers
wordt verstaan de ondernemers die
gevestigd zijn in de aanliggende gemeentes.
Het stoort Lokaal Belang Eemsdelta dat er op de website van de gemeenten geen overzicht te vinden
is met aankomende aanbestedingen. Daardoor weten ondernemers
niet wat er speelt. Verder valt het
Lokaal Belang Eemsdelta op dat
nog teveel lokale en regionale ondernemers niet benaderd worden,
terwijl zij wel in staat zijn om een
opdracht uit te voeren. Dit moet
volgens de partij anders, aangezien
lokaal en regionaal gericht inkopen

grote voordelen oplevert. ,,Zo
wordt de werkgelegenheid in onze
regio belangrijk vergroot. Daarnaast kan het een positief effect
hebben op de werkgelegenheid
voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, door hier bij de aanbestedingen aandacht aan te schenken’’, aldus lijsttrekker Annalies
Usmany-Dallinga.
Ondanks de wetgeving en richtlijnen die bij overheidsopdrachten

van toepassing zijn, ziet Lokaal Belang Eemsdelta voldoende mogelijkheden om de lokale en regionale ondernemers meer kansen te geven. Volgens de partij begint dit bij
een nieuw vast te stellen inkoopbeleid, waarin de eigen ondernemers
een prominente rol moeten krijgen. Daarnaast zou er een aanbestedingskalender
gepubliceerd
moeten worden op de website van
de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Afhaalmenu’s bij het
Spijslokaal in Warffum
WARFFUM - Het is vanaf vrijdag mogelijk om bij het Spijslokaal in Warffum op vrijdag en
zaterdag afhaalmenu’s te reserveren en tussen 17.00 en 19.00
uur op te halen.
Inez Geenen, Bert Lange en Simonique Kraandijk zijn sinds 1 juni
de nieuwe uitbaters van het Spijslokaal (in het openluchtmuseum
het Hogeland).
,,Vanaf 1 juni hebben we het gelukkig behoorlijk druk gehad en serveerden we, naast drankjes, taart
en lunches op dinsdag tot en met
zondag, op de vrijdagavond ook
een ‘daghap’. Dit was een groot suc-

ces. Nu de coronamaatregelen weer
zijn aangescherpt en de horeca is
gesloten, kunnen deze maaltijden
op vrijdag en zaterdag, alleen op
reservering, worden afgehaald”,
zegt Inez Geenen.
,,Iedere maandag staat het nieuwe
weekmenu op onze site. Om aan alle wensen te voldoen, kan gekozen
worden tussen vega, vegan of
vlees/vis. Tot en met 7 november zit
er bij iedere bestelling ook nog iets
lekkers extra.”
Iedere maandag is het nieuwe
weekmenu
te
vinden
op
https://grand-cafe-het-spijslokaal.
business.site. Daarnaast is men actief op Facebook en Instagram.

GGD breidt
testcapaciteit
in Farmsum uit
FARMSUM - GGD Groningen
breidt vanaf vandaag (maandag)
de coronatestcapaciteit op de
testlocatie in de gemeente Delfzijl uit. Op de locatie aan de Rondeboslaan in Farmsum wordt dan
een tweede teststraat in gebruik
genomen. Hierdoor is het mogelijk twee personen tegelijk te testen. De testcapaciteit wordt verhoogd naar 250 testen per dag.
Provinciebreed komt men daarmee op een capaciteit van zo’n
10.000 testen per week.
GGD Groningen komt hiermee
tegemoet aan de huidige vraag
voor meer testcapaciteit in de regio. Enkele andere locaties zijn
nog in voorbereiding.

Loopt u ook
met ons mee?
Word collectant via:
nierstichting.nl/2uur
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Sport

Aleida Groothoff
is altijd op zoek
naar uitdagingen
Aleida Groothoff besloot in 2007 om te gaan hardlopen.
Nu, ruim dertien jaar later, is het hardlopen nog steeds
een grote hobby van de Winsumse al zijn daar ondertussen wel de nodige andere sportieve activiteiten aan toegevoegd. De verklaring is eenvoudig: Groothoff is altijd op
zoek naar uitdagingen.

Uiteraard moest ik naar school,
maar daarnaast werd ook van je
verwacht dat je praktijkuren ging
maken. Doordat we voor het korfballen vaak in Drenthe of Friesland moesten spelen, kostte mij
dat teveel tijd zodat er een einde
aan mijn korfbalperiode kwam.”

in het zwembad te vinden was. En
later werd ik lid van korfbalvereniging DWA. Daar heb ik tot mijn
zestiende gespeeld, totdat ik het
niet meer kon combineren met
mijn studie aan de hotelschool.

Een echt sportloze periode ontstond er vervolgens niet, want samen met haar partner, Jan Gerrit
Vos, maakte Aleida Groothoff veel
tochten op de racefiets. ,,Dat was
een gezamenlijke hobby die ons op
tal van mooie plaatsen heeft gebracht”, vertelt de Winsumse die
op 41-jarige leeftijd met het hardlopen in aanraking kwam. ,,Voordat ik zelf ging hardlopen, had ik
via Jan Gerrit al iets meegekregen
van de sport. Jan Gerrit heeft in totaal twaalf jaar voor de Ommelander Courant gewerkt en in die tijd
werden de verslagen van hardloopwedstrijden in onze regio nog bij
ons thuisgebracht. Dat zorgde vaak
voor mooie verhalen zodat ik
steeds meer geïnteresseerd raakte
in het hardlopen. In 2007 besloot
ik om eens te gaan kijken of het
een sport voor mij zou kunnen zijn.
Al in de eerste week ging het fantastisch en liep ik al van Winsum
naar Onderdendam en weer terug,
ongeveer tien kilometer. Doordat
ik de smaak te pakken kreeg, besloot ik al snel om aan een wedstrijd mee te gaan doen.”

door Johan Staal
,,Ik ben altijd al een sportief iemand geweest. Zo was ik vroeger
als meisje iemand die vaak en lang

Rick Schaaphok gaat
voor het hoogst haalbare
Vervolg van pagina 6
Op voetbalgebied is Schaaphok
van jongsaf een groot Feyenoordsupporter. Hij is vaste klant in de
Kuip, die door hem bewierookt
wordt. Vanwegen de situatie rondom corona is het inmiddels alweereen tijdje geleden dat hij in zijn
geliefde station is geweest.
Schaaphok: ,,Ik ben ondertussen in
veel stadions in zowel binnen- als
buitenland geweest, maar de Kuip
is echt uniek. De sfeer van een volle Kuip is met niets te vergelijken.
Ik ben nu 34 jaar en kom al vanaf
mijn elfde jaar als supporter bij
wedstrijden van Feyenoord. Ik zal
ook zelden of nooit een wedstrijd
van Feyenoord overslaan en ook
nu we als fans alles via de televisie
moeten volgen, sla ik geen duel
over.’’
Het laatste kampioenschap van de
Rotterdammers staat Schaaphok
nog scherp voor de geest. ,,Voor
het uitduel tegen Excelsior, toen
Feyenoord de titel kon grijpen,
hadden wij geen kaarten. Wel een
kaart om in het eigen stadion het
duel via een beeldscherm te zien.
We hadden met onze vaste groep
besloten om er een lang weekend
van te maken, maar door het verlies op Woudestein ging het na afloop direct weer naar huiswaarts.
In de week voor het laatste duel tegen Heracles hadden we ook helemaal geen contact met elkaar tot
aan zaterdag. Iedereen was er
even goed ziek van, maar dat veranderde een dag later in een groot
feest. Een dag die ik van mijn leven niet meer zal vergeten’’, aldus
de Winsumer.
Als sporter zorgt Schaaphok graag
voor wat leven in de brouwerij. Hij
is een publieksspeler die altijd

