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Motie van treurnis
bij waterschap
GRONINGEN -  De aanvullen-
de kredietaanvraag voor de ver-
vanging van slibfilterpersen en
gruisontwatering heeft onlangs
in een vergadering van het al-
gemeen bestuur van water-
schap Noorderzijlvest tot treur-
nis gestemd. Er werd door de
fractie van Betaalbaar Water
zelfs een motie met die strek-
king ingediend. 

De aanvraag van 1,8 miljoen euro
moest worden geagendeerd omdat
de BTW voor dit project abusieve-
lijk buiten beschouwing was gela-
ten. De verschillende fracties wa-
ren het er over eens dat iets derge-
lijks beslist geen schoonheidsprijs
verdiende. 
Portefeuillehouder Bob van Zan-
ten bood uitgebreid zijn excuses
aan voor de gang van zaken. ,,Iets
dergelijks had nooit mogen gebeu-
ren.” De financiering van het pro-
ject stond wel goed in het Jaar-
plan.
Van Zanten adviseerde het be-
stuur om de motie van treurnis
niet in te dienen. Daarmee werd
niet akkoord gegaan. Met een uit-
slag van 7 voor en 12 stemmen te-
gen de ingediende motie werd de-

ze duidelijke boodschap tegen het
bestuur niet aangenomen.
Lid van de LTO-fractie Jaap Ver-
mue pleitte er verder voor om de
bestuursleden regelmatig via een
Nieuwsbrief over dit project te in-
formeren zodat het straks geen
hoofdpijndossier wordt.
Evelien Bernebala (Partij voor de
Dieren) vroeg nog aandacht voor
het feit dat het kolengruis uit Co-
lombia komt. Gezien de omstandig-
heden en voorwaarden, waarop
dat wordt gewonnen, gaat het, zo
vertelde ze, om bloedkolen. De
kredietaanvraag ging daar echter
niet over. De zorgen van Bernebala
konden dan ook niet worden be-
handeld.

Meiden uit Liverpool
naar Noord-Groningen
BAFLO - Een groep meiden uit het Engelse Liverpool zal
zondag naar Noord-Groningen komen in het kader van
een internationale uitwisseling. Een week vol activiteiten
wordt op zaterdag 17 juni afgesloten met een meidendag
en een voetbaltoernooi in Baflo.

Deze uitwisseling komt voort uit
de samenwerking tussen Jongeren-
werk Barkema & De Haan, Stich-
ting Go uit Baflo en hun Engelse
collega’s uit Liverpool, The Inclu-
sion Network. Er is bewust geko-
zen om een dergelijke uitwisseling
heel specifiek voor jonge meiden
te organiseren. Ronald de Haan
van Jongerenwerk Barkema en De
Haan vertelt: ,,De meiden in deze
leeftijd zijn een kwetsbare groep.

Het is daarom heel belangrijk dat
ze weerbaar zijn. Daar kunnen we
ze bij helpen met dit soort projec-
ten. Vanuit dat oogpunt is gekozen
voor het thema Girls Empower-
ment. “ 
Een belangrijke factor bij deze uit-
wisseling is voetbal. Deze sport zal
dan ook als een rode draad door
het project heenlopen. Zo zijn er
verschillende activiteiten rond
voetbal georganiseerd, zal ook een

bezoek aan FC Groningen op het
programma staan en zullen de mei-
den een aantal keren trainen op de
Rood Zwart Baflo-voetbalvelden. 
Gedurende de week wordt toege-
werkt naar een groots opgezette
meidendag onder de noemer Girls
Just Wanna Have Fun 3.0. De deel-
nemers aan de uitwisseling zullen
zelf ook actief meewerken met de
voorbereidingen. Naast een voet-
baltoernooi, waar ook een Engels
team aan meedoet,  zal de dag ge-
vuld zijn met allerlei activiteiten
voor meiden en jonge vrouwen.
,,Deze dag is niet alleen voor de 16
deelnemers aan de uitwisseling
voor alle meiden uit de regio”, al-
dus De Haan. Alle meiden en jon-

ge vrouwen uit de regio zijn uitge-
nodigd. Van voorlichting tot aan
make-up en uiterlijke verzorging
tot aan optredens en funactivitei-
ten, alles passeert deze middag de
revue. ,,Oftewel een hele leuke en
interessante middag op het terrein
van Rood Zwart Baflo”, aldus De
Haan. Er is ook nog plaats voor
voetbalteams. Opgeven of info op-
vragen kan via ronald@jongeren -
werk.com

