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Inleiding  

Negen interviews met inwoners van Noord-Groningen. Met geboren en getogen Noord-
Groningers, met inwoners die hier hun jeugd doorbrachten, vertrokken en weer terugkwamen. 
Maar ook met mensen die zich op latere leeftijd in Noord-Groningen hebben gevestigd. Wat 
waarderen zij in Noord-Groningen? Hoe ervaren ze het wonen en werken hier? Wat betekent 
internet voor hun werk? Hoe zien zij hun eigen toekomst en de toekomst van het gebied? De 
interviews zijn gehouden in de zomer van 2010. Ze vormen een aanvulling op de 
internetenquête in het kader van het onderzoek Bedreigd Bestaan 2010. 
 
De geïnterviewden blijken zonder uitzondering tevreden en enthousiast over het gebied. Ze 
roemen het fantastische woonklimaat, de sociale cohesie, het lagere werktempo en het 
bijzondere landschap. Inwoners genieten van de ruimte en de rust, de gemoedelijkheid en de 
natuur. Mensen waarderen de weidse uitzichten, de wierden en oude kerkjes, de enorme 
boerderijen, de geweldige luchten en de roofvogels langs de kant van de weg. 
 
Ook de grote sociale veiligheid wordt ervaren als een groot goed. Kinderen kunnen hier veilig 
opgroeien. De kracht van het gebied zit ook in de ervaren saamhorigheid. Mensen weten 
elkaar gemakkelijk te vinden als er iets is. Veel inwoners zetten zich in om het platteland 
leefbaar te houden. Nieuwe initiatieven ontstaan doordat inwoners zelf iets organiseren en 
inspelen op nieuwe behoeften. Veel inwoners die eerst elders woonden, zijn graag bereid om 
zich, samen met inwoners die hier altijd hebben gewoond, in te zetten voor hun dorp en regio. 
Zij zijn onder de indruk van de schoonheid van het landschap, van het cultureel erfgoed en 
maken gebruik van de nieuwe internetmogelijkheden en social media.   
 
Een aantal geïnterviewden geeft aan dat er grote verschillen zijn tussen de dorpen in Noord-
Groningen. De regio is niet homogeen. De sociaal-economische achtergrond van de 
bevolking verschilt per gebied, maar dat geldt ook voor voorzieningen. Zo is in deze 
rapportage te lezen hoe wijzigingen in dienstregelingen van het openbaar vervoer heel 
verschillend uitpakken voor de dorpen. De gevolgen van krimp en vergrijzing lopen sterk 
uiteen. De mogelijkheden voor het MKB en zakelijke dienstverlening zijn in de 
Eemshavenregio heel anders dan in andere regio’s van Noord-Groningen. 
 
Gemeenten worden opgeroepen betere analyses te maken van de sociale kracht van 
inwoners en organisaties in dorpen. Gemeenten zouden meer regisseur moeten worden.  
De sociale kracht verschilt per dorp. Veel geïnterviewden vinden het belangrijk dat er in de 
toekomst meer wordt samengewerkt tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en 
inwoners. Hierbij is het vanzelfsprekend dat de inwoners hier actief bij worden betrokken en 
dat er nieuwe allianties worden gesmeed.  
 
Het ‘nieuwe werken’ biedt beslist kansen. Noord-Groningen is interessant voor zelfstandigen 
en kleine bedrijven vanwege de toegenomen ict-mogelijkheden. Door nieuwe 
internetmogelijkheden wordt de vestigingsplaats minder relevant. Tevens bieden kwalitatief 
goede zorg, toerisme en recreatie en cultureel gebied nog voldoende mogelijkheden. Of, 
zoals een geïnterviewde zegt: ‘De toekomst op het platteland ligt in handen van cultural 
creatives.’  
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Wij willen alle mensen die bereid zijn geweest hun verhaal aan ons te vertellen, hartelijk 
bedanken voor hun medewerking. Zij zijn inspirerende voorbeelden voor de regio.   
 
 
Marieke Berghuis 
Rob van Nuil 
Marcel Wichgers 
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Inhoudsopgave 

 
Pauline Kamerman, getogen Amsterdamse, verhuisde twintig jaar geleden  
naar Noord-Groningen. Volgde in Groningen een opleiding Regie voor amateurtoneel en 
richtte Jeugdtheaterschool Wonderboom op. Tien jaar later volgen 120 Noord-Groninger 
kinderen en jongeren een door haar ontwikkelde theaterleerweg.  
 
Engbert Breuker, geboren Groninger, kwam na omzwervingen via Amsterdam en 
Eindhoven terug naar de stad. Medeoprichter van organisatieadviesbureau Pentascope. Is nu 
trotse inwoner van Den Andel en directeur van Stichting Werklust, een stichting die mensen 
helpt hun droombaan te realiseren.  
 
Marjoleine de Vos is geboren in Amsterdam en werkte na haar studie Nederlands als 
freelancer. Gaf onder andere les aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Werkt de laatste 
twintig jaar voor het NRC Handelsblad, als eindredacteur van het Cultureel Supplement en zit 
in de mediaredactie. Verruilde de Randstad voor Toornwerd en is auteur van meerdere 
dichtbundels.  
 
Lammert Bolhuis is een echte Noord-Groninger. Werkte na de meao bij een 
accountantskantoor en bij een groothandel in de bouw. Is in 1991 begonnen met het 
aannemen van freelance klussen. Vanaf 2007 werkt hij volledig voor z’n langzaam maar 
zeker groeiende administratiekantoor, gevestigd in Ten Post. 
 
Francien Klimp, Petra Abbring en Tineke Abbring. Drie vriendinnen uit de gemeente 
Bedum die naast hun werk ‘Voor Elkaar’ hebben opgezet. ‘Voor Elkaar’ helpt bij het opruimen 
van zolders en huizen en organiseert ‘Boeldagen’ op het Hoogeland. Sfeervolle 
ontmoetingsdagen waar jong en oud elkaar ontmoeten en voor weinig geld mooie spullen 
kunnen kopen. 
 