voor het maximale gaat. ,,Daar is
niet iedereen altijd even gelukkig
mee, maar dat is nu eenmaal zoals
ik ben. Ik ben een winnaar die alles gebruikt om een voetbal- of tenniswedstrijd te winnen. Verder
ben ik iemand die het publiek
graag wil vermaken en daarom
vond ik het ook mooi dat ik tijdens
de laatste editie van de Hogeland
Cup tot speler van het toernooi
werd gekozen.’’
vv Winsum staat al jaren aan de
top in Noord-Groningen als het om
voetbal gaat. Dat is ook te danken
aan het feit dat veel talentvolle
spelers uit de regio de overstap
maken naar de eersteklasser.
Schaaphok vindt dat niet meer dan
logisch. ,,Ik begrijp heel goed dat
er spelers zijn die het op een hoger
niveau willen proberen. Wanneer
een talentvolle speler bij een relatief kleine club speelt en daardoor
te maken heeft met mindere faciliteiten en een lager niveau qua trainingen, dan is het alleen maar
goed dat de deur bij de grotere
verenigingen in onze regio voor
hen openstaat. Natuurlijk wil iedere vereniging graag dat de eerste
selectie volledig uit eigen spelers
bestaat. Wanneer je echter op een
bepaald niveau wil blijven spelen,
dan moet je soms buiten de deur
kijken en daar is in mijn beleving
niets mis mee. Als vv Winsum zijn
wij heel erg trots op Thomas Poll
die nu voor FC Groningen speelt
en op Sergio Fatima die voor tweede divisionist HHC Hardenberg
uitkomt. Als kleinere club moet je
op dezelfde manier trots zijn wanneer een speler van jou bij vv
Winsum zijn ambitie achterna
gaat.”

Prima tennisprestaties
teams TC Hefshuizen
De tennissers van TC Hefshuizen hebben prima gepresteerd
in de najaarscompetitie voor recreanten. Zowel Hefshuizen 1
als Hefshuizen 2 wist z’n poule
te winnen.
Vanwege de coronaregels kon de
competitie alleen in afgeslankte
vorm plaatsvinden. De deelnemers
werden daarom verdeeld over vijf
poules waarin alle wedstrijden in
een betrekkelijk korte tijde werden gespeeld.
Hefshuizen 1 (Dora Uil, Bart Hoff,
Betsie de Rouw en Chris Loonstra)
zegevierde in poule B1, Hefshuizen
2 (Sander Uil, Georgine van de
Zee, Janet Kamminga, Bert Schuiling, Laura Bennema, Goffe Jensma) in poule D1. Er wordt nog gekeken of de teams op basis van dit
resultaat kunnen promoveren naar
een hogere poule. De volgende
competitie is de Zomer Avond
Competitie die gepland staat voor
komend voorjaar. Omdat tennis
geen contactsport is, hebben de
clubs goede hoop dat deze wedstrijden gewoon kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat per vereniging met minimaal twee teams
wordt deelgenomen.
De competitie voor tennisrecreanten in Kring Noord van de KNLTB

is jarenlang georganiseerd door
Adriaan Beukema van TC Hefshuizen. Hij heeft eerder dit jaar aangegeven te willen stoppen en dus
moest worden gezocht naar opvolging. Die werd gevonden bij TC
LEO uit Loppersum, waardoor
voortzetting van de competitie
werd veiliggesteld. Bij de overdracht is nog eens benadrukt dat
de noordelijke tennissers grote
waardering hebben voor de inzet
en passie die Beukema jarenlang
getoond heeft.

Halve marathon
Waar veel beginnende lopers en
lopers een rustig aanpak zouden
hebben gekozen, besloot Groothoff
- ondertussen moeder van drie kinderen - de zaken anders aan te
pakken. ,,Mijn eerste wedstrijd
was de Astrea Run. Dat was een
halve marathon. Veel mensen waren verbaasd dat ik als beginnende
loopster direct voor deze lange afstand ging. Zelf had ik dat totaal
niet. Ik heb altijd puur op gevoel
gelopen en ik wist van mijzelf dat
ik deze afstand aan kon. Dat bleek
ook wel uit mijn tijd van 2.06.39,

waar voor een beginnende loopster niets op aan te merken valt.
Toch had ik het gevoel dat het nog
sneller kon en dat was ook zo. In
mijn tweede halve marathon, de
Nacht van Groningen, liep ik al
een tijd van 1.55.00’’, aldus Groothoff die ondertussen lid van Artemis was geworden. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik het trainen bij
Artemis na al die jaren nog steeds
heel prettig vind, hoewel het voor
mij meer iets is wat ik in de zomermaanden doe. Niet dat ik in de
wintermaanden niet actief ben,
maar dan heb ik toch een andere
indeling van mijn week. Doordat
ik op de donderdag, vrijdagmiddag en in het weekend vrij ben,
train ik in de wintermaanden op
drie van die vier dagen. Daarnaast
volg ik in de sportschool nog Zumba-lessen, doe ik aan Poweryoga
en verder ga ik dagelijks op de
fiets naar mijn werk bij Huisartsen Ossenmarkt”, aldus de langeafstandsloopster, die duidelijk niet
van het stilzitten is. ,,Een dagje
voor de televisie hangen, zou mij
niet blij maken. Iedereen moet zelf

weten wat hij of zij doet, maar mij
geeft dat geen voldaan gevoel.’’
Ondertussen heeft de Winsumse
een map met krantenknipsels tevoorschijn gehaald. ,,Ik knip alles
uit van de wedstrijden waar ik aan
meedoe. Dat zorgt altijd weer voor
mooie herinneringen bij het doorbladeren.’’

Oplossingen
Voorlopig valt er nog maar weinig
uit te knippen voor de Winsumse,
die blij is dat er ook organisaties
van loopevenementen zijn die niet
in problemen maar in oplossingen
denken. ,,Toen ook Nederland te
maken kreeg met het coronavirus,
had het organiseren van een hardloopevenement natuurlijk geen
prioriteit. Toch bleven er een paar
loopevenementen op de kalender
staan zoals een marathon op de atletiekbaan in Groningen. Omdat ik
nu eenmaal van de speciale uitdagingen ben, had ik mij al vroegtijdig opgegeven voor deze toch wel
bijzondere marathon op vrijdag 18
september. Waar je normaal gesproken een groot parcours aflegt

waren het nu 105 en een halve ronde van 400 meter die gelopen
moesten worden. Dat is natuurlijk
totaal anders dan wat ik bij mijn
eerdere zeven marathons had meegemaakt. Maar na mijn eerste ronde zat ik al direct in een goed ritme en liep ik met 3.53 en een beetje een prima tijd.’’
Als hardloopster die altijd op zoek
is naar uitdagingen, stond er voor
Groothoff twee weken later al een
volgend evenement op het programma. ,,De Ameland Vuurtorentrail zou eerst in maart plaatsvinden, maar door de uitbraak van
het coronavirus werd dit uitgesteld
naar het weekend van 3 en 4 oktober. Het werd een loodzware tocht
want ik denk dat van de 35 kilometer er maar 300 meter echt vlak
waren. De rest ging door de duinen
op en neer en uiteindelijk kwamen
we op het strand waar een windkracht 7 er voor zorgde dat we bijna gezandstraald werden. Toch
liep ik een prima tijd door binnen
vier uur over de finish te komen’’,
zo laat een lachtende Aleida Groot-

hoff weten.
De Winsumse is niet van het lopen
op schema’s. ,,Dat is niet aan mij
besteed. Natuurlijk houd ik tijdens
het lopen mijn tijden wel een beetje in de gaten, maar verder ben ik
een loopster die gewoon snel begint en dan wel ziet waar het schip
strandt. Op die manier doe ik het
al dertien jaar en ik hoop dat daarnog een flink aantal jaren bij
komt. Dat ik nog zoveel kan en
mag sporten, maakt mij een bevoorrecht iemand. Er zijn namelijk
voldoende mensen die dat niet
meer kunnen, maar het nog graag
zouden willen. Op dit moment
train ik om mijn conditie op peil te
houden, zodat ik er weer kan staan
wanneer er weer wedstrijden worden georganiseerd. Ik ben namelijk niet iemand die meedoet om
het meedoen. Er moet wel een uitdaging in zitten en ik wil met het
juiste gevoel lopen. Ik zeg altijd, je
loopt met je hoofd maar je benen
moeten het werk doen en zolang
die combinatie mij niet in de steek
laat, blijf ik op zoek naar nieuwe
uitdagingen.”

