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LOPPERSUM - De gemeenteraad van Loppersum heeft
maandagavond tijdens de digitale raadsvergadering be-
sloten welstandsluw bouwen in de hele gemeente toe te
staan. Wel zijn er enkele uitzonderingen, zoals karakte-
ristieke panden, karakteristieke gebieden, beschermde
dorpsgezichten, wierden, zones rondom de wierden en
agrarische bedrijven. Ook zijn de regels wat aange-
scherpt. Het besluit is genomen op basis van ervaringen
met een tweetal pilots: Over de Wijmers in Loppersum
en Middelstum-Zuidrand. 

,,Er was duidelijk behoefte om de
teugels wat te laten vieren, maar
mogelijk zijn we iets te ver doorge-
schoten”, concludeerde Bé Prins
namens de ChristenUnie. ,,De re-
ac ties van de bewoners van Over
de Wijmers zijn dan ook begrijpe-
lijk. Het zal nu iets strakker gaan
en met meer oog voor aanpassing
aan de woningen in de wijk.”
Zoals gemeld is er met name door
de eerste bewoners van Over de
Wijmers fel gereageerd op het wel-
standsluw bouwen in hun omge-
ving. ,,Wij hadden daar een ander
beeld bij”, bekende Hans Warink

namens Lokaal Belang Eemsdelta.
,,Je moet toch kunnen zien of het
om een huis, een kubus of een be-
drijfspand gaat.”
,,We zijn destijds niet over één
nacht ijs gegaan”, stelde Bert Jan
Huizing (VVD). ,,Maar misschien
was het niet genoeg. De huizen in
Over de Wijmers staan in een
apart hoekje. Je kunt het mooi vin-
den of niet. Dat is een kwestie van
smaak. En of ze passen in een ge-
bied is subjectief. Het nieuwe
voorstel lijkt nu redelijk dichtge-
timmerd.”

Arend Laning (CDA) denkt dat er
misschien ‘iets teveel vrijheid’ is
gegeven aan de kavelkopers. ,,Dat
sommigen daar met andere ogen
naar kijken, is begrijpelijk. Toch
heb je ook nu in de dorpen een
grote variatie aan woningen en
sommige zijn zelfs beschermd
dorpsgezicht.”
Chris Bultje (PvdA) opperde om
de wijk Over de Wijmers nu ver-
der uit te sluiten van het welstand-
sluw bouwen. ,,Zo los je een hoop
problemen op.” Dat was koren op
de molen van Warink. ,,Doe het al-
leen op plekken waar het past”,
riep hij het college op. 
Daar ziet het college echter niets
in, zo liet wethouder Pier Prins we-
ten. ,,Er is teveel vrijheid geweest,
dat klopt. Dat is de reden dat we
nu wijzigingen hebben aange-
bracht. We hebben zeker geluis-
terd naar de opmerkingen in de
zienswijzen. Het college staat in
principe altijd open voor een ge-
sprek, maar er zijn geen wijzigin-
gen meer te verwachten. Deze aan-
pas singen komen tegemoet aan de
bezwaren van de bewoners.”

In Loppersum zijn in Over de Wij-
mers vijf kavels aangewezen voor
welstandsluw bouwen en die zijn
alle vijf benut. In Middelstum-
Zuidrand ging het om vier kavels,
waarvan een nog niet bebouwd is. 
Uiteindelijk besloot de raad in te
stemmen met het voorstel. ,,Op de
ingeslagen weg dapper voor-
waarts”, riep Leo van Esch na-
mens GroenLinks uit. De drie le-
den van Lokaal Vooruit Eemsdelta
stemden tegen. Zij wilde het voor-
stel aanhouden tot de september-

vergadering, maar daar ging bur-
gemeester Hans Engels niet in
mee. ,,Ik heb geen argumenten ge-
hoord waarom dat zou moeten.”

Chris Bultje was solidair met Lo-
kaal Belang Eemsdelta en stemde
als enige PvdA-er ook tegen het
voorstel. 
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Herinrichting
van haven 
in Huizinge
HUIZINGE - Het college van de
gemeente Loppersum heeft be-
sloten de herinrichting van het
haventje in Huizinge te gunnen
aan de firma Heuvelman Ibis.
Dit bedrijf was met 235.000 eu-
ro exclusief BTW de laagste in-
schrijver van de meervoudige
onderhandse aanbesteding. 

Ravage door alcorijder
GARNWERD - Op de Hunze-
weg in Garnwerd heeft dins-
dagavond een ongeluk plaats-
gevonden. Een automobilist
botste hard tegen een gepar-
keerde auto, die daardoor zo’n
vijf meter verderop in de bos-
jes belandde. 

De jongeman werd nagekeken
door ambulancepersoneel, maar
bleek geen letsel te hebben. Na
een blaastest van de politie bleek
dat de man alcohol had genuttigd.
Hij is daarop aangehouden en
meegenomen naar het politiebu-
reau, waar ook nog een drugstest
afgenomen werd.  De bestuurder
verklaarde dat hij moest uitwijken
voor een tegenligger. Niemand
kon dit verhaal echter bevestigen.
Buren verklaarden zelfs dat ze
geen remgeluid gehoord hadden

en agenten hebben geen enkel
remspoor gevonden. Beide auto’s
raakten zwaar beschadigd en zijn
afgesleept. De eigenaren van de
geparkeerde auto zouden binnen-
kort op vakantie gaan. Zij gaan
proberen een vervangende auto te
regelen. 

De ravage in Garnwerd (foto Ingmar Vos).

Uithuizen krijgt nieuw
woonzorgconcept bij De Tille
UITHUIZEN - De zorgorganisa-
ties Noorderzorg, Cosis en Len-
tis hebben de handen ineen ge-
slagen om op het terrein van
Lentis aan de Oude Tilsterweg
in Uithuizen een nieuw woon-
zorgconcept te realiseren.

Onder toeziend oog van wethouder
Mariëtte de Visser van de gemeen-
te Het Hogeland hebben de be-
stuurders dinsdag de samenwer-
kingsintentie ondertekend. De
wens  voor een  nieuwe woonzorg-
concept is ontstaan vanuit het Gro-
ninger  Zorg akkoord. In dit stuk
staan afspraken om ook in de toe-
komst dichtbij huis kwalitatief
goede zorg en behandeling te bie-
den  in het aardbevingsgebied.
Het woonzorgconcept wordt een
bijzondere plek waar wonen, ont-
moeten, welzijn, (verpleeg)zorg,
dagbesteding en dienstverlening

samenkomen. Noorderzorg, Cosis
en Lentis richten zich voorname-
lijk  op 24-uurszorg voor mensen
met een intensieve zorgvraag. De
wens  is om te komen tot een ver-
gaande samenwerking in onder
meer de nachtzorg, specialistische
kennis en facilitaire ondersteu-
ning.  

‘Toekomstbestendig’
Cosis-bestuurder Bert Hogeboom:
,,We willen toekomstbestendige
zorg bieden in nauwe verbinding
met de samenleving. Met dit nieu-
we woonconcept zetten we ook in
op zaken als innovatie en duur-
zaamheid. Onze wens is om hier-
mee bij te dragen aan leefbaar-
heid van de regio.’’
De komende maanden worden de
plannen verder uitgewerkt. Vol-
gens Geke Blokzijl, bestuurder van
Noorderzorg, worden er momen-
teel gesprekken gevoerd over hoe
verder invulling gegeven kan wor-
den aan een samenwerking.
,,Cliënten en omwonenden betrek-
ken we  bij de uitwerking van de
plannen en de invulling van het
terrein.’’

De zorgorganisaties zitten momen-
teel met de gemeente Het Hoge-
land om tafel om te kijken naar
een geschikte locatie. De wens is

Geke Blokzijl (Noorderzorg), Bert  Hogeboom (Cosis), wethouder Mariëtte de Visser en Arien Storm
(Lentis) zijn blij met het plan.

om dit nieuwe woonzorgconcept te
realiseren op het terrein van Len-
tis aan de Oude Tilsterweg. Dat is
een locatie die een veilige woon-
omgeving biedt en waar verbin-
ding met de samenleving kan ont-
staan. ,,Het nieuwe woonzorgcon-
cept biedt op die manier onder-
steuning aan bewoners bij de wijze
waarop zij zelf willen leven’’, aldus
Arien Storm, bestuurder van Len-
tis.

Auto met aanhanger over de kop

BREEDE - Op de N363, nabij het streekje Lutje
Marne tussen Rasquert en Breede, is maandag-
morgen een ernstig ongeval gebeurd. Een auto
met aanhanger sloeg over de kop en eindigde in
een naastgelegen stuk land. De bestuurder raak-
te gewond. Hij werd na een kort bezoek aan de

ambulance direct  en met spoed naar het zieken-
huis in Groningen gebracht. De auto raakte, net
als de aanhanger, zwaar beschadigd. Een ber-
gingsbedrijf heeft beide uit de sloot getakeld en
afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de toe-
dracht van het ongeval. Foto: Ingmar Vos. 

Hogeland denkt mee over
oplossing Onderdendam
ONDERDENDAM - De ge-
meente Het Hogeland denkt
mee met de provincie Gronin-
gen om een oplossing te zoeken
voor de verkeersoverlast waar-
mee de inwoners van Onder-
dendam de laatste jaren steeds
worden geconfronteerd.

Telkens als er elders in Noord-Gro-
ningen aan de weg wordt gewerkt,
ontstaan er in knooppunt Onder-
dendam problemen. Al het ver-
keer besluit dan via dat dorpje te
rijden en de smalle doorgaande
weg in de kom van Onderdendam
is daar niet op berekend.
CDA-er Kor Berghuis sprak hier
tijdens de gisteravond gehouden
raadsvergadering van Het Hoge-
land zijn zorgen over uit. ,,Het is
de laatste weken weer goed raak
in Onderdendam en de bevolking
is daar de komende tijd nog niet
van af. De N361 tussen Groningen
en Sauwerd wordt straks zes we-
ken afgesloten en dan zit Onder-
dendam weer in de ellende. Is het
college hiervan op de hoogte? Is
men in gesprek met de inwoners?
Dit moet opgelost worden, want
volgend jaar wordt er wel weer er-
gens in de omgeving aan de weg
gewerkt. Ik kom er zo nu en dan
ook langs en word er niet vrolijk
van.’’

Wethouder Eltjo Dijkhuis is het
met Berghuis eens. ,,Ik doe hier
dan ook een oproep aan een ieder
om niet naar Onderdendam te ko-
men. Het is daar veel te druk. We
zijn hier uiteraard van op de hoog-
te en zijn in gesprek met de inwo-
ners en de verkeerscommissie.
Maar dat is een zaak van de pro-
vincie. Het zijn hun wegen. We
hebben bij de provincie aange-
drongen op maatregelen. Na de zo-
mer hebben we  hier overleg met
de gedeputeerde over. In de tus-
sentijd hebben wij de verkeers-
commissie onze steun aangeboden.
Het plan is om gezamelijk op te
trekken. Maar het  blijft een te
kleine weg door een klein dorp.’’

PvdA-voorman Jan Willem Nan-
ninga voegde toe dat zijn fractiege-
noot Jaap Heres hoogstpersoonlijk
heeft geholpen het verkeer in goe-
de banen te leiden. ,,Hij stond me-
teen toen de problemen ontston-
den met een geel hesje op de brug

het verkeer te regelen. Ook heeft
hij wethouder Kristel Rutgers ge-
vraagd om met de inwoners in ge-
sprek te gaan.’’
Dat heeft Rutgers gedaan. ,,En dat
was een prettig en positief ge-
sprek. Deze inwoners zijn bereid
om met ons mee te denken. Het
doel is om tot een structurele op-
lossing te komen, maar dat kost
tijd’’, aldus de wethouder.

Bomen en bankjes
in Lopster dorpen
LOPPERSUM - Tijdens de bezoe-
ken van Neef Herbert en de daar-
opvolgende NPG Dorpscaféavon-
den zijn veel wensen en ideeën op-
gehaald voor de toekomst van de
dorpen in de gemeente Lopper-
sum.  In alle wensen en ideeën is
iets gemeenschappelijks geconsta-
teerd, namelijk ‘meer groen en
meer ontmoetingsplaatsen’. Om in
te spelen op deze behoefte, is het
project Banken en Bomen ontstaan.
De gemeente zal op korte termijn,
en in elk geval nog dit jaar, ieder
dorp in Loppersum een bank, een
boom en een aantal planten aan-
bieden.

Brugterug ziet niets in 
tijdelijke brug met trappen
ADORP - De actiegroep Brugte-
rug ziet de plaatsing van een
negen meter hoge brug met
trappen als tijdelijke vervan-
ging van de Paddepoelsterburg
niet zitten. 

Bij Rijkswaterstaat leven plannen
om zo’n brug te huren, die dan vol-
gend jaar geplaatst zou kunnen
worden. De Fietsersbond heeft in-
middels aangegeven dat een der-
gelijke brug geen fietsbrug ge-
noemd kan worden. Inmiddels
hebben andere belangengroepen
zich bij de kritiek aangesloten. Al-
leen fitte wandelaars zouden in
staat zijn deze te kunnen passeren.
Daarnaast vraagt men zich bij
Brugterug af hoe lang ‘tijdelijk’ in
dit verband eigenlijk is.
De Groninger politiek heeft laten
weten dat men een nieuwe oever-
verbinding ter hoogte van de ka-
pot gevaren Paddepoelsterbrug

niet wil laten varen. Op 20 augus-
tus is er weer een bestuurlijk over-
leg van de Stuurgroep Drie Gro-
ninger Bruggen. Hierin participe-
ren Rijkswaterstaat, de gemeente
Groningen en de provincie Gronin-
gen. Bij Brugterug hoopt men dat
de gemeenten Het Hogeland en
Westerkwartier daarbij worden
betrokken.

Roossien treedt
op in Domies Toen
PIETERBUREN - Wim Roossien
uit Sauwerd komt zondag voor een
optreden naar botanische tuin Do-
mies Toen in Pieterburen. De sin-
ger-songwriter brengt eigen werk,
maar ook covers van nummers uit
de jaren vijftig tot en met zeven-
tig. Het optreden begint om 14.00
uur.

Vluchteling uit
Leens hoort weer
14 jaar cel eisen
LEENS - Het Openbaar Ministerie
heeft ook in hoger beroep een ge-
vangenisstraf van 14 jaar geëist te-
gen een 31-jarige vluchteling uit
Leens. De man heeft begin vorig
jaar zijn 23-jarige zwangere
vriendin om het leven gebracht.
De Leenster heeft de vrouw ge-
wurgd. Het ongeboren kind over-
leed eveneens.
De man vertelde de rechter dat hij
dacht dat zijn vriendin een affaire
had. Hij was daar zo kwaad over
geworden dat hij daarna een
black-out had. Later vond hij de
dode vrouw. De officier eiste ver-
volgens 12 jaar celstraf, maar de
rechter maakte er 14 jaar. De
Leenster ging in hoger beroep,
maar schiet daar voorlopig dus
niets mee op.

Zeemanshuis
weer geopend
EEMSHAVEN - Het Zeemanshuis
in de Eemshaven opent, nu de co-
ronaregels wat soepeler zijn ge-
worden, vrijdag de deuren weer.
Seafarers Mission Eemshaven is
voorlopig op vrijdag, zaterdag en
zondag van 19.00 tot 22.00 uur geo-
pend. De ruimte is volledig corona-
proof ingericht.
Het Zeemanshuis is een ‘thuis ver
van huis’. Opvarenden en vracht-
wagenchauffeurs kunnen er te-
recht om een drankje te drinken
met collega’s, te bellen naar het
thuisfront of tv te kijken. De laat-
ste jaren is het aantal bezoekers
gegroeid. In 2004 heeft het Zee-
manshuis, dat volledig wordt ge-
rund door vrijwilligers, een vaste
plek gekregen in de haven. Het
Zeemanshuis is opgericht in 1999.
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Weer paard in de sloot
HORNHUIZEN - De brandweer van Zoutkamp is dinsdag voor de derde keer binnen een week uitge-
rukt om een paard uit een sloot te halen op de kwelder boven Hornhuizen.  Het dier lag vermoedelijk
al enige tijd in het water voordat het ontdekt werd. Nadat de spuitgasten de viervoeter met spier-
kracht op het droge hadden getrokken, bleek dat het paard erg verzwakt was en moeite had om zelf-
standig op zijn benen te staan. Toen dit uiteindelijk was gelukt, werd het dier herenigd met de kudde.
Vorige week dinsdag en woensdag raakten ook al twee paarden uit dezelfde kudde te water. De kwel-
der ligt vlakbij militair oefenterrein de Marnewaard, waar momenteel geoefend wordt door de lucht-
macht. Straaljagers en helikopters vliegen laag over het gebied heen. Vermoedelijk schrikken de paar-
den hier van en belanden ze daarna in het water. Foto: Ingmar Vos.

BEDUM - De vorming van één toeristische organisatie
voor de nieuwe gemeente Het Hogeland is verder weg
dan ooit. VVV Het Hogeland-Bedum is uit een overleg
hierover gestapt. De naam VVV zou verdwijnen en dat is
voor voorzitter Henk van der Velde een brug te ver. De
VVV in Bedum gaat nu waarschijnlijk alleen verder. 

Het college van de gemeente Het
Hogeland heeft Stichting Promotie
Waddenland en de VVV Bedum
gevraagd om met een voorstel te
komen voor één toeristische orga-
nisatie voor de gemeente. Het col-
lege vindt dat de beide organisa-
ties over specifieke specialiteiten
beschikken die goed passen in de
toeristische organisatie die de ge-
meente voor ogen heeft. Ook
moest men aangeven of de nieuwe
organisatie aangesloten zou zijn
bij de VVV. ,,Dat was een duidelij-
ke opdracht waar wij ons met veel
verve voor hebben ingezet. Im-
mers, de beide vragen zijn belang-
rijk genoeg om in een discussie
met elkaar door te nemen”, zegt
Van der Velde. Die discussie voer-
de de Bedumer VVV met Promotie
Waddenland, de toeristische orga-
nisatie die actief is in de voormali-
ge gemeenten De Marne en Win-
sum. Opmerkelijk genoeg schoof
vanuit het Eemsmond-gebied nie-
mand bij de gesprekken aan. 

Goede discussie
Van der Velde kijkt terug op een
inhoudelijk goede discussie. ,,En
vele zaken die wij hebben aange-
dragen, zijn uiteindelijk opgeno-

men in het conceptplan”, aldus de
Noord-Groninger. Toch ging het
vervolgens helemaal mis. Want
aan het conceptplan werden enke-
le bespreekpunten toegevoegd,
waaronder dat de VVV in Bedum

de VVV-organisatie zou moeten
verlaten en als Toeristisch Infor-
matiepunt Bedum verder zou gaan
onder de vlag van Waddenland.
,,En daar knapte het”, zegt Van
der Velde. ,,Waarom zou je het
merk VVV opgeven? De VVV ge-
niet een grote naamsbekendheid
van 95 procent. In Utrecht weet ie-
dereen wat de VVV is. Promotie
Waddenland is een heel ander ver-
haal. Ik begrijp werkelijk niet dat
je het merk VVV in de prullenbak
gooit. Bovendien: wat heeft Bedum
te maken met het Waddenland?
Die naam dekt de lading niet

eens.”  

Van der Velde is zelfs zo teleurge-
steld, dat hij de opdracht om te ko-
men tot één toeristische organisa-
tie heeft teruggegeven aan de ge-
meente. ,,Dat de VVV uit beeld
gaat verdwijnen, daar wil ik niet
aan meewerken”, legt de Bedumer
uit, die dertig jaar geleden aan de
basis stond van de oprichting van
het VVV-kantoor in zijn woon-
plaats. Ook was hij actief voor
VVV Lauwersland. Daarin werk-
ten acht Groninger en Friese ge-
meenten samen. Toen de Friese
tak besloot alleen verder te gaan,
hield deze VVV-organisatie op te
bestaan. De VVV in Bedum ging
toen zelfstandig verder. Tot eind
dit jaar ontvangt men nog een rela-
tief kleine subsidie van de ge-
meente. Daar komt, met de wens
van het college om tot één toeristi-
sche organisatie te komen, dus bin-
nenkort een einde aan. ,,Wij zullen
ons eind dit jaar gaan beraden op
de toekomst”, zegt Van der Velde
daarover. Maar één ding staat vol-
gens hem als een paal boven wa-
ter: de VVV verdwijnt niet uit Be-
dum ,,De kans dat de VVV stopt is
0 procent”, is Van der Velde dui-
delijk. 

Prestigieuze prijs
voor Arpi Karapetian
BEDUM - Mr. dr. Arpi Karape-
tian, in het verleden raadslid
voor Gemeentebelangen in de
raad van Bedum, heeft de pres -
tigieuze Wierenga-Rengerink
dissertatieprijs 2019 gewonnen.

Deze prijs gaat naar de promoven-
dus met het beste proefschrift. Het
502 pagina’s tellende proefschrift
van Karapetian is getiteld Bestuur-
dersaansprakelijkheid uit onrecht-
matige daad: Civielrechtelijke en
strafrechtelijke normen voor bestuur-
ders van noodlijdende ondernemin-
gen. Winnen van de prijs levert de
Bedumse een bedrag van 7500 eu-
ro op dat ze kan gebruiken voor
haar verdere academische ontwik-
keling.
Geïntegreerd privaat- en straf-
rechtonderzoek wordt in Neder-
land en de rest van Europa zelden
verricht. Het is, volgens de jury, de
grote verdienste van Karapetian

dat zij vanuit het perspectief van
de onrechtmatige daad de voor
een vennootschapsbestuurder gel-
dende normen ten opzichte van
schuldeisers inzichtelijk maakt. De
verhouding van de bestuurder met
de schuldeisers van de in financië-
le problemen verkerende vennoot-
schap staat daarbij centraal. Dat
maakt het onderzoek voor de
rechtswetenschap tot een enorme
aanwinst en voor de praktijk tot
een heldere en bruikbare gids.
De Wierenga-Rengerinkprijs
wordt sinds 2015 uitgereikt aan de
promovendus die het beste RUG-
proefschrift heeft geschreven. Op
verzoek van de rector magnificus
worden decanen van alle facultei-
ten uitgenodigd om met Cum Lau-
de beoordeelde proefschriften te
nomineren. De jury bestond uit de
huidige rector magnificus Cisca
Wijmenga en de oud-rectores
Bleumink, Bosscher, Sterken en
Zwarts.

Opknapbeurt
orgel Warffum
WARFFUM - Het Freijtag-orgel
in de Sebastiaankerk in Warf-
fum krijgt de komende tijd een
grondige opknapbeurt. Dinsdag
heeft de firma Reil uit Heerde
het hele orgel ontmanteld. 

De provincie Groningen staat be-
kend om zijn oude kerken en zijn
bijzondere orgels. Niet voor niets
wordt Groningen ook wel de ‘orgel-
tuin’ van Nederland genoemd. Van
heinde en verre komen orgellief-
hebbers naar onze provincie om de
beroemde orgels te horen. De be-
kendste orgelbouwer is Arp Sch-
nitger. Schnitger wordt ook wel de
‘Stradivarius’ van de orgelbouwers
genoemd. Zijn orgels staan bekend
om hun rijke en zilverachtige klan-
ken. In Uithuizen is het Arp Sch-
nitger-orgel zeer goed bewaard ge-
bleven. Dit orgel heeft dan ook een
grote bekendheid. Ook in Eenum,
Mensingeweer en Godlinze staat
een Schnitger-orgel. 

Schnitger had een uitgebreide
werkplaats waar ook anderen het
vak van orgelbouwer konden le-
ren. Een beroemde leerling van
Schnitger was Albertus Antoni
Hinsz, die schitterende orgels
heeft nagelaten in Zandeweer,
Leens en Uithuizermeeden. Via
Hinsz loopt de lijn door naar Hein-
rich Hermann Freij tag, die het or-
gel in Warffum in 1812 opleverde.
Een orgel onderhouden en conser-
veren kost veel geld. De meeste or-
gels zijn echter cultureel erfgoed.
Hierdoor komen orgelrestauraties
in aanmerking voor provinciale en
gemeentelijke subsidies. De res-
tauratie in Warffum kan mede
doorgang vinden door een gulle
bijdrage van de provincie (meer
dan 230.000 euro) en de voormali-
ge gemeente Eemsmond (25.000
euro). Daarnaast heeft Anne Pran-
ger, als lid van de orgelcommissie
in Warffum, veel fondsen aange-
schreven waarvan ook een aantal
een bijdrage heeft gegeven, waar-
onder het Prins Bernhard cultuur-
fonds en het JB Scholtenfonds. De

totale kosten zijn begroot op onge-
veer 450.000 euro (inclusief de
plannen voor het pedaal). Het hele
project staat onder leiding van or-
geladviseur Stef Tuinstra uit Be-
dum.
Dinsdag is een begin gemaakt met
de ontmanteling van het orgel.
Een hele klus, want het orgel in
Warffum heeft ongeveer 1200 pij-
pen. Deze pijpen zijn gesorteerd
en naar beneden gehaald met een
hoogwerker. In de werkplaats in
Heerde zal al het pijpwerk worden
gerepareerd en schoongemaakt.
Ook zullen drie registers helemaal
nieuw worden gemaakt. Het is de
bedoeling dat het hele project be-
gin 2022 zal zijn afgerond. De ker-
kelijke gemeente in Warffum kan
dan weer van de fraaie klanken
van dit bijzondere instrument ge-
nieten. Daarnaast zal het orgel te
horen zijn bij openbare bespelin-
gen en orgelconcerten. De ontmanteling van het orgel in Warffum in volle gang. 

VVV Bedum gaat alleen
verder na klappen overleg

Blok houdt hoop
BEDUM - Wethouder Harman-
nus Blok blijft ook na het afha-
ken van de VVV in Bedum in-
zetten op de vorming van één
toeristische organisatie voor Het
Hogeland. De Sauwerder denkt
nog steeds dat dit haalbaar is.
,,Er is alles geprobeerd de be-
staande organisatie in Bedum
mee te nemen. Dat lijkt niet te
lukken. Maar dat wil zeker niet
zeggen dat het gebied Bedum
niet wordt bediend”, aldus Blok.
,,De ondernemersvereniging Be-
dum is wel enthousiast en blijft
aangehaakt, evenals vele indivi-
duele toeristische ondernemers
uit het Bedum en omgeving. Ik
heb dus alle vertrouwen in een
goed voorstel,  dat dit najaar op
tafel komt, voor één toeristische
organisatie in Het Hogeland. En
die ook het gehele Hogeland
gaat bedienen. Door en voor on-
dernemers.”

Mr. dr. Arpi Karapetian.

Tien bevingen 
WIRDUM - In het Groninger
gaswinningsgebied hebben in de
maand juni tien aardbevingen
plaatsgevonden. Opvallend is
dat Wirdum en Overschild twee-
maal zijn getroffen. In de eerste
week van de maand was het
driemaal raak met bevingen op
1 juni bij Sappemeer (1.2) en
Wirdum (1.9) en op 4 juni bij
Overschild (1.3). Op 10 juni was
het weer raak bij Wirdum. Die
keer ging het om een beving
van 1.0. Op 26 juni vond er een
beving van 1.3 bij Woldendorp
plaats. De andere vijf bevingen
in juni waren allemaal zwakker:
13 juni Harkstede (0.8), 21 juni
Farmsum (0.2), 21 juni Over-
schild (0.8), 24 juni Groningen
(0.7) en 29 juni Tjuchem (0.7). 