Geertje van Doorm en Rieta van Mierlo, twee verpleegkundigen van Buurtzorg De Marne. 
Van Doorm, geboren in Ezinge, richtte in 2008 samen met anderen deze eigentijdse 
thuiszorgorganisatie met zelfsturende teams op. Inwoners uit de Marne krijgen hierdoor 
kleinschalige zorg en meer persoonlijke aandacht.   
 
Ronald de Haan weet als geboren en getogen Bafloër veel over sociale structuren in het 
dorp. Is sinds 2001 medevennoot van Jongerenwerk Barkema en de Haan. Deze 
jongerenwerkorganisatie krijgt geen reguliere subsidie van de overheid, maar werkt op 
projectbasis. Heeft passie voor jongerenwerk. Streeft ernaar dat heel Noord-Nederland hun 
werkgebied wordt. 
 
Henk van der Veen is geboren in Groningen. Na dertig jaar in de hulpverlening te hebben 
gewerkt gooide hij het roer om en werd ondernemer. 
Richtte samen met zijn Nepalese zwager een groothandel en webwinkel in Nepalese 
producten op. Verkoopt deze vooral op Noord-Nederlandse markten en via vestigingen in 
Zuidwolde (Gr) en Stavoren (Fr). 
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Louis Stiller is schrijver en journalist. Woonde in Roden tot hij letterkunde ging studeren aan 
de RUG. Na z’n studie vertrok hij op de bonnefooi naar Amsterdam. Nu woont en werkt Stiller 
zowel in Amsterdam als Warffum. Is hoofdredacteur van Schrijven Magazine en 
initiatiefnemer van de Schrijversvakschool in Groningen. 
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Kleinschalig initiatief groeit uit tot Jeugdtheaterschool Wonderboom met hoogwaardige 
opleidingen 
 
‘Tien jaar geleden kon ik niet bedenken dat we nu 120 kinderen 
les geven’ 
 
Pauline Kamerman is artistiek leider van Jeugdtheaterschool Wonderboom. De school biedt 
kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar in de provincie Groningen een theaterleerweg die door 
Kamerman ontwikkeld is. 
Wonderboom is een groot succes en 
kreeg ook landelijk een bekende 
naam. Zo won de theaterschool in 
2006 de belangrijke Tine Clevering-
Meijerprijs van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 
 
Pauline Kamerman wacht ons boven 
aan de trap van De Blauwe Schuit 
op, de multifunctionele 
accommodatie in Winsum. De 
Stichting Wonderboom heeft in deze 
voormalige Groene School een 
oefenruimte en een kantoor. Vroeger 
werd deze ruimte gebruikt voor 
techniek. Daarna heeft de 
Klussenpool van de Stichting 
Werkprojecten er nog een tijd 
ingezeten.  
Pauline richtte samen met 
vrijwilligers van Wonderboom de 
ruimte zelf in. Er staat nu een groot 
podium en een mobiele tribune. ‘Het 
was een grote troep toen we hier kwamen. Mensen zeiden: Waar begin je aan? Maar het is 
gelukt om hier goede oefenruimte en een eigen kantoor te realiseren.’ 
 
Hoe bent u in Groningen terecht gekomen? 
‘Ik ben in Amsterdam geboren en ik heb een agrarische opleiding gevolgd. Na mijn studie 
kwam ik terecht op de milieuafdeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 
Voorburg. Daar leerde ik mijn partner kennen. Hij moest voor zijn werk naar Groningen 
verhuizen en ik besloot om mee te gaan. We hebben toen bewust gekozen om voor de rust 
en de ruimte in de provincie Groningen te gaan wonen.  
In Westernieland vonden we een mooi huisje. Na negen jaar zijn we verhuisd omdat onze 
jongste zoon in het hele dorp geen leeftijdsgenootjes had om mee te spelen. Wij voorzagen 
dat hij als enige in een klas zou komen. Er is destijds nog geprobeerd om de basisscholen 
van Westernieland en Pieterburen te laten samenwerken, maar helaas liepen deze 
gesprekken spaak. Omdat ons huis ook te klein werd, zijn we naar een groter huis in Eenrum 
verhuisd.’  
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Hoe komt iemand die een agrarische opleiding heeft gevolgd op het idee om een 
theaterschool op te richten? 
‘Als hobby speelde ik altijd al toneel. In Westernieland was ik overdag vaak thuis met drie 
kleine kinderen en ik wilde mijn blik verbreden. Daarom begon ik een avondopleiding ‘Regie 
voor amateurtoneel’ in het Kunstencentrum in Groningen. Doordat ik op de school in Eenrum 
ging helpen met schoolmusicals, bleek dat ik het lesgeven aan jongeren erg leuk vond. Ik had 
niet een vooropgezet plan om een jeugdtheaterschool op te richten, dat is langzaam zo 
gegroeid. Wel was ik heel bevlogen, omdat ik wist dat er hier voor kinderen en jongeren vrij 
weinig aanbod was op cultureel gebied.’ 
 
In 2000 begon u samen met een aantal enthousiaste ouders de eerste groep kinderen les te 
geven. Hoe breidde zich dat uit? 
‘We begonnen met een klein groepje in Wehe den Hoorn. Dat sloeg aan en het geografische 
kringetje is steeds groter geworden. Er kwamen kinderen uit Winsum en Warffum naar De 
Marne en daarom dachten we: waarom gaan we niet naar die plaatsen? We hadden eerst 
vooral kindergroepen, maar later ook jongerengroepen. 
Nu is Wonderboom een organisatie met zes professionele docenten en regisseurs, een 
bestuur en veel vrijwilligers. Sinds kort hebben we een administratief medewerkster voor acht 
uur per week. De professionele krachten zijn allemaal ZZP’ers. Zij hebben er nog andere 
banen naast.  
 
Welke bijdrage levert u aan de leefbaarheid in Noord-Groningen? 
‘We willen kinderen uit alle lagen van de bevolking kennis laten maken met theater. Voor veel 
kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze van huis uit in aanraking komen met theater. Dat 
dit door onze organisatie wel gebeurt vind ik prachtig. Op deze manier leveren we zeker een 
bijdrage aan de leefbaarheid van dit gebied. Ook zoeken we de kinderen op in kleine dorpen, 
in plaats van dat we het jeugdtheater alleen in grotere plaatsen als Winsum aanbieden. Zo 
blijft het voor iedereen zeer toegankelijk.’  
 
