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In totaal plaatsing van 385 units
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Cultuurcentrum
Start bouw tijdelijk
zorgcentrum in Bedum Hogeland is gestart
Aanleg stroomkabel
langs NoordGroninger kust

e 48,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - Het nieuwe
windpark dat ten noorden van de Waddeneilanden wordt gebouwd, zal via kabelroute Eemshaven-West met het Nederlandse stroomnet worden verbonden. Volgens de gekozen route
wordt een kabel gelegd van het windpark naar de oostkant van
Schiermonnikoog. Van hier wordt de kabel in een rechte lijn naar
beneden doorgetrokken en om boven Molenrij aan land te komen.
Vervolgens wordt de route evenwijdig aan de kustlijn kort achter ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Uithuizen: twee locaties
voor tijdelijke woningen
UITHUIZEN - Het college van de gemeente Het Hogeland is er uit.
Het is de bedoeling dat er op
twee locaties in Uithuizen tijdelijke woningen worden gebouwd
vanwege de aanstaande versterkingsoperatie. Het gaat om de
Nijverheidsweg (20-25 woningen) en de locatie Heerdweg/Treubweg (30-50 woningen).
Er is voor deze locaties gekozen
omdat ze dichtbij de te ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ondanks crises prima
jaar Groningen Seaports
EEMSHAVEN - De jaarcijfers
van Groningen Seaports laten,
ondanks de corona- en stikstofcrisis, een mooie ontwikkeling in
2020 zien. In het bijzondere jaar
zijn uitstekende resultaten behaald als het gaat om terreinuitgifte aan bedrijven. Mede door
een totale gronduitgifte van bijna 100 hectare beleefde Groningen Seaports, met een omzet van ongeveer 72 miljoen euro en ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Het Hogeland zoekt
woningbouwlocaties
NOORD-GRONINGEN - De gemeente Het Hogeland gaat onderzoek
doen naar nieuwe woningbouwlocaties op haar grondgebied.
De vraag naar woningen op het platteland neemt toe door de druk
op de woningbouwmarkt, met name in de stad Groningen. Het aanbieden van aantrekkelijk bouwkavels is zeker onder huidige marktomstandigheden zinvol, zo vinden B en W. KAW Architecten ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

BEDUM - In Bedum is vorige
week begonnen met het plaatsen van de eerste modules voor
het tijdelijk zorgcentrum. In totaal worden er 385 units geplaatst.
In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen regelt het in de
Eemshaven gevestigde bedrijf Jan
Snel de realisatie van een tijdelijk
zorgcentrum. Na eerst diverse
scholen, woningen op eigen erf,
woonwijken met wisselwoningen
en dorpshuizen te hebben geplaatst mag men nu ook aan de
slag via het zorgprogramma van de
Nationaal Coördinator Groningen.
Het zorgcentrum is gepland op de
kavel waar zich tot begin van dit
jaar de door Jan Snel gerealiseerde tijdelijke school aan Ter Laan
in Bedum bevond. Het zorgcentrum van circa 6700 vierkante meter, zal worden opgebouwd uit een
modulair
aardbevingsbestendig
bouwsysteem. Naast het complete
gebouw zal ook de terreininrichting door Jan Snel worden verzorgd.
Het gebouw zal dienst doen voor
cliënten met uiteenlopende zorgindicaties van verschillende zorgverleners uit de omgeving. De bestaande (permanente) gebouwen
van deze instellingen worden de
komende jaren bouwkundig versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt. De panden van zorgaanbieders ’s Heerenloo, De Hoven,
Stichting Sprank en Noorderbrug
worden versterkt. Daarom is er in

Scholenfusie
op bordje raad
Het Hogeland
RASQUERT - De openbare basisschool Noordewier en de
christelijke daltonschool Ichthus, beide gehuisvest in de Marciaborg in Rasquert, gaan zoals
gemeld samen verder. De scholenfusie ligt woensdag op het
bordje van de gemeenteraad
van Het Hogeland.
Hoewel de scholenfusie in Rasquert breed wordt gedragen,
moet de gemeenteraad er nog
wel officieel een klap op geven.
Daarbij wordt onder andere gekeken naar het afstandscriterium. Omdat de fusieschool ondergebracht wordt bij de christelijke scholenkoepen VCPO
Noord-Groningen, moet er binnen tien kilometer van de op te
heffen school nog een school zijn
waar openbaar onderwijs wordt
gegeven. Met scholen in Warffum, Eenrum en Winsum wordt
aan dat criterium voldaan.

Bedum tijdelijke huisvesting voor
ongeveer 90 zorgplaatsen nodig.
Naar verwachting zal de eerste zor-

gaanbieder voor de zomer verhuizen. De tijdelijke huisvesting blijft
ongeveer 5 jaar staan.

De bouw van het tijdelijke zorgcentrum in Bedum is van start
gegaan.

Medische container voor
inwoners Westerkwartier
EZINGE - Inwoners van de gemeente Westerkwartier die medisch afval hebben, zoals stoma- of
incontinentiemateriaal,
kunnen
hiervoor een extra grijze container
aanvragen. De kilo’s die worden
aangeleverd met de extra container, worden niet in rekening gebracht.
Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden meegestuurd. Het
kan dan onder meer gaan om pakbonnen van geleverd materiaal,
een overzicht van de zorgverzekering of rekeningen van de apotheek. Als de aanvraag wordt
goedgekeurd, wordt de container
zo spoedig mogelijk afgeleverd.
Wanneer herhaaldelijk wordt geconstateerd dat er ook ander afval
in de container zit, kan deze tege-

Eenrumse wint ton
EENRUM - Een 53-jarige inwoonster van Eenrum heeft
100.000 euro gewonnen met de
VriendenLoterij Bingo. De NoordGroningse kreeg het heugelijke
nieuws via een videoverbinding
te horen van loterij-ambassadeur Dennis van der Geest.
Beelden hiervan waren zondag
te zien in het televisieprogramma VriendenLoterij De Winnaars
op RTL4. De Eenrumse vertelde
de oud-judoka het geld onder
meer te gaan gebruiken voor de
aanschaf van nieuwe meubels.

moetkoming worden ingetrokken.
Informatie over aanvragen staat op
de website van de gemeente.

WINSUM - De bouw van De Tirrel
in Winsum is eind vorig jaar van
start gegaan en inmiddels zijn de
contouren van de multifunctionele
accommodatie al aardig zichtbaar.
De start van de bouwwerkzaamheden is geruisloos voorbij gegaan.
Een feestelijke starthandeling
vond er niet plaats. De coronamaatregelen spelen daarbij ongetwijfeld een rol, maar niet ondenkbaar is dat de verantwoordelijke
bestuurders weinig trek hadden in
een feestje. Er is immers nogal wat
te doen geweest over De Tirrel. De
bouw viel, zoals gemeld, miljoenen
euro’s duurder uit en het feit dat
de gemeenteraad op cruciale momenten niet bij het proces werd
betrokken, leidde tot forse kritiek
en heeft Harmannus Blok zijn
baan als wethouder gekost. Dat
heeft de glans er wel wat van af gehaald.
De Tirrel wordt gebouwd op het
terrein van verpleeghuis De
Twaalf Hoven aan de Meeden in
Winsum. Om plaats te maken voor
De Tirrel, wordt gelijktijdig een
deel van het verpleeghuis gesloopt. De planning is dat De Tirrel
september volgend jaar in gebruik
genomen kan worden.
In de multifunctionele accommo-
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Winter in Noord-Groningen
NOORD-GRONINGEN - Noord-Groningen heeft
zich zondag van z’n winterse kant laten zien. ’s
Nachts viel overal zo’n vijf centimeter sneeuw,
waardoor landschap werd omgetoverd tot een
witte vlakte. Deze foto van Jannes Wiersema
werd gemaakt nabij Roodeschool. De winterpracht was voor veel mensen aanleiding erop uit
te trekken. Het was windstil en de omstandighe-

Het Cultuurcentrum Hogeland
biedt niet alleen cursussen aan individuele leerlingen, zowel kinderen als volwassenen, maar is ook
hét aanspreekpunt voor scholen in
de gemeente die cultuur een plek
willen geven in hun lesprogramma.
Van algemene muzikale vorming
tot begeleiding van de eindmusical
van groep 8 van de basisschool,
van muzieklessen in de klas tot
een theatervoorstelling voor de hele school: er is heel veel mogelijk.
Het nieuwe Cultuurcentrum zoekt
graag de samenwerking. Zo is men
bijvoorbeeld gesprekspartner in
het onderzoek van RUG-studenten
naar de culturele behoeften van
jongeren in de gemeente. ,,We hopen daar ook waardevolle informatie uit te halen, waarmee we ons
aanbod nog beter kunnen afstemmen op wat jongeren in onze gemeente willen. Wie in een bandje
of musical wil spelen, kan al bij
ons terecht, maar denk bijvoorbeeld ook aan een dj-cursus of de
urban arts zoals hiphop, breakdance, spoken word en graffiti. Of hoe
maak je nou een goede vlog. We
zijn heel benieuwd wat er aan
ideeën binnen gaat komen’’, aldus
Scheffer.

den waren dan ook ideaal voor een lange wandeling. Sneeuwpret was er ook voor de jeugd die in
de ochtend volop aan de slag kon met sneeuwpoppen en andere bouwwerken. De pret was van
korte duur, want de dooi trad snel in. De komende dagen zet de temperatuurstijging door en is
het even gebeurd met de winterse taferelen.