Motie steuntje in de rug
voor college Loppersum
LOPPERSUM - Lokaal Belang
Eemsdelta heeft maandag tij-
dens de digitale raadsvergade-
ring van de gemeente Lopper-
sum namens alle raadsfracties
een motie ingediend over het
herverdelen van het gemeente-
fonds. Die herverdeling treft
vooral kleine plattelandsge-
meenten en vandaag wordt er
in dat verband landelijk actie
gevoerd. 

Woordvoerder Geert Jan Rein-
ders: ,,De motie is bedoeld als een
steun in de rug van Provinciale

Staten en meerdere gemeenten. In
de provincie Groningen komt al-
leen de gemeente Groningen in
aanmerking want plattelandsge-
meenten met minder dan 100.000
inwoners krijgen fors minder geld
toebedeeld. De nieuwe gemeente
Eemsdelta heeft minder dan
100.000 inwoners en zal hard wor-
den getroffen door het voornemen
van het Rijk om het gemeente-
fonds te herverdelen. Dit voorne-
men zal er voor zorgen dat de fi-
nanciële kloof tussen stad en plat-
teland, Randstad en omliggende
provincies wordt vergroot. De leef-
baarheid van plattelandsgemeen-
ten zal onder druk komen te staan
en voorzieningen zullen mogelijk
verdwijnen, dan wel wegbezuinigd
worden.”

Meer geld
In de motie staat dat er voor bijna
alle gemeenten meer geld nodig is
voor het sociaal domein om tekor-
ten te dekken en dat er pas nadat
er meer geld beschikbaar is voor
het sociaal domein herverdeling
van geld uit het gemeentefonds be-
spreekbaar kan zijn.
,,De lobby is allang gestart”, liet
wethouder Financiën Rudi Slager
weten. ,,Wij zien dit dan vooral als
een steuntje in de rug. De geza-
menlijke wethouders hebben al
een mooie brief opgesteld waarin
we onze zorgen hebben geuit.”

Lege school Stedum
wordt niet gesloopt
STEDUM - De overbodige en
dus lege school aan de Bedu-
merweg 33 in Stedum wordt

niet gesloopt. Dat liet wethou-
der Pier Prins maandagavond
weten tijdens de digitale raads-
vergadering van de gemeente
Loppersum. 

De naaste buren van nummer 35
hebben de gemeente per brief la-
ten weten een voorkeur voor sloop
te hebben. Ze maken zich zorgen
over een nieuwe invulling en spre-
ken over ‘zorgen en frustraties’. Ze
hebben een duidelijke voorkeur,
zo schrijven ze in hun brief: ,,Wij
verwachten een selectie van men-
sen met discipline als bewoner van
de school. Geen vervoermiddel op
het schoolplein als auto, camper,
motor, brommer, scooter of aan-
hangwagen. De parkeerplaats is
even verderop, achter de gerefor-
meerde kerk. Tevens verwachten
we geen lawaai van voetbal en mu-
ziek, zeker niet op laat tijdstip.”
Namens Lokaal Belang Eemsdelta
reageerde Hans Warink op de
brief. Hij wilde weten wat de plan-
nen met het gebouw zijn. Prins:
,,Het is niet de bedoeling om de
school te slopen. We zijn in ge-
sprek  om te komen tot een herin-
vulling van het gebouw en daarbij
worden ook de omwonenden be-
trokken.” ,,Een goede zaak”, aldus
Warink.  

Nog steeds
broedende 
POP-kip...
GARRELSWEER - De onge-
wenste plaatsing van het POP-
station in de speeltuin van Gar-
relsweer blijft de gemoederen
van politiek Loppersum beheer-
sen. Maandagavond informeer-
den Chris Bultje (PvdA) en
Hans Warink (Lokaal Belang
Eemsdelta) naar de stand van
zaken. Nieuws was er echter
niet te melden of het moet zijn
dat burgemeester Hans Engels
zich nu persoonlijk met de gang
van zaken is gaan bemoeien. Hij
heeft inmiddels met alle betrok-
ken partijen gesproken. ,,Er
wordt gebroed”, aldus Engels. 
Het station, de afkorting van
Point Of Presence, is bedoeld
voor snel internet in het buiten-
gebied maar werd zonder over-
leg met betrokkenen in de
speeltuin geplaatst.
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Minister Schouten schetst
plannen voor vissersvloot
LAUWERSOOG - Minister Ca-
rola Schouten heeft de Tweede
Kamer geïnformeerd over hoe
ze de toekomst van de Neder-
landse vissersvloot ziet.

De minister heeft uit de doeken
gedaan hoe ze de 119 miljoen euro
uit het Noordzeeakkoord hiervoor
wil gaan inzetten. ,,De kottervis-
sers op de Noordzee kampen met
een aantal grote vraagstukken.
Het pulsverbod, het coronavirus,
de aanlandplicht, de sluiting van
gebieden voor windparken en na-
tuur en ook onzekerheden omtrent
de Brexit maken het toekomstpers -
pectief voor de vloot onzeker. Dit
alles vraagt om een langetermijn-
aanpak om ook in de toekomst
duurzaam en economisch gezond
te kunnen blijven vissen”, aldus
Schouten.
De minister houdt bij haar toe-
komstvisie vast aan een aantal pij-
lers. Ten eerste wil ze het aanjagen
van innovaties voor de visserij be-

vorderen. Ze vindt dat deze sector
flexibeler en duurzamer moet wor-
den. Bedrijven die hier een bijdra-
ge aan willen leveren, kunnen in
aanmerking komen voor een inno-
vatiesubsidie.

Vissers die de stap naar de toe-
komst niet kunnen of willen ma-
ken kunnen geholpen worden om
hun bedrijf te beëindigen. Verder
wil Schouten 74 miljoen beschik-
baar hebben voor vrijwillige sane-
ring van de vloot.  Ze hoopt hier-
mee 25 tot 40 kotters uit te kunnen
kopen. Ook wordt een deel van het
geld gebruikt voor de versterking
van de handhaving en een betere
naleving van de regels door de vis-
sers. Dit zal onder andere gebeu-
ren door de ontwikkeling van een
zogenaamde blackbox. Deze zwar-
te doos slaat net als bij vliegtuigen
allerlei gegevens op. Invoering ge-
beurt eerst in de garnalenvisserij
en bij succes ook in de platvisvisse-
rij. De blackbox moet onder meer
toezien op het motorvermogen.
Schouten vindt dat de garnalenvis-
sers ook aanspraak moeten kun-
nen maken op de innovatiesubsi-
die. Daarnaast wil minister Schou-
ten voor garnalenvissers op de
Noordzee aan een apart toekomst-
perspectief werken. Ook geeft ze
aan dat garnalenvissers op de
Waddenzee die willen saneren, ge-
bruik kunnen maken van de Vis-
Wad-convenant regeling waarbij
vanuit het Waddenfonds 10 mil-
joen euro beschikbaar wordt ge-
steld voor sanering.

De visserijsector is afhankelijk
van Europees beleid. Schouten ziet
het Noordzeeakkoord als vertrek-
punt voor onderhandelingen in
Brussel. 

Juf Elly zwaait af
bij obs Brunwerd
UITHUIZEN - Na ruim veertig
jaar in het onderwijs te hebben
gewerkt maakt juf Elly Hart-
man van de gelegenheid ge-
bruik om met vervroegd pen-
sioen te gaan. De laatste vijf ja-
ren heeft Juf Elly met veel ple-
zier in groep twee op obs Brun-
werd in Uithuizen gewerkt.
Dinsdag zwaaide ze af.

Directeur Eddy Lukje: ,,We vinden
het jammer dat juf Elly het team
van Brunwerd gaat verlaten en dat
zij haar loopbaan anders moet af-
sluiten dan dat wij met elkaar voor
ogen hadden. Ondanks alle maat-
regelen betreffende corona, heb-
ben we als team besloten, geheel
volgens Brunwerd-gebruik, een
passend afscheidsfeest voor juf El-
ly te organiseren.”
Dat feest werd in de laatste school-
week gevierd. Juf Elly had de
wens uitgesproken om op deze dag
vooral iets voor de kinderen te or-
ganiseren. De gehele dag zijn de
kinderen van alle groepen druk ge-
weest met allerlei activiteiten.
Om kwart voor negen werd ze met
een erehaag op het dijkje van het
schoolplein ontvangen met prach-
tige bloemen die door de leerlin-
gen waren meegebracht naar

school en aan juf Elly werden aan-
geboden. Aansluitend was er een
afscheid met de kinderen van haar
eigen groep twee.
Het team had voor alle leerlingen
diverse workshops bedacht, waar-
onder een historische  ‘wandeling’
door Uithuizen, Highland games
op het gras van het Boukemapark,
het tie-dye verven van T-shirts, ho-
ge torens bouwen van spaghetti,
vrolijke koeien met Wasco teke-
nen, voetballen en zandkastelen
bouwen.
Tussen de workshoprondes door
speelde theaterman Tijl Damen
uit Breskens een interactieve voor-
stelling. Hij wist met hulp en het
bespelen van diverse instrumen-
ten de kinderen volop in beweging
te krijgen. Aan het einde van de
voorstelling werden de leerlingen
al spelend door Damen op de trom
in marstempo terug gedirigeerd
naar hun klaslokaal. Een waar mu-
zikaal hoogstandje volgens de toe-
hoorders.  
Onder het genot van koffie en ge-
bak keek Elly Hartman aan het
einde van de schooldag met veel
genoegen terug op een feestelijke
dag. 
Vanmiddag werd tijdens de jaar-
lijkse afscheidsborrel afscheid van
haar genomen door het team van
Brunwerd.

Op het grasveld rond de kerk is het programma prima te volgen.

Bespeling Hemonybeiaard 
opgedragen aan echtpaar Bos
MIDDELSTUM - Het gebeurt
niet vaak dat een programma
voor een carillonbespeling aan
een echtpaar wordt opgedra-
gen.  Zondag van 14.00 tot
15.00 uur doet beiaardier Henk
Veldman dat echter in Middel-
stum. Al 20 jaar schenken An-
neke en Harm Bos koffie en
thee bij de zomerconcerten van
de Commissie Hemony Beiaard
Middelstum.

Dat wordt altijd bijzonder gewaar-
deerd door de toehoorders en de
commissie. Al heel wat koffie of
thee hebben zij bekostigd en daar-
mee meegewerkt aan het succes

van de zomerconcerten van de
Commissie Hemony Beiaard Mid-
delstum SOGK. Nu Anneke als
koster van de Hippolytuskerk na
30 jaar met pensioen gaat, vindt
men dat een goed moment om
daar bij stil te staan. Voor de eer-
ste bespeling waar de familie Bos -
als gepensioneerden- zondag naar
luistert heeft Henk Veldman met
en voor hen een programma sa-
mengesteld, verwijzend naar het
werk als koster en hun persoonlij-
ke voorkeuren. Op het programma
staan Bim Bam (Andre van Duin),
Get me to the church on time (Uit
My Fair Lady), De vrolijke koster
van Johnny Jordaan als het over
klokluiden gaat, bij het kerkpoet-
sen Arbeidsvitaminen, zoals We

zullen doorgaan van Ramses Shaf-
fy. Ook ‘Grunneger laidjes’ zullen
niet ontbreken ,,Kortom, een pro-
gramma waar veel mensen met
plezier naar zullen luisteren”, al-
dus Henk Veldman.
Zodra het weer kan, zullen Anneke
en Harm Bos weer voor de koffie
zorgen, maar dan als vrijwilligers
van de commissie.

Bespelingen op het carillon kun-
nen doorgaan, ook in deze corona-
tijd mits de beiaardier gezond
blijft en kan reizen. Voor de toe-
hoorders is er ruimte genoeg om
op afstand te luisteren. De toren
blijft voorlopig gesloten. Het volle-
dige programma is te vinden op
www.carillonmiddelstum.nl. 

Tijdens het afscheid was er een voorstelling voor de Brunwerd-jeugd. Juf Elly deed vrolijk mee.

Hogeland in zee met
omstreden directeur
NOORD-GRONINGEN - De gemeente Het Hogeland heeft
een nieuw lid voor de tweekoppige directie gevonden. Het
gaat om Erik van der Laan. Maar hij is niet bepaald
onom streden.

Van der Laan was tot voor kort ge-
meentesecretaris van Achtkarspe-
len. Daarvoor was hij in een grijs
verleden onder meer wethouder in
de gemeente Ter Aar, manager bij
de gemeente Amsterdam en lid
van de Raad van Commissarissen
van de woningcorporatie Actium

en Nijestee. Momenteel is hij nog
lid van de Raad van Toezicht van
de Zorggroep Groningen. Van der
Laan zei in maart te vertrekken bij
de Friese gemeente omdat hij toe
zou zijn aan een nieuwe uitdaging.
Niets is echter minder waar, zo
bleek vorige week tijdens de

raadsvergadering van Achtkarspe-
len.
Uit gemeentelijke stukken is na-
melijk af te leiden dat Van der
Laan moest vertrekken omdat hij
een relatie had gekregen met een
vrouwelijke ambtenaar. Dat was
voor het college van burgemeester
en wethouders aanleiding het ver-
trouwen in hem op te zeggen. Het
raadslid Tjibbe Brinkman (Fryske
Nasjonale Partij) is, evenals veel
van zijn collega’s, niet blij met de
leugens rond het vertrek van Van
der Laan. ,,We hebben dus een
schijnheilig verhaal te horen ge-
kregen. Van der Laan was zoge-
naamd toe aan een nieuwe uitda-
ging, maar had die dus al in ons ge-
meentehuis gevonden...’’

Burgemeester Oebele Brouwer
heeft bevestigd dat er sprake was
van een onwerkbare situatie. Ver-
der onthoudt hij zich van commen-
taar.
Uit de begroting van Achtkarspe-
len blijkt dat Van der Laan een
ontslagvergoeding van 65.000 euro
heeft ontvangen. Als het hem niet
zou lukken een nieuwe baan te vin-
den, zou daar de komende jaren
nog 380.000 euro bij gaan komen.
Dat zal echter niet gebeuren. Van
der Laan begint op 1 augustus in
Het Hogeland.
Volgens woordvoerder Annemarie
Veenhuis van Het Hogeland is er
geen enkele aanleiding voor dat de
gemeente niet meer in zee zou
gaan met Van der Laan. ,,De reden
van zijn vertrek was bekend bij de
leden van de sollicitatiecommissie.

Dat is een privézaak. De financiële
afwikkeling met Achtkarspelen is
een zaak tussen die gemeente en
de heer Van der Laan.’’

Erik van der Laan.

Feest bij Pinokkio
ZOUTKAMP - De peuters van speelzaal Pinokkio in Zoutkamp kij-
ken terug op een geslaagd ridders- en prinsessenfeest. Dit vormde
de afsluiting van een project over ridders en prinsessen. Tijdens het
feest werd er een ritje met paard en wagen gemaakt, maakten de
kinderen een stokpaardje en werd er geluisterd naar een voorlezen-
de ridder Tommie van Sesamstraat.

Juf Jesca neemt afscheid
WINSUM - Juf Jesca Hut heeft begin deze week na zeven jaar afscheid genomen van basisschool De Pi-
ramiden in Winsum. Ze deed dat in stijl. Hut werd met een antieke brandweerwagen door het dorp
gereden en op het plein ontvangen door alle leerlingen van de christelijke basisschool. Daarna werd de
juf getrakteerd op een mooie theatervoorstelling. Overladen met cadeaus en met een traantje in haar
ogen, kan ze terugzien op een mooie periode op school en een feestelijke dag.

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - De leden van postduivenvereniging Noordpoolvliegers uit
Uithuizen hebben zondag deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Chi-
may, afstand 407 kilometer. De duiven hadden de wind in de rug en de
winnende duif had dan ook een gemiddelde snelheid van 106 kilometer
per uur. De duiven werden om 10.40 uur gelost en de eerste duif werd om
14.29 uur geklokt. 
De uitslag luidt als volgt: H.H. Hes linga 1, 6; J. Veenstra 2, 5; G. Bos 3, 4;
L.T. Baar 9, 11; P. Rop 16, 19; P. Stevens 17, 20; Combinatie Sterenberg
18, 71; E. Kamphuis 23, 43; Combinatie J. Rop en zoon 25, 27; E.R. Bolt 28,
47; C. Roelofsen 32, 45; Familie Slagter 67. 

Brug Trug: 
protestlied van
Harry Niehof
NOORD-GRONINGEN - Zanger
Harry Niehof heeft, uit onvrede
over het uitblijven van een oplos-
sing voor de kapot gevaren Padde-
poelsterbrug over het Van Star-
kenborghkanaal in Groningen, een
nieuw protestlied geschreven. Het
lied heet Brug Trug. Een buurtbe-
woonster maakte er een clip bij,
waarbij de zanger is te zien op zijn
fietstocht van Garnwerd via Wie -
rumerschouw en Wierum naar de
plek waar de brug ooit lag. De clip
is te zien op YouTube. 

Domies Toen mazzelt
met buitenconcert
PIETERBUREN - Domies Toen
in Pieterburen heeft gemaz-
zeld. In de periode dat De
Holm en Andledon, beide in
Den Andel, van de gemeente
Het Hogeland te horen hadden
gekregen dat een buitencon-
cert verboden was, werd er wel
opgetreden in de botanische
tuin. Dat concert was echter
aan de aandacht van de ge-
meente ontsnapt. 

Vorige week meldde deze krant
dat Cultuurerf Andledon vast
loopt op de starre houding van de
gemeente Het Hogeland rond de
naleving van de noodverordening.
Die verordening is ingesteld om

verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Daarom zijn tal van
maatregelen van kracht, waaron-
der een verbod op concerten in de
buitenlucht. Toen Andledon een
concert aankondigde, kreeg men
meteen telefoon van een ambte-
naar met de mededeling dat als
het om een buitenconcert zou
gaan, dat absoluut niet door mocht
gaan. Medewerking aan een ont-
heffing werd al helemaal niet ver-
leend. Elders in het land bleek dat
wel mogelijk, maar Het Hogeland
wilde er niet aan. Regels zijn im-
mers regels. Groot was dan ook de
verbazing dat in datzelfde week-
end wel in botanische tuin Domies
Toen werd opgetreden. Op social
media vroeg onder anderen oud-
wethouder Marc Verschuren, in-
woner van Den Andel, om tekst en
uitleg. 
Desgevraagd laat de gemeente Het
Hogeland bij monde van woord-
voerder Paul Kremer weten dat
men de verbazing begrijpt. ,,Op
zich zijn we natuurlijk blij met ini-
tiatiefrijke  en  creatieve onderne-
mers in Het Hogeland. Maar we
kunnen het ons ook voorstellen dat
het concert in Pieterburen tot op-
getrokken wenkbrauwen leidt.
Eerder zijn de exploitanten van
Andledon immers te verstaan ge-
geven dat een gepland concert in
de buitenlucht niet door kon gaan.
Maar het concert in Domies Toen
was ons niet bekend. Als we er tij-
dig van hadden geweten, was de-
zelfde lijn gevolgd als in het geval
van Andledon. We leveren ook
voor ondernemers graag maat-
werk, maar de regels in de nood-
verordening worden consequent
toegepast en als dat nodig is ge-
handhaafd. En daarvoor geldt: ge-
lijke monniken, gelijke kappen.” 
De regels zijn overigens sinds gi-
steren versoepeld waardoor evene-
menten in de buitenlucht onder
voorwaarden weer mogelijk zijn.
,,We hopen dat die verruiming het
culturele leven in de gemeente
weer op gang brengt. Ook die sec-
tor heeft het de laatste maanden
flink te verduren gehad.” 

Laatste keer
Boekspot Adorp
ADORP - Boekspot Adorp is
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
voor de laatste keer geopend.
Buiten, bij dorpshuis Artharpe,
staan dan weer enkele kasten
gevuld met boeken die geleend
kunnen worden. De boekenkas-
ten werden er geplaatst als ge-
volg van de coronacrisis. Inwo-
ners van Adorp en omgeving
konden zo toch leesvoer inslaan.
De actie was een groot succes,
maar stopt omdat de bibliothe-
ken weer geopend zijn. 

Verlenging uitstel
Lopster belasting
vanwege corona 
LOPPERSUM - Het college van de
gemeente Loppersum heeft dins-
dag besloten tot verlenging van de
coronamaatregelen tot 1 oktober
voor ondernemers en verenigin-
gen. De maatregelen liepen tot 1
juli. Dit betekent dat tot 1 oktober
uitstel van betaling wordt ver-
leend, geen invorderingsmaatrege-
len worden genomen en geen leges
worden geheven voor evenemen-
ten die niet door kunnen gaan.
Ook wordt tot 1 oktober uitstel van
betaling verleend voor leges voor
evenementen die uitgesteld wor-
den. De maatregelen zijn genomen
in samenspraak met het Noordelij-
ke belastingkantoor en de gemeen-
ten Delfzijl en Appingedam.

Sportzomer voor
jongeren Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Jongeren
uit de gemeente Het Hogeland
hoeven zich deze zomervakantie
niet te vervelen. Voor hen is er
sportzomereditie van Hogeland on
the move. Het evenement is een
initiatief van Beweegteam Het Ho-
geland, Huis voor de sport Gronin-
gen, Jongerenwerk Barkema & De
Haan, Mensenwerk Hogeland en
zorg- en welzijnsorganisatie MJD.
Vier weken lang worden er in het
hele Hogeland sportactiviteiten
aangeboden. Het gaat onder meer
om kanoën, een pannatoernooi,
een Fortnite-toernooi, longboarden
(een soort skateboarden) en slack-
linen (balanceren op een strak ge-
spannen band). Kanoën kan maan-

dag 13 juli in Wehe-den Hoorn,
dinsdag 14 juli in Winsum en don-
derdag 16 juli in Uithuizen. Panna-
toernooien zijn er maandag 20 juli
in Leens, dinsdag 21 juli in Win-
sum, donderdag 23 juli in Uithui-
zermeeden en vrijdag 24 juli in Be-
dum. Fortnite spelen kan maandag
27 juli in Ulrum, dinsdag 28 juli in
Adorp, donderdag 30 juli in Uit-
huizen en vrijdag 31 juli in Bedum.
Het longboarden vindt plaats in
Eenrum (maandag 10 augustus),
Baflo (dinsdag 11 augustus), Uit-
huizermeeden (donderdag 13 au-
gustus) en Bedum (vrijdag 14 au-
gustus). Aanmelden is verplicht en
kan via hogelandbeweegt@g mail. -
com.
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Schoonheidssalon Mooi
Baflo op nieuwe locatie
BAFLO - Schoonheidssalon Mooi in Baflo heeft haar deuren op een nieuwe locatie in het dorp geopend. De
salon is nu gevestigd aan de Heerestraat 25. Eigenaresse Kirsten Noorman biedt een divers palet aan be-
handelingen aan. Men kan er terecht voor diverse schoonheidsbehandelingen, zoals wenkbrauw-, wimper-
en gelpolish-behandelingen. Hierbij wordt gewerkt met natuurzuivere en huidverbeterde producten van
Marlyse Blue. ,,In de nieuwe, ruime salon staat de koffie voor u klaar”, zegt  Kirsten Noorman. Zie voor
meer informatie de advertentie links op deze pagina.  

De Ommelander
e-mail: ommelander@noordpers.nl
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Verkopers slimme apparaten
verplicht om updates te leveren

Onderzoek naar geestelijke
verzorging bij corona-uitbraak
GRONINGEN - Hanneke Mu thert,
hoofddocent godsdienstpsychologie en
geestelijke verzorging aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, gaat onderzoek
doen naar geestelijke verzorging tij-
dens de corona-uitbraak.

Muthert heeft hiervoor een subsidie van
11.000 euro ontvangen. ,,De aandacht voor

de positieve rol van zingeving bij welbevin-
den neemt toe. In de hulpverlening bij en
na rampen in Nederland, waar de Rijksuni-
versiteit Groningen samen met maatschap-
pelijke partners al enige tijd onderzoek
naar doet, is aandacht voor die zin-dimensie
echter niet adequaat ingebed en afge-
stemd. Ook missen we nog heel concrete
data over wat geestelijk verzorgers tijdens
rampen precies doen. En wat ze juist laten.

Sinds 2018 volgen we nauwgezet de inzet
van geestelijk verzorgers in de Groninger
aardbevingsregio. Toen corona uitbrak deed
ineens een hele beroepsgroep ervaring op
met geestelijke zorg bij rampen.’’
Muthert vertelt dat de onderzoekers de in-
ventarisatietool die in Groningen wordt ge-
bruikt in korte tijd geschikt is gemaakt om
ook landelijk een aantal metingen uit te
voeren. Deze data bieden inzicht in wat
geestelijk verzorgers signaleren aan zorgbe-
hoefte rond zin bij verschillende doelgroe-
pen, wat ze concreet kunnen en mogen
doen, met wie ze samenwerken, welke di-
lemma’s ze signaleren en waar ze zelf steun
ontvangen om dit werk langdurig gezond
vol te houden. ,,Deze tool zetten we nog ze-
ker tweemaal in. Daarnaast zijn we focus-
groepen begonnen om deze data aan te vul-
len en volgen we een beperkt aantal gees-
telijk verzorgers maandelijks. Dit is belang-
rijk omdat uit rampenonderzoek blijkt dat
vooral ook in de nafase van rampen zorgen
en vragen een rol spelen. We richten ons
daarmee specifiek op de thuissituatie. Men-
sen herstellen in hun woonomgeving van
hun directe zorgervaring met corona.’’
Hanneke Muthert is verheugd met de sub-
sidie. ,,Met de analyse van de data die we
met enige pionierscreativiteit verzamelen,
verwachten we meer inzicht te kunnen bie-
den in de huidige praktijken van geestelijk
verzorgers tijdens en na rampen. Het pro-
ject draagt zo bij aan concrete beleidsad-
viezen en levert informatie voor scholing en
training van geestelijk verzorgers. Daarmee
draagt dit project bij aan de concrete in-
bedding van aandacht voor zingeving en le-
vensbeschouwing bij rampen, waar nodig’’,
licht ze toe.

NOORD-GRONINGEN - Consumenten
krijgen bij de aankoop van slimme ap-
paraten, zoals smart-tv’s, printers, ca-
mera’s, babyfoons en digitale horloges,
recht op software- en beveiligingsupda-
tes. Hetzelfde geldt voor de aanschaf
van bijvoorbeeld games of apps, maar
ook voor streamingdiensten. 

Dat staat in een wetsvoorstel van minister
Sander Dekker voor Rechtsbescherming en
staatssecretaris Mona Keijzer van Economi-
sche Zaken en Klimaat waarmee de minis-
terraad heeft ingestemd.