Jaco van Leeuwen: ’Het is
nooit saai bij Onderdendam’
In 2016 nam Jaco van Leeuwen bij SV Onderdendam de
hamer over van toenmalig voorzitter Sietze Veening. Dat
is een taak die hij al ruim vier jaar met veel plezier en
trots vervult bij een van de kleinste voetbalverenigingen
van Nederland. In die tijd is één ding hem vooral duidelijk geworden: ,,Bij SV Onderdendam is het nooit saai’’,
zegt Van Leeuwen.
door Johan Staal
Jaco van Leeuwen mag tegenwoordig in Groningen wonen, maar nog
steeds voelt hij zich nauw betrokken bij niet alleen de voetbalvereniging maar ook het dorp Onderdendam. ,,Ik ben geboren en getogen in Onderdendam en heb als
voetballer nooit de behoefte gevoeld om naar een andere vereniging te verkassen. Dat zou ik pas

Koopwoningen
9 procent duurder
NOORD-GRONINGEN - Bestaande koopwoningen waren in september 8,6 procent duurder dan in
september 2019. Dat is de grootste
prijsstijging na januari 2019. Dit
blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen
en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei
2018 was de prijsindex bestaande
koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008.

Aleida Groothoff in actie tijdens de Ameland Vuurtorentrail.

hebben overwogen wanneer de
voetbalvereniging echt opgehouden was te bestaan.’’ Dat laatste
was trouwens iets wat een aantal
jaren geleden bijna was gebeurd.
,,Ongeveer zes seizoenen geleden
hadden we nog maar zeventien leden. De club had maar één team.
We wisten allemaal dat er iets
moest veranderen, want anders
zou het doek vallen voor SV Onderdendam. We organiseerden al
een aantal jaren een stratenvoet-

baltoernooi en dat evenement is
uiteindelijk onze redding geweest.
Dankzij het stratentoernooi kwamen er opeens oud-voetballers die
bij ons wel weer een balletje wilden gaan trappen. Dat zorgde voor
een eerste toename van het ledental en op dit moment zijn we een
vereniging met vijftig leden. SV
Onderdendam komt weer met
twee teams uit in de competitie,
waarbij we de teams hebben opgesplitst in jong en oud. Dat hebben
we bewust gedaan, omdat de jongere spelers wat meer prestatiegericht willen spelen en de oudere
garde het presteren niet het allerbelangrijkste vindt. Natuurlijk wil
ook ons tweede team graag zijn
wedstrijden winnen, maar daar
wordt het net even anders beleefd”, aldus de preses (36) die zelf
ook in het tweede team speelt. ,,Ik

behoor tot een groep spelers die al
jarenlang met elkaar samenspeelt.
Harry Visser, de man waar ook ons
sportpark naar vernoemd is, is het
oudste spelende lid. Harry wordt
in februari 65 en heeft voor dit seizoen laten weten dat hij in noodgevallen nog als speler beschikbaar
is. Voor de rest wil hij het graag bij
de wekelijkse trainingen laten.
Zijn beslissing snap ik wel, maar
op de trainingen laat hij ons nog
vaak even zien wat inzicht is. We
noemen hem met veel respect ‘onze levende legende’. Hij staat nooit
verkeerd opgesteld en is altijd aanspeelbaar.’’
Jaco van Leeuwen laat weten dat
bij SV Onderdendam ‘iedereen gewaardeerd wordt op wat hij kan en
niet wordt veroordeeld op wat hij
niet kan’. ,,Als SV Onderdendam
zijn we een vriendenclub en dat
hopen we nog een aantal jaren te
mogen blijven”, aldus Van Leeuwen. De voorzitter weet echter ook
dat er vaak donkere wolken boven
een kleine voetbalvereniging hangen. ,,Kijk bijvoorbeeld naar een
gemeente die weer een bezuinigingsronde wil doorvoeren. Dan
wordt vaak als eerste naar de kleinere sportverenigingen gekeken.
Daar heb ik moeite mee. Ik vraag
me af of men binnen de politiek
wel weet hoe belangrijk de functie
van een kleine sportvereniging in
een gemeenschap is. Zo is het voor
ons als spelers al bijna een traditie
om na een thuisduel even wat te
gaan eten in ons dorpshuis Zijlvesterhoek. Wanneer het voetballen
in Onderdendam weg zou vallen,
dan heeft dat zeker ook gevolgen
voor het dorpshuis. Dat zou dan op
termijn de deuren misschien wel
moeten sluiten en dat zou betekenen dat er weer een voorziening
uit een mooi dorp gaat verdwijnen.’’

Spelersbus

Jaco van Leeuwen op het voetbalveld in Onderdendam.

SV Onderdendam is dan wel een
kleine vereniging, de club beschikte jarenlang wel over een eigen
spelersbus. Van Leeuwen kan hier
smakelijk over vertellen. ,,Daar
hebben we in totaal drie seizoenen plezier van gehad, maar op
een gegeven moment was het
klaar. De kosten waren best wel
hoog en het moest financieel wel
leuk blijven. Daarom hebben we
gekozen voor een alternatief. We
spelen onze uitduels allemaal redelijk in de regio en dat leidde ertoe
dat iemand met het idee kwam om

te kijken naar een spelersboot.
Met de hulp van onze hoofdsponsor, Powerfield, hebben we nu een
boot aangeschaft, die ons naar de
uitduels in de regio gaat brengen.
Dat maakt ons als club toch weer
uniek. We zijn weliswaar maar een
kleine vereniging maar als SV Onderdendam zijn we absoluut niet
saai.”
Binnen de club staan pret en plezier met elkaar hebben, hoog in
het vaandel. Het sportieve wordt
zeker niet vergeten en daarom
zoekt de vereniging met name voor
het tweede team nog wat versterkingen. Oud-spelers die weer actief willen worden of Onderdendamsters die nu nog elders voetballen, worden met open armen
ontvangen. Van Leeuwen: ,,Doordat er geen lagere school meer is
in Onderdendam, gaan de kinderen in Winsum of Bedum naar
school. Wanneer ze gaan voetballen, doen ze dat in een van deze
twee dorpen. Wij hebben geen
jeugdafdeling, omdat we daar te
klein voor zijn. Het zou mooi zijn
dat wanneer deze spelers naar de
senioren moeten, ze toch weer
voor hun eigen dorp kiezen en niet
voor een van de lagere elftallen
van SV Bedum of vv Winsum. Dat
zou voor het voortbestaan van een
verder gezond SV Onderdendam
een prima zaak zijn.”

Projectontwikkelaar
Jaco Van Leeuwen is in het dagelijks leven projectontwikkelaar bij
de hoofdsponsor. ,,Ik ben daar medeverantwoordelijk voor het beleid op het gebied van zonnepanelen en zo kwam Powerfield ook bij
SV Onderdendam terecht. Men
wilde als bedrijf wel wat bij een
sportvereniging doen, maar dan
bij voorkeur bij een kleine vereniging. De link met SV Onderdendam was snel gelegd en nu hebben
we een prima sponsor die er samen
met onze andere sponsors voor
zorgt dat we als vereniging een gezond beleid kunnen voeren. Wij
vinden dat privatisering daar niet
in past. Vaak ziet een dergelijk
aanbod er op papier prachtig uit,
maar komen er later allemaal zaken om de hoek kijken die voor
problemen kunnen gaan zorgen.
Het onderhoud van de velden is
daar een goed voorbeeld van. Wij
willen absoluut geen problemen en
daarom zeg ik: laat ons als SV Onderdendam maar onze gang gaan,
dan komt het bij oranje-groen helemaal goed.”