Hoe ziet u de toekomst voor Wonderboom? 
‘Uiteindelijk hoop ik dat we een leerlingenaantal van 150 kunnen realiseren. We willen graag 
uitbreiden naar Uithuizen of Uithuizermeeden. We zien daar nog genoeg kansen, omdat 
kinderen uit deze plaatsen al naar Warffum komen. Helaas kunnen we dit nog niet realiseren, 
omdat het teveel geld kost. Daarnaast zou ik graag een zakelijk leider willen aantrekken. Er 
gaat namelijk ontzettend veel tijd zitten in het verwerven van subsidies en sponsoren.’  
Kamerman zou het daarom toejuichen als gemeenten overgaan tot het verstrekken van 
meerjarensubsidies. ‘Op deze manier staat het voor enkele jaren vast welk bedrag we krijgen 
en krijgen we veel meer continuïteit in onze werkzaamheden’. Continuïteit in de organisatie is 
volgens Kamerman het allerbelangrijkste streven. ‘Als we dat realiseren, zou het voor mijn 
gevoel ‘af’ zijn.’  
 
Hoe bevalt de woon- en werkomgeving in Noord-Groningen?  
‘De rust en ruimte maken het heel fijn om hier te wonen. Ik fiets veel, naar mijn werk 
bijvoorbeeld. Het lagere werktempo in vergelijking met de Randstad is ook prettig, omdat het 
voor weinig stress zorgt. Dat heeft ook nadelen, zoals winkels die op verschillende tijden 
geopend zijn. Mijn boodschappen doe ik daarom in Winsum en voor kleding en dergelijke ga 
ik naar de stad. Ik vind dat het winkelaanbod in Winsum de afgelopen twintig jaar er op 
vooruit is gegaan. Lachend: ‘Of ik ben er aan gewend geraakt, dat kan natuurlijk ook.’  
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Het openbaar vervoer is in principe ook in orde, alleen zijn vorig jaar de bustijden veranderd. 
Nu is de aansluiting in Winsum een stuk minder, waardoor kinderen soms wel veertig minuten 
moeten wachten op de volgende bus. Dat is wel jammer voor cursisten van de 
jeugdtheaterschool. Qua medische voorzieningen is het door de week in orde, maar ’s 
weekends moet je naar de stad. Dat is een behoorlijke afstand.’  
 
Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de basisscholen in Noord-Groningen?  
Daarover heeft Kamerman een heldere mening. ‘Men moet niet krampachtig vasthouden aan 
het behoud van een school in elk dorpje. Het is belangrijker om iets grotere scholen te 
hebben die kwaliteit kunnen waarborgen. In deze regio is een aantal kleine basisscholen als 
zwak bestempeld en dat verbaast me niet. Ik mis een visie van gemeenten over dit vraagstuk. 
Staat de kwaliteit van scholen voorop of is het in stand houden van kleine scholen een doel 
op zich?  
 
U wilt graag dat scholen meer gaan samenwerken. Geldt dat ook voor verenigingen? 
‘Absoluut! Vooral voetbalverenigingen die nauwelijks bestaansrecht hebben kunnen veel 
beter samengevoegd worden. Ik besef dat het voor mensen een psychologische drempel is 
om nu met, in plaats van tegen de dichtst bij gelegen vereniging te spelen. Maar het bespaart 
veel geld en waarschijnlijk verhoogt het de kwaliteit van de sportclubs. Ook andere 
verenigingen kunnen overigens meer samenwerken. Gemeenten zouden in het verlengde 
daarvan de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties moeten stimuleren. Eén 
gebouw dat gebruikt kan worden door meer verenigingen bespaart gemeenten geld en zorgt 
voor levensvatbare verenigingen.’  
 
Wat vindt u van het cultuuraanbod in deze regio? 
‘Er gebeurt in deze omgeving veel wat dat betreft. Je hoeft maar een krant open te slaan en 
je leest dat er een expositie van een kunstenaar is, een fietstoer is georganiseerd of dat de 
fanfare speelt. Voor kinderen en jongeren daarentegen is het soms lastig om iets leuks te 
vinden, omdat het aanbod veelal beperkt blijft tot één activiteit in een dorp. 
Wonderboom probeert deze kinderen er bij te betrekken. Om vervolgens met hen en 
volwassenen naar één doel te werken is prachtig. Ik geniet er echt van als iedereen zich inzet 
om een mooie productie te maken.’ 
 
Wat waardeert u het meest aan Noord-Groningen? 
‘Alles is klein hier. Je kunt gemakkelijk iets oprichten, met wethouders contacten leggen en 
met je organisatie redelijk snel groeien naar een bepaald niveau. Echter, ook de grenzen 
worden sneller zichtbaar. Op een gegeven moment moet je accepteren dat je niet verder kan 
groeien. Dat is dus zowel de charme als een beperking van het gebied’. 
 
Wat mist u het meest? 
‘Soms vind ik het jammer dat ons werk landelijk meer erkend wordt dan in Noord-Groningen 
zelf. Dat heeft misschien ook met de mentaliteit van Noord-Groningers te maken. Men kijkt 
niet snel over de eigen grenzen heen, terwijl dat wel kan inspireren. Kamerman oppert dat 
een gemeenteoverschrijdend gesprek met wethouders en ambtenaren over de toekomst van 
kunst en cultuur een goed initiatief zou zijn. ‘Dat gesprek moet gaan over de vraag: Wat wil je 
nu als regio behouden en wat heb je daar voor over?’ 
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Jeugdtheaterschool Wonderboom

Een belangrijk doel van Wonderboom is, anders dan een reguliere toneelvereniging, het 
ontwikkelen van theatervaardigheden bij kinderen en jongeren. Er worden cursussen 
gegeven in Warffum, Wehe den Hoorn en Winsum. Alle cursussen worden afgesloten 
met presentaties voor ouders/verzorgers. Daarnaast geven ze voorstellingen voor een 
groter publiek. Zo speelde de kinderproductiegroep afgelopen jaar Binnenstebuiten 
Ondersteboven, een theatervoorstelling over stress en verveling. Een groep jongeren 
had groot succes met het spelen van twee verschillende voorstellingen die ter plekke 
vanuit improvisatie werden gespeeld in Wehe den Hoorn en in Winsum.  