Twaalf Hoven ondergebracht. Ook
komt er een nieuwe sporthal, als
vervanger van de Ripperdahal, en
is er in het gebouw ruimte voor activiteiten van wijkbewoners.

De stervormige De Tirrel krijgt vorm. Foto: Sterkenburg Media.

Coronatestlocatie in
Uithuizen opent dinsdag
De testlocatie in Uithuizen maakt
gebruik van testkamers. Na het
maken van een afspraak kan diegene die zich laat testen zich melden op de afgesproken tijd. Auto’s
en fietsen kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein en vanaf daar loopt men via de voordeur
naar binnen. De testlocatie is van
mandag tot en met vrijdag van
9.30 tot 15.30 uur geopend.
De coronatesten worden alleen op
afspraak afgenomen. Hierdoor
wordt de verkeersdrukte tot een

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ik betaal:

datie komen, zoals bekend, zorg,
onderwijs, sport en vrije tijd samen. In het gebouw worden de basisscholen Tiggeldobbe en
De Piramiden en een deel van De

UITHUIZEN - De coronatestlocatie in de voormalige basisschool Brunwerd aan de M.J.
Bultenastraat in Uithuizen
opent dinsdag de deuren.

UITHUIZERMEEDEN - De nieuwbouw van de Dr. Damschool in Uithuizermeeden krijgt vorm. Vorige week is de stalen constructie geplaatst. Tijdens de bouw van de nieuwe school zijn de leerlingen gehuisvest in een tijdelijke school,
naast de schuin tegenover gelegen sporthal Scherphorn. De
kinderen zijn daar eind mei al
naartoe verhuisd. De school telt
143 kinderen die na de zomervakantie les in het nieuwe gebouw
zullen krijgen. Men neemt afscheid van de naam Dr. Dam. De
nieuwe naam wordt Het ...

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

De drie partijen gaan samen verder als Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland, kortweg
Cultuurcentrum Hogeland. Inwoners van de gemeente Het Hogeland kunnen bij het centrum terecht voor muziek- en theaterlessen, en in de toekomst nog veel
meer.
Rolien Scheffer is in november
aangetreden als directeur van het
Cultuurcentrum. ,,Dankzij de ondersteuning van de gemeente Het
Hogeland zijn onze muzieklessen
en theaterlessen nu voor alle inwoners toegankelijk. Mijn voorganger Anne van der Sluis en de besturen van de drie oude stichtingen hebben daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt. We hopen
in de toekomst ons aanbod uit te
breiden met andere kunstvormen,
zoals dans, fotografie en beeldende
kunst, waar mogelijk in samenwerking met andere culturele partijen
die al actief zijn in de gemeente.’’
Bestuurslid Peter Barthel voegt
toe: ,,We zouden graag op meer locaties, verspreid over de grote ge-

meente, kunst en cultuur willen
aanbieden en hebben daartoe het
project Kultuurhoezen ingediend
bij Toukomst van het Nationale
Programma Groningen.’’

De Tirrel wordt zichtbaar

Contouren nieuwe school zichtbaar

Ja

NOORD-GRONINGEN - Cultuurcentrum Hogeland is begin
deze maand gestart met zijn activiteiten. Het gaat hier om een
fusie van de muziekscholen
Hunsingo en Noordakkoord en
theaterschool Wonderboom.

minimum beperkt. Ook is er een
verkeersregelaar aanwezig.
Bij de ingang van de testlocatie
staat een informatiebord met instructies voor de bezoekers. Voor
de testlocatie geldt een vaste
looproute. De looprichting wordt
aangegeven met borden.
Iedereen met klachten die passen
bij het coronavirus kan getest worden. Daarnaast kunnen mensen
van wie uit bron- en contactonderzoek of via de CoronaMelder-app
is gebleken dat zij in contact zijn
geweest met een besmet persoon
zich laten testen. Ook als ze geen
klachten hebben.
Een afspraak maken kan online
via coronatest.nl of telefonisch via
0800-1202.

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aanhuis nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland,
Eemsdelta 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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Sport

Lisette Hamminga:
’Door korfbal heb
ik een mooi leven’
Lisette Hamminga werd in de aanloop naar het seizoen
2011-2012 trainer bij korfbalvereniging DWA/Argo. Tien
jaar later is ze er nog steeds actief als speelster van het
eerste team en als trainster binnen de jeugdafdeling. De
inwoonster van Gasselternijveen is duidelijk verslingerd
aan korfbal. ,,Door de korfbalsport heb ik een mooi leven’’, zo laat ze weten.
door Johan Staal
,,Het was in het voorjaar van 2011
dat ik met iemand van DWA/Argo
in contact kwam. De club zocht op

dat moment een trainer voor een
talentvolle groep A-junioren die op
termijn het eerste team moesten
gaan vormen. Er volgde al snel een
eerste gesprek en er was de intentie van beide kanten om met elkaar in zee te gaan. Ik ben begon-

Voetbalbroers Goguadze
voor stage naar Georgië
Nikki, George en David Goguadze beginnen deze week
aan een proefstage bij de Georgische club Torpedo Kutaisi. De
Noord-Groninger voetbalbroers
zijn er op uitnodiging en willen
proberen een contract bij de
club te verdienen.
De naam Goguadze is bekend in
Georgië. Vader Karcher speelde er
jarenlang betaald voetbal op het
hoogste niveau bij Dinamo Tiblisi.
Dat gaf de drie talentvolle broers
een ingang bij Torpedo Kutaisi,
dat op het hoogste niveau uitkomt.
Sibrand van der Veen, manager
van de drie, legde het contact. Afgesproken is dat Niki, George en
David tien dagen meetrainen om
te laten zien dat ze goed genoeg
zijn voor een langer verblijf. Eerder speelden de broers Goguadze

samen betaald voetbal bij het
Duitse Germania Leer en ze hopen
dat in het land van hun vader te
herhalen.
Omdat de stage niet uit de lucht
komt vallen, hebben de broers de
afgelopen tijd hun conditie goed
op peil gehouden. Ze hebben veel
hard gelopen en onder leiding van
een trainer baloefeningen gedaan.
Het trio heeft er dan ook alle vertrouwen in dat ze fysiek goed genoeg zijn om zich in de kijker te
spelen, ondanks dat ze vanwege
corona al een tijdlang geen wedstrijd meer hebben gespeeld.
De broers zijn zaterdag vertrokken
naar Georgië waar ze twee weken
zullen verblijven in een appartement van de club. De drie zijn op
het vliegveld uitgebreid verwelkomd door familieleden die nog in
Georgië wonen.

CoronaMelder effectief in
strijd tegen besmettingen
NOORD-GRONINGEN - In de
drie maanden sinds de lancering heeft CoronaMelder zijn
nut bewezen. De app blijkt effectief. ,,De cijfers laten zien
dat CoronaMelder erin slaagt
om meer én sneller mensen te
bereiken”, zegt prof. dr. Wolfgang Ebbers, die het doorlopende onderzoek leidt naar het
effect en de adoptie van de
app.
Het primaire doel van CoronaMelder is het ondersteunen van de
GGD’en in het bron- en contactonderzoek (BCO) door sneller een
groter aantal mensen te ‘vinden’
en bereiken. Eerder onderzoek uit
november vorig jaar liet zien dat
een grote meerderheid van de
mensen, die een notificatie kreeg,
nog niet benaderd was door de
GGD vanuit het BCO. Dit toonde al
aan dat de app mensen sneller bereikt.
Inmiddels is duidelijk dat CoronaMelder ook helpt bij het tweede
aspect, namelijk het vinden van
méér mensen. Sinds 1 december
kunnen mensen zich na een notificatie in de app ook laten testen als
zij geen klachten hebben. In de periode tot en met 10 januari heeft
CoronaMelder geholpen 1.300 besmettingen vast te stellen. Deze
waren anders pas later opgemerkt
en hadden daardoor voor extra besmettingen kunnen zorgen.
,,Deze uitkomsten zijn reden tot
voorzichtig optimisme”, volgens
Ebbers. ,,Ook omdat er niet of nauwelijks negatieve gevolgen van CoronaMelder zijn op de processen
bij GGD’en en huisartsen.”
Ook blijkt uit het doorlopend onderzoek dat gebruikers van CoronaMelder zich niet minder voorzichtig gaan gedragen omdat zij de
app gebruiken. Bovendien geeft
meer dan 90 procent van de huidige gebruikers aan dat ze na een