Er bestaat nu geen expliciete verplichting
om (veiligheids- en software) updates te le-
veren voor apparaten die op het internet
kunnen worden aangesloten of diensten die
met het internet zijn verbonden. Consu-
menten lopen het risico dat hun apparaat
of dienst het na verloop van tijd minder
goed doet, omdat er op een gegeven mo-

ment geen updates meer komen.
Door de invoering van een plicht voor ver-
kopers om updates te leveren, blijft de con-
sument langer verzekerd van de juiste on-
dersteuning. De termijn van verplichte up-
dates is op basis van proportionaliteit: dus
wat redelijk is voor een consument en ver-
gelijkbaar met hetzelfde systeem als bij ga-
rantie op aankopen. Een duurder product
zal meestal dus een langere termijn van up-
dates krijgen. De verkoper of handelaar zal
afspraken moeten maken met een derde,
zoals de fabrikant of een softwareleveran-
cier, die de updates kunnen leveren.
Het recht op updates is niet de enige verbe-
tering voor de consument. Het wetsvoorstel
regelt ook dat de duur van de zogeheten
omkering van de bewijslast straks wordt
verlengd van zes maanden naar één jaar.
De bewijslast ligt bij de verkoper en niet
bij de consument. Koopt iemand een
smartphone en hij krijgt binnen een jaar
een probleem met het toestel dan moet de
verkoper aantonen dat de smartphone bij

levering in orde was en de consument het
probleem heeft veroorzaakt. Hiermee staat
de consument sterker.
Het wetsvoorstel sluit aan bij de eind vorig
jaar gelanceerde overheidscampagne Doe je
updates. Uit onderzoek van het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat blijkt
dat meer dan de helft van de Nederlanders
hun slimme apparaten niet updaten, omdat
zij daar geen tijd voor of zin in hebben of
omdat zij het gedoe vinden. Daarmee zijn
ze kwetsbaar voor internetcriminelen.
Daarom roept de campagne op om slimme
apparaten in huis direct te updaten en
geeft daarover tips. Het wetsvoorstel zet de
Europese richtlijnen over de verkoop van
goederen en levering van digitale inhoud
en diensten om in Nederlands recht.

Meer informatie over de Doe je updates-
campagne is te vinden op www.doejeupda -
tes.nl. Hier staan ook tips om het updaten
van slimme apparaten makkelijker te ma-
ken.
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UIT IS
GOED VOOR U!!!

Bijna duizend nieuwe
meldingen bij TCMG
NOORD-GRONINGEN - De Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen
(TCMG) heeft vorige week 935 nieuwe
meldingen van aardbevingsschade ont-
vangen. Men handelde 595 meldingen
af.

Er is tot nu toe voor een bedrag van 283,8
miljoen euro aan schadevergoeding uitge-
keerd. Met 935 nieuwe schademeldingen is
de instroom nog altijd hoger dan waar voor
de coronacrisis nog vanuit werd gegaan. Tege-
lijk neemt het aantal schade-opnames per
week verder toe en ook het aantal adviesrap-
porten. De verwachte doorlooptijd voor nieu-
we schademeldingen steeg daardoor niet ver-
der en is 295 dagen gebleven. Er wordt nu
maximaal ingezet op verdere opschaling, om
zo vanaf dit najaar weer in te kunnen lopen
en toe te werken naar een maximaal door-
looptijd van 182 dagen (zes maanden) voor

reguliere schademeldingen.
Het percentage schademeldingen dat bij de
laatste 2.500 besluiten niet meer dan een
half jaar oud was, is afgelopen week verder
gedaald naar 59,2. De doorlooptijd van de
laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is
genomen was 144 dagen. 
Het aantal schade-opnames neemt nog altijd
toe. Afgelopen week werden er 737 schade-
opnames uitgevoerd. Het aantal adviesrap-
porten dat nodig is voor afhandeling van
schademeldingen steeg vorige week naar
601.
Er werden afgelopen week 551 besluiten ge-
nomen waarmee afgelopen week 595 schade-
meldingen werden afgehandeld. Bij 52 be-
sluiten werd de aanvraag afgewezen. In to-
taal leidt nu 94,4 procent van de besluiten tot
een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen
week 35 bezwaren op de besluiten binnen.
Bij 3,3 procent van het totaalaantal besluiten
wordt bezwaar gemaakt.

Online folkfestival
WINSUM - Europa’s grootste online zomerfolkfestival wordt zaterdag 4 en zondag 5 juli ge-
houden. De organisatie is in handen van onder andere het bij het Schildmeer te houden fes-
tival Art Carnivale  en Rocking Good Folk, dat concerten organiseert in Winsum. Twee avon-
den  lang kunnen liefhebbers genieten van het beste van het beste in de folkwereld van
Schotland en Nederland. Zaterdag 4 juli wordt er vanaf 18.00 uur opgetreden door Euan
Johnston, What ever’s Left, Fling,  Assassenachs, Lowland Paddies, OBT en Rapalje. Zondag
vanaf 18.00 uur treden op Doggy Few, Hanneman's Pills, The Freelancers, Saltfishforty, As-
sassenachs en Harmony Glen. Het festival is onder andere te volgen via de Facebookpagina
van Rocking Good Folk en het YouTubekanaal van Folkaccordeon.

Adverteren doet verkopen



De nieuwe Suzuki Vitara
Smart Hybrid is leverbaar van-
af 24.499 euro. Het model is
voorzien van een nieuwe aan-
drijflijn: de 1.4 Boosterjet
Smart Hybrid.

Bij deze aandrijflijn wordt de
krachtige en zuinige 1,4 liter
turbobenzinemotor bijgestaan
door een geïntegreerde start-
motor die zijn kracht haalt uit
een lithium-ion accu. Deze 14
pk sterke krachtbron werkt als
generator en ondersteunt de

Citroën richt zich op de terug-
keer in het C-segment. Dit seg-
ment speelt een belangrijke rol
op de Europese markt met een
marktaandeel van 28 procent
in 2019. De nieuwe en karak-
tervolle Citroën C4 en 100 pro-
cent elektrische ë-C4 voldoen
aan alle verwachtingen van het
segment. 

Welke aandrijfvorm ook wordt
gekozen, de nieuwe C-segmen-
ter biedt alle kwaliteiten om
voor opschudding te zorgen in
het segment dat zichzelf op-

De Toyota Aygo is de betrouw-
baarste auto in zijn klasse. Dat
concludeert de ADAC, de Duit-
se tegenhanger van de ANWB. 

In het nieuwste betrouwbaar-
heidsonderzoek van de Allge-
meine Deutsche Automobil-
Club blijkt dat de gele pech-
hulpvoertuigen van de ADAC
nauwelijks Aygo-rijders te hulp
hoeven schieten. De ADAC
zegt verder dat de Toyota Yaris
de onbetwiste leider is als het
gaat om de betrouwbaarheid
van auto’s tot 20 jaar.
Het betrouwbaarheidsonder-
zoek is gebaseerd op ruim 3,7
miljoen hulpverleningen die
vorig jaar plaatsvonden. De
ADAC keek hierbij naar auto’s
die geproduceerd zijn tussen
2010 en 2017. 

De compacte Toyota scoort
goed tot heel goed en is hier-
mee de betrouwbaarste auto in
zijn klasse. Volgens de auto-
club, de grootste in Duitsland,
vertoont de Aygo geen enkele
veelvoorkomende tekortko-
ming. 

Opel heeft zijn geëlektrificeer-
de productaanbod uitgebreid
met een volledig elektrische
 top uitvoering van de Zafira Li-
fe. Deze nieuwe Zafira-e Life
biedt veel rijplezier en een
comfortabele zitplaats voor
maximaal zeven personen. 

Hij is leverbaar met de keuze
uit twee lengtes en biedt alle
voordelen van Opels stijlvolle
en ruime gezinsauto, in combi-
natie met het genieten van stil-
le en emissievrije autoritten.
De meeste uitvoeringen zijn
minder dan 1,90 meter hoog en
kunnen daardoor zonder pro-
blemen in lagere, ondergrond-
se parkeergarages. En door de
unieke mogelijkheid van het

Voordeel voor MITSUBISHI

achteruitrijcamera, extra getin-
te achterste zijruiten en achter-
ruit en DAB+ digitale radio-
ontvangst. Daarbij is de e-208
Allure Première nog eens extra
uitgerust met verwarmbare
voorstoelen, parkeerhulp voor
en keyless entry. De Peugeot e-
2008 Allure Première heeft ook
nog het Pack Drive Assist Plus,
bestaande uit adaptieve cruise
control met Stop&Go-functie
en Lane Positioning Assist.
De Peugeot e-208 en e-2008 GT
Première zijn de meest comple-
te uitvoeringen. Zo zijn ze ex-
tra uitgerust met onder meer
de gehele standaarduitrusting
van de e-208 Allure Première,
maar ook met koplampen met
full-led-technoligie met groot-
lichtassistent, sportstoelen
voor, sfeerverlichting voor het
interieur in acht kleuren, actie-
ve dodehoekbewaking en een
combinatie van alcantara en
kunstlederen bekleding. 
De e-208 GT Première kent als
uitrusting een glazen panora -
madak en een draadloze tele-
foonoplader. Bij de e-2008 GT
Première gaat het om een
panoramisch schuifdak en een
draadloze telefoonoplader.
Beide versies beschikken over
een elektrische aandrijflijn
met 136 pk vermogen. De ac-
tieradius van de e-208 Allure
bedraagt 340 kilometer en het
rijbereik van de e-2008 Allure
komt uit op 320 kilometer. 
Klanten die al een Peugeot e-
208 of e-2008 hebben besteld,
kunnen deze, indien gewenst,
omzetten naar een Première-
versie. Alle Première-modellen
krijgen 6 jaar of 180.000 kilo-
meter gratis onderhoud en zijn
voorzien van 8 jaar of 160.000
kilometer fabrieksgarantie op
het accupakket. De prijstlijst
begint bij 35.950 euro.

nieuw heeft moeten uitvinden.
Behalve als 100 procent elektri-
sche Citroën ë-C4 wordt dit
compleet nieuwe model ook le-
verbaar met benzine- of diesel -
aandrijving. 

Zo kunnen klanten kiezen voor
de aandrijfsoort die het beste
bij hun behoeften past. De ë-
C4 wordt het vijfde geëlektrifi-
ceerde voertuig van Citroën op
de Europese markt, in navol-
ging van de C5 Aircross SUV
Hybrid, Ami, ë-Jumpy en ë-
SpaceTourer.

TOYOTA Aygo betrouwbaarst

Zafira-e Life nieuw topmodel
aanbrengen van een trekhaak,
kan de Zafira-e Life aanhang-
wagens trekken met een maxi-
maal gewicht van 1.000 kilo.
Met een vermogen van 136 pk
biedt de Opel Zafira-e Life be-
tere prestaties dan de meeste
andere elektrische MPV’s. De
topsnelheid is elektronisch be-
grensd op 130 kilometer per
uur. Kopers kunnen kiezen uit
twee geavanceerde lithium-ion-
batterijen: een van 75 kWh
(beschikbaar begin 2021) met
een actieradius tot 330 kilome-
ter en een van 50 kWh met een
range tot 230 kilometer.
Het batterijpakket bevindt
zich onder de bagageruimte,
waar het geen laadruimte in-
neemt. Bovendien zorgt deze

SUZUKI prijst Vitara Smart Hybrid

De nieuwe BPM-tarieven die
deze week van kracht zijn ge-
worden, pakken goed uit voor
Mitsubishi. De Japanse auto-
producent kan voor meerdere
modellen de prijs laten dalen.

Zo is de pas geïntroduceerde
nieuwe Space Star nu lever-
baar vanaf 11.990 euro. De
Space Star 1.0 Entry en 1.0
Cool+ en 1.2 Active (CVT) zijn
1.000 euro in prijs gedaald.
De bijzonder rijk uitgeruste
Space Star 1.2 Nova (CVT), de

Peugeot levert met de e-208
Première en e-2008 Première
tijdelijk zeer complete en aan-
trekkelijk geprijsde uitvoerin-
gen van deze populaire elektri-
sche modellen. 

Zowel de e-208 als e-2008 is le-
verbaar als Allure Première en
als GT Première. Deze extra
rijk uitgeruste modellen zijn
sneller leverbaar dan de regu-
liere versies, vrijgesteld van
BPM en motorrijtuigenbelas-
ting en vallen, voor de zakelij-
ke rijders, in de zeer gunstige
bijtellingscategorie van 8 pro-
cent. Bovendien krijgen parti-
culiere kopers een aanschaf-
subsidie van 4.000 euro. 
De elektrische Peugeot-model-
len zijn standaard al zeer rijk
uitgerust met onder meer cli-
mate control, Peugeot Connect
3D-navigatie met 10 inch
touchscreen, een i-Cockpit met
3D digitaal instrumentenpa-
neel, parkeerhulp achter én

populairste versie met onder
andere ingebouwde TomTom-
navigatie, stoelverwarming, au-
tomatische klimaatregeling,
middenarmsteun en buiten-
spiegels met led-knipperlichten
is leverbaar vanaf 16.490 euro.
Dat betekent een voordeel van
760 euro.
Ook voor de Mitsubishi Eclipse
Cross pakken de nieuwe BPM-
tarieven goed uit. Alle uitvoe-
ringen dalen maar liefst 2.000
euro in prijs. Dat betekent dat
de Eclipse Cross beschikbaar is

Dankzij een nieuwe database
kon de ADAC voor de eerste
keer het aantal pechgevallen
berekenen van auto’s met een
leeftijd tot 20 jaar oud. Hieruit
komt naar voren dat de Aygo
qua kwaliteit op eenzame hoog-
te staat. Dit model laat zonder

PEUGEOT e-208 en e-2008
zeer compleet

strategische positie voor een la-
ger zwaartepunt wat een posi-
tief effect heeft op de stabili-
teit van de Zafira-e Life en het
rijgedrag in bochten. Een ge-
avanceerd regeneratief remsys-
teem, dat tijdens remmen en
vertragen energie terugwint,
verhoogt de efficiency van de
Opel Zafira-e Life.
Het opladen van de Zafira-e Li-
fe gaat net zo eenvoudig als er-
in rijden. Elke Zafira-e Life
biedt meerdere laadmogelijk-
heden: via een wallbox, een
snellader of een huis-tuin-en-
keukenstopcontact. Het aan-
bod aan laadkabels en wall -
boxen varieert. Dat hangt af
van de energie-infrastructuur
van de markt.

De Citroën ë-C4 is een nieuw
ontwerpconcept in dit segment,
met een unieke en stoere iden-
titeit. Het model combineert
de elegante en dynamische de-
signelementen van een hatch-
back met bepaalde kenmerken
van een SUV. 
De aerodynamische en vloeien-
de lijnen die kenmerkend zijn
voor Citroën, worden gecombi-
neerd met een nieuwe stijluit-
drukking. Het warme en high-
tech interieur staat garant voor
optimaal comfort en moderni-
teit.

� De Peugeot e-
2008 krijgt als
Première-va-
riant maar
liefst zes jaar
gratis onder-
houd.

� Citroën heeft flinke verkoopverwachtingen van zowel de elektrische als de gewone C4.

� De benzinemotor van de Suzuki Vitara krijgt bij de Hybrid-va-
riant hulp van een elektrische variant.

Elektrisch offensief CITROËN

VW Arteon
is vernieuwd
De Volkswagen Arteon is
vernieuwd. Het design is ver-
der verfijnd, het interieur is
geheel nieuw en de Arteon
krijgt nu ook plug-in hybride-
technologie. Een primeur is
er voor de Arteon Shooting
Brake, die voor het eerst zijn
opwachting maakt. In dit mo-
del smelt de progressieve Ar-
teon-lijnvoering samen met
de functionaliteit en ruimte
van een estate. De nieuwe
Arteon en Arteon Shooting
Brake worden dit najaar op
de markt verwacht.

Het design van de Arteon is
niet in een hokje te plaatsen
en springt er daardoor direct
uit. De vernieuwde Arteon
behoudt zijn opvallende
coupélijn, maar zijn gezicht
is verder verfijnd. Zo heeft
het front met de lange en
brede motorkap aange-
scherpte designelementen
gekregen. LED-verlichting
met in de koplampunits geïn-
tegreerde dagrijverlichting is
standaard. Optioneel kan die
dagrijverlichting nu ook
naadloos doorlopen tot in de
grille, waardoor de lichtband
de gehele breedte van de au-
to omvat. Zo wordt licht het
nieuwe  chroom. 

De nieuwe Arteon Shooting
Brake heeft vanaf de B-stijl
een eigen design met een
lange daklijn, die overgaat in
een opvallende spoiler. Ook
de oplopende lijn van de ach-
terste zijramen en de verbre-
de wielkasten dragen bij aan
de krachtige look. Daarmee
combineert de Shooting Bra-
ke de uitstraling van een
sportwagen met de functio-
naliteit van een estate.

Het nieuwe interieur van de
Arteon-modellen sluit perfect
aan bij de bijzondere uitstra-
ling van het exterieur. De in-
terieurontwerpers van Volks-
wagen hebben het hele dash-
board en de bovenste delen
van de portierbekleding op-
nieuw ontworpen. Ook nieuw
zijn de stoffen en het leer in
het aanzienlijk exclusievere
interieur, dat nog duidelijker
in lijn ligt met de positione-
ring van de Arteon in de
markt. Alle modellen be-
schikken over Digital Cock-
pit Pro, het volledig digitale
in strumentenpaneel met een
12,5 inch groot kleurendis-
play.

129 pk sterke benzinemotor tij-
dens het accelereren.

Voorheen was de Suzuki Vitara
met de 1.4 Boosterjet te bestel-
len in twee uitrustingsniveaus.
Daar is nu dus een derde bij
gekomen. 
De standaarduitrusting van de
Hybrid is erg uitgebreid. Zo
heeft deze Vitara standaard de
zuinige hybride aandrijflijn,
geregelde airconditioning,
adaptieve cruise control, een
stop-/startsysteem, een licht-

sensor, een regensensor, elek-
trisch bedienbare ramen, LED-
koplampen en -achterlichten
en een audiosysteem met blue -
tooth en USB. 
Ook het Suzuki Safety System
is standaard. Als Vitara 1.4
Smart Hybrid Select (vanaf
25.999 euro) wordt de uitrus-
ting onder meer uitgebreid met
stoelverwarming, een achter-
uitrijcamera, 17 inch lichtmeta-
len wielen, het Suzuki Multi-
Media Systeem (een 7 inch dis-
play, DAB+ radio, Apple Car-
Play/Android Auto) en privacy
glass achter. Vanaf de Vitara
1.4 Smart Hybrid Select is het
uitgebreide Suzuki Safety Sys-
tem Pro standaard. 
De topuitvoering van de Suzuki
Vitara 1.4 Smart Hybrid is de
Style. Deze uitvoering is lever-
baar vanaf 28.499 euro en
voegt ten opzichte van de Se-
lect navigatie, parkeersensoren
voor en achter, luxe stoelbekle-
ding kunstleder en synthetisch
suède (zwart) en Keyless Start
toe. 
Optioneel voor de Style is een
groot panoramisch schuifdak te
bestellen, tegen een meerprijs
van 750 euro. Net als bij de Se-
lect is ook de Vitara Smart Hy-
brid Style leverbaar als vier-
wielaangedreven All Grip (van-
af 31.499 euro).

uitzondering een goede tot
heel goede betrouwbaarheids-
score zien, ongeacht het bouw-
jaar. 

Vanaf september staat de
nieuwste variant van de Aygo
bij de Nederlandse dealers.

� De Toyota Aygo is bijna niet stuk te krijgen.

vanaf 35.990 euro. De Eclipse
Cross Black Edition, het bijzon-
der rijk uitgeruste actiemodel,
is beschikbaar vanaf 38.990 eu-
ro. De Eclipse Cross wordt aan-
gedreven door een 163 pk ster-
ke 1.5 turbobenzinemotor met
een automatische CVT-trans-
missie en is standaard rijk uit-
gerust met onder meer dual-zo-
ne climate control, 18-inch
lichtmetalen wielen, achteruit-
rijcamera, verwarmbare voor-
stoelen, led-dagrijverlichting
en een multimedia-systeem.
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� De Opel Zafira-e Life heeft een actieradius vanaf 230 kilometer.
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Minder gezondheidsachterstand 
bij Groningers met bevingsschade
NOORD-GRONINGEN - De ge-
zondheidsachterstand van Gro-
ningers met meervoudige gas-
winningsschade neemt af en
het vertrouwen neemt toe. Er is
sprake van een kentering.
Maar corona gooit mogelijk
roet in het eten: het is een ex-
tra belasting voor bewoners die
kampen met schade of verster-
king. 

Dit concluderen dr. Katherine
Stroebe en prof. dr. Tom Postmes
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen op basis van hun meest recen-
te Gronings Perspectief-onderzoek

in opdracht van de Nationaal Coör-
dinator Groningen.
Hoe ontwikkelt zich de waargeno-
men veiligheid, het vertrouwen en
de gezondheid van Groningers in
het aardbevingsgebied? En welke
problemen ondervinden onderne-
mers in verband met de gaswin-
ning? Welke impact heeft corona
op bewoners die te maken hebben
met de gaswinning? Dit waren de
vragen die centraal stonden in het
nieuwste onderzoek van Gronings
Perspectief.
De gezondheid van bewoners met
meervoudige schade laat de afge-
lopen tijd enige verbetering zien.
Ook is er een lichte stijging in het
vertrouwen in de overheid. Dr. Ka -
therine Stroebe: ,,Voor het eerst
sinds 2016 zien we een verbetering
in gezondheid, terwijl het tot nu
toe alleen maar schrijnender werd.
Er is een kentering, maar de vlag
kan nog niet uit. Bewoners met
schade hebben nog steeds een min-
der goede gezondheid dan bewo-
ners zonder schade. En steeds
meer mensen hebben schade. Zij
hebben extra zorg nodig.”
Halverwege de afname van de
meest recente peiling van Gro-
nings Perspectief werd in Neder-
land de ‘intelligente lockdown’ af-
gekondigd. Een deel van het panel
beantwoordde vragen over het co-
ronavirus. Een meerderheid denkt
dat corona gevolgen gaat hebben
voor hun schade of versterkings-
procedures. Bewoners die zich zor-
gen maken over corona, rapporte-
ren minder gevoelens van veilig-
heid omtrent de gaswinning en een
verminderde gezondheid.

Ondernemers
Ongeveer de helft van de onderne-

mers in het panel heeft nadelige
gevolgen van de gaswinningspro-
blematiek, met name als zij een
bedrijfspand bezitten. Zij onder-
vinden verschillende problemen
door schade aan panden, waarde-
daling, extra tijdsinvesteringen en
verstoring van de bedrijfsvoering.
Stroebe: ,,De gevolgen van de gas-
winning hebben een grote impact
op een deel van de ondernemers.
Onze indruk is dat zij tussen wal
en schip vallen: veel regelingen
voor particulieren zijn voor onder-
nemers niet toegankelijk of niet
passend. Hun problemen zijn vaak
complex. En ze voelen zich niet ge-
steund.” Ondernemers geven aan
dat ze gebaat zijn bij betere ver-
goeding van schade, financiële
steun, bevordering van werkgele-
genheid maar ook simpelweg bij
erkenning van hun problemen.
Gronings Perspectief is een samen-
werking tussen de Rijksuniversi-
teit Groningen, de GGD Groningen
en het Sociaal Planbureau Gronin-
gen. De onderzoekers worden bij-
gestaan door een begeleidingscom-
missie met gemeenten, GGD, Gro-
ninger Bodembeweging, Groninger
Gasberaad, Nationaal Coördinator
Groningen, de provincie Gronin-
gen, de Veiligheidsregio, Vereni-
ging Groninger Dorpen en weten-
schappelijke experts. Het team
van dr. Stroebe en prof. dr. Post-
mes onderzoekt sinds 2016 gezond-
heid, veiligheidsgevoel en toe-
komstpers pectief van inwoners
van alle gemeenten in het gaswin-
ningsgebied, in opdracht van de
Nationaal Coördinator Groningen.
Een panel Groningers vult perio-
diek een vragenlijst in over veilig-
heid, gezondheid en toekomstper-
spectief.

Groot onderzoek naar gevolgen
corona-uitbraak in verpleeghuizen
GRONINGEN - Het UMCG doet grootschalig on-
derzoek naar de gevolgen van de corona-uitbraak
voor verpleeghuizen. De eerste uitkomsten zijn
bekend.

Verpleeghuizen zouden ruimte moeten krijgen om
hun eigen bezoekersregeling te bepalen. Deze en an-
dere aanbevelingen komen uit het onderzoek. Gedu-
rende de coronacrisis brengen de onderzoekers in
kaart waar verpleeghuizen tegenaan lopen. Deze tus-
sentijdse inzichten ondersteunen het landelijke en re-
gionale beleid. 

Hoogleraar Ouderengeneeskunde  Sytse Zuidema van
het UMCG wilde de actuele ontwikkelingen in ver-
pleeghuizen in kaart brengen. Daarvoor verzamelen
en analyseren de onderzoekers notulen van crisis-
teams in verpleeghuizen. Verschillende instellingen,
waaronder het ministerie van VWS, werden hier we-
kelijks over ingelicht. Zuidema: ,,Zij gebruiken onze
input ter ondersteuning van hun beleid. Wij rapporte-
ren bijvoorbeeld de zorgen die speelden onder het
personeel. Aan het begin betrof dat voornamelijk het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.” 
Daarnaast willen de onderzoekers niet alleen weten
wat er speelt, maar ook hoe maatregelen het beste uit-
gevoerd kunnen worden. De onderzoekers hebben pa-
neldiscussies gehouden met leden van de crisisteams.
Zuidema: ,,Hieruit bleek dat het bezoekersverbod
moeilijk was uit te voeren voor het personeel. Daar-
naast waren er verschillen in besmettingsrisico per re-
gio terwijl de bezoekersregeling overal gold. Het zou
dus beter zijn om verpleeghuizen de ruimte te geven
om hun eigen bezoekersregeling in te vullen.” 
De onderzoekers raden ook aan om een vast zorgteam
op een afdeling te laten werken. Zuidema: ,,Hierdoor
kunnen besmette cliënten effectief worden geïsoleerd
en neemt het risico op verspreiding in de rest van het
verpleeghuis af.” Daarnaast kwam naar voren dat
huiskameractiviteiten zo veel mogelijk door moeten
gaan omdat dit bewoners rust kan geven.

De crisis lijkt de laatste tijd af te nemen. ,,Die rust is
relatief”, vertelt Zuidema, ,,over het algemeen heerst
er rust maar er zijn recent ook weer uitbraken ge-
weest.” Daarnaast is het personeel overbelast. ,,De
medewerkers hebben het heel zwaar gehad. Bijna de

helft van alle doden is in verpleeghuizen gevallen. Me-
dewerkers hebben meer diensten gedraaid en we zien
dat nu pas het ziekteverzuim toeneemt. Ook is er een
vrees dat het weer mis kan gaan.” 
Het is dus belangrijk om de ac tuele ontwikkelingen in
verpleeghuizen te blijven volgen. Het onderzoek loopt
door tot eind dit jaar.

Treinen Arriva
gaan rijden 
op biodiesel 
NOORD-GRONINGEN - Twee
treinen van streekvervoerder
Arriva gaan vanaf september op
biodiesel rijden. De provincies
Groningen en Friesland starten
een proef met verdere verduur-
zaming van de noordelijke trei-
nen. Als het biodieselproject
technisch, financieel en opera-
tioneel goed uitpakt, kunnen
ook de andere treinen deze
schonere brandstof gebruiken.
De overstap van gewone diesel
naar biodiesel leidt tot 89 pro-
cent minder CO2-uitstoot. Dit
sluit aan bij de wens van Provin-
ciale Staten om voor de treinen
duurzame stappen te zetten. Het
gaat om een proef van twee
jaar. In december start een
nieuw contract tussen de twee
provincies en vervoerbedrijf Ar-
riva Nederland. Arriva zal ook
de komende vijftien jaar met
treinen blijven rijden in Noord-
Nederland. Belangrijke afspra-
ken zijn vernieuwing van de hui-
dige vijftig treinen én uitbrei-
ding met achttien nieuwe trei-
nen. De nieuwe treinen gaan
vanaf komend voorjaar rijden.
Ze hebben onder andere batte-
rijen om energie op te slaan die
vrijkomt tijdens het remmen.
Daarnaast rijden ze op schonere
diesel. De treinen gebruiken nu
nog gewone diesel, maar als de
proef slaagt schakelen die ook
over op schonere diesel.