Maandag 26 oktober/Dinsdag 27 oktober 2020 - 9

Hoe de Groninger Bodem Beweging en Een nieuw gezicht bij
twaalf Groningers al vijf jaar strijden om de Groninger Bodem
Beweging
de NAM in het strafbankje te krijgen
Al meer dan vijf jaar proberen de Groninger Bodem Beweging en twaalf Groningse gedupeerden voor elkaar te krijgen dat de NAM strafrechtelijk wordt vervolgd. Het is een
lange weg waarin met hele lange tussenpozen telkens maar
kleine stapjes worden gezet. Op zijn zachtst gezegd: Het
Openbaar Ministerie maakt geen haast met deze zaak ......
Begin 2015 verschijnt het onderzoeksrapport van de On-

derzoeksraad voor Veiligheid “Aardbevingsrisico’s in Groningen”. De hoofdconclusie luidt dat bij alle besluiten over
gaswinning de veiligheid van de inwoners nooit een rol
heeft gespeeld. Het belang van de winning stond op de eerste plaats. Ook de uitspraak van de rechtbank Den Haag op
24 juni 2015 in de Urgenda-zaak, waarin de regering door
de rechtbank opgedragen werd meer maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen, was aanleiding
om een nieuwe poging te doen de NAM te laten vervolgen.
Eerdere pogingen door andere partijen waren gestrand
met het argument dat gaswinning een politieke discussie is
dat de rechter zich daar niet in moet mengen.
Op 11 september 2015 doet advocaat Gerard Spong namens
de Groninger Bodem Beweging (GBB) en een aantal Groningse gedupeerden aangifte tegen de NAM wegens het opzettelijk vernielen van gebouwen en daarmee in gevaar
brengen van mensen. Spong betoogt in zijn aangifte dat de
rechterlijke macht weliswaar terughoudend moet zijn met
het zich mengen in politieke discussies, maar stelt daar tegenover dat dat niet mag leiden tot een situatie waarin de
Nederlandse burger zijn recht niet kan halen.
Ruim drie maanden later laat het Openbaar Ministerie
(OM) weten niet tot vervolging over te gaan. Het OM beroept zich daarbij - opnieuw - op het argument dat de rechtspraak zich niet mag mengen in politieke discussies, net als
in eerdere gevallen.

Hoorzitting
In opdracht van de onderzoeksrechter (rechter-commissaris) worden in de maanden mei tot en met juli 2018 veertien klagers, waaronder de GBB, gehoord. Mr. Spong
brengt op de voorafgaande regiezitting naar voren dat zich
recent gebeurtenissen hebben voorgedaan die formeel niet
tot de door de rechtbank bevolen onderzoekperiode 1 januari 1993 tot 14 april 2015 behoren, maar zeer relevant zijn
voor de zaak. Immers, eerder dat jaar vond de aardbeving
van Zeerijp plaats, de op Huizinge na zwaarste in Groningen. Hij vraagt dan ook de ontwikkeling ná 14 april 2015 te
betrekken in het onderzoek. Dat verzoek is ingewilligd.

Afronding strafrechtelijk onderzoek
Na de aardbeving van Westerwijtwerd (22 mei 2019) laat
het OM Spong weten dat halverwege augustus besloten
wordt of de NAM strafrechtelijk vervolgd zal worden. Het
is alweer september wanneer het OM meldt dat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, maar een besluit blijft
uit. Vrij ongebruikelijk krijgt de NAM eerst nog drie maanden de tijd om op het onderzoek te reageren. De GBB en de
medeklagers krijgen de stukken echter niet te zien.

Nog geen uitsluitsel
Inmiddels zijn we alwéér een jaar verder. Vrijwel elk kwartaal vraagt Spong het OM wanneer het tot een besluit
komt, maar telkens laat het OM weten dat het een ingewikkeld dossier is, dat ze nog op een besluit broeden en dat ze
nog niet weten wanneer ze zover zijn. Kortom: Sint Juttemis.

Ronduit onbehoorlijk
Het is ronduit onbehoorlijk hoe in dit geval burgers hun
recht proberen te halen, het gerechtshof een onderzoek beveelt en het OM maar tergend langzaam voortgang maakt
om het recht zijn beloop te laten. Dit doet het al danig geschonden rechtsvertrouwen van Groningers geen goed!
Steun deze rechtszaak en doneer via https://www.rechtvoorgroningen.nl/uw-gift/

Strafvordering

materiële schade in werking treden. Ook hier verwacht
Stut-en-Steun een toename van het aantal bewoners dat

haar zal benaderen voor ondersteuning.

Stut-en-Steun verhuist per 1 november
Momenteel is Stut-en-Steun nog gevestigd in Appingedam.
Per 1 november 2020 verhuist het bewonerssteunpunt naar
Loppersum. De faciliteiten in het nieuwe pand sluiten beter aan op de dienstverlening en de behoeften van Stut-enSteun. Aan de ondersteuning verandert echter helemaal
niets. Ondanks COVID19 en alle veranderingen en ontwikkelingen gaan de medewerkers gewoon door met het bieden van ondersteuning aan iedere inwoner van de provincie Groningen die te maken heeft met mijnbouwschade en
versterking.
U bent van harte welkom op het nieuwe adres:
d’Olle Bank, Molenweg 58a, 9919 JA te Loppersum.
Maak van tevoren wel even een afspraak via telefoon, mail
of de website. De contactgegevens zijn te vinden onderaan
dit artikel.
Meer info: stutensteun.nl
Tel: 050-2112044 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en
17:00 uur) Mail: welkom@stutensteun.nl

Interview met ʻPluisʼ
De man achter de cartoons in de GBB-krant
“De traditie van cartoons tekenen gaat ver terug. Al jong
was ik geïnteresseerd in politieke prenten en begon tekeningen te sturen naar het satirisch weekblad ‘Opstoot’. Het
was leuk als mijn tekening erin stond! Met mijn opleiding
aan de kunstacademie, kan ik alles op teken- en schildergebied, niet alleen cartoons”, vertelt ’Pluis’‚ politiek tekenaar
en illustrator.
“Via politiek tekenaar voor ‘Lawine’, de linkse stadskrant
van Groningen, ging ik de boer op met mijn cartoons en
werd ik aangenomen als politiek tekenaar voor de Winschoter Courant. Na de Drents-Groningse pers en het Dagblad van het Noorden komen de cartoons nu in het Nederlands Dagblad (twee per week) en de Telegraaf (vijf per
week), al met al zeven cartoons per week. Daarnaast nog
los/vast werkzaamheden voor Dagblad van het Noorden en

als illustrator voor enkele vakbladen (o.a. Zorgvisie). Een
periode in het verleden deed ik er reclamewerk naast, totdat de anonimiteit ervan me niet langer beviel. Nu ben ik
geheel vrij in mijn onderwerpkeuze; het enige dwingende
is de deadline”.

Humor mag best hard zijn
“Mijn cartoons zijn gebaseerd op de actualiteit, het nu.
Cartoons moeten scherp zijn en een lach teweegbrengen.
Een politieke voorkeur laat ik niet blijken in mijn cartoons.
Voor de gasdossier cartoons haal ik vaak Wiebes onderuit
en de NAM ook. De humor mag best hard zijn, maar niet
verbitterd. Dat maakt het de laatste tijd wel wat lastig om
inspiratie te vinden op dit onderwerp.
Lees het interview met Pluis verder in de komende GBBkrant op pagina 7.

