
Zesde editie muzikale
fietsroute op Hogeland
NOORD-GRONINGEN - De zes-
de editie van de Muzikale
Fietsroute op het Hogeland
vindt zondag 11 juni plaats. Dat
betekent een dag lang ieder
uur concertjes in historische
kerken. 

Tussendoor kunnen bezoekers van
de ene naar de andere locatie fiet-
sen. De route is ook goed met de
auto te volgen. Het is opnieuw ge-
lukt om een mooi programma sa-
men te stellen voor deze fietsroute,
die eens in de twee jaar plaats-
vindt. Zo is een uitgebalanceerd,
gevarieerd en ook kwalitatief goed
programma tot stand gekomen, ge-
schikt voor een breed publiek. 
In de Antoniuskerk in Kantens
zingt het Warffums Mannenkoor
en in Oldenzijl treedt Trio Mare
op. Met zang, fluiten en piano
speelt het trio eigen composities
en improvisaties op teksten van
Nederlandse dichters. In Ooster-
nieland wordt muziek uit de Bal-
kan gespeeld door het trio Jonker,
Tijssen en Vennik. In de kerk van
Rottum is muziek te horen in de
stijl van de top-100 met uitstapjes
naar meer klassieke nummers
door Gray Tones, met gitaar, zang
en percussie. De kerk van Stits-
werd vormt het decor voor Mathil-
de van Wijnen met instrumenten
uit de baroktijd. In de doopsgezin-
de kerk in Uithuizen, ook Verma-
ning genoemd, laat een trio met
dezelfde naam liederen horen voor
sopraan, basbariton en piano, van
Mozart tot Poulenc. De Jacobikerk
geeft een podium aan Another Jig
will do, een Groningse folkband
van maar liefst acht personen. De
Mariakerk in Uithuizermeeden,
waarvan de opvallende wit-blauwe
toren al van verre is te zien, biedt
onderdak aan Regina Forte, een
kwartet van twee violen, altviool
en cello. Zij spelen muziek uit alle
klassieke periodes van barok tot
de hedendaagse Pärt. De Petrus en
Pauluskerk van Usquert is zondag
de thuisbasis van de akoestische
prog-rockformatie Marjoram. Hun
muziek kan worden omschreven
als melancholisch, stevig en vol

emotie. En natuurlijk is ook de
kerk van Zandeweer weer van de
partij, waar het Van Hijck a-capel-
lakwintet optreedt met een uiteen-
lopend repertoire. 

De optredens beginnen in elke
kerk steeds op ieder heel uur. Het
eerste om 11.00 uur, het laatste om
16.00 uur. De concertjes duren on-
geveer twintig minuten. Daarna is
er weer tijd om zich naar een vol-
gende locatie te verplaatsen. In to-
taal zijn er tien locaties. Het pu-
bliek moet dus een keuze maken.

Dat kan aan de hand van het pro-
grammaboekje dat onder andere
in de deelnemende kerken ligt,
maar ook in het gemeentehuis en
bibliotheken. In het boekje staan
ook routekaart en pleisterplaat-
sen. Medeorganisator Rob Ruiten-
berg: „Het is de combinatie van
het prachtige landschap, de histo-
rische kerken en de mooie muziek
die deze fietsroute zo bijzonder
maakt.” Deelname is geheel gratis.
Meer informatie en het integrale
programmaboekje zijn te vinden
op www.muzikalefietsroute.nl.

Werknemers waterschap
wachten op hun geld
NOORD-GRONINGEN - Vooraf-
gaande aan de vergadering van het
algemeen bestuur van waterschap
Noorderzijlvest heeft Gert Kugel
namens de vakbonden dijkgraaf
Bert Middel woensdag een petitie
aangeboden. Tachtig procent van
de medewerkers ondertekende dit
stuk, waarin staat dat de werkne-
mers al een jaar lang wachten op
uitbetaling van 1,4 procent loon-
ruimte. Hierbij wordt verwezen
naar het loonakkoord van 2015
waarbij de pensioenregeling van
de ABP-volgers is aangepast waar-
door er 1,4 procent loonruimte vrij
viel. De Unie van Waterschappen

kwam, zoals in de petitie is te le-
zen, gemaakte toezeggingen niet
na. ,,De aangesloten waterschap-
pen steken het financiële voordeel
al een jaar in eigen zak”, staat in
de petitie, terwijl werknemers en
bestuurders bij rijk, provincies, ge-
meenten en andere ABP-volgers al
wel de 1,4 procent ontvangen. 

De medewerkers van Noorderzijl-
vest trekken dan ook de betrouw-
baarheid van hun werkgever in
twijfel. ,,Het past niet bij water-
schappen om actie te voeren”,
wordt gesteld, ,,maar  als dat nodig
is, dan gebeurt dat wel”.

Waterschap steekt geld in keringen
GRONINGEN - Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest
heeft tijdens de vorige week gehouden vergadering een bedrag van
750.000 euro beschikbaar gesteld voor het herstel van regionale waterke-
ringen. 
Noorderzijlvest heeft 460 kilometer van dergelijke keringen in zijn be-
heergebied. Tijdens een beoordeling bleek dat een deel daarvan niet aan
de normen voldoet. Wat betreft de keringen rond de stad, langs het
Eemskanaal en het Lauwersmeer (in totaal 100 kilometer) zijn werk-
zaamheden in voorbereiding. Van de overige 360 kilometer is 78 kilome-
ter afgekeurd, deels op stabiliteit. Een deel van die afgekeurde keringen
bevindt zich in het aardbevingsgebied. Hiervoor is mogelijk nog een aan-
vullende toetsing noodzakelijk. Alle keringen moeten voor 1 januari 2020
in orde zijn.
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