JTS Wonderboom bestaat dankzij de bijdragen van leerlingen, sponsors, subsidies van 
gemeenten, provincies en fondsen en de recettes van de voorstellingen. Onlangs is de 
stichting ‘Vrienden van Wonderboom’ opgericht. Hiervoor worden particulieren en 
bedrijven benaderd om jaarlijks een te bedrag doneren. Wonderboom bestaat in 2010 
tien jaar en viert dit met een grote jubileumproductie.   
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Engbert Breuker, wereldburger in Den Andel 
 
‘De toekomst van het platteland ligt in handen van Cultural 
Creatives’ 
 
 
Engbert Breuker is directeur van de Stichting Werklust, een stichting die mensen helpt om 
hun dromen te realiseren. Dit kan het realiseren van een droombaan zijn of het opzetten van 
een eigen bedrijf. 
Als voorzitter van Dorpsbelangen Den Andel draagt hij bij aan de leefbaarheid in zijn 
woonplaats. Een veelzijdig persoon, die graag het heft in handen neemt. ‘Als we 
voorzieningen in het dorp missen, dan creëren we ze toch?’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat houdt Stichting Werklust in? 
‘Stichting Werklust heb ik vorig jaar opgericht. Deze stichting wil mensen de kans geven hun 
droom te realiseren. Dit kan een droombaan zijn of het opzetten van een eigen bedrijf. Een 
voorbeeld hiervan is een beleidsmedewerker die chef-kok wil worden, of een chef-kok die 
docent wil worden. De betrokkene krijgt hulp van twaalf mensen die bereid zijn om hun tijd en 
geld te willen investeren. Deze twaalf mensen vormen samen een LoLwerkkamer. LoL staat 
voor Laughing out Loud. Ieder van hen stelt € 1500,- per jaar beschikbaar als achtergestelde 
lening. Hierdoor komt er voor degene die zijn droom wil realiseren € 18.000,- per jaar 
beschikbaar. De mensen van de LoLwerkkamer vormen een klankbord voor de LoLwerker en 
stellen hun netwerk beschikbaar. Na maximaal drie jaar moet de LoLwerker op eigen benen 
kunnen staan. Het belangrijkste uitgangspunt is dat mensen lol in hun werk hebben, en als je 
het hoofd met je hart verbindt doen je handen vanzelf de goede dingen.’ 
  

Korte biografie 
Engbert Breuker is momenteel ambassadeur van organisatieadviesbureau Pentascope. 
Mede onder zijn leiding groeide het bureau uit tot een groot bedrijf dat zich richt op 
implementatie van veranderingen in organisaties. Na een sabbatical in 2007 besloot hij 
andere dingen te gaan doen. Nu is Breuker een veelgevraagd spreker voor congressen en 
evenementen en voorzitter van het ‘Social Venture Network Europe’. Dit is een netwerk dat 
bedrijven handreikingen geeft om maatschappelijk ondernemen in de praktijk te brengen. 
Ook organiseert hij samen met anderen sinds drie jaar het festival ‘Bewegende Beelden’. Dit 
is een cultureel festival op het gebied van mens, klimaat en milieu, economie, politiek en 
wetenschap. De organisatoren hebben tevens een website ontwikkeld en een boek 
geschreven. Hierin krijgen mensen handreikingen om een positieve bijdrage aan de wereld te 
leveren. 
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Waarom is Stichting Werklust in Den 
Andel gevestigd? 

 
‘Dat is puur toeval, omdat ik daar met 
veel plezier woon. In Den Andel 
wonen ook veel kunstenaars en 
‘hippies’, mensen die ook in de 
Oosterpoort zouden kunnen wonen. 
Het is eigenlijk de leukste plek waar ik 
tot nu toe gewoond heb. Ik woon daar 
vrij en er wordt veel georganiseerd. 
We organiseren bijvoorbeeld theater, 
een gezellig paasvuur, maar ook 
‘bierdrinkfeesten’. Het ene is bier 
drinken en scheten laten en het 
andere is cultuur op niveau.’ Lachend: 
‘Ik doe overigens aan allebei mee!’ 

 
Bent u zelf ook actief om de 
leefbaarheid in het dorp te vergroten? 
‘Toen mijn kinderen peuters waren 
dreigde de peuterspeelzaal in Den 
Andel te verdwijnen. We hebben met 

mensen uit het dorp een leegstaand asielzoekerscentrum afgebroken en daarvan een nieuwe 
peuterspeelzaal gebouwd. Vervolgens merkten we dat het dorpshuis in de problemen zat. We 
hebben een actieplan opgesteld, oude schulden weggewerkt, de exploitatie op orde gemaakt 
en nieuwbouw uitgevoerd. Nu ben ik voorzitter van dorpsbelangen en stort ik me op de 
nieuwbouw van seniorenwoningen en woningen voor jongeren, omdat daar behoefte aan is. 
Kortom, mijn levensloop bepaalt welke bijdrage ik lever aan de leefbaarheid.’ Glimlachend: 
‘En over 30 jaar ben ik de eerste DJ in een bejaardentehuis!’ 
 