melding in de app een test laten
uitvoeren, thuisblijven en geen bezoek ontvangen.
Onderdeel van het doorlopend onderzoek zijn metingen in een representatief panel, waarin mensen
onder andere gevraagd wordt naar
hun mening over CoronaMelder.
Uit de eerste meting, verricht tussen 19 oktober en 1 november,
blijkt de adoptie van de app niet
gelijk verdeeld. Onder jongvolwassenen tot 24 jaar was het gebruik
het laagst, in de leeftijdsgroep van
55 tot 64 jaar het hoogst. Opvallend is daarnaast dat hoger opgeleiden (hbo, wo) vaker CoronaMelder gebruiken dan lager opgeleiden (alleen basisonderwijs, vmbo).
Gebruikers van de app schatten
daarnaast hun risico op een besmetting met het coronavirus hoger in dan niet-gebruikers. Zij vinden het erger om anderen te besmetten.
In totaal is CoronaMelder inmiddels bijna 4,5 miljoen keer gedownload. Minister Hugo de Jonge
(VWS) hierover: ,,Dat is een mooi
aantal. Maar zeker nu we te maken
hebben met een nog besmettelijker variant van het virus, blijven
we ons inzetten om het gebruik
van CoronaMelder verder te verhogen. Dit onderzoek laat zien dat
we meer onbewuste besmettingen
kunnen voorkomen als meer mensen de app gebruiken.”

nen als hoofdtrainer van de Ajeugd die een jaar later het stokje
van de ‘oude garde’ overnam en
het ‘nieuwe’ eerste team vormde.
Van dat team ben ik uiteindelijk
vijf seizoenen trainer geweest totdat ik het op een gegeven moment
voldoende vond”, vertelt Lisette
Hamminga.
Het korfballen begon voor haar al
op jonge leeftijd. ,,Op mijn zevende ben ik begonnen met korfballen
bij Ritola in Zuidlaren. Dat was in
de pupillen jeugd 2. Vanuit dat
team kwam ik toen in de D1, C1,
B1 en A1 en in die periode speelde
ik ook in diverse noordelijke selecties. Bij Ritola ging ik daardoor
ook vervroegd naar de senioren. In
het eerste jaar dat ik bij de senioren speelde, werd ik benaderd
door Nic of ik daar wilde komen
spelen. Nic was toen al hét korfbalbolwerk in het Noorden en natuurlijk was ik vereerd door de vraag.
Toch besloot ik om bij het vertrouwde Ritola te blijven, ook met
het idee dat ze me nog wel eens
zouden vragen als ze het echt in
me zagen zitten.’’

Nic
Die tweede keer kwam er inderdaad en op haar twintigste maakte
Hamminga wel de overstap naar
Nic. ,,Ik was ondertussen in het bezit van een auto, waardoor het toch
wat gemakkelijker was om vanuit
Zuidlaren naar Groningen te reizen. Ik had op dat moment bij Ritola al een paar mooie hoogtepunten meegemaakt, want we kwalificeerden ons vier keer voor deelname aan het Nederlands kampioenschap. Het absolute hoogtepunt in
mijn korfbalcarrière was echter in
2007 met Nic. We mochten toen op
het NK in een met ruim 8000 toeschouwers gevuld Ahoy de ‘kleine
finale’ om de derde plek tegen Dalto uit Driebergen spelen. Die wedstrijd wonnen we door een zogenaamde golden goal, wat we toen
op zeer uitbundige wijze hebben
gevierd”, aldus een breed lachende Lisette Hamminga.

Topniveau
Op een gegeven moment was ze
klaar met het korfballen op topniveau. ,,In mijn laatste jaar bij Nic
trainden we op een gegeven moment vier keer per week. Dat was
naast mijn andere activiteiten best
pittig en ik besloot om te stoppen.
Ik bleef echter wel actief binnen
de jeugd van ASKO, omdat korfbal
mij als sport wel bleef boeien. Vandaar dat ik er in 2011 ook voor
open stond om bij DWA/Argo als
trainer aan de slag te gaan. Het is
mij wel vaker gevraagd of de omschakeling van topclub Nic naar
een kleinere vereniging als DWA/
Argo niet heel erg groot was. Zo
heb ik dat nooit ervaren en dat is
nog steeds het geval. DWA/Argo is,
naast een gezellige vereniging, ook
een club met een duidelijk beleid.
Die gezelligheid was ook de reden
om hier in Winsum te blijven korfballen.
Toen ik stopte als hoofdtrainer ben
ik op verzoek van het bestuur binnen de jeugdafdeling actief gebleven, maar had ik niet het idee om
zelf weer te gaan korfballen. Maar
ik was nog fit en op een gegeven
moment ging het toch weer wat
kriebelen en besloot ik om vol voor
het eerste team te gaan. In dat
team speel ik ondertussen al weer
vijf seizoenen en met mijn 38 jaar
ben ik ondertussen de ‘oma’ van

I

Lisette Hamminga op het trainingsveld van DWA/Argo in Winsum.

het team”, vertelt ze lachend.

Corona
Een serieus onderwerp is DWA/
Argo in coronatijd. ,,Toen de pandemie uitbrak, moesten we in de
zaal nog twee duels spelen. Daar
ging een streep door. De veldcompetitie werd wel opgestart en er
zijn ook nog een paar duels gespeeld, maar toen werd ook dat
stopgezet. En hoe het nu verder
gaat, weet niemand. Het blijft
voorlopig voor de senioren bij trainen, waarbij veel creativiteit van
onze trainer André Pettinga wordt
gevraagd. De jeugd kan trainen en
onderlinge wedstrijden spelen.
Normaal gesproken trainen we
vanaf november in de zaal en gaan
we in maart weer naar buiten.

Doordat de sporthallen ook dicht
moeten blijven, hebben we besloten om onze jeugdleden training in
de buitenlucht aan te bieden. Daar
wordt goed gebruik van gemaakt
en daar ben ik blij mee. Op dit moment gaan de kinderen ook niet
naar school en dan is het voor de
contacten alleen maar goed dat ze
wel mogen trainen”, aldus Lisette
Hamminga.

Catering
De inwoonster van Gasselternijveen is in de catering werkzaam,
maar was eerder als medewerkster
bij een zogenaamde spelcontainer
actief. ,,Een spelcontainer is een
grote zeecontainer met allemaal
buiten-speelmateriaal, zoals skelters, steps, ballen, tennisrackets

enzovoort. Die staat dan vaak op
een plein bij een buurtcentrum
waarbij ook een grote speeltuin
aanwezig is. Na schooltijd gaat de
spelcontainer open en mogen kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar onder toezicht van een
medewerker spelen met de attributen uit de container. Uit die
werkzaamheden haalde ik heel
veel plezier, maar door regelgeving kwam daar op een gegeven
moment een einde aan. Daar baalde ik best van, omdat je met kinderen te maken had die het vaak lastig hadden en een steuntje in de
rug goed konden gebruiken. Ik had
eindelijk het vertrouwen van de
kinderen gewonnen en dan moet
je weg omdat je contract niet verlengd wordt. Als je dan na een tijd

Wim Heemstra: ‘In alles
moet je gedreven zijn’
Wim Heemstra debuteerde op 15-jarige leeftijd als doelman van GEO uit Garmerwolde. Hij ontwikkelde zich razendsnel en won in 1975 de eerste editie van de strijd om
de Noorderkrantbokaal. Zijn grootste successen behaalde de nu 70-jarige Heemstra als doelman van de vv Bedum, waarmee hij twee keer kampioen werd, naar de
tweede klasse promoveerde en nog eens twee keer de
Noorderkrantbokaal wist te winnen. ,,In alles moet je gedreven zijn’’, verklaart de oud-doelman zijn successen.
door Johan Staal
,,Toen ik begon te voetballen had
je nog geen E- en D-pupillen. Je
kon toen op 12-jarige leeftijd beginnen en dat was in de B-junioren. GEO was in die periode nog
een zondagclub en een kleine vereniging. Daardoor kwam ik al op
15-jarige leeftijd in het eerste elftal. Tot aan mijn diensttijd bleef ik
eerste doelman. Doordat ik als militair in het Duitse Seedorf werd
gelegerd, heb ik toen een jaar niet
gespeeld. Heel sporadisch kwam ik
in die periode voor een belangrijk
duel over, maar echt veel zijn dat
er niet geweest. Na mijn dienstplicht keerde ik terug als vaste

doelman van het eerste en maakte
ik in mei ’75 een mooi hoogtepunt
mee. In dat jaar was de eerste editie van het toernooi om de Noorderkrantbokaal. Met GEO kwamen we toen in de finale te staan
met als tegenstander vv Bedum.
We wisten met 3-1 te winnen, wat
voor een club als GEO een geweldige prestatie was.’’