De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

Vraag de gratis winkelwagenmunt 
aan op reumanederland.nl/
winkelwagenmuntje

IBAN: NL64ABNA 0433 533 633

Hoe maken we het klimaatbeleid eerlijker?
Doe mee. Vul de enquête in op 

operatieklimaat.nl
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Dijkgraaf Bert Middel trapt het jubileumjaar van gemaal Waterwolf af

Bescheiden aftrap feestje
rond honderd jaar Waterwolf
ELECTRA - De feestelijkheden
rond het 100-jarig bestaan van
de Waterwolf in Electra, het
imposante gemaal aan het Reit-
diep bij Lammerburen, zijn
woensdag op bescheiden wijze
van start gegaan. 

Het had allemaal zo mooi kunnen
zijn: de bijeenkomsten en feeste-
lijkheden die waterschap Noorder-
zijlvest had gepland om aandacht
te geven aan het 100-jarig bestaan
van de Waterwolf. Er waren dan
ook flink wat activiteiten voor een
breed publiek gepland, waardoor
aan het belang van dit kolossale en
imposante complex nog meer be-
kendheid kon worden gegeven.
Het coronavirus gooide echter roet
in het eten. Ook al zijn veel maat-
regelen inmiddels versoepeld, de
ander halve meter-samenleving is
nog wel de harde realiteit.
Om de start van het Jaar van de
Waterwolf toch niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan, vond woens-
dag in de Waterwolf met de ope-
ning van een kleine expositie toch
de start plaats van dit jubileum-
jaar. Slechts een veertigtal mensen
kon daarbij aanwezig zijn. Dijk-
graaf Bert Middel realiseerde zich
dat ook goed toen hij vertelde dat
bij de oorspronkelijk geplande af-
trap een orkest aanwezig zou moe-
ten zijn en ook veel schoolkinde-
ren.
Nadat communicatiemedewerk-
ster Géanne Kremer-Oosterhuis de
gasten welkom had geheten, kreeg

Bert Middel, staande voor een im-
posante Bronsmotor,  het woord.
Hij heette eerst enkele speciale
gasten welkom: zijn voorganger
Henk van 't Land, Johannes Lin-
denbergh, die jaren lang loco-dijk-
graaf was van Noorderzijlvest en
Middel indertijd zo goed de weg in
de waterwereld had gewezen, en
Ard van der Tuuk, burgemeester
van de gemeente Westerkwartier.
Daarnaast was er een warm woord
van welkom voor de omwonenden,
voor wie de Waterwolf een onder-
deel van hun leven is. Middel ging
dieper in op het belang van de Wa-
terwolf, die indertijd met vier
elektrische aangedreven pompen
was gebouwd. Koningin Wilhelmi-
na kwam hoogst persoonlijk voor
de opening naar Electra. Het ge-
hucht dankt zijn naam zelfs aan
het gemaal. Electra is afkomstig
van het waterschap Electra, dat dit
gemaal beheerde, en dat zijn naam
weer ontleent aan het feit dat de
Waterwolf het eerste gemaal van
Nederland was dat elektrisch werd
aangedreven. 

Momenteel gaat het niet meer om
elektrisch aangedreven pompen,
maar om dieselmotoren, gebouwd
door Brons in Appingedam. Het
zijn er nu niet meer vier, maar zes.
Middel wees op het enorme belang
van de Waterwolf en bracht daar-
bij in herinnering dat dit gemaal
nog in januari van 2012 Groningen
droog heeft gehouden tijdens een
crisisperiode waarin zelfs uit twee
dorpen inwoners werden geëva-

cueerd. Middel vertelde daarna
nog iets over de expositie en over
vier fietsroutes langs cultuurhisto-
rische objecten van waterschap
Noorderzijlvest.
De kleine expositie, die nu met de
inachtneming van de RIVM-maat-
regelen ook voor het publiek toe-
gankelijk is, is de moeite van het
bekijken waard. Zo is er de toe-
spraak te lezen die Koningin Wil-
helmina indertijd hield. Daarnaast
geven interessant foto's en objec-
ten een mooi beeld van de geschie-
denis van de Waterwolf en de bij-
behorende schutsluis. Een van de
omwonenden wist nog dat het ver-
haal indertijd rond ging dat er in
een woning vlak bij het gemaal
een stuk uit een buitenmuur moest
worden gehaald. Daarachter werd
een apart toilet voor de majesteit
gebouwd, zodat ze geen gebruik
zou hoeven te maken van de voor-
zieningen in de Waterwolf. Jan En-
ne Haack van natuurboerderij
Lammerburen kon nog vertellen
dat indertijd er gronden van de
boerderij werden onteigend om al-
les rond de Waterwolf te kunnen
realiseren.

Er is inmiddels dus een beschei-
den stap gemaakt van het jubi-
leumjaar. Als de coronamaatrege-
len in de loop der tijd worden ver-
soepeld, dan zal er in november
nog een echt groot feest worden
georganiseerd rond dit imposante
complex, dat in Groningen en ook
in het Drentse achterland steeds
voor droge voeten zorgt.

Afsluiting Koperproject
bij cbs Wicher Zitsema
MIDDELSTUM - Op cbs Wi-
cher Zitsema in Middelstum is
dinsdag het koperproject Mu-
ziek maken is cool afgerond.
Vier weken lang kregen de
leerlingen van groep 5-6 van
koperdocent Jan Werkman les
op bugel en cornet. 

Werkman is als koperdocent van
Stichting SMO verbonden aan fan-
fare Concordia uit Middelstum. De
protocollen rondom het weer volle-
dig naar school gaan én de proto-
collen rondom het veilig kunnen
blazen op een blaasinstrument wa-

ren vier weken geleden precies
klaar, zodat groep 5-6 op een veili-
ge en leuke manier muziek kon
gaan maken. 
Dinsdagmiddag lieten de kinderen
zien wat ze in vier weken tijd heb-
ben geleerd. ‘Aanzetten met de let-
ter P’, 3 knopjes indrukken en nog
lucht krijgen in de bugel of cornet.
Het was een hele uitdaging, maar
het ging uitstekend. 
Door de coronaregels gaven de
kinderen op het schoolplein hun
concert en konden de ouders aan
de overkant van de gracht luiste-
ren naar de knappe prestatie van
hun kinderen.

Bert Westerink wordt
wethouder in Friesland
WINSUM - Bert Westerink,
oud-wethouder van onder ande-
re de gemeente Winsum, is
voorgedragen om als wethou-
der aan de slag te gaan in de
Friese gemeente Smallinger-
land. De gemeenteraad neemt
daar vandaag een besluit over. 

Westerink neemt in Smallinger-
land zitting in een zogenaamd za-
kencollege.  Na een roerige tijd in
het gemeentehuis in Drachten
moet een college met ervaren be-
stuurders orde op zaken stellen en
de rust doen laten terugkeren in
de Friese gemeente. Het gaat om
onafhankelijke wethouders, die
door de hele raad zijn voorgedra-
gen en geen directe binding heb-
ben met een van de partijen in
Smallingerland. Dat in tegenstel-
ling tot een klassiek college, dat
leunt op een coalitiemeerderheid
in de gemeenteraad en waarvan de
wethouders ook uit de lokale poli-
tiek afkomstig zijn. Smallingerland
koos dus voor capabele, ervaren
mensen ‘van buiten’. 
Bert Westerink is een van de in to-
taal vier nieuwe wethouders voor
het Friese zakencollege. De Tuk-
ker was tien jaar wethouder in de
gemeente Groningen. De situatie
in Smallingerland is niet nieuw
voor hem. Van oktober 2004 tot

maart 2006 was Westerink interim-
wethouder in Delfzijl, dat in die
tijd ook in een bestuurlijke crisis
verkeerde. Over deze periode
schreef hij het boek Delfzijl aan de
Eems. Daarna werd hij wethouder
in Woerden en in de zomer van
2016 streek hij neer in Winsum.
Albert Rodenboog, toenmalig bur-
gemeester van Loppersum, tipte
de Winsumer politiek dat de erva-
ren Westerink beschikbaar was.
Winsum verkeerde dat moment,
en niet voor het eerst, in een be-
stuurlijke crisis. Collegepartijen
hadden het vertrouwen in Ge-
meenteBelangen opgezegd, waar
op dat moment intern van alles
was misgegaan. De plek van GB in
het college werd ingenomen door
het CDA en de VVD, met CDA-er
Bert Westerink als nieuwe wethou-
der. Tot aan de gemeentelijke her-
indeling bleef Westerink actief in
Winsum. Nu heeft hij in Smallin-
gerland een nieuwe uitdaging ge-
vonden. ,,Ik vind voor mezelf het
leuke hiervan dat dit zonder partij-
voordracht gaat, maar dat ik ben
geselecteerd op basis van wat ik
heb gedaan en wat ik ambieer.
Door een commissie waarin geen
CDA’er zat”, laat Westerink we-
ten. 
De vacatures in Friesland waren in
trek. Maar liefst 81 personen solli-
citeerden voor de functie van wet-
houder in het zakencollege. 

De musicerende kinderen van cbs Wicher Zitsema keurig op een rij.

Slavernijverleden: de
‘moor’ van Pieterburen
PIETERBUREN - Elk jaar op 1 juli wordt Keti Koti ge-
vierd: de afschaffing van de slavernij. Ook in Groningen
zijn sporen van het slavernijverleden te vinden. Van ker-
ken tot borgen, en van universiteiten tot havens. Het zijn
vaak bekende locaties, maar de bijbehorende slavernij-
verhalen zijn minder bekend. Het is een ongemakkelijke
geschiedenis, maar wel één die verteld moet worden. Dat
vindt historicus Sanne Meijer. ,,Ook ik was me lange tijd
niet bewust van het Groninger slavernijverleden. De eer-
ste keer dat het tot me doordrong was een aantal jaar ge-
leden, in Pieterburen”, vertelt ze. 

door Sanne Meijer

Keti Koti is een feestdag ter vie-
ring van de afschaffing van de sla-
vernij. Op 1 juli 1863 schafte het
Koninkrijk der Nederlanden met
de Emancipatiewet de slavernij af

in Suriname en op de Nederlandse
Antillen. De naam ‘Keti Koti’
stamt uit het Sranantongo en bete-
kent ‘Ketenen Gebroken’. In Suri-
name wordt de feestdag ook wel
‘De Dag van de Vrijheden’ of ‘Ket-
tingsnijden’ genoemd.

Ongemakkelijk
De slavernijgeschiedenis blijft
vaak onderbelicht in onze Neder-
landse geschiedschrijving. We le-
ren over de voorspoed en rijkdom-
men van de Gouden Eeuw, maar
weinig over de keerzijde daarvan.
Dat geldt ook zeker voor de Gro-
ninger geschiedschrijving. We be-
zoeken stadspaleizen en borgen,
maar weten vaak niet dat de bewo-
ners betrokken waren bij de sla-
venhandel. Rijke Groningers in-
vesteerden graag in de slavenhan-
del of in de plantages. Daarnaast
had Groningen een eigen Kamer
van de West-Indische Compagnie
(WIC) aan de Noorderhaven. Van
daaruit voeren schepen richting
Afrika en vervolgens naar de ande-
re kant van de oceaan. Het is een
ongemakkelijk besef dat onze re-
gionale cultuur banden heeft met
het slavernijverleden, en dat ons
geliefde regionale erfgoed, onze
omgeving en misschien ook wij, ge-
vormd zijn door dit verleden. Maar
het moet wel verteld worden.
Want het thema van ongelijkheid
en onderdrukking is ook vandaag
de dag ontzettend relevant. Het
verleden werkt altijd door in het
heden, en ook onze hedendaagse
samenleving is helaas nog steeds
opgebouwd uit systemen van op-
pressie en racisme.

Sporen in Groningen
In 2016 verscheen het belangrijke
boek Sporen van het slavernijverle-
den in Groningen van Margriet Fok-
ken en Barbara Henkes. In dit
makkelijk leesbare en mooi geïllu-
streerde werk vertellen zij over
een stukje geschiedenis waar we
niet veel over weten, maar dat on-
losmakelijk verbonden is met Gro-
ningen. Het boekje bestaat uit één
stadswandeling en vier fietsroutes
door de provincie en laat je kennis
maken met sporen van het Gronin-
ger slavernijverleden - in kerken,
pakhuizen of scheepswerven.
Want verhalen over het Groninger
slavernijverleden, die vind je over-
al en op de meest verrassende
plekken. Van de Martinikerk in de
stad tot de Menkemaborg in Uit-
huizen en van de begraafplaats in
Ulrum tot de Woortmansdijk bij
Westerbroek.
Ook ik was me lange tijd onbewust
van het slavernijverleden in Gro-
ningen. Om één of andere reden
had ik een gevoel van afstand: ik
dacht bij slavernij aan de rijkelui
van de Amsterdamse grachtengor-
del of aan de slavenhouders van de
Verenigde Staten. Dat ook de Gro-
ninger geschiedenis bol staat van
connecties met de slavernij was
lange tijd volledig langs me heen
gegaan. Ja, die verhalen worden
heel weinig verteld, maar hand in
eigen boezem: ik had mezelf ook
nooit afgevraagd wat voor schepen
er in de Noorderhaven lagen, of
waar borgbewoners hun geld in in-
vesteerden. De eerste keer dat het
tot me doordrong was een jaar of
zes geleden, in Pieterburen. Daar
hoorde ik dat er - nog voor de op-
richting van de WIC - een tot slaaf
gemaakte jongeman op de inmid-
dels verdwenen borg Dijksterhuis
verbleef. De jongeman is de hoofd-
persoon in een bekend Gronings
moordverhaal. In de vele publica-
ties hierover ligt de nadruk altijd

op het misdaadverhaal en wordt er
gemakshalve voorbij gegaan aan
de vermelding dat er überhaupt
een tot slaaf gemaakte man in Pie-
terburen woonde...

De ’moor’ 
In de Petruskerk in Pieterburen
hangt een aantal indrukwekkende
rouwborden. Eén daarvan is van
Diderick Sonoy, die in 1594 naar
Pieterburen was verhuisd. Zijn
dochter en schoonzoon woonden
namelijk op borg Dijksterhuis.
Diderick Sonoy was gouverneur
van het Hollands Noorderkwartier
en een overtuigd watergeus. Tot
aan zijn dood in 1597 bleef hij vol
overgave strijden tegen de Span-
jaarden en zijn begrafenis werd
dan ook bijgewoond door graaf
Willem Lodewijk, toen stadhouder
van Groningen en Friesland.
Toen Diderick Sonoy na één van
zijn reizen terugkeerde naar Pie-
terburen, bracht hij een ‘moriaan’
met zich mee naar borg Dijkster-
huis. Een ‘moor’ was een zwart per-
soon afkomstig uit Noord-Afrika.
Deze jongeman was jarenlang So-
noy’s tot slaaf gemaakte bediende.
Naar eigen zeggen was deze ‘moor’
trouwens een koningszoon in land
van herkomst. Jammer genoeg was
men in Pieterburen niet onder de
indruk van deze koninklijke con-
necties. In de omgeving stond de
bediende bekend als ‘Zwarte Pier’.
‘Zwarte Pier’ werd de hoofdper-
soon in een onvervalste crime pas-
sionel. Althans, zo lezen we dat in
het boek Oorsprongh, begin en ver-
volgh der Nederlandsche oorlogen,
beroerten ende borgerlijcke oneeni-
cheyden uit 1621, geschreven door
Pieter Christiaenszoon Bor. Vol-
gens Bor werd de jongeman ver-
liefd op het dienstmeisje van de
borg. Haar voorkeur ging echter
uit naar de knecht. Sonoy’s bedien-
de vergiftigde daarop het eten van
de knecht, maar het dienstmeisje
wist hem te redden. Dat viel niet in
goede aarde, dus stak ‘Zwarte Pier’
haar neer. Vervolgens greep hij
een bijl en moest de knecht het
alsnog ontgelden. De dubbele
moord kwam de bediende duur te
staan. Op 20 oktober 1596 werd hij
onthoofd, achter de dijk, even ten
noorden van de borg.

Dodekop
Het verhaal over ‘de moor van Pie-
terburen’ werd ruim een kwart
eeuw na de daadwerkelijke ge-
beurtenissen opgeschreven door
Pieter Christiaenszoon Bor. In hoe-
verre het waar is, valt natuurlijk te
betwijfelen. Maar het verhaal
deed snel de ronde en is als een le-
gende of volksverhaal aan borg

Dijksterhuis blijven plakken. In de
kamer waar de bediende de twee
moorden had gepleegd, werd met
dodekop (rode verf) een vlek op
vloer geverfd die toekomstige be-
woners moest herinneren aan de
moorden.
Een ander -ietwat spannender- ver-
haal wil dat op de plek van de
moorden een grote bloedvlek was
ontstaan. Maar hoe men ook poet-
ste, de vlek kwam steeds terug.
Hoe het ook zij, de kamer met de
vlek kwam bekend te staan als de
‘Morjaanenkamer’. Tot ver in de
negentiende eeuw verklaarden ou-
dere omwonenden dat zij de vlek
met eigen ogen hadden gezien. En
‘Zwarte Pier’? Volgens de overle-
vering heeft zijn geest nog eeu-
wenlang rondgewaard in de pol-
ders rondom het Dijksterhuis.

Aanmelding 
Burendag van start
NOORD-GRONINGEN - De
aanmelding voor Burendag is
gisteren gestart. Organisatoren
Douwe Egberts en Oranje
Fonds hebben een manier be-
dacht waarop buren deze dag
op anderhalve meter kunnen
vieren, onder het motto Vier
het veilig, vier het voor de deur.
Via Burendag.nl kunnen alle
buurten van Nederland zich
aanmelden voor de 15e editie,
die op zaterdag 26 september
plaatsvindt.

Burendag is ontstaan vanuit de ge-
dachte dat buurten gezelliger, so-
cialer en veiliger zijn als buren el-
kaar kennen. Burendag biedt ie-
dereen in Nederland een mooie ge-
legenheid om op een laagdrempe-
lige manier in contact te komen
met hun buren. Op deze manier
kan iedereen ontdekken wie er in

zijn of haar buurt woont en wordt
tijdens Burendag vaak de basis ge-
legd voor nieuwe contacten. Zo
kan één dag een effect hebben dat
veel langer duurt.
Ook op anderhalve meter afstand
zijn er veel leuke en veilige activi-
teiten die buren met elkaar kun-
nen ondernemen. Op Burendag.nl
zijn ideeën te vinden voor veilige
Burendagactiviteiten als een spel-
letjesdag, buurtbingo of een open
buurtpodium voor de deur. Daar-
bij is het belangrijk dat iedereen
de richtlijnen volgt van de Rijks-
overheid en het RIVM.
Sandra Jetten, directeur Oranje
Fonds: ,,We hebben de afgelopen
maanden allemaal gevoeld hoe be-
langrijk het is om naar onze buren
om te kijken. Door Burendag te or-
ganiseren, willen we buren de mo-
gelijkheid geven contact te leggen
zodat ze gemakkelijker op elkaar
terug kunnen vallen wanneer dat
nodig is. Ook zal het dit jaar een
moment worden waarop gevierd
wordt dat er al zoveel buurtgeno-
ten zijn die voor elkaar klaarstaan.
We nodigen iedereen uit om mee
te doen en er op een veilige ma-
nier een waardevolle dag van te
maken.”

John Brands, algemeen directeur
Jacobs Douwe Egberts: ,,Met Bu-
rendag willen we mensen bij el-
kaar brengen. In de afgelopen
maanden brachten veel mensen
hun tijd vooral thuis door: achter
de voordeur. Met de aangepaste
opzet nodigen we iedereen uit om
de deur open te zetten en vóór de
voordeur contact te maken. Zo kun
je op afstand toch zorgen voor ver-
binding met elkaar en de buurt.”
In 2006 organiseerde Douwe Eg-
berts de eerste editie van Buren-
dag met 300.000 deelnemers, waar-
na het Oranje Fonds als medeorga-
nisator in 2008 aansloot. Sinds
2006 organiseerden buurten al zo’n
48.000 Burendagactiviteiten. In-
middels doen er jaarlijks zo’n
6.000 buurten mee. Buren kunnen
via www.burendag.nl een aan-
vraag bij het Oranje Fonds indie-
nen voor een financiële bijdrage
van maximaal 350 euro voor hun
Burendagactiviteiten. Om hiervoor
in aanmerking te komen moet de
activiteit aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Deze zijn te vinden
op www.burendag.nl.

De voormalige borg Dijksterhuis in Pieterburen, circa 1893-
1903, de locatie waar zich een crime passionnel zou hebben afge-
speeld  (fotograaf onbekend, Groninger Archieven).

Atelierroute weer
een gewone route
KANTENS - Atelierroute Hoge Noorden in en rond Kantens zal
zondag weer volgens de normale manier worden gehouden. Ge-
dwongen door de coronamaatregelen hielden de deelnemende kun-
stenaars de voorbije periode een alternatieve raam route. Maandag
meldde deze krant dat kunstliefhebbers zondag weer van achter de
ramen gezette kunstwerken kunnen genieten, maar nu blijkt het
toch om een echte kunstroute te gaan. Een van de deelnemers is
Gerda Onnes uit Kantens. Op bijgaande foto een van haar werken,
een portret van Johan Cruijff. Meer informatie over de route is te
vinden op  www.atelierroutehogenoorden.jouwweb.nl.  

Toch nog 
natuurproject
Lopster jeugd
LOPPERSUM - Het natuur- en
duurzaamheidsonderwijs op de
basisscholen in de gemeente
Loppersum wordt verzorgd door
het Instituut voor Natuureduca-
tie (IVN). Dit voorjaar zou er
met het project Op Fietzzz aan-
dacht zijn voor groene onder-
werpen als bloemen, bijen, ber-
men en biodiversiteit. Vanwege
de coronamaatregelen is dit niet
doorgegaan. Toch hebben de
leerlingen van het basisonder-
wijs de afgelopen periode niet
stilgezeten op het gebied van
natuur en duurzaamheid. Door
middel van thuiswerkopdrach-
ten hebben de leerlingen de na-
tuur in hun eigen woonomge-
ving onderzocht en zich verdiept
in dieren en zwerfafval.
Dit najaar zal het IVN een extra
project aanbieden aan de scho-
len. Dit project sluit aan bij de
Kinderboekenweek en wordt ge-
organiseerd in samenwerking
met Kunst en Cultuur en IVAK.
Hoe dat er precies uit komt te
zien, is nog niet bekend.
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FAMILIE-
BERICHTEN

DeOmmelanderCourant /
De Ommelander ver-
schijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donder-
dag in geheel Noord-Gro-
ningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een ge-
boorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl

- Telefonisch opgeven:
0595-437777

- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980AAUithuizen

- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen



12 - Donderdag 2 juli 2020



Donderdag 2 juli 2020 - 13

lang depressief over doen: het is
niet anders. Volgend jaar gaan we
weer.”
Een bedrijf heeft Van der Meide
met zijn Liba B.V. wel degelijk.
Voor zijn levensonderhoud is hij
afhankelijk van de ongeveer drie-
honderd bijenvolken die hij heeft.
Hij zet zijn bijen in voor het be-
stuiven van gewassen en de zaden
die hij teelt en hij verkoopt honing
in bulk aan de groothandel. ,,Net
als het houden van andere dieren
is het houden van bijen een vak”,
zegt Van der Meide. Om bij te blij-
ven volgt hij cursussen in Duits-
land, waar veel kennis is over bij-
en. Hij reist de hele wereld over op
zoek naar het beste ‘materiaal’.
Even op en neer naar Oostenrijk of

ning werd geproduceerd tegen
tien kilo bij ons. Dat was interes-
sant!”
Bijensterfte is volgens Van der
Meide niet zozeer het gevolg van
landbouw en algemene ontgroe-
ning, maar voor een groot deel van
de imkerij zelf. ,,Elke imker heeft
de beste bedoelingen, maar het
gaat niet altijd even goed. Overi-
gens is bijensterfte van alle tijden,
het komt nu alleen meer in het
nieuws en wordt meer gemoni-
tord.” Het tekort aan goede oplei-
dingen in Nederland helpt niet
mee. ,,In Duitsland ga je naar de
imkerschool waar je meesterimker
wordt voor je met bijen aan de
slag gaat”, zegt Van der Meide. De
gezondheidseisen aan bijen zijn

UITHUIZEN - Professionele
imkers, daar zijn er niet zoveel
van in Nederland, vertelt be-
roepsimker Marcel van der
Meide uit Uithuizen. En dat is
jammer, want goed opgeleide
imkers hebben veel kennis
waarmee ze in ieder geval een
deel van de bijensterfte kun-
nen voorkomen. Bijensterfte is
overigens van alle tijden, zegt
de Noord-Groningen. ,,De sterf-
te wordt nu alleen meer gemo-
nitord.”

door Saffira Rijkee

daar streng, net zoals dat in Neder-
land voor andere dieren zo is. In
Nederland bestaat dit alles niet:
geen opleidingen en geen vereiste
gezondheidscertificaten. Van der
Meide denkt dat in ons land
slechts zo’n twaalf professionele
imkers zijn, terwijl je er in Duits-
land in elk dorp een paar hebt. Het
professioneel houden van bijen
wordt in Nederland niet eens als
een beroep gezien. Extra zuur in
coronatijd, want wie officieel geen
bedrijf is krijgt geen overheids-
steun. En dat terwijl Van der Mei-
de niet zoals normaal ieder voor-
jaar met zijn bijen naar Duitsland
kon, waar hij een flink aantal kas-
ten tussen het koolzaad van boe-
ren heeft staan.  ,,Maar daar kun je

kort naar Zweden is heel gewoon,
als een bijenhouder daar bijen
heeft met de eigenschappen die
hij zoekt. Uit Zweden haalde Van
der Meide bijvoorbeeld de Elgon-
bij, die goed met de varroamijt,
een grote veroorzaker van bijen-
sterfte, weet om te gaan. De varro-
amijt kwam in de jaren zeventig
naar Nederland en de Europese bij
weet er geen raad mee. ,,Een
Zweedse imker was zat van alle
chemie die hij moest gebruiken
om zijn bijen in leven te houden.
Hij voelde zich langzamerhand
meer gifmenger dan bijenhouder.
Hij trok het Montika-gebergte in
waar hij de Elgonbij vond. Deze
bij ruimt varroamijten op en doet
aan grooming. Dat zijn eigenschap-
pen die je wilt in je bijen, dus daar
ga ik zeker voor naar Zweden.”
Selecteren is voor professionele
imkers het toverwoord. Achter een
sterk bijenvolk schuilt soms wel
tien jaar aan werk. Van der Meide
heeft zelf driehonderd verschillen-
de volken. Iedere dinsdag maakt
hij zo’n honderdvijftig nieuwe ko-
ninginnetjes. Hij laat het zien in
een gekoelde ruimte, waar het
licht zoemt van de bijen in kleine
bijenkasten. In een kastje zit een
rij reageerbuizen met daarin zoge-
noemde cellen. Zo’n cel zit vol ei-
genschappen die Van der Meide
zelf geselecteerd heeft uit verschil-
lende volken omdat hij ze graag in
zijn bijen wil zien. Uit een cel ont-
staat een koningin, zodra Van der
Meide de cel in een bijenkast zon-
der koningin inbrengt. ,,Wist je dat
een volk huilt als het geen konin-
gin heeft? Dat hoor je gewoon. Pu-
re paniek. Zodra ik een van deze
cellen bij zo’n volk plaats zullen de
werksters koninginnengelei in de
cel blazen, zodat het een koningin
wordt.” Na vijf dagen is zo’n konin-
gin paringsrijp en gaat ze de lucht
in om te paren met tussen de tien
en twintig mannetjes, waarna ze
terugkomt in de kast om eitjes te
leggen. Vervolgens wordt de ster-
ke koningin bij een groter bijen-
volk geplaatst en begint het proces
voor de werksters in de kleine bij-
enkasten opnieuw: van een cel ma-
ken zij weer een koningin.