Wat vindt u van de huidige discussie over bevolkingskrimp?  
Bloedserieus: ‘Het is verschrikkelijke onzin. Ik geloof er heel erg in dat je iets van onderaf 
kunt opbouwen en maken zoals je wilt. Als een dorp dreigt uit te sterven moeten de inwoners 
zich afvragen of ze dat willen laten gebeuren of samen de schouders er onder willen zetten 
om de krimp tegen te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat inwoners invloed kunnen uitoefenen 
op de ontwikkelingen. Zo zou er bijvoorbeeld per dorp een marketingplan, een gericht PR-
plan of een netwerkplan via bijvoorbeeld LinkedIn kunnen worden uitgewerkt om weer 
mensen naar het dorp te trekken.’ 
‘Kijk, het is logisch dat jongeren wegtrekken naar de stad omdat daar veel activiteiten zijn en 
daar wat gebeurt. Maar voor gezinnen is een dorp met veel ruimte heel aantrekkelijk. Als je 
de keuze hebt, wil je toch niet dat je kinderen opgroeien in een flatje drie hoog achter? Een 
dorp met veel ruimte is dan toch ideaal?’ 
.  
Welke kansen ziet u voor Noord-Groningen? 
‘Er zijn kansen genoeg voor Noord-Groningen. Het Hoogeland kenmerkt zich door een zeer 
hoge kwaliteit van wonen.’ Stellig: ‘De toekomst van dit gebied ligt in handen van de ‘Cultural 
Creatives’ die zich vestigen op het platteland. Een voorbeeld hiervan is iemand die 
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gespecialiseerd is in het ontwerpen van computergames. Door het internet staat hij met de 
hele wereld in verbinding. Hij kan daarom net zo goed in Ulrum als in Amsterdam wonen. Of 
de overheid een rol zou moeten spelen om deze mensen aan te trekken? Nee, mensen 
komen daar zelf wel achter. Ze moeten zich alleen bewust worden van de mogelijkheid.’ Met 
een knipoog: ‘Alleen moet dit niet teveel gebeuren, anders wordt het hier veel te druk.’ 
 
Wat vindt u van het voorzieningenniveau in Noord-Groningen? 
‘Daarover ben ik erg tevreden. De medische zorg is prima. We hebben een aardige huisarts 
in Warffum, die net in een nieuw gebouw zit met fysiotherapie. Ik denk trouwens dat inwoners 
op het platteland in Noord-Groningen vaak eerder bereikt worden door ambulances dan 
inwoners in het centrum van Amsterdam.’  
‘Ook ben ik tevreden over andere voorzieningen. In de winkels van Noord-Groningen is 
voldoende te krijgen en als iets er niet is creëren we het wel. Zo zit er in Den Andel een 
tankstation met een winkeltje die steeds meer spullen verkoopt. Een lokale cateraar 
organiseert periodiek een theaterdiner. Mijn vrouw en ik hebben een plan om in de tuin 
pizza’s te bakken die mijn kinderen kunnen rondbrengen. De buren organiseren vaak 
vrijmarktjes. Er is dus veel kleine handel in Den Andel. Deze voorzieningen dragen erg bij aan 
de leefbaarheid van het dorp en worden niet door de gemeente geregeld, maar door de 
inwoners zelf.’  
 
Geldt die tevredenheid ook voor de kwaliteit van de basisschool? 
‘De basisschool in Den Andel telt momenteel vijftig leerlingen en wordt nu opgeknapt. Breuker 
vindt dat de huidige kwaliteit van de basisschool goed is. De grootste bedreiging is niet dat 
het leerlingenaantal terugloopt, maar dat ambtenaren daar alvast naar handelen. Als 
ambtenaren zeggen dat er rekening mee wordt gehouden dat in de toekomst het schooltje 
dicht moet omdat het leerlingenaantal terugloopt, dan zeg ik: ‘Neuh, dat willen we niet.’ ‘Ja, 
maar de kwaliteit van onderwijs staat centraal’, hoor ik dan. Prima, dan zorgen we er als 
ouders voor dat de kwaliteit behouden blijft. Wij, de ouders, moeten ons dan inspannen om 
de kwaliteit van de school te behouden.’ 
‘De schaalvergroting in het onderwijs ervaar ik daarnaast ook als een grote bedreiging. Er 
moet gewoon weer één schoolbestuur komen, geen overkoepelende stichting. Terug naar de 
menselijke maat, het liefst vandaag nog!’  
 
Wat waardeert u het meest in Den Andel? 
‘De ruimte, de relatieve rust en de hechte sociale constructies waardeer ik het meest. Dat is 
hechter dan in de stad en dan in Grijpskerk, waar ik ook gewoond heb. Dat is veel meer een 
forenzendorp. Ik woon hier met veel plezier. Ik zie nog genoeg kansen voor Noord-
Groningen, vooral omdat het woongenot heel hoog is. Of ik nog een advies heb aan de 
overheid? Neem vaker een regierol. Probeer zoveel mogelijk mensen zelf dingen op te laten 
lossen. Dat vergroot zowel de individuele verantwoordelijkheid als de leefbaarheid.’  
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Redacteur NRC Handelsblad en dichter geniet van wonen in Toornwerd 
 
‘Vrienden uit het Westen vinden dat ik een landgoed heb’ 
 
Marjoleine de Vos (1957) is redacteur van NRC Handelsblad en heeft drie dichtbundels op 
haar naam staan. Sinds september 2009 woont ze permanent in Toornwerd, een dorpje 
tussen Middelstum en Kantens. Als getogen Amsterdamse bevalt het haar erg goed. 
Wierden, oude kerken en waterlopen maken deze regio aantrekkelijk. ‘Het fantastische 
woonklimaat kan de krimp tegengaan.’  
 
Waarom bent u in Noord-Groningen gaan wonen? 

‘Ik heb altijd al het idee gehad om op 
het platteland te wonen, naar een 
soort Russisch ideaalbeeld: ’s winters 
in de stad en ’s zomers op het 
platteland. In eerste instantie zochten 
we iets bij de bossen en heide en 
keken we rond tussen Assen en 
Groningen. In die tijd bezocht ik ook 
vaak een bevriend dichter in Leens. In 
het begin zag ik de schoonheid van 
het landschap niet, omdat het voor 
mijn gevoel gewoon plat was. Maar 
hoe vaker ik in Noord-Groningen 
kwam, hoe meer ik de weidse 
uitzichten, wierden en oude kerkjes 
begon te waarderen. Op een gegeven 
moment kwam ik door een lezing in 
Toornwerd en ik vond het een leuk 
plaatsje. Kort daarna kwam dit huis 
vrij en was de keuze snel gemaakt.’  