Grenzen aan schade
Verbazingwekkend genoeg stijgt het aantal schademeldingen bij het IMG nog steeds, nu meer dan 1.000 per week.
De werkvoorraad en het aantal bezwaren tegen de besluiten van het IMG groeien. Wat kan het IMG doen?
Het IMG stelt dat niet de werkvoorraad van belang is, maar
de wachttijd (doorstroomtijd) van de gedupeerde. In augustus was die wachttijd 34 weken, momenteel 29 en die
moet volgens IMG naar 26 weken. Het IMG denkt uiteindelijk maximaal 1.200 meldingen per week aan te kunnen. Er
worden proeven gedaan met een schade-app en geautomatiseerde schadeopname, maar dat is nog experimenteel.
Het aantal deskundige schade-experts is de beperkende
factor. Er zijn niet genoeg ervaren deskundigen. Dus moet
het IMG er zuinig op zijn. Dat is lastig wanneer er kritiek
op de deskundigen wordt geleverd. Minder deskundigen

Ik ben sinds 2016 actief voor de
Groninger Bodem Beweging in de
werkgroep Hypotheken onder leiding van George de Kam. Wij hebben ons ingespannen om de vele
hypotheekproblemen duidelijk te
krijgen, die zijn ontstaan en in de
toekomst kunnen ontstaan, ten gevolge van de aardbevingsproblematiek. Dit hebben wij bewerk-

Kansengelijkheid vind ik belangrijk. Hier vind ik mijn drive. Het
onrecht dat bewoners in deze provincie diep treft, vind ik schokkend. De effecten daarvan op gezinnen, op kinderen, op onze boeren, andere bedrijven en instellingen en op mij, zijn onthutsend. De
wijze waarop de NAM en onze regering omgaat met ‘het bevingdossier’ is niet uit te leggen. Aan
niemand. Als je iets kapot maakt,
zorg je ervoor dat het gemaakt
wordt. Zeker als je het bewust
doet. Normen en waarden worden
niet nageleefd. Door deze houding
zijn Groningers hun vertrouwen
verloren. Ik wil graag dat we er
met elkaar voor zorgen dat het gebied netjes wordt achtergelaten
als het gas opgebruikt is. Net zolang tot de bodem weer tot rust is
gekomen”.
Als bestuurslid heeft Ciska in het
bijzonder jeugd, strategie, agrarische zaken en communicatie als
aandachtsgebieden.
Haar email is: ciskavanaken@groninger-bodem-beweging.nl

28 oktober nieuwe
GBB-krant op de mat
De krant bevat onder
andere:

Stut-en-Steun verhuist naar Loppersum

Afgelopen juli is TCMG overgegaan in IMG. Een nieuw instituut dat naast de fysieke schade ook andere vormen van
schade afhandelt. Per 1 september 2020 is de waardedalingsregeling van start gegaan en dat merkt Stut-en-Steun
aan de toename van het aantal vragen over dit onderwerp.
Een andere ontwikkeling is dat de schadeafhandeling van
ongeveer 1250 adressen in de omgeving van het Groningenveld en de gasopslag Norg tijdelijk door IMG is stilgelegd. Stut-en-Steun krijgt ook over dit onderwerp veel vragen.
Vanaf het eerste kwartaal van 2021 zal de regeling voor im-

Ciska: “In 2003 heb ik ervoor gekozen om in de provincie Groningen te gaan wonen. Eerst in Zuidbroek, later in Leermens, Wirdum
en nu in Loppersum.
Door de rijkdom van de cultuur,
de mentaliteit van de Groningers
en mijn liefde voor het gebied
voelt Groningen als “mien laand”.
Ik ben er dankbaar voor dat mijn
kinderen in deze rijkdom volwassen mogen worden.

stelligd door middel van onderzoek met een uitgebreide enquète,
casusonderzoek, en de kennis en
expertise van onze leden.

Op aanstaande woensdag 28 oktober ligt de 15e editie van de GBB-krant
weer op de mat. Daarnaast is de krant vanaf woensdag digitaal beschikbaar via: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/download/gbbkranten/

Mr. Spong laat het hier niet bij. Op 4 februari 2016 dient hij
een artikel 12 strafvorderingsklacht in bij het gerechtshof
Arnhem- Leeuwarden. Hierin wordt de rechtbank gevraagd het OM opdracht te geven een onderzoek in te stellen. Het klaagschrift wordt op 12 oktober 2016 achter gesloten deuren behandeld. De uitspraak laat vervolgens een
half jaar op zich wachten. Op 20 april 2017 beveelt de
rechtbank het OM tamelijk onverwacht de NAM te vervolgen en een onderzoek in te stellen.

Groningen zit nu al ruim acht jaar in de ban van de gasbevingsellende. En daar komt voor de gedupeerden de Covid19 nog eens overheen. Van beide is het einde nog lang niet
in zicht. Gelukkig is Stut-en-Steun er voor vragen en ondersteuning van gedupeerde inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. In deze coronatijd werken de medewerkers
van Stut-en-Steun nog steeds veel vanuit huis, maar iedere
dag is er een beperkte bezetting op kantoor, waar je alleen
na afspraak langs kunt komen.

Bij de Groninger Bodembeweging
is een nieuw bestuurslid actief.
Ciska van Aken is op de algemene
ledenvergadering van 6 oktober
j.l. voorgedragen door het bestuur
en door de ALV benoemd: Ciska is
werkzaam binnen het onderwijs
en heeft werkervaring binnen gemeentelijke organisaties, woningcorporaties, zorginstellingen (en
de politiek).

betekent een langere wachttijd. Het IMG hamert bij kritiek op de deskundigen dan ook vooral op hun onafhankelijkheid (en niet op de kwaliteit).
Vanaf 2019 handelt het IMG ook de meer ingewikkelde
schades af. Hierdoor is het uitgekeerde schadebedrag fors
gestegen, evenals het aantal bezwaren. De hoogte van het
schadebedrag plus het aantal schades per (complexe) melding maken bezwaar maken logischer. Zelf heeft het IMG
niet de indruk, dat de kwaliteit van de deskundigen is gedaald. Sinds de invoering van de Tijdelijke Wet Groningen
kan ook bezwaar worden afgehandeld, zonder de Bezwaaradviescommissie in te schakelen.
Lees dit artikel verder in de komende GBB-krant
op pagina 21.

• Informatie over
schade en IMG
(o.a. waardedalingsregeling);
• Informatie over
versterking en
NCG (o.a. voortgangscijfers);
• Interview met
Pluis (zie ook elders deze pagina);
• Verhalen van gedupeerden;
• Achtergrondinformatie over de
geschiedenis van
gaswinning.

10 - Maandag 26 oktober/Dinsdag 27 oktober 2020

Sport

Corona hakt er
financieel in voor
OC-voetbalclubs
Voor de tweede maal dit jaar heeft het coronavirus de
voetbalcompetities stilgelegd. Vorige week uitten vier
trainers van Ommelander clubs hun zorgen over de sportieve gevolgen hiervan, maar het virus grijpt ook in op
het financiële en sociale vlak, zo blijkt uit vraaggesprekken met de trainers van Ezinge, De Fivel en Loppersum.
door Martin Sijbolts
De voorzitters zijn eensgezind in
hun verwachting over hoelang de
huidige situatie nog duurt. Niemand verwacht dat de problemen

medio november, als de voetballockdown van vier weken erop zit,
achter de rug zijn.