OOSTERWIJTWERD - Voor
veel artiesten zal het de eerste
keer zijn dat ze sinds het afkon-
digen van de  ‘intelligente lock-
down’  weer voor publiek gaan
optreden. Daarmee is ook met -
een een van de belangrijkste
redenen voor de serie optre-
dens van Groninger artiesten
van naam en faam, later deze
zomer in  Eetcafé De Boerderij
in Oosterwijtwerd, genoemd.
Het plan komt uit de koker van
zangeressen en actrices Alina
Kiers en Carmen Schilstra, die
bij de organisatie kunnen reke-
nen op de steun van uitbater
Jacob-Jan van Marum van de
Noord-Groninger eetgelegen-
heid. 

door Hielko Merkus

Eerst was er een plan, ontstaan
diep in de coronacrisis. ,,De hele
culturele sector was in een keer
stil komen te staan. Er was ineens
niets meer te doen”, zegt Carmen
Schilstra over de impact die coro-
na heeft (gehad) op de culturele
wereld. Samen met Alina Kiers
schitterde ze recent in Sneuwitje en
een stuk of 7 dwergen en dit jaar
zouden beiden hun opwachting
maken in Broodkapje en een stuk of
zeven geit jes. Beide dames zijn ge-
pokt en  gemazeld in de culturele
sector en lieten zich dan ook niet
uit het veld slaan door de corona-
crisis. Beiden besloten niet om bij
de pakken neer te gaan zitten,
maar om te kijken wat er nog wel
mogelijk was. ,,Aan de horizon gl-
oorde op dat moment al het per-
spectief van een versoepeling van
de maatregelen. We hadden dus
iets om mee aan de slag te gaan.”
Na het plan kwam vervolgens de
locatie. Wat daarbij leidend was,
was het gegeven dat de anderhalve
meter-maatregel als een paal bo-
ven water bleef en voorlopig nog
blijft staan. En dat werkt lastig in
een theaterzaal. ,,We hadden om
ruimte te scheppen natuurlijk wel
wat stoeltjes kunnen laten wegha-

len”, geeft Kiers aan. Maar beslo-
ten werd om andersom te denken.
,,Wat hadden we nodig? Ruimte.
Dus gingen we op zoek naar ruim-
te.” Een langlopende zoektocht
naar een geschikte locatie werd
het bepaald niet. Kiers wist name-
lijk een uitstekende plek: Eetcafé
De Boerderij in Oosterwijtwerd.
Of beter nog: de grote boeren-
schuur naast de eetgelegenheid.
Acht jaar geleden schitterde Kiers
daar samen met Pé Daalemmer &
Rooie Rinus in Voorheen De Ben-
de, twee mannen overigens die
Schilstra ook goed kent: ze is de
zangstem in het succesummer
Hoornse Plas. Kiers had dus haar
oog laten vallen op De Boerderij.
Uitbater Jacob-Jan van Marum
was meteen enthousiast. De dames
zijn daar uiteraard erg blij mee.
Eigenlijk kon alles wel wat de de
twee in hun hoofd hadden. ,,We
noemen Jacob-Jan daarom ook
wel Ja-Ja”, lachen beiden. 

Maar het verhaal heeft ook een se-
rieuze kant.Twee door de corona-
crisis zwaar getroffen sectoren -de
horeca en de cultuur- slaan met
het concept in Oosterwijtwerd de
handen ineen en versterken el-
kaar. ,,Bij cultuur wordt snel ge-
dacht aan vrijheid en blijheid,
maar de zakelijke kant is minstens
zo belangrijk”, merkt Kiers in dit
verband op. De samenwerking
krijgt in Oosterwijwerd concreet
vorm doordat mensen niet alleen
kunnen genieten van kwalitatief
hoogstaande optredens, maar een
en ander kunnen combineren met
een etentje in De Boerderij. ,,Ook
voor ons is en was het een verve-
lende tijd”, zegt Van Marum. ,,Er
stonden allerlei feesten en partij-
en gepland, die door corona afge-
last moesten worden.” Ook de
twee rondvaartboten die voor het
eetcafé liggen, zijn er nog maar
mondjesmaat op uitgetrokken. Te-
kenen van herstel dienen zich ech-
ter aan, met dus de concertserie in
de grote schuur van De Boerderij
als een tastbaar resultaat. ,,Norma-
liter kunnen daar wel 900 mensen
in. In 2012, toen Alina hier optrad,
hadden we het zo ingericht dat er

400 mensen in konden. Dit keer
houden we het vanwege de corona-
maatregelen op 100 bezoekers per
keer”, vertelt Van Marum. Om de
grote boerenschuur sfeervol aan te
kleden en in te richten, wordt ge-
bruik gemaakt van spulletjes van
kringloopwinkel GoudGoed. Hoe
ze dat voor elkaar hebben gekre-
gen? ,,Alina heeft hele stoute
schoenen”, lacht Schilstra. ,,Ach,
daar moet je een beetje geluk mee
hebben. Ik legde ons plan uit en zij
waren enthousiast”, nuanceert
Kiers. De spulletjes zijn dus twee-
dehands. ,,Als bezoekers er iets
leuks tussen zien staan, mogen ze

het kopen”, merkt Schilstra op,
daarbij het risico nemend dat er
bij de laatste voorstelling niets
meer van de aankleding over is... 

De serie optredens start op 16 juli
en eindigt op 23 augustus. De hele
zomer door kan er in Oosterwijt-
werd genoten worden van het bes-
te wat Groningen op met name
muzikaal gebied te bieden heeft.
De line-up is ronduit indrukwek-
kend, met onder anderen Pe & Ri-
nus, de succesvolle rappers van
Wat Aans, Erwin de Vries, Inge
van Calker, Swinder, Alex Visse-
ring & Klaas Spekken, Imca Mari-

na en De Bende van Baflo Bill.
Daarnaast komen ook Freek de
Jonge, Arjen Lubach en Bert Vis-
scher naar Oosterwijtwerd. ,,Men
is dolblij eindelijk weer voor pu-
bliek te kunnen optreden. Eigen-
lijk was iedereen die we hebben
benaderd enthousiast. Sterker nog,
we werden na de bekendmaking
van de serie nog benaderd door ar-
tiesten met de vraag waarom zij
niet uitgenodigd zijn”, merkt Kiers
op. Uiteraard zullen Kiers en Schil-
stra zelf ook op het podium te be-
wonderen zijn. Want hoewel het
organiseren van de reeks beiden
prima is afgegaan, zijn en blijven

het toch podiumbeesten.  

De keuze voor alleen Groninger ar-
tiesten op een typisch Groninger
locatie is overigens ook ingegeven
door corona. ,,We maakten deze
plannen met in de wetenschap dat
het niet raadzaam is om het hele
land door te moeten reizen. Daar-
om hebben we voor alleen Gronin-
ger artiesten gekozen”, legt Kiers
uit. Het blijkt een gouden greep.
Want niet alleen artiesten lopen
warm voor de optredens, ook het
publiek heeft wel weer zin in een
avondje uit. Inmiddels zijn er al
rond de duizend kaarten verkocht,

waarmee diverse voorstellingen
zijn uitverkocht. Daarmee kan nu
al, nog voordat de reeks optredens
is begonnen, gesproken worden
van een doorslaand succes. ,,En
wat ons betreft hoeft het niet bij
één zomer te blijven. Dit zou best
een jaarlijks terugkerend evene-
ment kunnen worden. Theater
Oosterwijterwerd. Klinkt goed”,
zegt Schilstra. ,,Ja, ja”, reageert
gastheer Jacob-Jan van Marum
grijnzend. Laat het publiek dus
maar komen.

Meer informatie over de reeks is te
vinden op www.tis-podium.nl. 

� Jacob-Jan van
Marum wordt
geflankeerd
door Alina
Kiers (links) en
Carmen Schil -
stra. 

In het begin van de twintigste
eeuw ontdekte Adam Kehrle, een
Engelse monnik later bekend als
broeder Adam, dat je bijen van
verschillende rassen met elkaar
kunt kruisen. De monnik was de
grondlegger van de moderne bij-
enteelt, waarin professionele im-
kers bijen zo weten te kruisen dat
‘hun bij’ precies de eigenschappen
heeft die ze willen.
Zelf begon Marcel van der Meide
ooit met bijen omdat hij niet tevre-
den was over de bestuiving van
zijn teelzaden. ,,Dat kan anders,
dachten mijn vader en ik. Dus we
gingen op cursus en begonnen uit
nood een eigen imkerij. We kregen
contacten in Duitsland, waar zo -
maar negentig kilo koolzaadho-

‘Elke dinsdag maak ik 150 nieuwe

KONINGINNETJES’

Genieten van Groninger artiesten in

OOSTERWIJTWERD

In een andere ruimte staat een ho-
ningslinger treurig stil. De honing-
opbrengst van dit jaar is door coro-
na maar een kleine twintig kilo.
De bijen zoemen er niet minder
om. Achter zijn kassen vol zaden
laat Van der Meide de kast van
een van zijn bijenvolken zien. Ui-
terst rustig, zonder beschermende
kleding en met blote handen, trekt
hij een raatje uit de kast, dat
krioelt van de bijen. De bijen lij-
ken totaal niet onder de indruk.
,,De resistentie van deze bijen
voor de varroamijt is heel hoog. Ze
zien er uit als alle bijtjes, maar het
gaat ons om de genetica en die ver-
schilt flink van die van andere bij-
en. De koningin in deze kast is in
2017 uit Zweden gekomen en uit
haar zijn inmiddels wel duizend
volken voortgekomen.” Van der
Meide houdt zijn kasten bewust
klein zodat zijn koninginnen lang
meegaan. ,,Deze bij heeft eigen-
schappen die zo waanzinnig goed
zijn, daar ben je zuinig op. Waar-
schijnlijk gaat ze zelfs nog terug
naar Zweden, naar de imker
daar.”
De bijenwereld is een bijzondere,
zegt Van der Meide. Een wereld
vol vertrouwen, waarin elkaar veel
gegund wordt. Laatst was hij in
Duitsland, bij een imker die hij
nog nooit eerder had ontmoet, die
hem zomaar zijn auto te leen gaf.

Alle bijenkoninginnen die imkers
‘maken’ komen in een stamboek
terecht waar bijenhouders uit Eu-
ropa in kunnen kijken, op zoek
naar interessant materiaal dat
vaak onderling wordt uitgeruild.
Ziet Van der Meide in Oostenrijk
een hele goede bij, dan gaat hij
daar zeker voor op reis. ,,Als daar-
door uit de honderdvijftig konin-
ginnen die ik iedere week maak
drie topkoninginnen komen met
alle eigenschappen die ik wens,
dan is het die reis zeker waard,
want dan kan ik daar drie jaar
lang hele goede koninginnen van
telen. De perfecte bij bestaat niet.
Maar ieder jaar zijn er nieuwe ont-
wikkelingen en ontstaat nieuwe
kennis. Je bent altijd op zoek naar
de beste bij.”

� Professionele
imker Marcel
van der Meide
uit Uithuizen.
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Fleur Gräper draait de gaskraan dicht.

Provinciehuis van het gas
GRONINGEN - De provincie
Groningen is gestopt met het
gebruik van aardgas in het Pro-
vinciehuis in de stad. Dinsdag
draaide gedeputeerde Fleur
Gräper-van Koolwijk de gas-
kraan definitief dicht. 

Jaarlijks was er zo’n 250.000 kuub
gas nodig om het Provinciehuis te
verwarmen. Dit staat gelijk aan
het gemiddelde verbruik van circa
200 huishoudens. Om de gebou-
wen ook in de toekomst warm te
houden, maakt de provincie ge-
bruik van nieuwe technieken. Het
project, dat in april van start is ge-
gaan en bijna 2,7 miljoen euro
kost, wordt naar verwachting in
september opgeleverd.

Het project is bijzonder en ambi -
tieus vanwege de schaalgrootte en
het gebruik van diverse innovatie-
ve technieken. Maar vooral ook
vanwege het monumentale karak-
ter van een deel van het Provincie-
huis, waar het provinciaal bestuur
al meer dan 400 jaar zetelt. Het
isoleren van het monumentale
pand van ruim 5.000 vierkante me-
ter is onmogelijk, waardoor er met
zogenaamde hoog-temperatuurver-
warming moet worden gewerkt.
Hiervoor zijn speciale hoge tempe-
ratuur warmtepompen geïnstal-
leerd die het water tot 85 graden
verwarmen. Dit hete water wordt
vervolgens opgeslagen in grote
buffertanks gevuld met PCM (Pha-
se Changing Materials). Dit zijn
nieuwe en innovatieve technolo-

gieën die nog niet of nauwelijks
worden toegepast in verwarmings-
systemen.
Een koude- en warmteopslagsys-
teem in de bodem vormt de basis
voor de verwarming van het pro-
vinciehuis. Om extra warmte op te
slaan om de gebouwen in de win-
ter voldoende te kunnen verwar-
men, wordt in de zomer warmte uit
het water van de Groninger stad-
gracht gehaald en opgeslagen in
de bodembronnen.

Fleur Gräper: ,,De extra elektrici-
teit die nodig is voor het nieuwe
verwarmingsysteem komt van
duurzaam opgewekte energie uit
de regio. Daarmee wordt het pro-
ject 100 procent CO2-neutraal.
Slim en groen dus.’’

Noordkaap eert Werkman
UITHUIZERMEEDEN - Eza Werkman uit Uithuizermeeden is vorige week in het zonnetje gezet om-
dat ze al een kwart eeuw actief is als vrijwilliger op basisschool de Noordkaap in haar woonplaats. De
Meister startte haar loopbaan in 1995 op De Lijnbaan, een voorloper van de school. ,,Ze hielp bij de
organisatie van feesten, deed hand- en spandiensten bij allerlei klussen, maar ze was vooral ook de
moeder die assisteerde bij de creatieve middagen op de vrijdag. Haar kinderen gingen van school,
maar Eza bleef. Ook toen de school verhuisde naar de Noordkaap’’, vertelt scheidend leerkracht van de
school Atty Miljoen. Werkman werd vorige week door de leerlingen van de school bedankt voor haar
inzet (foto).

Instituut Mijnbouwschade
wacht een monsterklus 
NOORD-GRONINGEN - Het Instituut Mijnbouwschade
Groningen (IMG) is gisteren begonnen. Men doet hetzelf-
de als de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Gronin-
gen (TCMG), maar men doet meer. 

De onafhankelijkheid van het IMG
is beter geborgd dan die van de
TCMG en bovendien mag het IMG
alle schade afhandelen die is ver-
oorzaakt door bodembeweging
door gaswinning. De techniek ach-
ter de website van het IMG biedt
meer mogelijkheden. Het is bij-
voorbeeld mogelijk het online
dashboard visueel verder te verbe-
teren. Ook is de informatie over al-
le nieuwe regelingen geactuali-
seerd.
Het IMG wacht een monsterklus
met een ongekende stijging van
het aantal schademeldingen voor
fysieke schade aan gebouwen ge-
combineerd met de nieuwe Waar-
dedalingsregeling en Smartengeld-
regeling. Men gaat verder waar de
TCMG ophield. 
Voortaan is niet alleen vergoeding
voor fysieke schade aan gebouwen
en werken mogelijk, maar ook ver-
goeding voor andere objecten.
Daarbij is het IMG ook bevoegd
schade aan openbare infrastruc-
tuur te vergoeden, zoals wegen en
bruggen en industriegebouwen.
Men verwacht duizend schademel-
dingen per week binnen te krij-
gen.
Daar komen vanaf 1 september
naar verwachting 120.000 aanvra-
gen voor vergoeding van waarde-
daling van woningen bij. Het IMG
heeft besloten ook de waardeda-
ling van woningen die niet ver-
kocht zijn te vergoeden. Omdat de
aantallen zo groot zijn, start de re-

geling gefaseerd. Vanaf 1 septem-
ber voor eigenaren van woningen
in de gemeenten Loppersum en
Appingedam, op 1 november weer
enkele gemeenten en op 1 januari
alle andere gemeenten, waar waar-
dedaling van woningen heeft
plaatsgevonden
Vanaf 1 november start bovendien
een Smartengeldregeling voor ver-
goeding van het leed dat de bo-
dembeweging door gaswinning in
het Groningenveld en de gasopslag
Norg heeft veroorzaakt. De rege-
ling is nog volop in ontwikkeling,
maar een eerste schatting laat zien
dat het om enkele tienduizenden
mensen zal gaan. Het IMG spreekt
hier momenteel intensief over met
de Groninger Bodem Beweging en
het Groninger Gasberaad.
,,Onze belangrijkste opdracht is
het vertrouwen in de overheid, dat
veelal verloren is gegaan, te her-
stellen. Onze onafhankelijkheid is
daar essentieel voor en het bieden
van een ruimhartige en rechtvaar-
dige vergoeding”, zegt bestuurs-
voorzitter Bas Kortmann van het
IMG.
De Smartengeldregeling vormt
een grote uitdaging. Kortmann:
,,We willen dat de regeling ruimte
biedt voor het persoonlijke ver-
haal. Mensen moeten ons dat op
papier, digitaal en in persoon kun-
nen vertellen. Zoals het kabinet
zelf heeft erkend is er in Gronin-
gen sprake van overheidsfalen.
Het daardoor veroorzaakte leed
kunnen wij niet vergoeden. Wij
zijn er voor de afwikkeling van de
aansprakelijkheid van de NAM.
Het roept de vraag op of onze
Smartengeldregeling voldoende
zal zijn om het vertrouwen in de
overheid te herstellen.”
Het IMG zal blijven bestaan en
schade blijven vergoeden zolang
dat nodig is. ,,Gezien de inhaalslag
die we nu zien, waarbij er weke-
lijks aantallen schademeldingen
binnenkomen die niemand ooit
had voorzien, verwacht ik dat hier
nog jaren werk is. Groningers en
Drenten moeten erop kunnen ver-
trouwen dat we dat blijven doen.
Als zelfstandig bestuursorgaan zijn
we onafhankelijk van de overheid
en de NAM. Er is geen beperking
op de vergoeding van de schade,
behalve dan dat we dat binnen de
kaders van de wet moeten doen”,
zegt Kortmann.
Naast deze drie grote regelingen, is
het mogelijk om bij het IMG ver-
goeding te vragen voor alle andere
soorten schade die het gevolg kun-
nen zijn van bodembeweging door

gaswinning in het Groningenveld
en de gasopslag Norg. Daarbij kan
gedacht worden aan schade zoals
de kosten voor een psycholoog en
gederfd inkomen. Die staan los

van bijvoorbeeld de Smartengeld-
regeling en daar is dus nog apart
schadevergoeding voor mogelijk.
Het IMG zal daar nog de nodige er-
varing mee moeten opdoen.

Online Sportcafé Het
Hogeland  over corona
NOORD-GRONINGEN - Van
sportverenigingen en zwemba-
den  wordt in deze tijden van
de coronacrisis een grote
 creativiteit en inzet gevraagd.
De gemeente Het Hogeland
wilde graag in gesprek met de
sportverenigingen en zwemba-
den. Waar lopen de besturen
zoal tegen aan en waar zijn ver-
der nog vragen over? Die vra-
gen stonden vorige week cen-
traal, tijdens een digitaal sport-
café.  

Vlak voor dit eerste Sportcafé wer-
den er nieuwe richtlijnen bekend
gemaakt. Daardoor zijn ook de
protocollen van sportbonden en de
noodverordening in de provincie
Groningen aangepast. Niet alle ge-
meenten gaan hier hetzelfde mee
om en ook verenigingen en zwem-
baden kunnen binnen de richtlij-
nen zelf een aantal keuzes maken.
Dit betekent voor alle betrokke-
nen wel dat de werkwijze opnieuw
wordt aangepast. Tijdens het
Sportcafé werd duidelijk dat be-
trokkenen flexibel en creatief zijn. 
De besturen van zwembaden heb-
ben vanaf het begin van de corona-
crisis gezamenlijk gekeken naar
wat mogelijk is. Duidelijk werd
dat de voetbalverenigingen hierin
niet gezamenlijk zijn opgetrokken.
Zij hebben elk vanuit hun eigen si-

tuatie afspraken gemaakt voor
hun eigen vereniging. Wel zijn er
hier en daar onderling afspraken
gemaakt, bijvoorbeeld over het
doortrainen in de zomer op een
kunstgrasveld van een andere ver-
eniging.
In totaal spraken gemeente, zwem-
baden en sportverenigingen onge-
veer een uur met elkaar. ,,Conclu-
sie is dat deze wijze van overleg
een prima aanvulling kan zijn op
bijeenkomsten waar we elkaar
echt ontmoeten. Na de zomerva-
kantie vragen we inwoners en or-
ganisaties om mee te denken over
een nieuwe visie op sport en bewe-
gen in Het Hogeland. Hiervoor or-
ganiseren we vast en zeker een
tweede online sportcafé, maar als
het even kan ook andere vormen
van ontmoeting”, laat de gemeen-
te weten. 

Oproep PvdA voor 
actief groenbeleid in
gemeente Eemsdelta
LOPPERSUM - Namens de PvdA
heeft het Lopster raadslid Jan
 Chris Wagenaar maandag tijdens
de digitale raadsvergadering een
motie ingediend om te komen tot
een actief groenbeleid in de nieu-
we gemeente Eemsdelta. De motie
werd unaniem aangenomen, zoals
eerder ook al door de PvdA in
Delfzijl is ingediend en unaniem
aangenomen. ,,Een besluit zal door
de nieuwe raad worden genomen,
zodat het geen kwestie is van over
ons graf heen regeren”, aldus Wa-
genaar. ,,In Loppersum hebben we
al een actief groenbeleid en het
zou mooi zijn dat zo spoedig moge-
lijk te integreren in een nieuw
groenbeleid voor Eemsdelta.”
Daar moeten volgens de PvdA bur-
gers en organisaties maximaal bij
worden betrokken.
Andere fracties zien de prioritei-
ten liever bij de harmonisatie van
andere zaken als sociaal beleid,
maar steunden de motie toch. Vol-
gens wethouder Pier Prins is men
al druk bezig met de harmonisatie
van allerlei zaken, waaronder ook
dit onderdeel. Hij sprak dan ook
van een steuntje in de rug.’Tekorten Eemsdelta

niet op bordje inwoners’
LOPPERSUM - De gemeente-
raad van Loppersum heeft
maandagavond tijdens de digi-
tale raadsvergadering de reke-
ning over 2019 vastgesteld. Zo-
als gemeld sluit die met een
klein overschot. Een doorkijkje
naar de toekomst levert echter
grote financiële zorgen op. 

,,Er wordt voor de nieuwe gemeen-
te Eemsdelta een tekort van zes tot
negen miljoen euro verwacht”,
sprak ChristenUnie-woordvoerder
Bé Prins. ,,We hebben hier al vrij
hoge woonlasten in vergelijking
met het landelijk gemiddelde. De
tekorten moeten niet op het bord-
je van de inwoners worden gelegd.
Zorg dat de begroting van de nieu-
we gemeente sluitend wordt zon-

der een lastenverhoging. Al zal dat
best moeilijk worden, vrees ik.”
,,We staan voor een behoorlijke
opgave in de nabije toekomst”, al-
dus Bert Jan Huizing (VVD). ,,Niet
alleen is er sprake van tekorten,
ook hebben we te maken met de
gevolgen van de coronacrisis.”
Wethouder Rudi Slager mocht van
de raad veel complimenten in ont-
vangst nemen, maar speelde dat
meteen door naar het ambtenaren-
team. ,,We hebben de financiën,
na een periode artikel 12-gemeen-
te te zijn geweest, weer goed op or-
de. Dat geeft mij, na hier zes jaar
werkzaam te zijn geweest, toch
een goed gevoel.”
Beloftes over het ontzien van de in-
woners kon Slager niet doen. ,,We
proberen dat wel zoveel mogelijk
te voorkomen.”

De Windea Jules Verne arriveert in de Eemshaven (foto: Mariska Burema).

Jules Verne krijgt warm onthaal
EEMSHAVEN - Het schip Win-
dea Jules Verne is maandag-
middag door sleepboot Brent
spetterend onthaald in de
Eemshaven.

Rechtstreeks van de Ulstein-werf
in het Noorse Ulsteinvik kwam het
nieuwste schip van rederij Ber-
nard Schulte naar de Noord-Gro-

ninger haven. De glimmende blau-
we boot was al van ver te zien. 
De Windea Jules Verne zal binnen-
kort als service operation-schip
aan de slag gaan in het Merkur-
windpark, dat bestaat uit 66 wind-
turbines. De Windea Jules Ver-
ne heeft een lengte van ruim 93
meter, een breedte van bijna 19
meter en een diepgang van 5,6 me-
ter. Het schip kan plaats bieden

aan 120 personen en is uitgerust
met een dieselelektrisch hybride-
systeem voor de voorstuwing.
Na het eerste havenbezoek zal de
Windea Jules Verne deze week  uit
de Eemshaven vertrekken. Men
gaat proefvaarten maken en ver-
schillende testen uitvoeren in het
windpark. Woensdag keert de Ju-
les Verne terug om gemobiliseerd
te worden.

Donorwet in werking
NOORD-GRONINGEN - De
nieuwe donorwet is gisteren in-
gegaan. Meer dan de helft van
de volwassen Nederlanders
heeft zijn keuze al ingevuld. Op
28 juni stonden er ruim 7,3 mil-
joen mensen in het register,
waarvan bijna 244.000 Gronin-
gers.

Vanwege de coronacrisis krijgen
mensen langer de tijd om hun keu-
ze in te vullen. Vanaf begin sep-
tember stuurt het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
brieven naar iedereen in Neder-
land vanaf 18 jaar die nog geen
keuze heeft ingevuld.
Van alle ingevulde keuzes van
Groningers gaat het bij ongeveer

de helft (55 procent) om toestem-
ming voor het doneren van orga-
nen en weefsels met of zonder uit-
sluiting van specifieke organen en
weefsels. Van alle Groningers die
hun keuze hebben ingevuld geeft
36 procent aan geen donor te wil-
len worden. Een kleine groep (9
procent) laat deze keuze over aan
familie of een andere bekende.
Groningers die nog geen keuze
hebben gemaakt, krijgen in maart
een brief met het verzoek dit als-
nog te doen. Wie zes weken na ont-
vangst van de eerste brief niets in-
vult, krijgt een tweede brief. Wie
ook dan binnen zes weken geen ac-
tie onderneemt, komt met ‘geen
bezwaar tegen orgaandonatie’ in
het Donorregister te staan en ont-
vangt hier een brief over. De om-
schrijving geen bezwaar betekent
dat iemands organen na overlijden
naar een patiënt kunnen gaan. De
arts bespreekt dit met de nabe-
staanden. Om iedereen in Neder-
land te informeren over de nieuwe
donorwet en de brieven die hier-
over worden verstuurd, start deze
zomer de campagne met onder an-
dere tv- en radiospotjes. Daarnaast
is er een nieuwe voorlichtingsfol-
der en geldt er een aangepast for-
mulier voor mensen die hun keuze
liever op papier invullen. Meer in-
formatie is te vinden op donorre-
gister.nl.