 
Hoe verliep de aanpassing van 
Amsterdam naar Toornwerd? 
‘Ik begon me al snel thuis te voelen in 

de ruimte van het landschap. Ik was de drukte van de stad een beetje zat en hier voelde ik 
me vrij. Daarbij kwam dat ik het geluk had dat ik via dezelfde bevriende dichter al snel een 
vriendenkring vond.’ Lachend: ‘Want naar de prachtige luchten kijken is leuk, maar als dat je 
enige bezigheid is… Als je eenmaal mensen kent, kom je snel in contact met andere mensen. 
Ik word soms gevraagd om lezingen te houden of gedichten voor te dragen, zoals voor de 
Cultuurroute in Middelstum of voor het festival ‘Terug naar het begin’ van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. Daar vloeit meestal niks anders uit voort dan dat ik dat doe, maar soms 
ontstaan er ook vriendschappen uit.’  
 
Levert u met uw lezingen een bijdrage aan de leefbaarheid van dit gebied? 
‘Nou ja, mijn rol is daarin beperkt, maar het is wel bijzonder dat zulke festivals worden 
georganiseerd. Ik nodig bijvoorbeeld schrijvers en dichters uit het Westen uit en ook zij vinden 
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het geweldig om de oude kerken op de wierden in Noord-Groningen te zien. Culturele 
festivals hebben zeker een positief effect op de regio.’ 
 
Wat vindt u van het cultuuraanbod in de regio? 
‘Dat is heel redelijk, omdat elke artiest ook naar onze provincie komt. Het is een nadeel dat ze 
hier niet vijf dagen achter elkaar spelen, dus je moet maar net op die datum kunnen. Maar 
goed, je moet ook niet alles willen; én de rust van het platteland wonen én het volledige 
culturele aanbod binnen handbereik hebben.’  
‘Dat Groningen een universiteitsstad is, is overigens een groot voordeel. Je hebt een goed 
intellectueel klimaat, goede boekhandels, veel cafés en bioscopen in de stad. De stad is 
daardoor erg levendig, veel meer dan Assen bijvoorbeeld. Het enige dat ik mis is een 
museum voor oude kunst, een soort Rijksmuseum of een Mauritshuis.’  
 
Kent u andere mensen uit de Randstad die hier zijn gaan wonen en werken? 
‘Ja, maar die werken in de stad Groningen of zitten drie dagen per week in een flatje in 
Nijmegen of Den Haag. Ik zie geen tendens dat er meer mensen uit de Randstad in Noord-
Groningen gaan wonen. Mensen vinden de afstand te groot. Als ik vrienden uit het westen op 
bezoek krijg hoor ik altijd: ‘Wat woon je hier mooi, heerlijk en rustig,’ maar in één adem: ‘Het 
is wel ver weg!’ Soms hebben mensen plannen om hier te komen wonen en gaan ze zelfs 
huizen in de buurt bekijken, maar het loopt altijd spaak op de afstand. Daarbij komt dat vooral 
’s avonds het openbaar vervoer echt waardeloos geregeld is. Als ik ’s avonds vanuit 
Amsterdam terug wil na een concert, kan dat niet meer met het openbaar vervoer. Wat dat 
betreft is het doodzonde dat de hogesnelheidslijn er niet is gekomen. Je hebt voor alles een 
auto nodig en dat is een groot nadeel.’  
 
U heeft een dagelijkse rubriek over koken, eten en smaak in het NRC. Wat vindt u van de 
winkels in Noord-Groningen? 
Het is even stil. ‘Ja, dat was toch een grote overgang. In Amsterdam sla je het kookboek 
open en maak je een lijstje, alles is er te krijgen. Hier is dat wat anders en dan bof ik nog dat 
er een redelijk gesorteerde supermarkt in Middelstum is. Eenmaal per week ga ik naar de 
markt in Groningen, die ik overigens wel heel goed vind. Beter nog dan de Albert Cuypmarkt 
in Amsterdam. In de stad Groningen is veel te vinden, maar in Noord-Groningen is het matig.’ 
 
Wat waardeert u het meest in Noord-Groningen? 
‘De clichés waarschijnlijk: de ruimte, de rust en het landschap. Het Reitdiepgebied is een 
fantastisch gebied om doorheen te fietsen of in de winter met je auto te bekijken.’ Ze vervolgt 
enthousiast: ‘En je ziet in Noord-Groningen nog sporen van hoe het vroeger was. De wierden 
met daarop hun oude kerken, de oude waterlopen, dat maakt deze regio aantrekkelijk. 
Daarbij komt dat ik de gigantische boerderijen met hun dubbele schuren en siertuinen een 
lust voor het oog vind. Vergelijk dat eens met de keuterboerderijtjes in Drenthe. Dat heeft ook 
z’n charme hoor, maar die grootse boerderijen zijn heel karakteristiek voor Groningen.’  
 
Wat waardeert u het minst in Noord-Groningen? 
‘Helaas is het zo dat er tegenwoordig enorme grote lelijke stallen worden gebouwd, ook nog 
in de meest afzichtelijke kleuren. Dan bouw je een gigantische stal in het midden van een 
weiland die je ook nog eens blauw verft! Kijk, ik snap best dat een boer ondernemer is en ook 
moet kunnen uitbreiden. Maar zet zo’n stal aan de weg, waar meer huizen achter elkaar 
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staan. Dan valt het niet zo op. Met een paar hele simpele voorschriften kun je het aanzicht 
van het landschap veel beter beschermen.’  
‘Waar ik me ook aan stoor is dat de lantaarnpalen de hele nacht branden sinds er 
spaarlampen in zitten. ‘Voor uw veiligheid’, hoor ik dan. Wat een flauwekul! Niemand loopt 
hier rond die tijd op straat, maar we hebben wel allemaal last van die lichtvervuiling. Ook de 
Eemshaven zorgt helaas voor lichtvervuiling, omdat we allerlei lelijke oranje strepen in de 
nacht zien.’  
 