Meiden van het Groninger platte-
land en uit een grote Engelse stad,
de tegenstelling lijkt groot. ,,Dat is
op zich ook wel zo. Liverpool is een
enorme stad met een heel andere
problematiek dan dat we hier ken-
nen. Maar aan de andere kant zijn
er ook wel overeenkomsten. So-
wieso kunnen deze jonge dames
een hoop van elkaar leren. De ken-
nismaking met een andere cultuur
op zich is al een hele ervaring. En
wat te denken van het wegenemen
van vooroordelen”, aldus De Haan
Belangrijke spil namens Jongeren-
werk Barkema en De Haan is me-
dewerkster Gwen Birza. Zij werkt
binnen de organisatie aan Euro-
pees georiënteerde projecten.  Dit
doet ze in samenwerking met de
Stichting Go. Deze stichting is in
het leven geroepen voor het ont-
wikkelen en organiseren van Euro-
pese activiteiten voor jongeren.
Vier stagiaires van het Bafloër jon-
gerenwerk-bureau (Manon Luch-
tenburg, Manon van Delden, Cori-
ne Norden en Annemarie de Vries)
zijn in de afgelopen tijd heel actief
bezig geweest met het werven van
deelnemers. Ze vonden acht zeer
geschikte kandidaten in de regio.
Als eerste komen dus de acht En-
gelsen hierheen, in oktober zal de
groep Groningers naar Liverpool
afreizen om daar de rollen om te
draaien. Corine Norden en Manon
Luchtenburg hebben als stagiaires
het hele traject meegelopen vanaf
eind 2016 toen bekend werd dat er
een Europese subsidie was toege-
kend aan het Girl Empowerment-
project.

De organisatoren, vanaf links: Manon Luchtenburg, Corine Norden, Gwen Birza, John Croft, Ronald
de Haan en Dylan Brown.

Cellist Hanneke de Rouw speelt, samen met pianist Lucas van der Vegt, een gevarieerd programma
in de Nicolaaskerk in Oldenzijl. 

Concert cello en piano in 
Nicolaaskerk Oldenzijl
OLDENZIJL - Chopin, Mozart
en Bach staan zondagmiddag
18 juni op het programma in de
Nicolaaskerk in Oldenzijl. Han-
neke de Rouw en Lucas van
der Vegt spelen een gevarieerd
concert op respectievelijk cello
en piano. 

Op het programma staan de Cello -
sonate in g-klein (opus 65) van
Frédéric Chopin, de Fantasia in c-
klein (K. 475) van Wolfgang Ama-
deus Mozart en de Cellosuite in G-
groot (BWV 1007) van Johann Se-
bastian Bach. Daarnaast zullen van
Chopin nog enkele preludes ge-
speeld worden. Hanneke de Rouw
begon op achtjarige leeftijd met
cellospelen. Op haar zestiende
speelde ze solo met het Jeugd

Strijk Orkest Constantijn (nu Het
Britten). In hetzelfde jaar won ze
een eervolle vermelding op het
Prinses Christina Concours. Op
haar zeventiende volgde ze lessen
bij Ran Varon aan de vooroplei-
ding van het conservatorium in
Zwolle. Verrassend genoeg ging
De Rouw, ondanks haar passie
voor de cello, een studie microbio-
logie in Wageningen volgen. Een-
maal afgestudeerd besloot ze als-
nog voor de cello te kiezen. Ze stu-
deerde bij Martijn Vink aan de Lu-
ca School of Arts in Leuven. De
Rouw speelt op een 95 jaar oude
Neuner & Hornsteinercello, een
cello die is gebouwd in Mittenwald
naar het model Stradivarius Cre-
mona en die de afgelopen veertig
jaar onbespeeld is gebleven. 
Pianist Lucas van der Vegt behaal-
de prijzen op verschillende con-

coursen en volgde lessen en mas-
terclasses bij onder andere Elena
Ashkenazy, Vladimir Tropp en
Dmitri Bashkirov. Hij gaf veelvul-
dig solorecitals en trad met diverse
orkesten op. Zo was hij onder meer
te horen in Musis Sacrum in Arn-
hem, De Doelen in Rotterdam en
in het Concertgebouw. Samen met
Michel Xie vertolkte hij het con-
cert voor twee piano’s van Francis
Poulenc en gaf een serie concerten
met Sinfonia Rotterdam, waarbij
hij Beethovens tweede pianocon-
cert speelde. In de zomer van 2012
nam Van der Vegt deel aan een
tournee met concerten in Duits-
land en Oostenrijk georganiseerd
door de Europese muzikale organi-
satie EMCY. 

Het concert in Oldenzijl begint om
15.00 uur, de toegang is niet gratis. 

Groninger Molenweekend
NOORD-GRONINGEN - De pro-
vincie Groningen kent bijna 90
molens. De meeste daarvan zijn
tijdens het Groninger Molen-
weekend, komende zaterdag en
zondag,  geopend voor het pu-
bliek. 