Togtemaarschool
Die finale was ook direct de laatste
officiële wedstrijd van Heemstra
voor GEO. Hij woonde ondertussen in Bedum en was jarenlang als
leraar verbonden aan onder andere de Togtemaarschool. De doelman besloot ook in zijn woonplaats
te gaan voetballen. ,,In het seizoen

75-76 speelde Bedum in de derde
klasse en was Zoltan Mraz de trainer. Zoltan was een gedreven iemand en dat paste mij wel. Ik ben
ook iemand die gedrevenheid hoog
in het vaandel heeft staan. Ik kon
er absoluut niet tegen wanneer er
teamgenoten waren, die er met de
pet naar gooiden. Met Mraz als
trainer werden we in het seizoen
75-76 kampioen in de derde klasse
met promotie als gevolg. In het seizoen als tweedeklasser heb ik
maar drie duels gespeeld. Dat
kwam omdat ik in die periode niet
de juiste vorm had. Het was het
jaar dat onze zoon Klaas-Jan werd
geboren en dat zorgde voor een andere invulling van je leven. Ik
werd opgevolgd door Derk Bleeker, die een prima doelman was.
Maar ook hij kon niet voorkomen
dat we terugkeerden naar de derde klasse”, aldus Heemstra.
In het seizoen 77-78 maakte hij zijn
rentree in het eerste elftal. ,,Met
nog negen duels te gaan, raakte
Derk Bleker zwaar geblesseerd. Ik
kwam weer onder de lat te staan
en dat heb ik tot de zomer van
1981 volgehouden. In die periode
trainden we met een keeperscollectief op de vrijdagavond. Dat gebeurde onder leiding van hoofdtrainer Anton de Best. Dat waren
prachtige sessies waar je als doelman echt beter van werd. Anton
was, net zoals Zoltan, enorm gedreven. Hij had in mijn beleving nog
meer kennis van het keepersvak
dan Zoltan. Helaas is hij op veel te
jonge leeftijd overleden en daar is
absoluut een groot trainer mee
verloren gegaan. Hij was ook een
menselijke trainer, wat nog eens
duidelijk werd tijdens zijn enorm
drukke uitvaartplechtigheid.’’

Hogerop
Wim Heemstra heeft nooit overwogen om het hogerop te proberen.
,,In mijn periode bij GEO was dat
al geen thema en later bij Bedum
speelde ik op een prima niveau.
Met wedstrijden tegen ploegen als
WKE, CEC, Nieuw-Buinen of Rolder Boys kwam ik wel aan mijn
trekken’’, aldus de oud-doelman
die bekend stond als ‘heerser in
het strafschopgebied’. ,,Ik had
mijn postuur mee en daarnaast
was ik niet bang. Ik ging altijd stevig de duels in, wat mij uiteindelijk ook wel tot een goede keeper
heeft gemaakt.”

Nieuwbouwhuizen
tien procent duurder
NOORD-GRONINGEN - In het derde kwartaal van 2020 was de prijs
van een nieuwbouwkoopwoning
gemiddeld 10,0 procent hoger dan
in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gemiddeld was een bestaande
koopwoning 8,1 procent duurder
dan een jaar eerder. Daarmee zijn
de huizenprijzen in Nederland opnieuw harder gestegen dan het Europees gemiddelde. Dit blijkt uit
nieuwe cijfers van het CBS en het
Kadaster. Deze stijging van de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen
ligt hoger dan die van het vorige
kwartaal (4,1 procent) en is de
grootste stijging in ruim een jaar.
In het derde kwartaal van 2020 waren er 7087 transacties van nieuwbouwwoningen. Dit is 21,8 procent
meer dan in hetzelfde kwartaal
een jaar eerder. Ook in de eerste
twee kwartalen van 2020 werden
er meer nieuwe huizen verkocht.

I Wim

Heemstra kan terugkijken op een mooie sportieve carrière.

weer terugkomt, kun je weer helemaal opnieuw beginnen.’’
Een
mooi
initiatief
vanuit
DWA/Argo is volgens Hamminga
het besluit om korfballessen te
gaan geven aan de groepen drie
tot en met vijf van de basisscholen
in Winsum. ,,Op die manier willen
we kinderen enthousiast maken
voor een mooie sport, want dat is
korfbal absoluut. Daarnaast wordt
veel aandacht gegeven aan het enthousiast houden van onze eigen
jeugdleden’’, aldus Hamminga, die
naast haar vele werkzaamheden
binnen de jeugdafdeling van
DWA/Argo, ook nog actief is als
trainster en jeugdcoordinator bij
Nic. ,,Door de korfbalsport heb ik
een mooi leven’’, zo besluit ze lachend.

Behalve met GEO won Heemstra
ook met Bedum twee keer de
Noorderkrantbokaal. Verder staan
er twee kampioenschappen op zijn
palmares en werd hij uitverkoren
voor de Noord Groninger-selectie.
,,Met die selectie, waar ik vaak samen met Tiemen van der Laan van
Middelstum doelman was, hebben
we nog een keer tegen eredivionist
Haarlem gespeeld. Het werd 1-1,
een resultaat waar toenmalig

Haarlem-trainer Barry Hughes
niet blij mee was”, lacht Heemstra.

Lager
Op een gegeven moment had hij
het keepen op niveau wel gezien.
,,Je komt op den duur toch op een
leeftijd waarop lager gaat voetballen. Voor mij werd dat het vijfde
elftal, waar ik in de spits terecht
kwam en regelmaat een doelpuntje meepikte. Ik keerde onder de
lat terug toen vaste keeper Henk
van der Veen geblesseerd raakte.
Dat heb ik niet heel erg lang volgehouden, omdat ik mijn energie
daar niet in kwijt kon. Toen heb ik
besloten bij op de triathlon te storen. Ik was toen 35. De eerste was
een kwart triathlon in Eext. Daarna volgde de halve triathlon van
Bedum en die van Zuidlaren. Vervolgens ontstond het idee om ook
een hele triathlon te doen, dus vier
kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en het lopen van een
marathon. Ik kreeg het advies om
eerst maar eens een marathon te
gaan doen. Na diverse uren aan
training was mijn eerste marathon
in 1985 in Almere. Daarna heb ik
zeven keer in Rotterdam en een
keer de marathon van Enschede
gelopen. Mijn tiende marathon
was in 1995 in Berlijn en dat was
ook direct mijn laatste”, aldus
Heemstra.

Hardloopperiode
De sportman is verder altijd binnen de vv Bedum actief gebleven.
Zo floot Heemstra in zijn hardloopperiode ook regelmatig voetbalwedstrijden. In 1990 werd hij voorzitter van het jeugdbestuur van de
vv Bedum. Tegelijk nam hij zitting
in het hoofdbestuur om dat twaalf
jaar vol tehouden. Ook was hij
meer dan 30 jaar medeorganisator
van het A. Kramer-jeugdtoernooi.
De velen verdiensten werden in
2011 beloond met het erelidmaatschap van de vv Bedum. ,,Dat is
iets dat ik deel met onze beroemdste geboren Bedumer, Arjen Robben. Samen zijn we de twee enige
nog in leven zijnde ereleden van
vv Bedum’’, aldus Heemstra. Beiden zijn ook de laatste ereleden
van de vv Bedum, want in 2013 fuseerde de vereniging met CVVB.
,,Ik vond dat jammer, maar uiteindelijk is het wel een juiste beslissing geweest’’, aldus de oud-doelman.
Hij kijkt terug op een mooie loopbaan. ,,Ik heb met prima voetballers mogen spelen. Jan Drenth, de
koning van de panna, de broers
Van der Veen, Eddy Buisman, Michiel Korpershoek en vele anderen. Daarnaast bewaar ik goede
herinneringen aan de trainers Zoltan Mraz, Jan Bats en Anton de
Best. En dat totaalplaatje zorgt
voor mooie herinneringen’’, zo besluit Wim Heemstra.
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Inwoners Hogeland
kunnen afvalgegevens
nog niet zien
NOORD-GRONINGEN - Het afval dat inwoners van
de gemeente Het Hogeland in de grijze container
gooien, wordt sinds 1 januari gewogen. Mensen die
dit graag precies willen bijhouden, zullen echter
nog even geduld moeten hebben.
Het Hogeland is dit jaar begonnen met het volgens het
Diftar-systeem ophalen van huishoudelijk afval. Hierbij
wordt er door de burgers letterlijk per kilo afgerekend.
Wie meer kilo’s in de container gooit, zal dus ook meer
moeten betalen.
Veel mensen vinden het fijn om de afvalstroom een
beetje in de gaten te kunnen houden, maar dat is momenteel nog niet mogelijk.
Er wordt echter wel aan gewerkt, laat gemeentewoordvoerder Paul Kremer desgevraagd weten. ,,Inzamelaar
Omrin gaat ons maandelijks voorzien van gegevens als
het aantal ledigingen en de kilo’s die per adres zijn aangeboden. De eerste gegevens komen begin februari binnen. We streven er naar rond die tijd een voorziening op
onze website te hebben. Daarop kunnen inwoners van
Het Hogeland met hun DigiD inloggen en zo de gegevens van de vorige maand raadplegen.’’