Ezinge
Bij Edwin Spoelstra, preses van
Ezinge, toont zich bezorgd. ,,Ik
denk dat we naar een complete

Marco Pesiwarissa blijft
trainer van vv Corenos
Voetbalvereniging Corenos uit Roodeschool en hoofdtrainer Marco
Pesiwarissa uit Groningen gaan langer met elkaar door. Beide partijen zijn een contract voor onbepaalde tijd overeengekomen. De
club vindt dat de samenwerking met de stafleden Bart Moes en
Frits Meeuwes en de trainer van het tweede, Gerrie Terpstra, uitstekend verloopt. Voorzitter Bart Rogaar: ,,Voorafgaand aan de onderhandelingen zijn alle selectieleden gepolst en hier kwam unaniem uit naar voren dat er moest worden verlengd. De hoofdtrainer, die aan zijn derde seizoen bij ons bezig is, bekleedt bij onze vereniging tevens een belangrijke functie in de technische commissie
en werkt mee aan het opstellen en het uitvoeren van het beleidsplan voor de komende jaren. We hebben ons vertrouwen in de trainer uitgesproken en zijn zo snel mogelijk om tafel gegaan. De stem
van de staf en selectie was voor ons belangrijk. Hopelijk kunnen we
iedereen zo lang mogelijk binden en gaan we het harde werken
snel belonen.’’ Op de foto tekenen Pesiwarissa en Rogaar het contract.

Dienstplichtbrief het
eerst ook voor vrouwen
NOORD-GRONINGEN - Defensie heeft vorige week, zoals elk
jaar, de zogenoemde Dienstplichtbrief verzonden. Nederlandse jongeren die dit jaar 17
jaar zijn of worden, lezen hierin
dat ze van hun 17e tot hun 35e
levensjaar staan ingeschreven
voor de dienstplicht. Bijzonder
is dat voor het eerst ook vrouwen de brief ontvangen. Sinds
1 januari van dit jaar geldt de
dienstplicht ook voor hen.

Minister Bijleveld hoopt dat de
brief ook leidt tot meer belangstelling van vrouwen voor de krijgsmacht: ,,Defensie is te belangrijk
om alleen aan mannen over te laten.”

lockdown gaan. Ik heb farmacie
gestudeerd en zit in de medische
hoek. Zo voorzie ik ziekenhuizen
van apparatuur. We krijgen signalen dat het erger is dan de eerste
keer. Ik denk dan ook dat de competitie langer opgeschort wordt
dan vier weken.” Dit is voor de
club uit het Westerkwartier geenszins een reden om bij de pakken
neer te gaan zitten. ,,Nee, spijtig is
het wel, maar we moeten nu zorgen dat de jeugd bij elkaar kan
blijven komen en kan blijven trainen, want die zijn hiervoor niet gemaakt.”
Wat betekent het stilleggen van de
competities voor de financiën van
Ezinge? Spoelstra is strijdvaardig
en positief. ,,Financieel staan we
er goed voor. Als kleine vereniging
met circa 130 leden, inclusief donateurs, moeten we het niet per se
van onze kantineomzet hebben.
Wij zijn erop ingesteld veel zelf te
doen. We ontvangen ook een zelfredzaamheidsvergoeding. Zaken
als onderhoud en diverse reparaties voeren we zelf uit. Maar het
vraagt wel wat van onze leden,
want je kunt niet aanbieden wat je
hebt beloofd. We hebben aangeboden dat leden zich kunnen melden
als ze door de economische recessie moeite hebben de contributie
te betalen, daar hebben we een
potje voor. Tijdens de Dikke Tien
Runn van 2019 hebben we geld
voor sportstimulering opgehaald.
Dat budget gaan we nu inzetten
om mensen te ondersteunen. We
vragen een commitment van leden
die contributie betalen. Maar we
hebben gelukkig nog geen enkel
geluid opgevangen van mensen die
daarmee een probleem hebben. Iedereen is enorm begaan met de
club en dat siert de vereniging. Iedereen is zich ervan bewust dat er
een bijdrage wordt verwacht.’’
Spoelstra wil het gesprek graag positief afsluiten. ,,We zijn een lokale
club en daarbij hoort dat de mensen zich ervan bewust zijn dat de
schouders eronder gezet moeten
worden. En dat gebeurt. Dit jaar

De Fivel in betere tijden, toen er nog gewoon gevoetbald werd. Ook met de financiën van de club ging het toen beter.

hebben we investeringen voor
duurzaamheid gedaan. We hebben
nu zonnepanelen en ledverlichting
en op de energienota scheelt dat
een slok op een borrel.”

De Fivel
De Fivel-voorzitter Bert-Jan Huizing uit zich bezorgd, maar ook hij
wanhoopt niet. ,,Ik denk dat we de
rest van het jaar dicht blijven.
Daardoor teren we in op ons vermogen. Maar we redden het wel.
Als kleine vereniging hebben we
maar weinig kosten. Er staat maar
één trainer op de loonlijst en we
werken veel met vrijwilligers.
Sommigen van hen krijgen een onkostenvergoeding. Daarvan wordt
door een aantal overigens ook afgezien. En sommige jeugdtrainers
ontvangen een onkostenvergoeding per training. Maar als er niet
getraind wordt, zijn er ook geen
onkosten. De vaste kosten gaan natuurlijk wel door. Het is nu ook
wat zorgelijker nu het de tweede
keer is. Het begon net wat te lopen, maar nu moet de kantine
weer dicht. Als bestuur moeten we

binnenkort maar eens bij elkaar
komen. We vergaderen niet regelmatig maar we hebben wel regelmatig contact. Langs de lijn of via
de bestuursapp.”
De Fivel kan aanspraak maken op
bepaalde steunmaatregelen van de
overheid. Huizing bevestigt dit.
,,Een tijdje terug hebben we een
aanvraag ingediend via onze penningmeester, Jan Kooistra. Mijn
zorgen over de gevolgen van corona liggen eigenlijk meer bij het sociale dan bij het financiële aspect.
Onze vrijwilligers zien elkaar minder, de contacten verwateren. Dit
is met name voor onze oudere supporters naar. Zo hebben we een
clubje van een man of zes dat de
kantine schoonmaakt. Een ander
groepje trekt de lijnen op de velden. Jongeren hebben wel afleiding, maar ouderen minder. Voor
die mensen vind ik het sneu. Dat is
voor mezelf belangrijker dan het
financiële stuk. Het kost geld maar
dat overleven we wel.”

Loppersum
Loppersum-voorzitter Sander Ei-

singa valt maar meteen met de
deur in huis. ,,Maandag 26 oktober
hebben we een bestuursvergadering, dan zal blijken hoe we ervoor
staan. We hebben een aantal acties opgezet, bijvoorbeeld de Grote
Clubactie. Vier weken geen voetbal redden we wel, maar iedereen
verwacht dat het langer gaat duren. Op grond van de huidige besmettingscijfers is het ook niet
reëel te denken dat we na die vier
weken weer gaan voetballen, laat
staan dat er weer voetbal met publiek is. Er zal dus een poos geen
kasstroom zijn. Maandag zal het
belangrijkste topic op de vergadering dan ook zijn: hoe lang houden
we dit vol?”
Eisinga maakt een vergelijking
tussen de eerste en de tweede coronagolf. ,,Vorige keer stopte alles,
ook de trainingen, maar nu trainen
het eerste elftal en de dames wel
door. Daardoor doen de trainers
gewoon wat ze contractueel verplicht zijn en dus moeten we ze betalen. Na de zomer hadden we qua
omzet een paar goede weken. De

mensen bleven wat langer in de
kantine. Ze namen nog een laatste
biertje of een patatje. Daardoor
kregen we weer wat vet op de botten maar dat is nu weg. Laten we
wel zijn, vóór Kerst komt er geen
kip meer in de kantine en dat betekent dat we een heel jaar amper
kantine-opbrengsten hebben. Je
mist dan 50 procent van onze jaaromzet. We hebben de door de overheid geboden mogelijkheden benut. Dat was weliswaar serieus
geld, maar niet meer dan een pleister op de wonde. Van de gemeente
hebben we een tegemoetkoming in
de veld- en zaalhuur ontvangen.
Maar ook dat is niet genoeg. Zorg
is er bij mij dan ook zeker. Als we
zouden weten dat het nog vier weken duurt en dat het dan klaar is,
dan weet je waar je aan toe bent.
Maar we weten nu alleen dat het
langer gaat duren dan vier weken,
maar niet hoeveel langer. Dat is
vervelend. Duidelijk is wel dat ons
potje snel leeg gaat. Laten we hopen dat we na de winterstop weer
kunnen voetballen. Dat is ook hard
nodig.”