Hoe kijkt u aan tegen de uitbreiding van de Eemshaven? 
‘Voor de werkgelegenheid zal het wellicht goed zijn, maar als bewoner heb ik er bedenkingen 
bij. Niet alleen de lichtvervuiling, ook de luchtvervuiling zal waarschijnlijk toenemen. En ik 
moet er niet aan denken dat de Eemshavenweg vierbaans wordt. Dan zul je hier de 
vrachtwagens waarschijnlijk ook horen rijden. Dat vind ik iets waarmee de overheid rekening 
moet houden. Het woonklimaat is hét voordeel van dit gebied en je moet er voor waken dat 
dit teniet wordt gedaan door de uitbreiding van industrie.’  
 
Hoe ziet u de toekomst voor Noord-Groningen? 
‘Wat misschien de bevolkingskrimp zou kunnen tegengaan, is het fantastische woonklimaat 
meer aandacht geven. Als ik op de redactie van de krant in Rotterdam zeg dat ik in 
Groningen woon, vragen ze me de volgende keer of het wonen in Friesland me nog bevalt. 
Daar kunnen ze zich door de Friese meren nog wat bij voorstellen. Maar Groningen bestaat 
eigenlijk niet. Hier zijn wel nog betaalbare huizen met een flink stuk grond. Vrienden uit 
Amsterdam vinden dat ik een landgoed bezit, terwijl ik voor Toornwerdse begrippen geen 
gigantische tuin heb. Ook voor nieuw te vestigen bedrijven is dat een voordeel, omdat ze 
werknemers een prachtig woonklimaat kunnen bieden. Je moet namelijk wel werk in de buurt 
hebben, omdat het bijna onmogelijk is om hier te wonen en in de Randstad te werken. Dan 
moet je er een flatje in het Westen bij nemen.’ 
 
 
  
 
 

Marjoleine de Vos

Marjoleine de Vos ging in Amsterdam naar het gymnasium en studeerde Nederlands aan de 
Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte ze een aantal jaren als freelancer. Voor 
Wolters Noordhoff schreef ze onder andere een kinder- en schoolboek. Vanaf 1987 werkt ze bij 
NRC Handelsblad, waar ze terecht kwam bij het Cultureel Supplement. Als eindredacteur 
verzorgde ze hier jarenlang een gedichtenrubriek en schreef ze stukken over vertaalde tragedies 
en het belang van poëzie. Nu is ze redacteur bij de Mediaredactie, waar haar rubriek over koken, 
eten en smaak verschijnt. De Vos heeft daarnaast drie dichtbundels geschreven: Zeehond graag 
(2000), Kat van sneeuw (2003) en Het waait (2008).  
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Geboren en getogen Groninger Lammert Bolhuis positief over toekomst van de regio 
 
‘Er is veel verkrijgbaar, alleen is niet alles in elk dorp’ 
 
Lammert Bolhuis is eigenaar van een administratiekantoor in Ten Post. Hij ondersteunt het 
MKB bij administratieve en financiële zaken. Een echte Noord-Groninger, die zijn kantoor 
langzaam maar zeker aan het uitbreiden is.  
Als hij de titel van het onderzoek Bedreigd Bestaan leest zegt hij: ‘Geloof me, ik spreek vaak 
met ondernemers. Wij voelen ons helemaal niet bedreigd!’ De toekomst voor z’n bedrijf ziet 
hij optimistisch tegemoet. En voor de regio ziet hij veel kansen, vooral ook in de Eemshaven. 
 
U bent zoon van een veehouder. Was er ook sprake van dat u boer zou worden? 
‘Nou, misschien dat mijn vader dat dacht, maar ik zag twee nadelen: allereerst konden we 
niet veel meer uitbreiden. Mijn vader had ongeveer 25 koeien, dat was in die tijd normaal. Nu 
ligt de ondergrens op veertig en de bovengrens op 300 à 400. Daarnaast moet je als boer je 
constant hard werken. Je hebt elke dag verplichtingen en zeer weinig vrije tijd.’ 
 
Dus besloot u om iets anders te doen.  
‘Ja. Ik heb mijn hele leven hier in Ten Post gewoond. Ik ben in Loppersum naar de mavo 
gegaan en in Groningen naar de meao. Mijn eerste baan kreeg ik bij een accountantskantoor. 
Daar ben ik vier jaar gebleven en vervolgens ben ik voor een groothandel in de bouw gaan 
werken.’ Lachend: ‘Mijn vrienden verklaarden me destijds voor gek, omdat er in 1982 een 
grote crisis in de bouw was. Ik had echter alle vertrouwen in mijn baas, die overal een kans in 
zag. Zo merkte hij dat er veel vraag was naar het ventileren van huizen, in plaats van het 
bouwen ervan. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Dit bedrijf groeide langzaam en in 
1992 heeft hij het verkocht.‘ 
 

Wanneer besloot u om voor uzelf te 
beginnen? 
‘Vanaf 1991 begon ik met het 
aannemen van freelance klussen, zoals 
jaarrekeningen en belastingaangiftes. 
Dit heb ik een tijd zo gedaan. Vanaf 
2004 ben ik minder voor het 
installatiebedrijf gaan werken en vanaf 
2007 heb ik mij volledig gestort op mijn 
eigen administratiekantoor. Ik verzorg 
bijvoorbeeld belastingaangiftes en 
personeelsadministraties. Doordat ik 
affiniteit heb met de bouwwereld, heb ik 
veel klusbedrijven als klant. En ondanks 
deze crisis krijg ik gelukkig nog steeds 
nieuwe klanten.’   

 
Dat blijkt, want buiten zien we de 
fundamenten voor een nieuw kantoor 
aan huis. Heeft u nog overwogen om uw 
bedrijf ergens anders te vestigen? 
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‘Ja, daar heb ik wel even over nagedacht. Het moest wel ergens in de buurt zijn, omdat mijn 
klanten vooral in de gemeenten Ten Boer, Loppersum, Bedum en Eemsmond zitten. Ik heb 
aan Ten Boer gedacht, omdat daar recent vijftien bedrijfsunits gebouwd zijn. Bij een bedrijf 
aan huis heb je echter het voordeel dat je sneller kunt switchen tussen zakelijk en privé. Als ik 
bijvoorbeeld ’s avonds werk maar nog wel het laatste half uurtje van een voetbalwedstrijd wil 
zien, kan ik daarna gemakkelijk nog even aan de slag. Ook qua exposure zit ik hier goed. 
Achter mijn tuin loopt de weg van Groningen naar Delfzijl. Als ik in de tuin een groot bord 
plaats, zien ook voldoende mensen dat.’  
 