Er is van alles te zien en te doen en
behalve rondleidingen en exposi-
ties zijn er ook speciale activitei-
ten rond het thema Beestenboel.
Veel elementen in molens hebben
dierennamen zoals ezel, hondsoor,
kalf, kikker, kraaienpoot, mol,
paard, spreeuwenplank, vink, vis-
senbek, wolfsdak en zwaanijzer. Is
het gemakkelijk een element in de
molen met een dierennaam te her-
kennen? Een Groningse molenaar:
,,Dat is lastig, zelfs voor molenaars-
in-opleiding. Een paard zit bij een
maalsteen, maar een ezel en
hondsoor zitten in de kap, door-
gaans niet toegankelijk voor het
publiek: te gevaarlijk.” Er kan ech-
ter ook op een andere manier met
het thema worden omgegaan.
,,Vroeger had je door spierkracht
aangedreven molens zoals de ros-
molen -met paarden dus- en mo-
lens die door honden werden aan-
gedreven. Daar zijn nog wel verha-
len over.  Verder komen in koren-
molens nog wel eens muizen voor.
Daarom had vroeger iedere molen 
een molenkat. Aalscholvers, die
hun vleugels moeten laten drogen
in de zon, willen daarvoor nog wel
eens de molen gebruiken.”   

Er zijn nogal wat molens met die-
rennamen in Groningen, zoals De
Zilvermeeuw (Onderdendam), De
Meeuw (Garnwerd), De Kievit
(Grijpskerk), De Zwaluw (Zuur-
dijk en Nieuwe Pekela) en De
Leeuw (Zeerijp en Oldehove). 
Molenaars en molengidsen staan
de bezoekers tijdens het Gronin-
ger Molenweekend graag te
woord.  Er is een keur aan activi-
teiten. Molen Hollands Welvaart
in Mensingeweer organiseert bij-
voorbeeld een fotowedstrijd onder
de noemer Een beestachtig leuke
molenfoto. De bezoeker mag zijn ei-
gen dier (of een knuffel) meene-
men naar de molen en op een leu-
ke plek in de molen wordt een foto
gemaakt. De fraaiste foto wint.
Verder is er een digitale molen-
luistertocht of rondleiding en kan
er zelf graan worden gemalen met
de kweern (handmolen). Meerdere
molens hebben een speurtocht in
de molen rond het thema Beesten-
boel.  Als het maar enigszins kan,
dus bij voldoende wind, draaien de
molens, soms op zaterdag, soms op
zondag, soms op beide dagen. Een
actueel overzicht is te vinden op de
site www.groningermolenhuis.nl. 

De Ommelander
fax: 0595 - 437780

e-mail: ommelander
@noordpers.nl

Kruidenwandeling
in Domies Toen
PIETERBUREN - Botanische tuin
Domies Toen in Pieterburen orga-
niseert zondag om 14.00 uur een
kruidenwandeling.  De deelnemers
worden door tuinbeheerder Jan
Jaap Boehlé langs de kruiden ge-
leid. Hij vertelt onder meer over
de rol die kruiden door de eeuwen
heen voor de mens hebben ge-
speeld. Hierbij komen onder meer
bijgeloof, signatuur en het culinai-
re aspect aan de orde. De wande-
ling wordt afgesloten met een
proeverij van verschillende soor-
ten kruidenthee.

Ook toren
Noordwolde is
geopend
NOORDWOLDE - De kerktoren
van Noordwolde kan zaterdag,
in het kader van de Open-Toren-
Dag, beklommen worden. De
dag wordt georganiseerd door
de Stichting Klokkenspel Gro-
ningen en de Stichting Oude
Groninger Kerken. In Noordwol-
de kunnen de bezoekers in de
karakteristieke ui op de toren
van het uitzicht genieten. De
kerk met het fraaie interieur en
het monumentale orgel is even-
eens geopend. Er is orgel- en
pianomuziek. De toegang is gra-
tis.

Zondagavondzang
in kerk Oosteinde
OOSTEINDE - In ‘t Nijkerkje in
Oosteinde wordt op 18 juni een
zondagavondconcert georgani-
seerd. De christelijke zanggroep
Voices uit Appingedam en het
Christelijk Dubbelmannenkwartet
uit Loppersum, beide onder lei-
ding van Nico Dijkman, zullen een
gevarieerd programma brengen.
Ook is er samenzang met orgelbe-
geleiding van Jan Beukema. De
toegang is gratis. Er zal een collec-
te worden gehouden te bestrijding
van de onkosten.

Barbecue bij
Wapenbroeders
UITHUIZERMEEDEN - Het be-
stuur van de Bond van Wapenbroe-
ders organiseert zaterdag 24 juni
een gezellige slotbijeenkomst in de
kas van kwekerij Aurora in Uithui-
zermeeden. Op het programma
staat een barbecue met vis en
vlees, koffie, thee en een drankje.
Men begint om 17.30 uur. Het
nieuwe seizoen start 22 september. 
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