Wim Harsema: afgezakte
sokken en geen scheendekkers
Op 14-jarige leeftijd debuteerde Wim Harsema in het eerste elftal van de voetbalvereniging Adorp. Het was de
start van een loopbaan als voetballer die steevast met zijn
sokjes naar beneden en zonder scheenbeschermers speelde. Harsema zou dat uiteindelijk bijna dertig seizoenen
volhouden.
door Johan Staal
,,Ik kan mij mijn debuut als speler
van het eerste elftal nog heel goed
herinneren. Als 14-jarige jongetje
mocht je eigenlijk nog niet bij de
senioren voetballen, maar toen
Adorp voor een toernooi naar Aduard een tekort aan spelers had,
werd er gevraagd of ik mee wilde
doen. In Aduard had je toen nog
een zondagclub, VOLO (Voor Onze
Lichamelijke Oefening; JS), die la-

ter is samengegaan met CSVA
(Christelijke Sport Vereniging
Aduard; JS). Uiteindelijk is dat SV
Aduard 2000 geworden. Op dat
toernooi van VOLO maakte ik
mijn debuut. We speelden nog met
een rechts- en linksbinnen. Wat ik
mij verder nog van dat toernooi
weet te herinneren, is dat er via
een strafschoppenserie een beslissing moest komen over de toernooiwinst. Ook ik werd aangewezen om een strafschop te nemen.
Ik was wat nerveus toen ik die penalty moest nemen, logisch. Maar

dat was de enige keer dat ik zenuwen heb gevoeld bij het nemen
van een strafschop”, vertelt de
oud-speler van Adorp.
Zijn sportieve loopbaan was bijna
een geheel andere kant opgegaan.
,,Adorp was maar een kleine vereniging met weinig jeugd. Rond
mijn tiende jaar kwam er een einde aan de jeugdafdeling door een
gebrek aan spelers. Daarom zocht
ik een andere sportieve uitdaging
en die vond ik toen ik op 12-jarige
leeftijd aan de Plantsoenloop in
Groningen meedeed. In mijn leeftijdcategorie eindigde ik als tweede. Een jaar later stond ik weer
aan de start en nu eindigde ik als
eerste. Het gevolg was dat de atletiekafdeling van GVAV Rapiditas
en de atletiekvereniging Nurmi
vroegen of ik daar wilde komen

trainen. Omdat je bij Nurmi het
eerste jaar gratis mee mocht trainen, ben ik daar heengegaan. Ik
was in die tijd best snel, want over
tachtig meter klokte ik een tijd
van 10 seconden rond”, aldus Harsema.
De Adorper kon het voetballen
toch niet loslaten. ,,Ik ging als jongetje steeds vaker bij een wedstrijd van de senioren kijken in de
hoop dat ze een mannetje tekort
kwamen. Helaas waren de voetballers van toen wat plichtsgetrouwer
dan de huidige generatie, want er
was eigenlijk nooit een tekort aan
spelers.’’, aldus de lachende oudvoetballer. Het bleef dus bij voetballen met wat vriendjes. ,,Ik vond
dat eigenlijk leuker dan de atletiektrainingen en toen ik eenmaal
mijn debuut bij de senioren had
gemaakt, was de keuze niet moeilijk.’’

Bertus Bolhuis

,,Dit hebben we onlangs in het parlement bij wet geregeld en dat
doen we omdat meisjes en jongens
in dit land gelijke rechten, maar
ook gelijke plichten hebben”, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld.

Uitleg
Met de brief krijgen de jongeren
hun militaire registratienummer
en uitleg over wat de dienstplicht
inhoudt. Want hoewel Nederland
in principe een beroepsleger heeft,
bestaat de dienstplicht nog wel.
Sinds 1997 is de opkomstplicht
voor de militaire dienstplicht opgeschort. Dit betekent dat iedere Nederlandse gemeente haar inwoners
die 17 jaar worden, wel moet inschrijven voor de dienstplicht. De
ingeschrevenen worden alleen niet
echt opgeroepen.
Alleen in heel uitzonderlijke situaties kunnen de regering en het
parlement besluiten om de opkomstplicht weer te activeren. In
dat geval volgt eerst een oproep
voor een militaire dienstplichtkeuring en pas daarna een eventuele
oproep voor de militaire dienst.
Iedereen met de Nederlandse nationaliteit tussen de 17 en 35 jaar
wordt ingeschreven. Omdat de inschrijving pas dit jaar is ingesteld
voor vrouwen, geldt het alleen
voor vrouwen met geboortejaar
2003.
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Wim Harsema op de speelweide in Adorp, vroeger het voetbalveld.

Zo speelde de net vijftien jaar geworden Wim Harsema in september zijn eerste competitieduel voor
Adorp. Het leverde hem al snel bekendheid op als snelle en technisch vaardige rechtsbuiten. ,,Ik
was zeker technisch vaardig, maar
qua snelheid kon ik bijvoorbeeld
niet op tegen mijn teamgenoot
Bertus Bolhuis. Die was als linksbuiten echt razendsnel en ook nog
eens zeer doelgericht. Bertus was
trouwens multifunctioneel, want
later is hij nog jarenlang een betrouwbare doelman in het eerste
van Adorp geweest. Dat was in een
periode dat wij sowieso een prima
team hadden met spelers als Johan
van der Luit, Luit Raangs, Arjan
Reiber en later ook Thomas Luit.
En niet te vergeten Klaas Doornbos. Klaas was een technisch begaafde middenvelder met een prima inzicht en eigenlijk wat ondergewaardeerd”, vertelt de voetballer die naast snelheid nog een ander handelsmerk had. Dat was het
spelen met afgezakte kousen zonder scheenbeschermers. ,,In mijn
beginjaren als voetballer was het
niet verplicht om met scheenbeschermers te spelen. Ik was daar
blij mee, tot we een duel in en tegen Peize speelden. Ik kwam toen
in botsing met de doelman die met
zijn noppen mijn scheenbeen
openhaalde. Toen ben ik toch met
scheenbeschermers gaan spelen.’’
Harsema verhuisde in de loop der
jaren via het middenveld uiteindelijk naar de verdediging. Ook
daar wist hij zich goed staande te
houden. Na ongeveer dertig seizoe-

nen was het zelf actief voetballen
voor even klaar, maar via zijn twee
zoons, Ewoud en Merlijn, bleef hij
wel betrokken bij het voetbal. ,,De
jongens gingen voetballen bij de
jeugdafdeling die SIOS en Adorp
toen samen hadden. Binnen die
jeugdafdeling heb ik tal van functies bekleed zoals jeugdtrainer, leider en bestuurslid. Ik dacht in die
tijd dat de samenwerking bij de
jeugd tot een fusie tussen de twee
verenigingen zou leiden. Zowel in
Adorp als Sauwerd was die bereidheid er onvoldoende en daardoor
hield de voetbalvereniging Adorp
in 2013 op te bestaan.’’