Week van de
Lieve Briefjes

Het Hogeland
wil toerisme
een impuls geven
NOORD-GRONINGEN - De gemeente
Het Hogeland wil het toerisme en de
recreatie op haar grondgebied een impuls geven. Er wordt een onderzoek
gestart naar de mogelijkheden hiervoor.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZKA
Leisure Consultants. Naar verwachting
kunnen de uitkomsten in mei worden gepresenteerd. De conclusies moet leiden tot
een Visie Toerisme en Recreatie, een meerjarig beleidsplan om deze sector aan te
zwengelen. Het college heeft groei op het
gebied van toerisme en recreatie benoemd
als speerpunt in haar beleid.
De visie wordt opgesteld in overleg met inwoners, ondernemers in de sector, andere
overheden en belangenorganisaties. Het
stuk wordt voorzien van een uitvoeringsplan. Verantwoordelijk wethouder Theo
de Vries: ,,Mede door de coronacrisis zien
we dat het binnenlands toerisme groeit.
Daar moeten we op inspelen. Toerisme en
recreatie kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de economie en de leefbaarheid. We hebben hier ongekende mogelijkheden liggen. Die willen we optimaal
gebruiken.”

Het is deze week de ‘Week van de Lieve Briefjes’.

NOORD-GRONINGEN - Het is momenteel in Groningen
de Week van de Lieve Briefjes. De actie duurt nog tot en
met vrijdag. De opzet is simpel: stuur iemand een briefje met een lieve tekst. Het kan gaan om een lief briefje
voor de buurvrouw, een goede vriend, maar ook voor
een onbekende. Wie mee wil doen, kan gratis speciale
ansichtkaarten afhalen. Ze zijn iverkrijgbaar in de bibliotheken en bij de Albert Heijn-supermarkten in Winsum en Uithuizen. De kaarten zijn ook te bestellen op
www.weekvandelievebriefjes.nl.
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Sport

Hergen Balkema
blijft altijd
een Stedumer
,,Je bent en blijft een Stedumer.’’ Dat zegt Hergen Balkema, tegenwoordig woonachtig in de stad Groningen. Hij
voetbalt nog steeds in het derde elftal van de vv Stedum
en maakt sinds 2015 deel uit van het bestuur van de
voetbalvereniging in zijn geboortedorp.
door Johan Staal
Hergen Balkema startte zijn voetballoopbaan op zevenjarige leeftijd in de jeugd van vv Stedum. ,,In
mijn periode als jeugdspeler was
ik een snelle linksbuiten. Mijn
snelheid was mijn wapen en later
bij de senioren zette trainer Jos
Jansen op de Haar me dan ook
voorin op een plek waar ik letterlijk goed uit de voeten kon. Jos
was een trainer die er voor zorgde
dat we als team heel erg fit waren,” herinnert Balkema zich. Op
zestienjarige leeftijd debuteerde
hij als invaller in het eerste elftal.
,,Dat was toen nog sporadisch
maar op mijn achttiende werd ik
echt basisspeler. In het eerste elftal speelde ik toen met onder anderen Robert Freese en André
Swieringa. André was de man van
de steekpass waar ik met mijn
snelheid vaak dankbaar van wist
te profiteren.”

Geen kampioen
Ondanks de prima samenwerking

tussen het duo Balkema-Swieringa
had Stedum in die periode geen
ploeg die een kampioenstitel of
promotie in de wacht kon slepen.
,,Wij kwamen een paar jaar na de
lichting met Menko Swieringa en
Wim van Zanten als sterkhouders.
Dat was toch een wat andere lichting dan wij hadden. Wim en Menko hadden niet misstaan in ACV,
Appingedam of andere topclub
binnen het amateurvoetbal. Het
hoogste dat wij wisten te bereiken,
was de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse. Pas in
het seizoen 2009-2010 kwam daar
toch nog verandering in. Voor dat
seizoen had de KNVB een versterkte promotieregeling ingevoerd. Op 37-jarige leeftijd speelde ik toen nog een paar duels met
het eerste elftal mee in een seizoen
waarin we op een zesde plaats eindigden. Dat was voldoende voor
promotie naar de vierde klasse. Ik
weet nog goed dat we toen op de
platte kar door Stedum zijn gegaan, iets dat met zesde plaats best
een beetje ludiek was”, aldus de
breed lachende Balkema.

Inmiddels voetbalt Balkema al
weer een groot aantal jaren in het
derde elftal van de Stedumers. ,,In
het derde voetbal ik met de teamgenoten van mijn jeugd. Tot het
coronavirus uitbrak, was ook Wim
van Zanten met regelmaat van de
partij. Hij liet zien het scoren nog
niet verleerd te zijn. Met Stedum 3
stonden we er in maart heel goed
voor in de strijd om het kampioenschap. Wanneer we nog een duel
hadden gewonnen, waren we zo
goed als zeker kampioen geweest.
Helaas was het coronavirus toen
spelbreker.’’
Hergen Balkema maakt sinds 2015
ook deel uit van het bestuur van
Stedum. ,,Ik voel mij nog steeds
verbonden met de club waar het
voor mij ooit begonnen is. Rond
mijn dertigste heb ik nog wel twee
jaar gespeeld bij Omlandia in Ten
Boer, mijn toenmalige woonplaats.
Omlandia is een prima vereniging,
mijn zoon Tristan voetbalt er in de
O19-1, maar mijn gevoel lag toch
meer bij het kleinere en knussere
Stedum. Er is hier geen horecagelegenheid meer en dat zorgt voor
een andere sfeer in een kantine.
Dat missen we nu, net zoals we als
vereniging de inkomsten uit de
kantine enorm missen. Gelukkig
hebben we nog wat vet op de ribben en heeft er niemand opgezegd,
ook nu er niet gevoetbald kan wor-
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Hergen Balkema woont in de stad Groningen maar blijft een echte Stedumer (foto Ronnie Afman).

den. Op de bestuursvergadering
van 11 januari kregen we zelfs te
horen dat er een toename van het
aantal leden is. Dat is erg goed
nieuws voor een vereniging als Stedum, die ieder lid goed kan gebruiken.’’

Respect
Volgens Balkema is bij Stedum iedereen lid van de vereniging en
niet van een enkel team, een verschijnsel dat bij grotere clubs wel
bestaat. ,,Er zijn veel spelers binnen Stedum die al meerdere keren
afscheid van het eerste elftal hebben genomen. Ze gaan naar een lager team, maar als er een beroep
op ze wordt gedaan voor een tijdelijke rentree, dan wordt daar nooit
negatief op gereageerd. Zo zijn de
laatste jaren Andries de Vries,