Kinderen vermaken
zich met buikglijden
NOORD-GRONINGEN - Gymjuf Mignon Hekkema heeft dit
schooljaar geen sportdag kunnen organiseren voor de basisscholen
in Uithuizen, Kantens en Zandeweer. Om het jaar toch leuk af te
sluiten, heeft ze vorige week natte gymlessen georganiseerd. De
jeugd vermaakte zich volop met onder meer het oberspel en de
buikglijbaan. De foto is genomen in Uithuizen (foto).

Openluchtconcert 
EZINGE - Sytse Buwalda (counter-
tenor) en David van Ooijen (gi-
taar)  zullen zondag 12 juli een
openluchtconcert geven bij de Al-
lersmaborg in Ezinge. Bijzonder is
dat het publiek, aan de hand van
een lijst met liederen, het pro-
gramma samenstelt. Het concert
begint om 14.00 uur. Aanmelden
kan via www.sytsebuwalda.nl. 

De Bazuin 
zamelt weer 
papier in 
WINSUM - Vrijwilligers van mu-
ziekvereniging De Bazuin uit
Winsum zullen zaterdag weer
oud papier gaan inzamelen in
het dorp. Dat is voor het eerst
sinds het inzamelen werd stilge-
legd als gevolg van de coronacri-
sis. Winsumers die papier willen
meegeven, kunnen dit voor
09.00 gebonden aan de weg zet-
ten. De inzameling is van groot
belang voor de vereniging. Van
de opbrengst kunnen instrumen-
ten worden aangeschaft, activi-
teiten worden georganiseerd en
andere zaken gerealiseerd.  
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Gewonde bij botsing Wehe
WEHE-DEN HOORN - Bij een botsing tussen een auto en een scooter op de kruising Merna-
weg/Warfhuisterweg in Wehe-den Hoorn is de bestuurster van de tweewieler dinsdagavond gewond
geraakt. Zij heeft verzuimd de auto voorrang te verlenen. Ambulancepersoneel heeft de vrouw onder-
zocht, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten aanzienlijk beschadigd.

Verpleegkundigen in
bestuursraad Martini
GRONINGEN - Verpleegkundi-
gen krijgen vanaf deze maand
een positie in de bestuursraad
van het Martini Ziekenhuis in
Groningen. Dat betekent dat zij
inhoudelijk meepraten op het
hoogste bestuurlijke niveau. 

In de bestuursraad zitten verder

de raad van bestuur en leden van
de medische staf. Het Groninger
ziekenhuis is een van de eerste zie-
kenhuizen in Nederland waar ver-
pleegkundigen op dit niveau verte-
genwoordigd zijn.

Ton Tiebosch, lid van de raad van
bestuur van het Martini Zieken-
huis, vindt de stap logisch. ,,Ver-
pleegkundigen vormen de grootste
beroepsgroep van het ziekenhuis
en deze professie vormt een essen-
tieel onderdeel van de in het zie-
kenhuis geleverde zorg. Daarom
vinden wij het belangrijk dat deze
beroepsgroep ook vertegenwoor-
digd is in de bestuursraad. Dat is in
ons ziekenhuis het belangrijkste
overlegorgaan waarin de raad van
bestuur met de medische staf en
nu dus ook de verpleegkundige
staf,  het ziekenhuis vorm geeft.’
De verpleegkundigen worden ver-
tegenwoordigd door Caroline Ot-
ter en Anneke Bueving. Otter is
verpleegkundige (niet praktise-
rend) en nu bijna tien jaar voorzit-
ter van de verpleegkundige staf.
Bueving, ook als verpleegkundige
opgeleid, werkt als unit hoofd bij
de poliklinieken. Daarnaast is zij
ook al bijna tien jaar betrokken bij
de verpleegkundige staf en sinds
2019 lid van het dagelijks bestuur. 

Een halve eeuw bij de boer
PIETERBUREN - De maatschap Koster aan de Oude Dijk in Pieterburen heeft gisteren werknemer
Steven Hollemans in het zonnetje gezet. De Pieterbuurster vierde namelijk zijn 50-jarig werkjubileum
bij de boerenfamilie. Hollemans ging op zijn vijftiende bij de familie Koster aan de slag en doet dat
nog steeds met veel plezier. Hij verricht, inmiddels bij de derde generatie, alle voorkomende werk-
zaamheden. Hollemans doet dat nog een dik half jaar. In fe bruari gaat hij met pensioen. De dag begon
voor de jubilaris (derde van rechts) met een ontbijt met zijn werkgever en collega’s.

Bock blijft leefbaarheid in 
krimpgebieden onderzoeken
NOORD-GRONINGEN - Bijzonder hoogleraar Bettina
Bock blijft de komende vijf jaar de kansen en mogelijkhe-
den voor de leefbaarheid in krimpgebieden in het Noor-
den onderzoeken. De provincies Groningen, Friesland en
Drenthe maken de verlenging van haar leerstoel finan-
cieel mogelijk. 

De bijzondere leerstoel Bevol-
kingsdaling en Leefbaarheid voor
Noord-Nederland aan de Rijksuni-

versiteit Groningen werd in 2015
ingesteld door de Stichting ter Be-
vordering van Ruimtelijke Weten-
schappen bij de Faculteit Ruimte-
lijke Wetenschappen van de Rijks-
universiteit Groningen.
Aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen wordt onderzocht wat de ver-
schillen tussen regio’s zijn op het
gebied van welvaart en levensge-
luk. Daarnaast wordt gekeken
naar initiatieven zoals vernieuwin-

gen in de zorg waarmee krimpge-
bieden zich kunnen versterken.
Volgens de provincie Groningen
heeft bijzonder hoogleraar Bettina
Bock in de afgelopen vijf jaar ge-
holpen het probleem van bevol-
kingsdaling en leefbaarheid onder
de aandacht te brengen, zowel in
de media als bij de politiek. Ook
heeft zij het initiatief genomen
voor wetenschappelijk onderzoek
op dit gebied. 

In Noord-Nederland neemt de be-
volking af doordat de inwoners
steeds ouder worden en er minder
jonge mensen bij komen. In Gro-
ningen zijn er drie krimpregio’s:
Oost-Groningen, Eemsdelta en Het
Hogeland. In Friesland is de regio
Noordoost-Fryslân krimpregio. In

Drenthe en Friesland zijn er ook
anticipeerregio’s. Dat zijn regio’s
waar krimp verwacht wordt. Door
de bevolkingsdaling moet er nage-
dacht worden over de aanwezig-
heid van voorzieningen, de wo-
ningmarkt, werkgelegenheid en
leefbaarheid.

De drie noordelijke provincies
werken al jaren samen om de ge-
volgen van bevolkingsdaling voor
de leefbaarheid in kaart te bren-
gen. Verder delen zij kennis over
succesvolle projecten met elkaar.
Dit doen de drie provincies samen
met de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en de Hanzehogeschool Gro-
ningen in het Kennisnetwerk
Krimp Noord-Nederland (KKNN).

40 jaar Poppedijn Kantens
KANTENS - Peuterspeelzaal Poppedijn in Kantens heeft vrijdag het veertigjarig bestaan gevierd. Met
inachtneming van de coronaregels werd er een gezellige ochtend voor de kinderen, hun ouders en de
leidsters georganiseerd. Er stond een groot springkussen en de speeltuin was versierd met vlaggen en
ballonnen. Men kijkt terug op een leuke morgen.

Warfumburen straks
verlost van overlast
WARFFUM - Bij seniorenwooncomplex Warfumburen in Warf-
fum wordt momenteel hard gewerkt (foto). Dat is ook nodig, want
in het appartementencomplex hebben zich kort geleden na een
aantal fikse regenbuiten rioolwateroverstromingen voorgedaan.
De woningen van een aantal senioren hebben hierdoor flinke scha-
de opgelopen. De werklieden zijn druk  bezig om het hemelwater
dat op Warfumburen neerdaalt een eigen weg te geven. De klus
moet half augustus geklaard zijn. Dan stroomt het hemelwater di-
rect naar de sloot achter de straat Korenzand en dus niet meer via
het gemeentelijk riool.

NAM: ’Fors minder uitstoot
bij ontmantelingsactiviteiten’
NOORD-GRONINGEN - Op ver-
schillende plaatsen in Gronin-
gen en elders in het Noorden
ontmantelt de NAM de komen-
de jaren oude gasputten. Soms
liggen die putten in of nabij
Natura 2000-gebieden, waar-
door er strenge eisen aan de
uitstoot gesteld worden. Dat
gaat allemaal goed volgens de
NAM. Men heeft namelijk een
methode gevonden die voor
minder uitstoot van schadelijke
stoffen zorgt.
,,De Denox-installatie die we hier-
voor gebruiken, zorgt voor 90 pro-
cent minder uitstoot als we op het
aggregaat draaien. Zonder dat krij-
gen we in de Natura 2000-gebieden
onder de huidige regelgeving geen
vergunning, zelfs in combinatie
met een netaansluiting”, aldus
Marten Boersma van de NAM.

Karavaan
Het is een bijzondere karavaan die
binnenkort door het Noorden reist.
Het gaat om een grote Plug &
Abandonment, in vaktaal een
P&A-rig. Het is een machine die

boorbuizen uit de grond draait in
plaats van erin boort. Het gevaarte
wordt elke keer op een nieuwe lo-
catie opgebouwd. Het gaat onder
meer om twee grote containerag-
gregaten  met elk een Denox-in-
stallatie, die NOx (stikstof en wa-
terdamp) afvangt en omzet in on-
der meer water. ,,Geen enkele
boorlocatie is dezelfde”, vertelt
Boersma. ,,Soms zijn we ergens
maanden, soms zes dagen. Dat
vraagt per locatie om een energie-
plan op maat.”

Al een aantal jaren betrekt de
NAM de optie van netstroom in
het uitdenken van locatieplannen.
Het is soms goedkoper en zorgt
voor minder uitstoot. Maar vaak is
zoveel energie nodig, dat op piek-
momenten netstroom niet voldoen-
de is. Dat is op te vangen met ag-
gregaten, maar de verandering in
de stikstofregelgeving zorgde voor
een nieuwe uitdaging. 

Boersma: ,,Met een aggregaat van
tien jaar oud, zoals wij die hebben,
voldoe je acuut niet meer aan de
regels. Vandaar dat we om ons
heen keken. Door de Denox-aggre-
gaten te gebruiken, kunnen we wel
aan de regels voldoen. Daarom zijn
ze nu een vast onderdeel van onze
karavaan.” 

Wortelkanaal
Het dichten van een gasput is te
vergelijken met een wortelkanaal-
behandeling, zegt Henriët Jager
van de afdeling communicatie van
de NAM. ,,We halen eerst het
grootste gedeelte van de pijpen uit
de grond, want die mogen we niet
in de ondergrond laten zitten. Dit
is afgesproken en vastgelegd bij
het begin van de werkzaamheden.
Daarna stoppen we meerdere ce-
menten pluggen op verschillende
dieptes in de put. Ook als de put
vrijwel leeg is, moeten we voorko-
men dat er nog een restje gas vrij-
komt. Nadat we een tijdje gemoni-
tord hebben of de pluggen goed
werken brengen we het terrein,
dat we vaak huren van een landei-
genaar, weer in oude staat.” 

Netstroom
Sommige locaties krijgen een nieu-
we toekomst in het kader van de
energietransitie. Jager: ,,Soms
heeft de NAM veel infrastructuur
zoals leidingen, die ook ingezet
kan worden voor waterstof of bio-
brandstof. Het zou zonde zijn om
daar geen gebruik van te maken,
dus we kijken actief of we daar
dan een energiehub van kunnen
maken.” Jager heeft al meerdere
locaties bezocht, maar de combina-
tie van netstroom en aggregaten
zorgt voor een bijzondere sensatie.

,,Het is veel stiller, ook de mede-
werkers op locatie vinden dat erg
prettig.”

De experts van de NAM werken
voortdurend aan optimalisatie van
de installatie. Boersma: ,,Het is de
eerste keer dat we de energievoor-
ziening van een project op deze
manier aanpakken, dus vooraf is
het lastig in te schatten hoe groot
de stroomvraag is. Het fijne is dat
we via online-monitoring realtime
mee kunnen kijken met wat de
stroomvraag doet. Het is echt een
eyeopener wat je dan ziet gebeu-
ren, en dat is waardevolle kennis
voor het vervolg van dit traject.”
Na elke locatie volgt een evaluatie
om te zien wat er nog beter kan.
,,Er zijn altijd kinderziektes en
voortschrijdend inzicht. Het is fijn
dat we dat gezamenlijk oppakken.
We denken nu zelfs na over de in-
zet van energieopslag op locaties
waar we heel kort werken. Maar
dat is met onze grote stroomvraag
nog wel een uitdaging.” 

Musea gaan digitaal
LEENS/EZINGE - Om hun publiek-
bereik te vergroten en nieuwe
doelgroepen aan te spreken, laten
elf musea in de provincie profes-
sionele video’s maken door Mu -
seumTV. De provincie draagt
35.000 euro bij aan het project. In
Noord-Groningen doen Landgoed
Verhildersum in Leens en museum
Wierdenland in Ezinge mee.

MuseumTV is een digitaal plat-
form waarop Nederlandse musea
digitaal toegankelijk worden ge-
maakt. Ieder deelnemend museum
krijgt vijf verschillende films
(waaronder een minidocumentai-
re) en een eigen plek op het plat-
form met achtergrondartikelen, fo-
to’s en links naar het museum. Mu-
seumTV zorgt voor de filmappara-
tuur en maakt de opnames.

Door te digitaliseren zijn de bijzon-
dere verhalen van de Groningse
musea breed toegankelijk. Vooral
kleinere musea, die zelf vaak geen
middelen en mensen hebben voor
het maken van een professionele
video, worden op deze manier on-
dersteund bij het vergroten van
hun digitale zichtbaarheid en
naamsbekendheid.
Naast Verhildersum en Wierden-
land doen het Kloostermuseum in
 Aduard, het Klokkengieterijmu -
seum in Heiligerlee, het Noorde-
lijk Bus museum in Hoogezand,
Stichting Oude Groninger Kerken,
het Noordelijk Scheepvaartmuse-
um in Groningen, het Vestingmu-
seum in Oudeschans, GRID Gro-
ningen, Mu seumplein Grootegast,
Story World Groningen en Parels
van Groningen mee aan het pro-
ject.

Groningse liedjes op
Cultuurerf Andledon
DEN ANDEL - Op Cultuurerf
Andledon aan de Kruisweg in
Den Andel kan zondag genoten
worden van Groningse fluister-
liedjes. De liedjes worden ge-
bracht door zangeres en danse-
res Tineke Rouw-Oosterhuis. 

Tineke Rouw-Oosterhuis kan bo-
gen op een ruime muzikale erva-
ring, die al gauw een tijdspanne
beslaat van veertig jaar. De Gro-
ningstalige singer-songwriter heeft
een tweetal cd’s en drie singles uit-
gebracht. In het najaar hoopt
Rouw-Oosterhuis haar derde cd te
lanceren. Enkele nummers daar-
van, te weten Stil op straat en Nije

wereld, nije laand, zijn reeds op di-
verse radiostations ten gehore ge-
bracht. Naast zangeres is Rouw-
Oosterhuis docent oriëntaalse dans
en treedt ze regelmatig op met
haar showteam Vasara. Naast lied-
jes, die ze zelf geschreven heeft,
speelt Rouw-Oosterhuis zondag
ook enkele andere nummers, en
zal een oriëntaals tintje niet ont-
breken. Het optreden start om
15.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. Vanwege de corona-
maatregelen en het beperkte aan-
tal plaatsen dienen gasten een
plaats te reserveren. De toegang
tot het optreden is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.  

Inkomen boer overschat
NOORD-GRONINGEN - De
prijs die de boer ontvangt voor
zijn producten, wordt door Ne-
derlanders veel te hoog inge-
schat door Nederland. Dat
blijkt uit onderzoek van de ag-
rarische coöperatie Agrifirm.
Gemiddeld werden de inkom-
sten van de boer door de 12.700
respondenten met bijna 50 pro-
cent overschat. 

Agrifirm heeft onderzoek gedaan
naar de prijsbewustheid van de
Nederlandse consument. Met de
campagne Gebruik je boerenver-
stand wil Agrifirm  boeren helpen
om de consument meer inzicht te
geven in de inkomstenverdeling in
de voedselketen. Daaruit is geble-
ken dat de prijs die de boer ont-
vangt voor zijn producten, veel te
hoog wordt inschat door Neder-
land. 

Meer eisen
De Nederlandse overheid en con-
sumenten stellen steeds meer ei-
sen aan Nederlandse boeren.
Structurele maatregelen op het
vlak van duurzaamheid en dieren-
welzijn worden continu aange-
scherpt, terwijl de beloning voor
deze investeringen van de boeren
al jaren amper gestegen is. Om te
kunnen investeren in een blijven-
de verduurzaming van de agrari-
sche sector is een beter verdien-
vermogen voor de boer noodzake-
lijk, stelt Agrifirm. 
De Nederlandse consument be-
taalt, ten opzichte van andere Eu-
ropese landen een relatief lage
prijs voor haar boodschappen,
maar overschat welk deel van de
voedselprijs naar de boer gaat. De
deelnemers aan het onderzoek
schatten de omzet voor de boer
substantieel te hoog in ten opzich-
te van wat de Nederlandse boer
daadwerkelijk voor zijn producten
ontvangt. Gemiddeld werden de
inkomsten van de boer met bijna
50 procent overschat door de
12.700 respondenten. Producten
als biefstuk, bospeentjes, kip en
hamlappen bleken uitschieters in
de onderzoeksresultaten. 
Geografisch bleken er geen ver-
schillen, zowel in de Randstad als
in de meer landelijke gebieden in
Nederland waren dezelfde misvat-
tingen zichtbaar. Ook leeftijdscate-
gorie lijkt geen impact te hebben
op de prijsperceptie. Een opval-
lend resultaat uit het onderzoek is
dat vrouwen de inkomsten van de
boer significant hoger inschatten
dan in werkelijkheid het geval is.
Vrouwen zaten er gemiddeld 56
procent naast en mannen zaten er
gemiddeld 39 procent naast. 

Enorme druk
,,Agrifirm is met deze campagne
gestart om mensen ervan bewust
te maken dat we een enorme druk
leggen op onze boeren en telers
met alle eisen die we stellen aan
ons voedsel”, zegt Dick Hordijk,
CEO van Royal Agrifirm Group.
,,Door deze campagne en het on-

derzoek krijgt de consument een
beter inzicht in de voedselketen en
willen we de waardering voor
voedsel van Nederlandse bodem
vergroten. Het vervolg van de cam-
pagne Gebruik je boerenverstand
laat zien hoe boeren in Nederland
voedsel produceren en wat zij
doen aan thema’s als biodiversi-
teit, dierenwelzijn en voedselkwa-
liteit. De afgelopen jaren hebben
Nederlandse boeren enorm veel
geïnvesteerd in bijvoorbeeld die-
renwelzijn en verduurzaming, ter-
wijl de prijs die ze voor hun pro-
ducten krijgen amper is gestegen.
Nu en in de toekomst zullen er al-
leen maar strengere maatregelen
worden opgelegd. Boeren en telers
kunnen en willen daar aan vol-
doen, mits ze een correcte prijs
krijgen voor hun producten.” Agri-
firm zet zich in voor het realiseren
van (retail)concepten waarmee de
boer een betere prijs krijgt en on-
derzoekt mogelijkheden voor kor-
tere ketens om zo consument en
boer dichter bij elkaar te brengen. 

Sensuele celosia
is woonplant
van de maand
NOORD-GRONINGEN - Het bonte
gezelschap van de hanenkammen
heeft een bijzondere plaats in het
plantenassortiment. Met zijn kleu-
ren en uitbundige bloemvormen is
celosia een opvallende verschij-
ning met een welhaast sensuele
uitstraling. De plant is door Bloe-
menbureau Holland uitgeroepen
tot woonplant van de maand. 
De plant heeft meerdere verschij-
ningsvormen: met vlammende
toortsen, smalle staarten of een
sprookjesachtige kam die eruitzien
als hersenen. De kleuren zijnwit,
rood, geel, roze, paars, oranje,
groen of meerkleurig. Celosia
heeft een licht kruidige geur en
geeft maandenlang plezier met
haar bijzondere bloei. 
Celosia groeit in de tropen en
heeft zich vanuit Oost-Afrika,
Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië
verspreid naar vele andere tropi-
sche gebieden. De plant behoort
tot de ama rantenfamilie waar ook
andere flamboyante types als
Amaranthus en Atriplex bij horen.
Celosia staat symbool voor stout-
moedigheid. Als je iemand moed
wilt toewensen voor iets span-
nends, dan is een celosiaplant zeer
op zijn plaats. 
Het assortiment is de laatste jaren
sterk veredeld, met geweldige ge-
volgen voor kleur, bloemtype en
houdbaarheid. Er zijn drie ver-
schillende cultivargroepen: de C.
Cristata Grp (hanekam), de C. Plu-
mosa Grp (pluimhanekam) en de
C. Spicata Grp (staartvormige,
kleine bloemen). De kleuren kun-
nen variëren van fel tot pasteltin-
ten en van vintage tot tweekleurig. 
Celosia staat het liefst op een koe-
le en lichte plek; zo bloeien ze het
langst. 
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RTL 8

17.00 The flying doctors
18.35 Het beste van Got talent

worldwide
20.00 CSI Miami
20.55 CSI Miami
21.50 CSI Miami
22.45 CSI Miami
23.40 The haunting in Georgia;

Amerikaanse horrorfilm uit
2013

01.40 Nachttv

Net 5

17.40 Hawaii five-o
18.45 NCIS: Misdaadserie
19.35 NCIS: New Orleans
20.30 NCIS; misdaadserie
21.25 NCIS
22.20 Bull
23.10 Major crimes
00.05 Nachttv

SBS 6

17.00 De grote tuinverbouwing;
tuinprogramma 

18.30 Lachen om home video’s
20.00 Superkids; talentenjacht
21.20 De beste liedjes van..;

muziekprogramma, met Jeroen
van der Boom hij ontvangt
iedere week een bijzondere
muzikale gast

22.30 Hart van Nederland
22.45 Shownieuws
23.20 Weer
23.25 We want more; talentenjacht
00.45 Lachen om home video’s

SBS 9

17.55 Drukte in de dierentuin; reali-
tyserie over het personeel

18.25 Burgers’ Zoo: drukte in de
dierentuin; realityprogramma
over het personeel en de
dieren van dit park

19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma

20.30 Step up 3; Amerikaans film-
drama uit 2010

22.40 Step up 5 all in; filmfdrama
00.50 Nachttv

VERONICA

18.00 Border security
18.25 Border security
18.55 Border security
19.25 Border security
20.00 X-men; the last stand

Amerikaanse actiefilm uit
2006

22.05 The chronicles of Riddick;
Amerikaanse sf-film uit 2004

00.30 Hart van Nederland

Fox 

18.15 Storage wars; Canada
20.05 Paranormal caught on camera
21.00 Paranormal caught on camera
22.00 9-1-1
22.55 The murders
23.50 The X-files essential collec-

tion
00.45 Nachttv

ÉÉN

18.00 Kijk uit; reportage 18.04 VRT
nieuws update; actualiteiten 18.00
Kijk uit 18.10 My family and the Ga-
lapagos 19.00 Journaal + weer 19.35
Dwars door Oceanie 20.00 Joker +
lotto 20.05 Heathrow 20.30 FC de
Kampioenen 21.05 My big fat Greek
wedding; filmkomedie 22.40 Jour-
naal 23.56 Loterijen en weer 23.05
Death in Paradise

Ketnet

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.10 Blue planet 2; natuur-
doc. 20.00 Het journaal update 20.10
Vranckx 20.35 Cardinal; misdaadse-
rie 21.20 Cardinal 22.00 Dheepan;
filmdrama 00.15 Herhalingen

Duits land 1

16.35 Sportschau live: sportnieuws,
met om 16.35 voetbal: finale van de
DFB-beker voor vrouwen, finale met
een verslag vanuit Keulen, om 18.30
Voetbal en om 19.05 Vooruitblik op
de finale van de DFB beker. Om
20.00 Voetbal: DFBbeker finale, met
een verslag vanuit Berlijn 22.30
Sportschau club 23.00 Tagesthemen
23.20 Das wort zum sonntag 23.25
The expendables; actiefilm 00.55
King Kong; Amerikaanse avonturen-
film

Duitsland 2

18.05 Soko Wien 19.00 Heute / wet-
ter 19.25 Die bergretter; dramaserie
20.15 Wilsberg 21.45 Kommissarin
Heller 23.15 Heute-Journal 23.30
The bourne supremacy; actiefilm
01.10 Fire with fire; Amerikaanse ac-
tifilm uit 2012 

Duitsland 3

18.00 Nordtour 18.45 Das! 19.30
Landermagazine 20.00 Tages schau
20.15 Wer weiss denn sowas XXL
23.25 Einfach krass!  Die coolen
90er. 00.55 Nachttv

Eurosport

17.00 Tennis 23.00 Autosport 23.30
Autosport, Porche Super Club

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
19.00 Studio sport Eredivisie
20.00 Journaal
20.25 The great British bake off;

bakwedstrijd
21.25 The great British bake off;

bakwedstrijd
22.25 Op1 extra; talkshow
23.35 Journaal
23.45 Op 1
00.57 Een vandaag
02.00 Radio Oranje troost tv

NPO 2

17.10 Close up
18.10 Podium Witteman presen-

teert: de Matinee; muziekpro-
gramma

19.15 Binnenstebuiten; reportages
19.40 Natuur op 2: leven in de rim-

boe met Gordon Buchanan
20.45 Na de klap; reportage
21.30 Nieuwsuur
22.00 2doc: kort: zomerrust Srebre-

nica
22.25 Why we hate; doc.
23.15 2doc: weerzien in Pristina
00.15 Naches

NPO 3

17.15 De proefkeuken
17.45 Topdoks
18.35 Kwartier van het dieren- coro-

na edition; dierenprogramma
18.50 Zapp your planet
19.00 NOS Jeugdjournaal 
19.25 Zapp echt gebeurd
19.45 3 op reis; reisprogramma
20.25 Papadag; dramaserie
21.20 Makkelijk scoren: studio afge-

last; sportprogramma
22.00 Killing Eve; dramaserie

22.50 De kijk van Koolhoven
23.45 Little Britain

RTL 4

18.00 RTL Nieuws
18.03 RTL weer
18.05 Woonmagazine
18.35 Boulevard; amusement 
19.20 Vriendenloterij de winnaars
19.30 RTL nieuws
19.55 RTL weer
20.00 Postcode loterij Een tegen 50;

quiz
21.30 Love is in the air; amusement
22.30 Kees van der Spek: oplichters

aangepakt; realityprogramma
Suriname

23.30 Nieuws & Weer
23.50 Boulevard

RTL 5

16.40 Helicopter helden
17.35 All you need is Jani
18.35 Hotter than my daughter; re-

alityprogramma
19.31 De dierenkliniek; realitypro-

gramma
20.31 De dierenkliniek
21.30 De dierenkliniek down under
22.30 Make or break; realityserie

waarin 8 koppels worden ge-
volgd die afreizen naar een
tropische bestemming om deel
te nemen aan een relatietest