Eenrum
De inwoner van Adorp was toen samen met zoon Merlijn al vertrokken naar Eenrum, omdat Merlijn
onder Siebrand Solinger wilde trainen. Harsema: ,,Hij had prima samengewerkt met Solinger toen die
bij SIOS zat. Ook in Eenrum beviel
het goed. Ik bracht hem steeds en
daardoor werd ik benaderd voor
de functie van assistent-scheidsrechter. Ik ben nu eigenlijk gestopt, maar heb dit seizoen toch al
weer een keer gevlagd bij de thuiswedstrijd tegen Yde de Punt. Ergens moet ik daar ook zelf wel om
lachen. Ik ben ondertussen 67 jaar
ben, maar het blijft leuk om bij het
voetballen betrokken te blijven.’’
Dat Harsema een echt voetbaldier
is, blijkt ook uit het feit dat hij inmiddels aan Walking Football is
gaan doen. Hij speelt in een combinatieteam met mensen uit Sauwerd, Adorp en Winsum. Het is
een niet heel grote groep en het
verbaast de Adorper dat er in deze
drie dorpen niet meer oud-spelers
zijn die de voetbalschoenen weer
uit het spreekwoordelijke vet halen. ,,Overal om je heen wordt je
er op gewezen dat het blijven sporten ook voor ouderen heel belangrijk is. Daarom heb ik mij ook als
lid aangemeld en bezoek ik nu wekelijks met veel plezier de training. Ik hoop dat het mij gegeven
is om dat nog een aantal jaren te
blijven doen, want ook op latere
leeftijd zorgt een balletje trappen
met leeftijdsgenoten nog voor veel
plezier. Dat gevoel heb ik trouwens ook iets altijd bij de voetbalvereniging hier in Adorp gehad. Ik
speelde altijd in een hecht team,
waarbij de derde helft in Café ’t
Witte Hoes vaak voor een prima
afsluiter op de zondagmiddag zorgde. Dat zijn momenten waar ik nu
jaren later met enorm veel plezier
op terugkijk.”
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Elfde editie Bedumer Winterloop al afgelast Landelijke ophokplicht voor
BEDUM - Het team van de Bedumer Winterloop heeft woensdagavond na veel wikken en
wegen besloten om de elfde
editie, op zaterdag 6 februari,
af te gelasten. ,,Een verdrietig,
maar verstandig besluit”, aldus
woordvoerder Klaes Hoekstra.
De afgelopen maanden heeft de organisatie gekeken naar goede alternatieven, maar zowel de gemeente Het Hogeland als de Veiligheidsregio heeft aangegeven dat
er in verband met corona nog teveel onzekerheden kleven aan de
tijd die voor ons ligt. Er zijn nu extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar de regels voor februari
zijn niet duidelijk.
Het team van de Bedumer Winter-

Herdenkingsweek
in Oosterwijtwerd
OOSTERWIJTWERD - In de
Mariakerk in Oosterwijtwerd is
van 1 tot en met 8 november de
mogelijkheid om dierbare overledenen te herdenken met een
kaars, een kaartje in de herinneringsboom, een gedicht of een
moment van rust. De kerk is dagelijks open van negen tot zes
uur. Corona-adviezen worden
opgevolgd.

loop voelt zich verantwoordelijk
voor ieders gezondheid. De opbrengsten van de loop gaan immers ieder jaar naar het UMCG
Kanker Researchfonds waarmee
de organisatie probeert voor een
ieder een nieuwe en gezonde morgen te laten aanbreken.
Daarnaast komen veel van de donaties van het bedrijfsleven en het
team vindt het niet juist om hen nu
in deze voor hen moeilijke tijd te
vragen de loop te ondersteunen
met advertenties en/of goederen.
Ook zou het niet goed zijn om nu
een beroep te doen op het grote
aantal vrijwilligers. Zij staan ieder
jaar in groten getale klaar om te
helpen waar dat maar mogelijk is.
De organisatie is daar enorm dankbaar voor.
De organisatie neemt al met al met
pijn in het hart afscheid van de Bedumer Winterloop 2021, wetende
dat dit een verstandig besluit is.
,,Gevoel en verstand zitten nu eenmaal niet altijd op dezelfde lijn.
Uiteraard hopen we dat er weer
perspectief gloort en dat we in de
loop van volgend jaar weer toegaan naar het nieuwe normaal.
Het enthousiasme bewaart de organisatie voor de twaalfde editie
wat dan weer een zinderende,
spectaculaire en succesvolle Winterloop moet gaan worden. Tot die
tijd: blijf gezond en pas een beetje
op elkaar”, aldus Klaes Hoekstra
namens het team.

commercieel gehouden pluimvee
GRONINGEN - Minister Carola
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft
voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle
bedrijven die commercieel
pluimvee houden.

Het team van de Bedumer Winterloop

De maatregel is genomen naar
aanleiding van een recente vondst
van zes dode knobbelzwanen in
Kockengen (Utrecht) waarvan na
een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het
serotype H5N8). Inmiddels wordt
ook een dode smient uit dezelfde
omgeving getest voor vogelgriep.
Minister Schouten heeft de des-

Herstel kademuren in Wirdumerdraai
GRONINGEN – Het algemeen
bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft een krediet
van 546.000 euro beschikbaar
gesteld voor dringend onderhoud aan twee kademuren in
de Wirdumerdraai en aan drie
kilometer houten beschoeiing.
Bij de Wirdumerdraai is de situatie urgent. Door de slechte staat is

er een reëel risico op zowel schade
als letsel. Daarnaast is er kans op
schade aan de naastliggende weg.

Werk met werk
Bij de aanpak van de beschoeiingen gaat het om een kostenbesparing, omdat er werk met werk kan
worden gemaakt. De herstelwerkzaamheden kunnen namelijk worden gekoppeld aan gepland baggerwerk. Bijkomend voordeel is

verder dat aanliggende eigenaren
maar eenmaal te hoeven worden
benaderd.
Met het besluit voor beide projecten loopt het bestuur vooruit op de
behandeling van het totale onderhoudsprogramma voor de komende jaren, waarbij het gaat om te
komen tot een ‘robuust, toekomsten klimaatbestendig watersysteem’.

kundigengroep dierziekten gevraagd de bevindingen te beoordelen. De deskundigengroep concludeert dat het virus van de besmette knobbelzwanen hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig is
en met trekvogels naar Nederland
is gebracht.
Daar zijn de afgelopen maanden
veel meldingen van HPAI geweest.
Veel watervogelsoorten leven in
groepen in deze tijd van het jaar.
Onder deze omstandigheden kan
een virus zoals HPAI H5N8 relatief
gemakkelijk spreiden onder wilde
watervogels.
De deskundigengroep schat in dat
het risico op een introductie op
een pluimveebedrijf nu hoog is.
Daarom heeft de minister van
LNV een landelijke ophokplicht
ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen
dat bedrijven in Nederland besmet
raken door virus uit wilde vogels.
Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije-uitloop en biologische)
hebben namelijk een grotere kans
om vogelgriep in te slepen.
Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in
de stal gebruikt wordt, zo op te
slaan dat het ontoegankelijk is
voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal
te voorkomen dat materiaal van
het erf in de stal terecht kan ko-

men. Het ministerie van LNV zal
het insleeprisico regelmatig laten
beoordelen.
Het is in de huidige situatie van
belang dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de
daarvoor bestemde instanties. De
procedures daarvoor zijn te vinden
op de website van de NVWA.

Geen
Sintintocht
in Adorp
ADORP - In verband met de
maatregelen rond de corona-epidemie, is het niet mogelijk om
op 14 november Sinterklaas en
zijn gevolg in Adorp te verwelkomen. Dat heeft het Sinterklaascomité laten weten.
Tijdens contacten die dit comité
regelmatig met de Goedheiligman heeft gehad, is wel duidelijk geworden dat Sinterklaas de
kinderen in Adorp dit jaar zeker
niet gaat vergeten. Daarnaast
zal hij, als de coronamaatregelen tenminste niet strenger worden, samen met zijn Pieten op 4
december een bezoek brengen
aan IKC De Wierde.
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