Klaas Lubbers, Bard Dekker en
Boelie de Sturler nog met regelmaat in het eerste elftal teruggekeerd. Daarvoor moet je respect
hebben.’’
Wanneer de naam van doelman De
Sturler valt, begint zijn teamgenoot te lachen. ,,Jaren geleden
voetbalde Boelie bij Omlandia in
Ten Boer. Door wat ‘praatwerk’
hebben we hem toen overgehaald
om naar Stedum te komen en hij is
vervolgens nooit meer weggegaan.
Ondertussen woont Boelie in Middelstum, maar hij is bij ons blijven
spelen. Dat geldt trouwens voor
veel meer spelers. Ze wonen ergens anders, maar zijn het zwartgeel van Stedum trouw gebleven.”
Balkema hoopt dat wanneer er
weer gevoetbald mag worden, het
eerste elftal wat sportieve stappen

gaat maken. ,,Toen het seizoen
2019-2020 werd afgebroken, stond
het eerste op een dertiende en
voorlaatste plaats. Voor dit seizoen
waren de verwachtingen wat hoger, omdat we er een aantal versterkingen bij hadden gekregen.
Helaas lag ook dit seizoen de competitie al heel snel stil, zodat we
nog niet echt hebben kunnen zien
of het team ook progressie heeft
gemaakt. Dat zou wel mooi zijn,
want de degradatie in het seizoen
2017-2018 was wel een heel triest
gebeuren. Door het terugtrekken
van SGV en teams die het in de
slotfase van de competitie wat af
lieten weten, kwamen we toen in
de nacompetitie terecht en volgde
degradatie.’’
Balkema is tegenwoordig linksback en nog niet van plan om te

stoppen. ,,Natuurlijk gaan de jaartjes tellen en helemaal wanneer de
trainingsintensiteit wat afneemt.
Maar het spelletje en het randgebeuren zijn nog te leuk om op mijn
leeftijd, ik ben nu 47 jaar, te stoppen.’’
Naast voetbal heeft Balkema nog
een tweede sportieve hobby, wielrennen. ,,Ik werk bij Enexis en
werkte voor het coronavirus al een
paar dagen thuis. Dat is nu alleen
maar meer geworden. Dan is het
wel fijn om af en toe even je racefiets kunnen pakken voor een
tocht van een kilometer of vijftig.
Toch hoop ik dat ik snel weer voor
een training of wedstrijd naar Stedum mag rijden en dat we de ellende van het coronavirus achter
ons kunnen laten’’, besluit Balkema.

Klaas van der Ploeg:
een echt voetbaldier
,,Waar blijft de tijd?’’ Het is de eerste opmerking van de
nu 58-jarige Klaas van der Ploeg als hij door zijn plakboeken bladert. Ze vertellen het verhaal van een echt
voetbaldier dat nu alweer ruim 50 jaar met veel plezier
actief is in het amateurvoetbal. En het einde is nog niet
in zicht, zo wordt duidelijk uit de woorden van Van der
Ploeg, op dit moment hoofdtrainer van Eenrum.
I Veilig

sociaal contact. Het kan met video-etentjes (foto Inge Pont).

Video-etentje helpt
tegen corona-isolement
NOORD-GRONINGEN - Gezellige video-etentjes zijn het nieuwe middel tegen isolement in
coronatijd. De Stichting Eet
Mee organiseert daarom van 22
tot en met 24 januari een landelijk Eet Mee Video-etentjes
Weekend.
Eet Mee is een platform van mensen die graag anderen ontmoeten,
die houden van een goed gesprek
en van lekker eten. De stichting
startte met z’n activiteiten in de regio Utrecht waar inmiddels al
10.000 mensen hebben deelgenomen aan een video-etentje. Het
succes krijgt nu een landelijk vervolg.

voor een virtueel etentje met een
groepje mensen. Bevalt het goed,
dan kan men via het Eet Mee platform ook eigen matches maken.
De deelnemers koken iets lekkers
voor zichzelf, dekken hun tafel gezellig en trekken iets leuks aan.
Het voelt daardoor toch een beetje
als een uitje. De laptop of tablet
wordt op tafel gezet, inloggen en
het video-etentje kan beginnen.
Volgens Eet Mee trekken de eten-

tjes allerlei mensen aan: van studenten tot ouderen, van expats tot
vluchtelingen. ,,Het is leuk om in
deze tijd, waarin ik veel thuis zit,
gezellig te kletsen en nieuwe mensen te ontmoeten. Zo voelt het toch
alsof je even niet thuis bent’’, aldus een van onze deelnemers.
Aanmelden voor het Video-etentjes Weekend kan op de website
van Eet Mee, www.eetmee.nl. Dit
kan tot 20 januari en is gratis.

,,Hoewel ik in Uithuizermeeden
ben geboren, is het voetballen voor
mij in Uithuizen begonnen. We
verhuisden al snel naar de Fivelingoweg in Uithuizen, waar ik ook
mijn jeugd heb doorgebracht. Als
voetballer ben ik bij Noordpool begonnen en dat was direct als doelman. Dat was ergens niet vreemd,
want mijn vader was vroeger ook
doelman geweest. Ik was zeven
jaar en in mijn eerste seizoen werden we direct met de E-junioren
kampioen. De leiders en trainers
van toen waren Theo Hilbert en
Pieter Heun. In dat team voetbalde ook mijn broer Dado, waar ik
buiten de clubtrainingen uiteraard
ook veel mee voetbalde. Ik heb
trouwens nooit de intentie gehad

om veldspeler te worden, al heb ik
als B-junior nog wel een paar
maanden als spits gespeeld. In die
periode brak ik namelijk mijn pols
en toen leek het iedereen verstandig om die breuk goed te laten herstellen. En dus kwam ik in de A2
voorin te staan. Wat mij verder
van die periode is bijgebleven, is
dat ik op 13-jarige leeftijd al keepertraining kreeg van Zoltan Mraz.
Die was toen jeugdtrainer bij
Noordpool en Zoltan vond het belangrijk dat er ook aandacht aan
de keepers werd geschonken. Van
de trainingen van Zoltan heb ik
echt veel geleerd”, aldus de ouddoelman.
Ook met de A-junioren van Noordpool werd Klaas van der Ploeg
kampioen. ,,Dat was echt een goed
elftal met spelers als de later naar
Veendam vertrokken Rien Hut,

Een van de vier
Op 18-jarige leeftijd werd de lange
doelman een van de vier keepers
die voor de eerste twee teams in
aanmerking kwamen. Cor Wit was
op dat moment de nummer één in
de rangorde. ,, Ik had daar op dat
moment niet heel veel moeite mee,
omdat ik in die periode in militaire
dienst ging. Ik had naast het voetbal nog een tweede hobby, namelijk het bespelen van een trompet.
Als dienstplichtig militair kwam ik
daarom bij het Trompetterkorps
der Artillerie. Je snapt dat dit natuurlijk een geweldige periode
werd met uitstapjes naar binnenen buitenland. Het voetballen
kwam even op een laag pitje te
staan. Na mijn diensttijd keerde ik
weer terug bij Noordpool en ging
ik in Groningen bij Philips werken.
Ik werd toen doelman van het
tweede elftal van Noordpool, wat
het A-elftal van voor mijn diensttijd was. We beleefden toen een
mooie periode met Joep de Vreeze
als elftalleider en Jan Hulshof als
trainer.’’
In het seizoen ’85-’86 kreeg Cor
Wit in december een rode kaart en
hij werd voor vier duels geschorst.
Van der Ploeg nam zijn plaats onder de lat in en bleef eerste keus.
Toen hij bij aanvang van het nieuwe seizoen toch weer naar het
tweede ging, had de doelman daar
moeite mee. ,,Ik was best ambitieus en kon die actie ook niet plaatsen. Ik besloot toen om overschrijving naar Hunsingo aan te vragen.
Daar had ik wat contacten en via
een verhuisconstructie kon ik in
augustus de overstap naar Hunsingo maken. In overleg met trainer
Jan Postma begon ik in het tweede
elftal, maar na drie duels werd ik
gevraagd voor het eerste elftal en
werd ik de vaste keus. Dat was
trouwens in een elftal met prima
voetballers zoals Ard Torrenga,
Jaap de Haan, de broertjes Visser,
Albert Marrink, Jan Roggeveld en
niet te vergeten Kees Lantink. Dat
was wel de beste speler waar ik
mee heb samengespeeld. Verder
was het bijzonder dat wij op de
trainingen fanatieker waren dan in
de wedstrijden. Op de trainingen
vlogen de vonken eraf, maar op de
zondag sloop er vaak een stukje
gelatenheid in het team’’, aldus de
Winsumer.

Nu de lockdown met drie weken
verlengd is, krijgen steeds meer
mensen het gevoel dat de muren
op hen afkomen en dat hun leven
stilstaat. Voor iedereen die graag
een ander verhaal wil horen of gewoon even gezellig met iemand wil
kletsen, organiseert Eet Mee het
Video-etentjes Weekend. Na aanmelding maakt Eet Mee een match

Bijna 4.000 mensen
overleden in 1e week
NOORD-GRONINGEN - In de eerste week van dit jaar zijn er bijna
4.000 mensen overleden. Dat zijn
650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de
laatste week van 2020 (28 december tot en met 3 januari) stierven
ruim 4.000 mensen, bijna 800 meer
dan verwacht. In heel 2020 overleden bijna 169.000 mensen, ruim
15.000 meer dan verwacht. Dat
meldt het CBS op basis van de
voorlopige sterftecijfers per week.
Sinds week 39 is de wekelijkse
sterfte hoger dan verwacht. In de
tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met de eerste
week van 2021 iets meer dan
56.000 mensen, 8200 meer dan
men in deze periode zou verwachten.

door Johan Staal

Ike Bisschop en Nanko Bos. Wat
Nanko betreft, zie ik zijn kwaliteiten terug bij zijn zoon Mark. Nanko was niet alleen snel, maar kon
ook gewoon goed voetballen.”