23.30 Ranking the stars
00.30 Nachttv

RTL 7

17.00 Transportwereld
17.30 Auto wereld
19.00 Bizarre bestuurders
20.00 Er ist wieder da; filmkomedie

uit 2015

22.30 Alarm fur Cobra 11; actieserie
23.30 De RTL sportquiz
00.40 Business class

RTL 8

17.00 The real housewives of Or-
ange country

17.50 Lego Masters

19.15 CSI
20.00 CSI
20.55 CSI
21.50 CSI
22.45 CSI
23.35 Roots
00.30 Nachttv

Net 5

16.55 Hawaii five-O
18.35 Hawaii fivi-0; misdaadserie
19.35 Hawaii five-0; misdaadserie
20.30 Hawaii five-o; misdaadserie
21.25 NCIS; misdaadserie
22.20 NCIS: New Orleans; misdaad-

serie 
23.10 Hawaii five-0
00.05 Nachttv

SBS6

17.35 De grote verbouwing Austra-
lie

18.35 De grote verbouwing Austra-
lie

19.30 VT wonen weer verliefd op je
huis; woonprogramma 

20.30 Meester Frank Visser doet uit-
spraak; juridisch programma

21.30 BBC Wildlife: Africa; natuur-
documentaire over Afrika en
haar buitengewone wilde die-
ren

22.40 Hart van Nederland 
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Cash or trash
00.35 De making-off van BBC Wildli-

fe: Africa 

SBS9
18.35 Magnun P.I.
18.25 Magnun P.I.
19.30 Magnun P.I.
20.30 Effie Gray; Engels filmdrama

uit 2014
23.40 Reportage; voedsel is mijn

enige vriend
23.45 Reportage
00.40 The night before Halloween;

Amerikaanse horrorfilm uit
2016

Veronica

18.00 Border security; realitypro-
gramma

18.55 Border security
20.00 Fantastic four; Amerikaanse

actiefilm uit 2015
22.00 Riddick; sf-film uit 2013
00.40 Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D;

actieserie

Fox

15.05 Laugh out loud
20.05 Paranormal caught on camera
22.00 The resident
22.55 Chicago P.D.
23.50 The handmaid’s tale
01.40 The X-files essential collec-

tion

Een

18.10 Dagelijkse kost 19.00 Journaal
19.45 Burgers’Zoo: drukte in de dier-
entuin 20.10 De blacklist; jeugdpro-
gramma 21.05 Flikken Maastricht
21.55 Rick Stein’s secret France; re-
portage 22.55 Journaal 23.09 Loteri-
jen 23.15 Sporza: Formule 1 verslag

Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet
junior 19.00 Rolkrant 19.30 Vranckx
20.00 Het journal update 20.10 Rock
werchter; muziekprogramma 22.10
Een redelijk leven 22.30 Mama
Colonel; doc. 23.25 Herhalingen

Duitsland 1

18.00 Tagesschau 18.05 Bericht aus
Berlin 18.30 Sportschau 19.20 Welt-
spiegel 20.00 Tagesschau 20.15 50
jahre Tatort 21.45 Maria Wern 23.15
Tagesthemen 23.35 ttt-titel thesen
temperamente 00.05 Brand- eine to-
tengeschichte; thriller

Duitsland 2

18.25 Terra Xpress 18.55 Aktion
mensch gewinner 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X 20.15 In-
ga Lindstrom: kochbuch der liebe
21.45 Heute journal 22.15 Der kom-
missar und das meer; misdaadserie
23.40 Precht praatprogramma 00.25
Heute Xpress

Duitsland 3

17.00 Bingo! 18.00 Ostsee report
18.45 DAS! 19.30 Landermagazine
20.00 Tagesschau 20.15 Land zwi-
schen Oder und Newa 21.45 Kaum
zu glauben! 22.45 Hatten sie’s ge-
wusst? 23.45 Dalli Dalli 00.45 Quiz-
duell-olymp 01.35 Nachttv

Eurosport

14.00 Wielrennen 17.00 Tennis
23.00 Autosport 00.00 FIA WTCC
01.30 Snooker

TV Noord

18.00 Elk half uur expeditie Grunnen
00.00 Nachttv 
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Vanwege corona Eén Tegen 50
Vanwege de coronacrisis is er
op RTL4 een spelshow gehal-
veerd. De Postcode Loterij Eén
Tegen 100 is vanaf zondag Een
Tegen 50. De uitzending is van-
af 20.00 uur te zien. Presenta-
trice is als vanouds Carolien
Tensen.
Eind mei maakt RTL bekend dat
Caroline Tensen Postcode Loterij
Eén Tegen 50 gaat presenteren,
een aangepaste versie van kennis-
quiz Postcode Loterij Eén Tegen
100 waarin alle RIVM richtlijnen
rondom het coronavirus in acht ge-
nomen worden en waarmee RTL
de kijker kan blijven bedienen op
de zondagavond. 

Caroline Tensen: ,,Het is een voor-
recht dat ik dit jaar alweer het
twintigste seizoen van Postcode
Loterij Eén Tegen 100 mag presen-
teren. Ik ben dan ook enorm blij
dat we samen met producent En-
demolShine en de Postcode Loterij
een weg hebben weten te vinden
om het twintigste seizoen in deze
aangepaste versie door kunnen la-
ten gaan. Ik heb er heel veel zin in
en kan niet wachten om in juli de
studio weer in te duiken.”
Naast het halveren van het aantal
kandidaten, zijn er ook andere
maatregelen, zowel voor als achter
de schermen, getroffen en vastge-
legd in een protocol. Enkele van
deze maatregelen zijn aanpassin-
gen van Caroline’s desk, desinfec-

Veronica zendt vrijdagavond tussen half negen en kwart over twaalf de klassieker Dances with Wol-
ves uit 1990 uit. De film werd geregisseerd door Kevin Costner, die ook de hoofdol speelt. De film werd
genomineerd voor twaalf Academy Awards en wist er uiteindelijk zeven te winnen: voor beste film,
beste regisseur, beste bewerkte scenario, beste montage, beste camerawerk, beste originele muziek en
beste geluid. De productie van de film duurde vijf jaar, met een budget van 22 miljoen dollar. De dia-
logen van de indianen worden in de Lakota-taal gesproken, en waren in de Engelse film ondertiteld.
Luitenant John Dunbar wordt als held onthaald nadat hij per ongeluk de troepen van de Unie naar
een overwinning leidt in de Amerikaanse burgeroorlog. Hij vraagt om een positie in het westen, maar
hij vindt een verlaten plek. Al snel komt hij er achter dat hij daar niet alleen is: hij ontmoet een wolf
en een indiaanse stam. Hij raakt bevriend met de indianen, en ontmoet een blanke vrouw die opge-
groeid is bij de indianen. 
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Stripklassieker op tv 
The Fantastic Four

Caroline Tensen presenteert vanaf zondag Eén Tegen 50.

Op NPO2 is vrijdag m 23.10 uur de film A Single Man uit 2009 te zien. De film werd geregisseerd door
Tom Ford en heeft Colin Firth, Julianne Moore en Matthew Goode als hoofdrolspelers. Los Angeles
1962, het hoogtepunt in de Cuba crisis. De Britse homoseksuele professor George Falconer (Colin
Firth) worstelt met de betekenis van het leven na de dood van zijn partner, Jim (Matthew Goode).
 George leeft compleet met zijn gedachten in het verleden en kan zich geen beeld van de toekomst vor-
men. We volgen hem gedurende een dag waarop een serie ontmoetingen en gebeurtenissen George er
toe doen besluiten dat er geen betekenis aan het leven zit na Jim. George wordt bijgestaan door zijn
beste vriendin Charley (Julianne Moore) die zo haar eigen vragen over haar toekomst heeft. De film is
gebaseerd op de gelijknamige roman door Christopher Isherwood.

Veronica heeft zondagavond
vanaf acht uur de verfilming
van de stripklassieker Fantastic
Four op het programma staan.
De hoofdrollen in Fantastic
Four worden gespeeld door Jes-
sica Alba, Ioan Gruffudd, Chris
Evans en Michael Chiklis. 

Regisseur van dit 123 minuten du-
rende spektakel is Tim Story. De
film is in 2015 goedgekeurd voor
kijkers van zes jaar en ouder en
dat betekent dus zo goed als voor
alle leeftijden. 
Het verhaal van Fantastic Four,
gebaseerd op de gelijknamige
Marvel-stripserie, gaat als volgt:
als een experimentele ruimtereis
misgaat, worden vier mensen door
kosmische straling genetisch ver-

anderd. Reed Richards, uitvinder
en leider van de groep, kan zijn
elastische lichaam helemaal uit-
rekken (een soort Elastigirl uit The
Incredibles) en noemt zichzelf Mr.
Fantastic (Ioan Gruffudd). Zijn
vriendin Sue Storm (Jessica Alba)
kan zichzelf onzichtbaar maken en
als The Invisible Woman kracht-
velden creëren. Haar jonge broer
Johnny Storm (Chris Evans) heeft
controle en macht over het vuur en
kan ook zijn eigen lichaam in vuur
en vlam zetten, wanneer hij The
Human Torch wordt. Piloot Ben
Grimm (Michael Chiklis) is veran-
derd in een supersterk rotswezen,
Thing genaamd. Samen bundelen
de Fantastic Four hun unieke
krachten om de kwade plannen
van Doctor Doom (Julian McMa-
hon) tegen te houden. 

tie-, catering- en toiletprotocollen,
looproutes en een indeling van
kandidaten waardoor zij 1,5 meter
uit elkaar zitten. Ook zijn er hand-
havers aanwezig om de inachtne-
ming van het protocol te waarbor-
gen. Op elk moment, zowel voor als
achter de schermen, wordt de 1,5
meter afstand in acht genomen
door alle betrokkenen, onder wie
Caroline, kandidaten en crew.
In Postcode Loterij Eén Tegen 50
neemt één kandidaat het op tegen
50 tegenspelers. Bij elk goed ant-
woord speelt hij of zij iemand weg.
Als de kandidaat alle vragen goed
beantwoordt en daarmee de 50
deelnemers wegspeelt, gaat hij of
zij naar huis met een flink geldbe-
drag.

Kernramp Fukushima
Na de klap staat zondag bij
KRO-NCRV (20.45 uur, NPO2)
in het teken van de kernramp
in het Japanse Fukushima

Maker Tom Kleijn kan zich wel
een leukere vakantiebestemming
voorstellen. Toch zitten de toeris-
tentours van zijn gids in Fukushi-
ma dagelijks vol. Negen jaar gele-
den treft een aardbeving de Japan-
se oostkust en overspoelt een tsu-
nami een gebied ter grootte van
een kwart van Nederland. Door
een meltdown van de kerncentrale
komt een immense hoeveelheid ra-
dioactieve straling vrij.  Duizenden
mensen ontvluchten het gebied.
Tom Kleijn reist af naar plekken
waar rampen plaatsvonden, die
wereldnieuws waren. Hij laat zien
hoe de lokale gemeenschap verder
is gegaan. Hij neemt de kijker mee
naar de Japanse spookstad, waar
minder dan duizend mensen van

de twintigduizend bewoners zijn
teruggekeerd.

De Japanse overheid probeert de
imagoschade te herstellen, bijvoor-
beeld door bij de komende Olym-
pische Spelen in Fukushima het
honkbaltoernooi te organiseren.
Ondertussen moet de gemeen-
schap overeind blijven, zonder
scholen, ziekenhuizen of andere
voorzieningen. Jonge gezinnen
met kinderen blijven daarom weg.
Kleijn ontmoet vooral bejaarde in-
woners, die hem meenemen naar
de lokale markt waar producten
een ‘straling-vrij’ keurmerk krij-
gen. Toch gebruiken ze nooit het
woord veilig, legt een oudere dame
uit. Bewoners vertrouwen de over-
heid niet, er wordt volgens hen nog
altijd informatie achtergehouden.
Voor het leven in Fukushima beta-
len de teruggekeerde bewoners
een hoge prijs: eenzaamheid.

Papadag weer terug
Sinds afgelopen zondag zijn ze
terug! De zes totaal verschillen-
de mannen van Papadag die zo
goed en kwaad als ze kunnen
het vaderschap proberen te
combineren met hun werk,
(ex)partners en ouders. Ieder
met hun eigen zorgen en strug-
gles, maar gelukkig hebben ze
elkaar en delen de vaders op
hun papadag lief en leed bij de
zandbak in het park. 
Het tweede seizoen van de achtde-

lige tragi-komische serie Papadag,
met onder anderen Ruben van der
Meer, Hajo Bruins en Guido Polle-
mans is sinds vorige week zondag
weer  wekelijks om 20.25 uur te
zien bij AVROTROS op NPO 3. Er
komen in totaal acht afleveringen.
De jonge Bouzian, alias DJ Bouz
(Hassan Salah Slaby) wil nu hij
zelf vader is, weten wie zijn tot dan
toe onbekende vader is. Een zoek-
tocht die niet zonder slag of stoot
gaat. De werkloze tweede-kans-va-
der Louis (Hajo Bruins) die zich
min of meer heeft neergelegd bij
zijn rol als huisman, krijgt zijn
handen vol aan zijn oude moeder
en zijn zoon Jelle uit zijn eerste hu-
welijk. Elektricien Ronnie (Ruben
van der Meer) die nooit meer de
bouw in wil, komt maar niet aan
nieuw werk en worstelt met zijn
rol als man en vader. De politiek
correcte ambtenaar Martijn (Gui-
do Pollemans) probeert zijn schei-
ding te verwerken en gaat een
nieuwe heftige relatie aan met een
vrouw van zijn theatersportgroep-
je. Het gaykoppel en tevens wens-
vaders Thijs (David Lucieer) en
Sadiq (George Tobal) die met een
lesbisch stel in zee waren gegaan,
staan op het punt vader te worden.
Als de baby eenmaal geboren is,
doen ze hun best het ouderschap
met de moeders te delen wat niet
meteen van een leien dakje gaat.
Papadag is geschreven door Tama-
ra Bos, Lotte Tabbers & Anne
Barnhoorn, de regie is in handen
van Beer ten Kate en Janice Pier-
re. 

Het is weer Papadag. Foto: Jaap Vrenegoor.

EO: afscheid van The Passion
Na tien mooie edities neemt de
EO afscheid van The Passion.
De omroep wil ruimte maken
voor vernieuwing en daar hoort
een bezinning op The Passion
bij. De EO heeft producent Me-

diawater, KRO-NCRV en de an-
dere partners laten weten dat
zij afziet van verdere coproduc-
tie in The Passion.

Voor de EO was het elk jaar een
hoogtepunt om net voor Pasen op
een eigentijdse manier te vertellen
over Jezus. Wat in 2011 relatief
klein begon, is inmiddels uitge-
groeid tot een echte publiekslieve-
ling, met gemiddeld 3 miljoen kij-
kers in de afgelopen jaren. Tegelij-
kertijd is The Passion een grote en
complexe productie met veel be-
langhebbenden, die veel tijd en
overleg vergt. ,,Aandacht die ook
op een andere manier ingezet kan
worden om verhalen te vertellen
over Gods liefde voor ons mensen.
Geen eenvoudige afweging voor
ons als omroep”, aldus de EO in
een verklaring.
Arjan Lock, directeur EO: ,,We
zijn met The Passion begonnen om
de betekenis van Pasen onder de
aandacht te brengen. Ieder jaar
houden we onze deelname aan The
Passion opnieuw tegen het licht: is
de productie in haar huidige vorm
en werkwijze de beste manier om
mensen te blijven inspireren en te
raken met het Paasverhaal over
Jezus’ lijden en opstanding? Tot op
heden was het antwoord op deze
vraag ‘ja’. Maar we denken dat de
tijd is aangebroken voor een nieu-
we, innovatieve wending. Het was
geen gemakkelijke beslissing. Het-
zelfde lef dat nodig was om met
The Passion te starten, hebben we
nu ook ingezet om een van onze
dierbare programma’s op het hoog-
tepunt los te laten. Maar alleen
hierdoor creëren we ruimte voor
iets nieuws. We kijken nieuwsgie-
rig vooruit naar wat deze stap ons
gaat brengen. Wij bedanken alle
betrokken partijen voor de beteke-
nisvolle samenwerking.”
Jacco Doornbos, producent van
Mediawater: ,,Wij zijn de EO dank-

baar voor de belangrijke rol die de
omroep in de afgelopen tien jaar
heeft vervuld. Wij zien er naar uit
om met andere partners ook in
2021 een impactvolle en actuele
Passion te maken.”

De laatste editie van The Passion oude stijl in 2019. 

Mel Gibson als Patriot
Mel Gibson is vanavond (don-
derdag) om half negen op RTL7
te zien  in de Nederlandse bio-
scopen te zien in de heldenfilm
The Patriot. De film werd gere-
gisseerd door Roland Emme-
rich. 
Het verhaal speelt zich af ten tijde
van 1776. In Amerika zwichten de
kolonisten onder het juk van de
Engelse koning. Een opstand
dreigt, maar weduwnaar Benjamin
Martin (gespeeld door Mel Gibson)
weigert de wapens op te pakken.
Hij heeft al een lange carrière als
oorlogsheld in de strijd tegen de
Fransen en de Indianen achter de
rug. Voorlopig wil hij voorrang ge-
ven aan zijn leven als familieman
en zorgen voor zijn zeven kinde-
ren. ,,Als u mij vraagt of ik ten oor-
log wil trekken tegen Engeland,
dan is het antwoord nee”, geeft
Gibson als emotioneel antwoord
aan het parlement van Charleston.
,,Ik ben in oorlog geweest en heb
daar geen trek meer in. Ik heb ze-
ven kinderen, mijn vrouw is dood.
Wie zorgt er voor hen als ik oorlog
ga voeren?’
Benjamin’s oudste zoon Gabriel
(Heath Ledger) heeft er geen pro-
blemen mee om ten strijde te trek-
ken. Hij is diep onder de indruk
van de radicale speeches, pamflet-
ten en opruiende teksten in de
kranten. Er zit een oorlog aan te
komen en de strijd is rechtvaardig,
zo is zijn stellige overtuiging. On-
danks de protesten van zijn vader
trekt Gabriel ten strijde. Benjamin
Martin wordt op zijn beurt ver-
scheurd door een interne strijd.
Hij is tegen de oorlog, maar gelooft
in de rechtvaardigheid ervan. Dan

komt de oorlog heel dichtbij. De
Britten, die onder leiding staan
van de wrede kolonel Tavington
(Jason Isaacs), komen bij hem in
de buurt en vormen dus een be-
dreiging voor zijn zo dierbare fami-
lie. Dat zorgt voor een ommezwaai
in zijn denken. Samen met zijn pa-
triotische zoon neemt hij de wa-
pens op tegen de Engelsen. Ze vor-
men maar een kleine verzetsgroep
die het tegen het sterke Engelse le-
ger op moeten nemen maar boe-
ken de nodige successen. Gaande-
weg de strijd komt Benjamin er
achter dat de enige manier om zijn
familie te beschermen is om te
vechten voor de vrijheid van de
jonge natie....
De film werd opgenomen in South
Carolina, in de buurt van histori-
sche slagvelden. Het plan voor de
film ontstond al in 1996 toen scena-
rioschrijver Robert Rodat en pro-
ducer Mark Gordon hun gezamen-
lijke interesse in de Amerikaanse
Revolutie bespraken. Beiden had-
den hadden juist hun werk aan Sa-
ving Private Ryan afgerond en wil-
den weer een nieuw historisch
spektakel maken.
Om van de film ook een aanspre-
kend geheel op het witte doek te
maken, werd er gezocht naar een
regisseur die een verhaal kan ver-
tellen. Meteen kwamen de beden-
ker bij de Duitser Roland Emme-
rich terecht, maker van eerdere
succesfilms als Independance Day,
Godzilla en StarGate.
De computer hielp een behoorlijk
handje bij met name de slag-
veldscènes. Op die manier lopen er
honderden mensen in beeld die er
in werkelijkheid niet allemaal zijn.
Het zijn kopieën...

The Fantastic Four komen zondagavond in actie bij Veronica.

Het uur van de
wolf in teken 
van Lee Miller
Het documentaireprogramma
van NTR, Het uur van de wolf,
staat zaterdag tussen 23.00 en
00.10 uur op NPO2 in het teken
van Lee Miller. Miller (1907-
1977), fotomodel en muze van
Man Ray, groeit uit tot succesvol
fotografe en internationaal be-
kende oorlogscorrespondente.
Haar zoon, kleindochter, biogra-
fe, een vriendin, kunstenaars en
oorlogfotografen bespreken haar
baanbrekende werk, haar vrije
en radicale geest, haar moed en
bereidheid om taboes te door-
breken, als kunstenaar en als
vrouw.
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© Persbelangen P0146

R.K. Kerk
Bedum: Zondag 09.30 Communieviering door pastor Ha-

mersma-Sluis
Kloosterburen: Zondag 09.30 uur Eucharistieviering door pastor

Wubbels
Uithuizen: Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering door pas-

tor Wubbels
Wehe-den Hoorn: Zondag zie Kloosterburen

Hervormde Kerk:
Bedum: Zondag 09.30 uur ds Hoek
Eenum: Zondag geen dienst
Godlinze: Zondag geen dienst
Leermens: Zondag geen dienst
Loppersum: Zondag geen opgave
Noordwolde: Voorlopig tot en met augustus geen diensten of

vespers
Onderdendam: Zondag zie Bedum
Oosterwijtwerd: Zondag geen dienst 
Stedum: Zondag geen opgave
Westeremden: Zondag geen dienst
‘t Zandt: Zondag geen dienst
Zeerijp: Zondag geen dienst
Zuidwolde: Voorlopig tot en met augustus geen diensten of

vespers

Protestantse Kerk Nederland:
Baflo: Zondag 09.30 uur mvr Pathuis (dienst in Imma-

nuëlkerk) 
Bedum: Zondag geen opgave
Huizinge: De diensten zijn voorlopig vervallen
Kantens: Zondag 11.00 uur drs Postema (gez. dienst in

 Boaz- kerk Westeremden))
Leens: Zondag geen opgave
Mensingeweer: Zondag geen opgave
Middelstum: Zondag 09.30 uur ds Langenburg (dienst in

Hoeksteenkerk)
Niekerk: Zie Ulrum
Roodeschool: Zondag 09.30 uur drs Postema
Stitswerd: Zie Kantens
Uithuizen: Zondag 09.30 uur ds Gardenier (Zionskerk)
Uithuizermeeden: Zondag 09.30 uur ds Faber. De dienst is te  vol-

gen via kerkdienstgemist.nl
Ulrum: Zondag geen opgave
Vierhuizen: Zie Ulrum
Warffum: Zondag 09.30 uur ds Van Ool (dienst in Sebas -

tiaankerk)
Winsum: Zondag geen opgave
Zandeweer: Tot nader bericht geen dienst

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt):
Baflo: Zondag geen opgave
Bedum: Zondag geen opgave. 
Kantens: Zondag geen opgave
Leens: Zondag geen opgave
Loppersum: Zondag geen opgave
Middelstum: Voorlopig geen diensten
Roodeschool: Zondag 09.30 uur en 14.30 uur ds Wijnalda 
Uithuizen: Zondag 09.30 uur ds Venema (online dienst)
Uithuizermeeden: Zondag  09.30 uur ds Driest (te volgen op

www.kerk dienst gemist); voorlopig geen mid-
dagdiensten

Wetsinge/Sauwerd: Zondag geen opgave
Winsum: Zondag geen opgave

Gereformeerde Kerk Groningen (hersteld):
Bedum: Zondag  09.30 uur, 14.00 uur en 16.30 uur ds

Sneep 

Christelijk Gereformeerde Kerk:
Kantens: Zondag geen opgave
Ulrum: Zondag geen opgave

Doopsgezinde Kerk:
Middelstum: Voorlopig geen diensten of bijeenkomsten
Uithuizen: Zondag geen dienst
Zijldijk: Voorlopig geen diensten vanwege de coronacri-

sis

Dorpskerk Rottum:
Rottum: Tot nader bericht geen dienst

Waardevol Leven Gemeente:
Loppersum: Zondag 10.00 uur dienst (live-stream via ht-

tp://waardevolleven.nl/pre ken/live stream.html;
woensdag 19.00 uur live-stream bemoedigings-
dienst

Huisartsen
Doktersdienst Groningen: 0900-
9229
Alle spoedeisende diensten van
de huisartsen in de regio zijn
vervangen door een centrale
doktersdienst. Deze dokters-
dienst is bereikbaar op avonden,
in de nacht, in het weekend en
tijdens feestdagen.  Bellers
wordt gevraagd naar naam,
adres, geboortedatum, verzeke-
ringsgegevens en telefoonnum-
mer. U wordt teruggebeld en al
naar gelang de situatie krijgt u
een telefonisch consult van een
doktersassistent of huisarts, een
afspraak voor een consult op de
huisartsenpost in uw regio of
een visite van een huisarts.

Tandartsen
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 0900-0608
(kosten 0,25 cent per minuut)
voor informatie over de dienst-
doende tandarts/tandartsprak -
tijk raadplegen. Op de site
www.vtng.nl is een overzicht
van de aangesloten praktijken
te zien. 
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn per 1 januari
van dit jaar vervallen!! Raad-
pleeg het nummer 0900-0608
nummer voor meer informatie.

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

Lauwersoog Uithuizen Delfzijl
hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Vrijdag 3 juli 09.46 22.06 10.21 22.41 11.16 23.36
Zaterdag 4 juli 10.36 22.55 11.11 23.30 --.-- 12.13
Zondag 5 juli 11.26 23.50 12.01 00.25 00.36 13.00
Maandag 6 juli --.-- 12.11 --.-- 12.46 01.25 13.45
Dinsdag 7 juli 00.42 12.56 01.17 13.31 02.15 14.30
Woensdag 8 juli 01.25 13.30 02.00 14.05 02.54 15.10
Donderdag 9 juli 02.05 14.10 02.40 14.45 03.39 15.50

foongids onder uw woonplaats
de Thuiszorg vermelding. De lo-
caties Groningen en Veendam
van het Hulpmiddelen Centrum
Groningen hebben een bestel-
dienst voor hulpmiddelen die
bezorgd of gehaald moeten wor-
den. Locatie Groningen, tele-
foon 050-4098200. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur. Zaterdag, zon-
dag en feestdagen geopend van
16.00 tot 17.00 uur.

Stichting SOS-Telefonische
Hulpdienst:
SOS Telefonische Hulpdienst.
Voor een gesprek van mens tot
mens. Tel. 050-5250000, dag en
nacht bereikbaar.
VBOK:
Vereniging tot Bescherming van
het Ongeboren Kind. Voor hulp
aan  moeder en kind i.g.v. onge-
wenste zwangerschap. Tel. 0900-
2021088, dag en  nacht bereik-
baar.
Alg. Hulpdienst De Helpende
Hand:
Voor Winsum, Adorp, Sauwerd,
Baflo e.o. Dagelijks 9.30-10.30
uur.  Telefoon: (0595) 442925.
Tevens Centraal Meldpunt voor
de Vrijwillige  Hulpverlening in
de gemeente Winsum.
Diabetes Vereniging Nederland:
Diabeteslijn 033-4630566, in-
fo@dvn.nl, voor alle vragen over
diabetes (24 uur per dag, ‘s
nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging-
Nederland. 
 Platform gehandicaptenbeleid
Eemsmond:
Voor meldingen en/of klachten

in de gemeente Het Hogeland,
telefoon 0877845466 of
www.gehan -
dicapteneemsmond.nl
Borstvoedingorganisatie La
 Leche League:
Telefonische hulpdienst en in-
formatie: Martien van den Berg-
Nijdam  0594-621506 (ook in het
weekend).
Humanitas steun bij rouwver-
werking:
‘t Hoogeland: Contactpersoon
José van Drie, telefoon 050-
3010189.  
Actief in de gemeenten De Mar-
ne, Winsum en Bedum. 

KRUISWOORDPUZZEL P0146

HORIZONTAAL: 1 middenin; 6 afslijting; 12 ironie; 14 hoofd-
telwoord; 16 ondernemingsraad; 18 spil; 19 fout; 21 hectare;
22 Verenigde Staten; 23 hemellichaam; 25 gedeelte; 27 hooi-
vork; 29 deel van de week; 31 Javaanse edelman; 33 en der-
gelijke; 34 daar; 35 beursterm; 37 nikkel; 38 emeritus; 39
wond; 41 baas; 43 lidwoord; 44 erfelijkheidsdrager; 45 pro-
jectieplaatje; 46 rund; 48 soutane; 51 weekdier; 54 ultraviolet;
56 uitroep; 57 vlaktemaat; 59 voegwoord; 60 legerafdeling;
61 verregend; 64 lengtemaat; 67 morsdoek; 68 bladmetaal;
70 droogoven; 71 te koop; 72 waterstand; 74 plaksel; 75
nummer; 76 voorzetsel; 77 vertrekken; 79 spullen; 81 voorste;
82 aarden.

VERTICAAL: 2 ut supra; 3 strak trekken; 4 noodsein; 5 Frans
voegwoord; 7 dwarshout; 8 helaas; 9 soort zeilboot; 10 item;
11 insect; 13 verlangen; 15 Groenlander; 17 advies; 19 zeer
groot; 20 plaats in Tunesië; 22 twist; 24 water in Noord-Bra-
bant; 25 hectare; 26 tijdelijk; 28 en andere; 30 opvissen; 32
passeren; 36 vogelproduct; 39 garnituur; 40 een en ander; 41
verhoogde toon; 42 kluiver; 47 nestor; 49 gepast; 50 rege-
ringsreglement; 52 plaats in Drenthe; 53 zeef; 55 natie; 57 ko-
raaleiland; 58 rustoord; 60 graansoort; 62 onder andere; 63
klaar; 65 aartsbisschop; 66 arrestatiegroep; 69 lappenpop; 73
stap; 75 kloosterlinge; 77 persoonlijk vnw.; 78 Bijbeldeel; 79
dierengeluid; 80 Frans lidwoord.

OPLOSSING P0146

HORIZONTAAL:1tussen; 6ero-
sie; 12spot; 14acht; 16OR; 18
as; 19mis; 21ha; 22VS; 23
maan; 25helft; 27reek; 29
maandag; 31adipati; 33e.d.;
34er; 35AEX; 37Ni; 38em.;
39snee; 41chef; 43de; 44gen;
45dia; 46os; 48toga; 51slak;
54uv; 56oe; 57are; 59en; 60
R.I.; 61doornat; 64landmijl; 67
slab; 68folie; 70eest; 71t.k.;
72A.P.; 74lijm; 75nr.; 76te;
77gaan; 79boel; 81eerste; 82
wennen.

VERTICAAL:2u.s.;3spannen; 4
SOS; 5et; 7ra; 8och; 9sharpie;
10it.; 11hommel; 13wil; 15
eskimo; 17raad; 19mega; 20
Sfax; 22vete; 24Aa; 25ha; 26
td.; 28e.a.; 30dreggen; 32in-
halen; 36ei; 39set; 40e.e.a.;
41cis; 42fok; 47oudste; 49
oorbaar; 50r.r.; 53Anderen; 53
filter; 55volk; 57atol; 58Elim;
60rijst; 62o.a.; 63af; 65 A.E.;
66 ME; 69lijs; 73pas; 75non;
77ge; 78NT; 79bè; 80le.

Winwoord:GRONDGEDACH-
TE

De Cederborg
Middelstum: Zondag  10.00 uur dienst en woensdag 20.00 uur

dienst. Internationale diensten. Vertaling an-
derstaligen aanwezig. 

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

Boeddhistische dienst
Uithuizen: Zondag 19.00 uur rondleiding door Zen River,

vervolgens boeddistische dienst, kennismaking
met de abt en daarna mogelijkheid tot deelna-
me aan de stiltemeditatie. Zen River, ‘t Oldörp,
Oldörpsterweg 1 in Uithuizen. 

Nieuw Apostolische Kerk:
Uithuizen: Diensten in Delfzijl (Weg naar den Dam 15) en

Groningen (Iepenlaan 2) 

de.”
“Goed, dan vertel ik jou wat. Zet je oren
open. Alex van Bentinck zegt dat jij van
Maarten van Hooren opdracht hebt ge-
kregen om Susanne te vermoorden. Uit
pure wraak. Susanne heeft hem veel
geld afhandig gemaakt en is er de oor-
zaak van dat hij tien jaar moet brommen.
Dus dan weet je wat jou te wachten
staat, deftige mijnheer. Alex heeft gezien
hoe jij in de vrijdagnacht van de tweede
week van september op Terschelling in
Baaiduinen een dood iemand hebt be-
graven in een weiland achter hun zomer-
huisje. Het graf heb je toegedekt. Alleen
heb jij geen verstand van paarden, hè?
Voorts heeft het slachtoffer ons schrifte-
lijk laten weten dat zij vermoord is door
ene A. Jouw voornaam is feitelijk Albert
zoals je hebt verklaard. Hierbij arresteer
ik jou op verdenking van moord op me-
vrouw Susanne Granemolen, althans
een poging tot moord, althans betrok-
kenheid bij die omstandigheden zoals
deze nu bekend zijn dan wel later bekend
zullen worden. Wat heb je hierop te zeg-
gen?” sluit Max plechtig af en neemt
plaats op de stoel tegenover Nikko en
zijn raadsman.
De advocaat schraapt zijn keel en neemt
het woord: “Mijne heren, mevrouw, het
wordt tijd om opening van zaken te ge-
ven. Mijn excuses dat ik dat niet eerder
heb gedaan. Mijn excuses ook voor de
arbeid die u allen tevergeefs, zoals straks
zal blijken, hebt verricht. Maar ik heb er
een gegronde reden voor…”
“Neem me niet kwalijk, mijnheer Mon-
teux,” onderbreekt Chris hem met stij-
gende verbazing, “‘tevergeefse arbeid’?

Graag nu een toelichting daarop.”
“Komt vanzelf aan de orde, mijnheer de
inspecteur. Geduld. Eerst wat andere fei-
ten. Uw verdachte heet niet Nikko Krijn-
selaar en ook niet Albert Krijnselaar. Deze
mijnheer heet Hidde Grietman. Hier toon
ik u zijn echte paspoort. Bekijkt u het rus-
tig.”
Met tegenzin grist Chris het identiteitsbe-
wijs uit handen van de advocaat. Hij
voelt wel aan dat de advocaat zijn joker
heeft ingezet en dat dit paspoort echt is.
De foto lijkt 100% in orde te zijn. De rest
ook. En dan de naam! Ja, hier zit kenne-
lijk mijnheer Hidde Grietman. 
Minzaam pakt de advocaat het document
terug en bergt het op in zijn tas.
“Graag straks een kopie?” vraagt Zlatko
ten overvloede.
“Tuurlijk, mijnheer.”
“Waarom deze vertoning, mijnheer Mon-
teux?”
“Sorry, ik ga verder. Nu u zijn naam weet
en nu het geld terecht is, althans voor
90% is opgespoord bij mijnheer Alex, kan
ik u meedelen dat Hidde Grietman under-
cover bezig is met de fraudezaak tegen
Maarten van Hooren. Deze boef - en dan
bedoel ik Maarten en niet Hidde, haha, -
is weliswaar strafrechtelijk veroordeeld
maar de belastingfraude is nog lang niet
opgelost omdat de belastingdienst totaal
geen gegevens heeft. Er waren geen aan-
knopingspunten. De modus operandi
bleef een gesloten boek. 

“Maar wel autorijden!
Je weet dat dat straf-
baar is.”
“Ach, zo’n papiertje,
wat zegt dat nog?”
“Hoe is je feitelijke
roepnaam dan?” wil
Zlatko plotseling we-
ten.
“Mijn ouders heb ik
nooit gekend. Ik ben
een vondeling. In het
pleeggezin Krijnselaar
ben ik opgegroeid en
daar noemden ze me
Albert.”
De rechercheurs weten
niet wat ze horen. Max
reageert het eerst.
“Dan hebben wij

schriftelijk bewijs dat de vermoorde me-
vrouw haar moordenaar aanduidt met A.
De A van Albert?”
“Geen idee.”
“Ik stop dit onderhoud even. Je vindt je
spullen in een cel, een collega zal je daar-
naar toe brengen. Je kent de procedure,”
besluit Chris.
Hij kan het bijna niet geloven. Zou hier-
mee deze moordzaak zijn opgelost? Hij is
wel een aparte verdachte. Die Nikko is
goed bij de pinken. Zeker ook een reden
om het aantal antecedenten van hem op-
nieuw op te vragen in het PHKS. En die
aanklacht heeft hij niet gehoord. Boven-
dien zijn zij de politie van Den Haag niet.
Ja, het is nog te vroeg om de commissa-
ris in Hardenberg te bellen. Maar Mein-
dert Smits inlichten kan nooit kwaad, ook
al was het maar om hem de ogen uit te

“Zeg, Nikko. Hoe kom jij aan je voor-
naam? Nikko is toch geen gebruikelijke
voornaam die in de dikke van Dale staat!
Althans met twee ka’s,” vraagt Dirk met
een kwinkslag.
Deze vraag was hem kennelijk vaker ge-
steld want hij kijkt er niet vreemd van op.
Begint zelfs te lachen.
“Klopt. Ik had vroeger een zwak voor ra-
diografisch bestuurbaar speelgoed. Zo
kocht ik een Nikko Toyota Tiger. Sinds-
dien heet ik Nikko. Tevreden?”
“Je hebt geen rijbewijs?” vraagt Simone
voor de zekerheid.
Ze heeft heel het CBR in Arnhem op de
kop laten zetten toen Nikko onderweg
was. Zelfs bij de afdeling ‘Medische keu-
ringen’.
“Nee, geen geld voor.” Wordt vervolgd

steken met dit mooie resultaat.

Hoofdstuk 10

Chris roept zijn medewerkers bij elkaar
en vertelt hen dat hij het toch eerder al
gezegd heeft. Nikko is een schuilnaam,
nou ja, een nickname dan en Albert is
een schot in de roos. De ‘A.’ is binnen. 
Ze hebben voorlopig genoeg te doen tot-
dat de advocaat komt. Want hoe zit het
met dat pleeggezin? Waarom betaalt Al-
bert, zeg maar Nikko!, geen huur? Al
ruim een jaar! Zo’n huurachterstand
wordt toch niet getolereerd door welke
woningbouwvereniging dan ook. Dat kan
niet kloppen. Hier is meer aan de hand. 
Klopt het dat Nikko geen rijbewijs heeft?
Is dat soms ingetrokken? Waarom ziet hij
er nu piekfijn uit? Iedereen heeft haast, ze
voelen dat ze er dichtbij zijn. Wanneer
valt het kwartje?
Nadat mr. Jacob Monteux rechtstreeks
bij Chris c.s. is gebracht, vertrekt het ge-
zelschap naar een verhoorkamer. Nikko
zit er al een poosje. Zonder koffie. 
Max brengt de advocaat op de hoogte
van de feiten. Deze knikt voortdurend en
zwijgt totdat de rechercheur zijn verhaal
af heeft. Vreemd, normaliter wordt er wel
een vraag gesteld maar nu dus niet. Max
richt zich tot Nikko.
“Vertel eens hoe dat is gegaan. Die
moord op Susanne.”
“Zou het echt niet weten, ik was daar
niet.”
“Waar niet?”
“Op Terschelling.”
“En als dat een leugen is! Wat dan?”
“Dan is de waarheid het tegenovergestel-

deel 39

DDee  ttwweeeeddee
mmoooorrdd  iinn
BBaaaaiidduuiinneenn

door Antoon Engelbertink

Dit is een oude ansichtkaart van de Sint Hippolytuskerk in Middelstum. De Hippolytuskerk is een go-
tische kruiskerk die in de vijftiende eeuw is gebouwd, mogelijk in opdracht van Onno van Ewsum. Na
diens terugkomst uit het Heilige Land zou hij, als dankoffer voor zijn veilige terugkeer, opdracht heb-
ben gegeven tot de bouw van een nieuwe parochiekerk gewijd aan de Heilige Hippolytus. De nieuwe
kerk werd gebouwd op fundamenten van een eenbeukige houten kerk. In 1523 verbouwde en ver-
grootte Onno’s zoon Wigbold van Ewsum de hallenkerk tot een kruiskerk. Sinds deze verbouwing, is er
op de sacristie na, weinig veranderd aan de kerk. De sacristie is waarschijnlijk in de zestiende eeuw
toegevoegd. De toren is drie geledingen hoog en wordt bekroond door een zeventiende-eeuwse lantaarn
met koepel. In de toren hangt een carillon met 23 klokken, dat in 1662 vervaardigd is door François
Hemony. In 1949 werd het carillon met zeven klokken uitgebreid.
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� De diploma’s van Het Hogeland College werden in bijzondere voertuigen thuisgebracht, waaronder met deze jeep. 

Het Hogeland College
brengt diploma’s thuis
WARFFUM/UITHUIZEN - De laat-
ste maanden van dit schooljaar zijn
voor de examenkandidaten van Het
Hogeland College heel bijzonder ge-
weest: thuis online-lessen, geen dagje
Walibi, alleen schoolexamens en geen
eindexamen, geen gala-avond en
geen traditionele diploma-uitreiking
met ouders, vrienden en klasgenoten.

Met name dat laatste is natuurlijk een

groot gemis, omdat een belangrijke pe-
riode in de schoolcarrière van de geslaag-
den niet passend wordt afgesloten. 
Om deze mijlpaal toch een feestelijk en
officieel tintje te geven, zijn woensdag-
avond de diploma’s naar de geslaagden
toegebracht. Het motto voor deze aange-
paste diplomering luidde dan ook: Het
HHC komt naar jullie toe deze zomer!
Om klokslag zes uur vertrok een bonte
stoet fraai versierde voertuigen, luid toe-
terend in verschillende windrichtingen

naar de in spanning wachtende leerlin-
gen. De stoet bestond onder andere uit
campers, een fraaie Landrover, cabrio’s,
een sportwagen, oldtimers  en een jeep
die in 1944 vanuit Normandië naar Duits-
land is gereden. 

Voor de leerlingen die vanuit dit ruim 75
jaar oude voertuig hun diploma hebben
ontvangen, was het gevoel van vrijheid
en een nieuw begin waarschijnlijk extra
sterk. 

Cursus voor mantelzorgers
NOORD-GRONINGEN - Het Steun-
punt Mantelzorg Hogeland organi-
seert in samenwerking met Hartenbo-
men een cursus Hart onder de riem  
J-auw boek maken voor Mantelzor-
gers in de gemeente Het Hogeland.

De cursus start donderdag 9 juli en be-
staat uit zes bijeenkomsten die duren van
19.30 tot 21.30 uur. Plaats van handeling
is De Blauwe Schuit in Winsum.
Het thema is verlies en af-
scheid. Gedurende de periode dat men als
mantelzorger zorgt voor een naaste, wor-
den er (onbewust) vele stappen gezet in

het afscheid nemen van dagelijkse activi-
teiten die niet meer kunnen. Soms is het
lastig om daar mee om te gaan. Meestal
vindt ieder daar zijn eigen manier in,
maar soms loopt men vast en dan kan het
fijn zijn om hulp te krijgen, lotgenoten te
ontmoeten en ervaringen te delen. De cur-
susleiders willen op een andere manier
hulp en steun bieden. Vanuit eenvoudige
opdrachten met creatieve middelen wordt
een eigen creatief (dag)boek gemaakt. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan bij
Monica Blom van Mensenwerk Hogeland.
Zij is bereikbaar via 06-48874339, 0595-
745090 of
m.blom@mensenwerkhogeland.nl.
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Vandaag in de abonneekrant

’Welstandsluw
bouwen iets te ver
doorgeschoten’
LOPPERSUM - De gemeenteraad van
Loppersum heeft maandagavond tijdens
de digitale raadsvergadering besloten
welstandsluw bouwen in de hele ge-
meente toe te staan. Wel zijn er enkele uitzonderingen, zoals karak-
teristieke panden, karakteristieke gebieden, beschermde dorpsge-
zichten, wierden, zones rondom de wierden en agrarische bedrijven.
Ook zijn de regels wat aangescherpt. Het besluit is genomen op basis
van ervaringen met een tweetal pilots: Over de Wijmers in ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Uithuizen krijgt nieuw
woonzorgconcept bij De Tille
UITHUIZEN - De zorgorganisaties Noorderzorg, Cosis en Lentis heb-

ben de handen ineen geslagen
om op het terrein van Lentis aan
de Oude Tilsterweg in Uithuizen
een nieuw woonzorgconcept te
realiseren. Onder toeziend oog
van wethouder Mariëtte de Vis-
ser van de gemeente Het Hoge-
land hebben de bestuurders
dinsdag de samenwerkingsinten-
tie ondertekend. De wens ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Genieten van Groninger 
artiesten in Oosterwijtwerd
OOSTERWIJTWERD - Voor veel artiesten zal het de eerste keer zijn

dat ze sinds het afkondigen van
de  ‘intelligente lockdown’  weer
voor publiek gaan optreden.
Daarmee is ook met een een van
de belangrijkste redenen voor
de serie optredens van Gronin-
ger artiesten van naam en faam,
later deze zomer in  Eetcafé De
Boerderij in Oosterwijtwerd, ge-
noemd. Het plan komt uit de ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Hogeland denkt mee over
oplossing Onderdendam
ONDERDENDAM - De gemeente Het Hogeland denkt mee met de
provincie Groningen om een oplossing te zoeken voor de verkeers-
overlast waarmee de inwoners van Onderdendam de laatste jaren
steeds worden geconfronteerd. Telkens als er elders in Noord-Gro-
ningen aan de weg wordt gewerkt, ontstaan er in knooppunt Onder-
dendam problemen. Al het verkeer besluit dan via dat dorpje te ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

‘Elke dinsdag maak ik 150
nieuwe koninginnetjes’ 
UITHUIZEN - Professionele im-
kers, daar zijn er niet zoveel van
in Nederland, vertelt beroepsim-
ker Marcel van der Meide uit
Uithuizen. En dat is jammer,
want goed opgeleide imkers heb-
ben veel kennis waarmee ze in
ieder geval een deel van de bij-
ensterfte kunnen voorkomen.
Bijensterfte is overigens van alle
tijden, zegt de Noord-Groningen. ,,De sterfte wordt nu alleen ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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LEENS - De bebouwde kom-
men van Wehe-den Hoorn,
Leens en Ulrum worden ver-
keersveiliger gemaakt. Het col-
lege van Het Hogeland laat in
een memo aan de gemeente-
raad weten dat men hier ruim 1
miljoen euro voor gaat uittrek-
ken.  
In mei maakte de provincie al be-
kend dat de wegen in Wehe-den
Hoorn, Ulrum en Leens op de
schop gaan. Door deze voormalige
Marnedorpen rijden veel land-
bouwvoertuigen omdat deze geen
gebruik mogen maken van de pro-
vincialeweg N361. Hierdoor is het
nodig om de doorgaande routes an-
ders in te richten.
Het weren van landbouwverkeer is
onderdeel van het N361 Veilig, een
project  om deze weg verkeersvei-
liger te maken. Door snelheidsver-
schillen tussen landbouwverkeer
en het overige verkeer kunnen er
onveilige situaties ontstaan, bij-

voorbeeld door inhaalgedrag. Nu
wordt het landbouwverkeer door
de dorpen gestuurd en dat heeft
ook impact op de verkeersveilig-
heid. Daarom willen de provincie
en de gemeente Het Hogeland de
wegen in de dorpen aanpakken zo-
dat het hier straks veilig is voor
weggebruikers. 
De voormalige gemeente De Mar-
ne heeft ingenieursadviesbureau
Sweco destijds opdracht gegeven
om een concept te ontwikkelen
voor een herinrichting van het
 tracé van de doorgaande route
door Ulrum, Leens en Wehe-den
Hoorn, waarbij de knelpunten op
het tracé verbeterd worden. Dit
ontwerp is gemaakt in samenwer-
king met onder andere LTO,
Qbuzz, inwoners, werkgroepen,
dorpsbelangen en klankbordgroe-
pen. Vorig jaar is het concept hier-
van opgeleverd. 
Dit concept heeft breed draagvlak
bij de betrokken partijen en de in-
woners van de drie dorpen. ,,De be-

woners rekenen op een spoedige
aanvang van de realisatie van het
project”, stelt het college in de me-
mo vast. ,,Afgesproken is dat het
een sobere doch doelmatige inrich-
ting betreft, waarbij veiligheid,
doorstroming, parkeren en groen
(leefbaarheid) hoofdonderwerpen
zijn. Tevens worden kolken en put-
afdekkingen vervangen en wordt
de rijbaan voorzien van een nieu-
we asfaltverharding”, aldus het ge-
meentebestuur. 
De provincie en gemeente finan-
cieren gezamenlijk de werkzaam-
heden in Wehe-den Hoorn, Leens
en Ulrum. In totaal gaat het om
ruim 2,2 miljoen euro. De provin-
cie en de gemeente betalen ieder
de helft. Zoals bekend staat de ge-
meente er financieel niet al te best
voor. Toch is het college er in ge-
slaagd om dat geld ‘bij elkaar te
harken’.  Zo komt er 265.000 euro
uit het project De Wierde Leens,
haalt men uit de pot Groot onder-
houd verharding nog eens ruim
400.000 euro. De rest van het geld
komt uit een potje met nog be-
schikbare rioleringsgelden. Naar
verwachting starten de werkzaam-
heden in de eerste helft van 2021. 

Herinrichting van doorgaande wegen in dorpen

Hogeland ‘vindt’ 1 miljoen voor
verkeersveiligheid Marnedorpen

� Zwaar landbouwverkeer zorgt onder andere in Wehe-den Hoorn
voor onveilige situaties. Daarom wordt de doorgaande weg in het
dorp aangepakt. Foto: Ingmar Vos. 

Bijna half miljoen nodig
voor persleiding Bedum
BEDUM - De persleiding tussen
Bedum en Onderdendam moet
worden aangepakt. Het alge-
meen bestuur van waterschap
Noorderzijlvest wordt woensdag
gevraagd hier 450.000 euro voor
beschikbaar te stellen. 

Het afvalwater uit Bedum wordt
met een persleiding, gelegen langs
het Boterdiep, afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Onderdendam. In verband met het
verleggen van het Boterdiep ten
behoeve van de uitbreidingsplan-
nen van FrieslandCampina zou
aanvankelijk de gehele persleiding
worden vernieuwd. ,,De uitbrei-
ding van FrieslandCampina is ech-
ter on hold gezet waardoor de nood-
zaak ontbreekt om de gehele lei-
ding te vernieuwen”, zegt het dage-
lijks bestuur van het waterschap.
Wel wordt ter hoogte van de uit-

breidingslocatie een ontsluitings-
weg aangelegd en wordt er verder-
op een hoogspanningsmast ge-
bouwd. Door de bouwactiviteiten
van de provincie en TenneT zou
schade kunnen ontstaan aan de
persleiding. De weg kruist name-
lijk de kwetsbare asbestcement
persleiding. Na afstemming met de
provincie is er voor gekozen de
persleiding over een lengte van cir-
ca 60 meter te vernieuwen. In ver-
band met de aanleg van hoogspan-
ningsmasten voor de nieuwe
stroomlijn tussen de Eemshaven en
Vierverlaten wordt de persleiding
elders over een lengte van 100 me-
ter aangepakt. Voor de hoogspan-
ningsmasten worden heipalen
naast de persleiding aangebracht.
Vanwege de kans op schade door
trillingen ten gevolge van de hei-
werkzaamheden is er voor gekozen
een deel van de huidige persleiding
te vervangen door persleidingma-
teriaal dat bestand is tegen de
bouwactiviteiten en een duurzame
oplossing biedt.
Dat er geen compleet nieuwe lei-
ding nodig is, scheelt nogal in de
portemonnee. Het waterschap ging
er namelijk eerst van uit een kleine
drie miljoen euro nodig te hebben
voor het vernieuwen van de pers-
leiding. Nu dat slechts gedeeltelijk
hoeft, wordt het algemeen bestuur
woensdag voorgesteld 450.000 euro
uit te trekken voor deze klus. De
provincie en TenneT nemen hier-
van 300.000 euro voor hun reke-
ning. Dat geld krijgt het water-
schap volgend jaar terug. 

Klassieke muziek
in Middelstum 
MIDDELSTUM - Countertenor Ro-
bert Kuizenga, organist Tymen Jan
Bronda en trompettist Bruno Fer-
nandes zullen vrijdag 17 juli een
concert geven in de Hippolytus-
kerk van Middelstum (aanvang
20.00 uur). Op het programma wer-
ken van Handel, Purcell en Vivaldi.
Van Johann Sebastian Bach klinkt
zijn altsolocantate Vergnügte Ruh
BWV 170. Organist en trompettist
omlijsten het vocale gedeelte met
onder meer de feestelijke vijfdeli-
ge Suite in D van Handel. De drie
heren geven het concert in Middel-
stum als opmaat voor hun nieuwste
album genaamd ‘Eternal Source of
Light Divine’. In verband met de
coronamaatregelen is een beperkt
aantal kaarten beschikbaar.

Weer paard in de sloot
HORNHUIZEN - De brandweer van Zoutkamp is dinsdag voor de derde keer binnen een week uitge-
rukt om een paard uit een sloot te halen op de kwelder boven Hornhuizen.  Het dier lag vermoedelijk
al enige tijd in het water voordat het ontdekt werd. Nadat de spuitgasten de viervoeter met spier-
kracht op het droge hadden getrokken, bleek dat het paard erg verzwakt was en moeite had om zelf-
standig op zijn benen te staan. Toen dit uiteindelijk was gelukt, werd het dier herenigd met de kudde.
Vorige week dinsdag en woensdag raakten ook al twee paarden uit dezelfde kudde te water. De kwel-
der ligt vlakbij militair oefenterrein de Marnewaard, waar momenteel geoefend wordt door de lucht-
macht. Straaljagers en helikopters vliegen laag over het gebied heen. Vermoedelijk schrikken de paar-
den hier van en belanden ze daarna in het water. Foto: Ingmar Vos.
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