Trainersvak

I

Klaas van der Ploeg haalt herinneringen op (foto Ronnie Afman).

Na het seizoen ’91-’92 zette Van
der Ploeg een punt achter zijn
loopbaan als doelman. ,,Ik had in
1980 al mijn diploma voor jeugdtrainer gehaald en wilde graag verder in het trainersvak. De combinatie van keeper bij het eerste,

jeugdtrainer bij Hunsingo, de TC3cursus volgen en je dagelijkse
werk was niet te doen. Daarom
heb ik ervoor gekozen om verder
te gaan als jeugdtrainer. Uiteindelijk heb ik nog regelmatig bij het
eerste elftal onder de lat gestaan
wanneer mijn opvolger Harry Anjewierden, die ook over was gekomen van Noordpool, geblesseerd
was. Dat heb ik uiteindelijk tot ’98
volgehouden, maar toen was ik er
klaar mee. Ik was toen al vier seizoenen hoofdtrainer bij Corenos
en na vijf jaar Roodeschool werd
ik voor het seizoen 1999-2000 trainer van Hunsingo. Ik werd trainer
van een selectie met jongens waar
ik nog mee gespeeld had en die
een beetje aan het afbouwen waren. Na dat seizoen werd mijn trainerscarrière soms onderbroken
door mijn werkzaamheden bij Philips. Dan waren er projecten die
het nodige aan tijd vroegen en dat
was niet te combineren met het
hoofdtrainerschap van een voetbalclub.

Ziekte
Ook door ziekte is er een periode
geweest dat voetbal ineens niet
meer zo belangrijk was voor Klaas
van der Ploeg. In de zomer van
2016 werd hij met kanker geconfronteerd. ,,Dat was een enorme
klap. Ik was toen trainer bij FC
LEO. Gerke Kersaan heeft het
toen overgenomen. Nog steeds
kijk ik met een fijn gevoel terug
op hoe men in Leens toen met
mijn situatie is omgegaan en de rol
van Gerke daarin. Toen ik weer
aan de beterende hand was, stonden we op een gegeven moment
samen op het trainingsveld. Vervolgens ben ik in 2018 het derde
elftal van vv Winsum gaan trainen
en merkte ik dat ik het trainersvak
nog steeds leuk vond. Toen ik las
dat Eenrum voor het seizoen 20192020 een hoofdtrainer zocht, heb
ik daarop gesolliciteerd. En met
succes. Ik ben weer bij een warme
club terecht gekomen. Eenrum zet
ook sportief gezien stappen, maar
helaas hadden we de pech dat er in
2019 een aantal spelers vertrok of
helemaal stopte. Daardoor was de
vierde klasse te hoog gegrepen en
na een vrijwillige degradatie doen
we het nu in de vijfde klasse met
een jonge selectie. Helaas blijft
het ook in Eenrum voorlopig bij
trainen, maar uiteraard hopen we
snel op meer.’’
Klaas van der Ploeg is naar eigen
zeggen nog steeds niet klaar met
het werk als trainer in het amateurvoetbal. ,,Als trainer moet je
niet de illusie hebben dat je spelers echt beter gaat maken. Je
kunt wel proberen om te zorgen
dat ze als team gezamenlijk een
taak uitvoeren. Zolang ik het gevoel heb dat mij dat nog lukt, blijf
ik nog wel even actief binnen de
voetbalsport.”
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Jaarwisseling landelijk
’beheersbaar’ verlopen

Waterbedrijf werkt in
Eenrum aan de toekomst
EENRUM - Waterbedrijf Groningen is volop bezig met de renovatie van het distributiepompstation (DPS) Eenrum. In
de komende maanden wordt
deze locatie klaargemaakt voor
de toekomst.
Via de installatie in Eenrum levert
Waterbedrijf Groningen sinds
1964 jaarlijks circa een half miljoen kuub drinkwater aan haar
klanten in het noordwesten van de
provincie Groningen. Het drinkwater is afkomstig vanaf de productielocatie Nietap. De kelders van
DPS Eenrum worden ’s nachts gevuld, en overdag wordt dit water
naar de regio Noordwest-Groningen gedistribueerd. Om ervoor te
zorgen dat de drinkwaterlevering
via dit distributiestation ook in de
toekomst gegarandeerd is, wordt
deze nu vernieuwd. ,,Daarbij gaat
het om slim en innovatief renoveren, met oog voor duurzaamheid en
de toekomst, zodat Waterbedrijf
Groningen kan blijven voorzien in
een goede betrouwbare watervoorziening, tegen zo laag mogelijke
kosten’’, aldus het waterbedrijf in
een verklaring.
De renovatie en technische aanpassing van DPS Eenrum moeten
zorgen dat het waterbedrijf opgewassen is tegen aanhoudende pieken in de watervraag tijdens lange
warme zomers, zoals die zich in de
afgelopen drie jaar voordeden. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie

I

Friso Civiel, Stork en Rook.
In september is begonnen met de
klus. Via een gestuurde boring is
er een extra leiding aangelegd om
straks het tegelijk vullen en leveren van water mogelijk te maken.
Verder worden de oude leidingen
verwijderd en nieuwe gelegd, inclusief nieuwe doorvoeren door de
kelderwanden. Ook wordt het gebouw zelf flink onder handen genomen en inpandig worden de
werktuigbouwkundige, elektrische
en besturingsinstallaties compleet
vervangen. Dit alles wordt bewust
in deze periode van het jaar uitgevoerd, omdat de watervraag nu
overdag en ’s nachts het laagst is
ten opzichte van de overige maanden in het jaar. Op het programma
staan verder nog onderhoudswerkzaamheden buiten op het terrein
en de installatie van zonnepanelen. De hiermee opgewerkte energie voorziet straks in circa 45 procent van de elektriciteitsbehoefte
van DPS Eenrum.
Binnenkort wordt de nieuwe transportleiding aangesloten op het bestaande leidingnet. Hierdoor hebben inwoners in het noordwestelijke deel van gemeente Het Hogeland kans op minder waterdruk in
de avond en nacht van 25 januari
20.00 uur tot 26 januari 8.00 uur en
er is kans op troebel water. Klanten die mogelijk met de lagere waterdruk te maken ontvangen hierover een e-mailbericht. Meer informatie is ook te vinden op waterbedrijfgroningen.nl/eenrum.

De situatie op dit moment bij het distributiepompstation.

NOORD-GRONINGEN - Hoewel
de burgemeesters Gerard Beukema (Eemsdelta) en Henk Jan
Bolding (Het Hogeland) zich
onlangs niet al te positief hebben uitgelaten, is de jaarwisseling van 2020-2021 landelijk gezien ‘beheersbaar’ verlopen.

F16’s boven de wolken. Ze worden gefaseerd opgevolgd door de F35, die vooral in het noordelijke
luchtruim moet gaan oefenen (foto Defensie).

Er waren minder geweldsincidenten, minder vuurwerkslachtoffers
en meer meldingen van overlast
ten opzichte van een jaar eerder.
Dankzij goede voorbereiding en
adequaat optreden van politie en
hulpdiensten zijn grote excessen
uitgebleven. Het hoofddoel van
het tijdelijk vuurwerkverbod om
tijdens de jaarwisseling de zorg
niet extra te belasten, is bereikt.
Dat blijkt uit het Landelijk beeld
jaarwisseling 2020-2021 dat minister Grapperhaus van Justitie en
Veiligheid en staatssecretaris Van
Veldhoven van Infrastructuur en

Waterstaat maandag naar de
Tweede Kamer hebben gestuurd.
Door de coronamaatregelen en het
tijdelijk vuurwerkverbod was het
een oud en nieuw onder bijzondere omstandigheden.
Dankzij de inzet van de hulpdiensten en de vele Nederlanders die
zich aan de coronaregels hebben
gehouden, is volgens het kabinet
de jaarwisseling beheersbaar verlopen. Het aantal vuurwerkslachtoffers is in vergelijking met de eerdere jaarwisseling met 70 procent
gedaald. Dit betekent dat het doel
van het tijdelijke vuurwerkverbod, het ontlasten van de zorg, is
behaald.
Verder waren deze jaarwisseling
fors meer agenten aan het werk.
Daar waar een kleine groep toch
voor ernstige overlast heeft gezorgd met geweld, vuurwerk en
door auto’s in de brand te steken,
is door adequaat optreden van de
politie en hulpdiensten erger voorkomen.

Bijzondere jaarwisseling

Uitbreiding van militair
luchtruim in het Noorden
NOORD-GRONINGEN - Defensie wil een groter deel van
het luchtruim boven Noord-Nederland aanwijzen als militair oefengebied. Met name de nieuwe generatie jachtvliegtuigen zoals de F35 moet hier kunnen oefenen.
Dit staat in de zogenaamde Luchtruimherziening die vorige week
gepubliceerd is door minister Cora
van Nieuwhuizen (Infrastructuur
en Waterstaat) en staatssecretaris
Barbara Visser (Defensie). Het
gaat om maatregelen die vanaf
2023 worden ingevoerd.
Door de uitbreiding van het bestaande militaire oefengebied in
het noorden van Nederland kan
een oefengebied in het zuidoostelijke deel komen te vervallen. Dit
wordt dan in gebruik genomen
voor het civiele luchtverkeer. Defensie wil het noordelijke luchtruim onderdeel maken van een
grensoverschrijdend oefengebied

met Duitsland.
Aanleiding voor de veranderingen
is het feit dat het steeds drukker
wordt in het Nederlandse luchtruim. Zo moet er ook ruimte gemaakt worden voor militaire dro-

nes. Daarom moet efficiënter met
de ruimte omgegaan worden. De
veranderingen beiden volgens Defensie tevens de mogelijkheid milieuvriendelijker te opereren.
Door vooral het Noorden te gebruiken voor militaire vluchten en de
rest van Nederland voor de burgerluchtvaart, ontstaan kortere ‘snelwegen’ in de lucht en kortere routes van en naar de luchthavens. Dit
zorgt voor minder brandstofver-

bruik en CO2- en stikstofuitstoot.
Door sneller te klimmen en te dalen neemt ook de hinder op de
grond af, zo stelt Defensie. Dit
wordt ondersteund door onafhankelijke milieueffectrapporten die
gemaakt zijn.
Tegen de voorgestelde luchtruimherziening kunnen nog zienswijzen
worden ingebracht. Als deze procedure is doorlopen, dan volgt de invoering stap voor stap vanaf 2023.

De ervaringen die zijn opgedaan
tijdens deze jaarwisseling worden
meegenomen in voorbereidingen
voor komende vieringen van oud
en nieuw. De omstandigheden deze jaarwisseling waren bijzonder
door het tijdelijke vuurwerkverbod, de andere coronamaatregelen
en dat er bijvoorbeeld geen vuurwerkshows of andere oud en
nieuw-vieringen mogelijk waren,
die door gemeenten in eerdere jaren succesvol werden gefaciliteerd
om ongeregeldheden tegen te
gaan.
Op de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen en huisartsenposten hebben zich 70 procent
minder vuurwerkslachtoffers gemeld ten opzichte van de voorgaande jaarwisseling.
De brandweer is bijna 4.000 keer
ingezet, ruim 10 procent minder
dan de vorige jaarwisseling
Het aantal incidenten met een geweldscomponent is met bijna 25
procent afgenomen. Grote excessen zijn vrijwel niet voorgekomen.
De politie registreerde wel meer
meldingen van overlast door jeugd
en geluidshinder dan gemiddeld
genomen de afgelopen vier jaar.
Door de politie zijn een kwart minder aanhoudingen verricht en bij
het Openbaar Ministerie zijn minder verdachten aangeleverd.
De totale hoeveelheid inbeslaggenomen vuurwerk in het jaar 2020
is verdubbeld.

Amigo in
Uithuizen wordt
Fieten Olie

Zo moet het uiteindelijk worden.

UITHUIZEN - Het Amigo-tankstation op de hoek van de Kwekersweg en de Industrieweg in
Uithuizen is in andere handen
overgegaan. Fieten Olie heeft
dinsdag bekend gemaakt dat
het Amigo-tankstation de 44e locatie van het bedrijf wordt. Binnenkort zal dit station op de locatie van Vakgarage Bol van de
Fieten Olie-kleuren worden
voorzien. Het is de enige Fietenlocatie in Noord-Groningen.
Men is wel in Oost-Groningen,
de stad en het Westerkwartier
te vinden.

Verhildersum kiest winnaars
LEENS - Landgoed Verhildersum heeft de winnaars bekend gemaakt van de Winterwedstrijd die in
de kerstvakantie georganiseerd is. Het ging om een knutselwedstrijd. De inzending van Mia, Anno,
Vera en Otto Zwerver uit Loppersum (foto) werd als de beste beoordeeld. Zij namen een waardebon in
ontvangst voor een ontdekkingstocht in de omgeving van Landgoed Verhildersum: ‘De Schat van Van
Starkenborgh’.

Duik in de

ZEE VOL VERHALEN

Het bekijken van oude foto’s leidde tot een van de winnende verhalen.

Groninger familieverhalen
beschikbaar als luisterboek
NOORD-GRONINGEN - Een
aantal Groninger familieverhalen is sinds kort via internet te
beluisteren. Een van de schrijvers is Nane van der Molen uit
Leermens.
Biblionet Groningen organiseerde
eind vorig jaar de schrijfwedstrijd
Familieverhalen. Men deed dat in
het kader van de leescampagne Nederland Leest. Van de drie winnende verhalen zijn luisterboeken gemaakt, die voor iedereen via Spotify te beluisteren zijn.
Trees Roose uit Haren is een van
de winnaars. Zij schreef Het zusje,
een verstild verhaal over een dramatisch familiegeheim. De jury
van de schrijfwedstrijd kreeg er

tranen van in de ogen. Roose raakte geïnspireerd tijdens het uitzoeken van oude foto’s. ,,Ik kwam een
portretje tegen dat mijn moeder
zeer dierbaar was en dacht: niemand die ooit meer aan dit kindje
denkt. Ik wilde haar verhaal vertellen. Het is een monumentje voor
dit vroeggestorven zusje geworden.’’
Het verhaal Thuis van Nane van
der Molen trof de jury vooral vanwege de sfeervolle schets van de
ruimte en de prachtige zinnen. Het
gaat over een man die na jaren in
het Westen terugkeert naar zijn
Groningse roots. De derde winnaar, Annette Akkerman uit
Maarssen, schetst in haar korte
verhaal
in
rake
zinnen

de moeilijke keuze van haar grootmoeder. ,,Aangrijpend in al z’n
eenvoud’’, vindt de jury.
Ruim 40 deelnemers stuurden een
verhaal in. De jury, bestaande uit
Sanne Meijer (historica en auteur),
Rachel van den Hoogen (bestuurder Biblionet Groningen) en Erik
Hulsegge (journalist), was overdonderd door de hoge kwaliteit én
de grote variatie aan onderwerpen.
,,De verhalen waren allemaal zo
verschillend: heftig, ontroerend,
verstild. Het thema maakte ook
dat de verhalen heel dichtbij komen. Veel deelnemers werden
geïnspireerd door anekdotes die in
hun eigen familie al jaren worden
doorverteld. Dat maakte het heel
intiem’’, aldus juryvoorzitter Sanne
Meijer.

Stikstofcrisis heeft
Seaports hardst geraakt

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

EEMSHAVEN - De stikstofcrisis heeft Groningen Seaports
harder geraakt dan de coronacrisis. Ondanks de bereidwilligheid van de provincie Groningen om tot een oplossing te komen voor de industrie, is het
einde van de stikstofcrisis volgens CEA Cas König nog niet
in zicht.
,,Er is bij bedrijven volop belangstelling voor vestiging in de Eemshaven of Delfzijl in verband met
de groene producten en utiliteiten,
maar door de onduidelijkheid rond
vergunningen stellen ze investeringen uit. Op dit moment liggen er
voor 2,9 miljard euro investerin-

gen op de plank in ons gebied. Investeringen die bovendien 1300 directe banen op kunnen leveren.
Nagenoeg al deze projecten zorgen
voor een vergroening van onze industrie. Daarom wachten we met
smart op een oplossing, zoals een
landelijke stikstofbank waar je
stikstofrechten kunt kopen. Dat is
nodig, want we hebben veel bedrijven die van start willen en die
daarvoor een geringe stikstofruimte nodig hebben”, aldus Köning.
Ondanks de corona- en stikstofcrisis besloot Groningen Seaports afgelopen zomer om ‘up-front’ 25
miljoen euro te investeren in Bedrijventerrein Heveskes in Delfzijl. König: ,,Wij wenden de eenmalige inkomsten als gevolg van

grondverkoop in deze onzekere tijden bewust aan voor investeringen
in onder meer openbare infrastructuur en utiliteiten. Investeringen
om onze terreinen klaar te hebben
als de markt ook zover is. Deze investering in het gebied Heveskes
is een impuls voor de werkgelegenheid, energietransitie in het algemeen en duurzame economische
activiteiten in Delfzijl in het bijzonder.”
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