U bent geboren en getogen in Ten Post en woont en werkt er nog steeds. Wat vindt u van het 
voorzieningenniveau in deze regio? 
‘Het voorzieningenniveau verschilt heel erg per gemeente en soms zelfs per dorp. 
Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben zowel betrokken bij een ZZP-netwerk in Bedum als in Ten 
Boer. In Ten Boer is minder detailhandel dan in Bedum, omdat veel mensen in de stad 
Groningen of in Appingedam/Delfzijl werken. Daar doen ze dan meestal ook hun 
boodschappen. Aan de andere kant zijn in Ten Boer relatief veel klus-, installatie- en 
schildersbedrijven gevestigd. In Ten Boer wonen en werken ongeveer 250 ZZP’ers, op een 
inwoneraantal van ongeveer 7.500. Vergelijk dat met Bedum, waar het aantal ZZP’ers rond 
de 200 ligt, terwijl het ongeveer 11.000 inwoners heeft.’  
‘Een ander voorbeeld is Uithuizen. Dat heeft een grote regionale aantrekkingskracht en daar 
is het voorzieningenniveau ook prima. In de dorpen eromheen is dat minder, maar die 
bewoners trekken dan ook naar Uithuizen.’  
Bolhuis vindt dat er over het algemeen voldoende voorzieningen zijn in Noord-Groningen. ‘Er 
is veel, alleen is niet alles in elk dorp.’ 
 
Wat waardeert u het meest in Noord-Groningen? 
‘De ruimte en de mensen. De mensen zijn hier direct. Ze vertellen je zonder poespas waar 
het op staat. Dat is heel prettig, je weet direct waar je aan toe bent.’ 
 
Welke kansen ziet u voor Noord-Groningen? 
‘Er zijn hier heel veel kansen. Dat komt vooral door de Eemshaven, die nu echt van de grond 
komt.’ Dan, verontwaardigd: ‘Hoewel de overheid ondernemers hier heen haalt, vergeten ze 
hen randvoorwaarden te stellen. Ik vind het overheidsfalen dat RWE hier mag bouwen en dat 
ze veel Polen en Duitsers meenemen. Geef die grond desnoods gratis weg, als je de mensen 
hier maar aan het werk helpt! Dat doen ze bijvoorbeeld in Jordanië ook. Tegen Japanse en 
Koreaanse bedrijven zegt de regering daar: ‘We bieden jullie gratis grond om halffabricaten te 
ontwikkelen, maar neem wel Jordaniërs aan.’ Dat werkt daar erg goed en dat zou hier ook 
kunnen werken.’ 
 
Hoe ziet u de toekomst van uw eigen bedrijf tegemoet? 
‘Met veel vertrouwen. Ik hoop op korte termijn één of twee freelancers in te huren, omdat er 
volop mogelijkheden in de markt zijn. Dit komt doordat veel accountants met een 
eenmanszaak met pensioen gaan. En, niet onbelangrijk, de grote kantoren laten het MKB 
links liggen. Die arrogante houding legt kleine ondernemers zoals mij geen windeieren. Ook 
zijn er middelgrote accountantskantoren die geen persoonlijk contact hebben met hun 
klanten. Die sturen eens per jaar de jaarrekening op en zeggen: ‘Bij vragen horen we het wel’. 
Daarin kan ik me onderscheiden. Mijn klanten waarderen het persoonlijk contact. Geloof me, 
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ik spreek vaak met ondernemers. Wij zien nog genoeg kansen, we voelen ons absoluut niet 
bedreigd!’ 
 
 
 
 
 
  
 
 

Bolhuis Administratie

Lammert Bolhuis is geboren en getogen in Ten Post. Na de meao in Groningen 
kwam hij bij een accountantskantoor te werken. Vervolgens stapte hij over naar 
Feenstra installaties, waar hij zich opwerkte tot controller. In 2004 begon hij als 
zelfstandig ondernemer met administratieve dienstverlening voor het MKB. Hij 
verzorgt belastingaangiftes, kan personeelsadministratie verzorgen en 
ingeschakeld worden bij financieringsvraagstukken.  
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‘Boeldagen’ op het Hoogeland sfeervol en unieke ontmoetingen    
 
‘Voor Elkaar’ verlost mensen van hun overtollige spullen  
 
Francien Klimp, Tineke Abbring en Petra Abbring hebben naast hun reguliere banen het 
bedrijfje ‘Voor Elkaar’ opgezet. Voor Elkaar helpt mensen bij het opruimen van hun zolder of 
verhuizing. De drie vriendinnen uit de gemeente Bedum helpen mensen uit de hele regio. 
Spullen die nog bruikbaar zijn verkopen ze op ‘Boeldagen’ die ze zelf organiseren. Gezellige 
ontmoetingsdagen waar mensen uit de hele regio op af komen. Een gesprek met twee van de 
drie initiatiefneemsters. 
 
Hoe zijn jullie op het idee gekomen? 
‘Het begon een jaar of vijf geleden’, vertelt Francien Klimp. Zij vormt met de zussen Petra en 
Tineke Abbring ‘Voor Elkaar’, een bedrijfje dat mensen van hun ongebruikte spullen verlost. 
Petra Abbring: ‘We waren alle drie dol op rommelmarkten en tweedehands spullen. Op een 
gegeven moment vroegen we onszelf af of we daar wat mee konden doen.’ Klimp: ‘Ik vond 
het leuk om iets te organiseren en om dingen netjes te maken. Zo kwamen we op het idee om 
mensen te verlossen van hun overtollige spulletjes.’ De drie initiatiefneemsters beschouwen 
Voor Elkaar als een hobby, die ze uitvoeren naast hun reguliere baan. 
 
Wat voor soort ruimtes nemen jullie onder handen?  
Abbring: ‘We zijn begonnen met het 
opruimen van zolders, maar ruimen nu 
ook complete huizen op. Er zitten 
tegenwoordig veel haastklussen bij. Dit 
zijn huizen die voor het eind van de 
maand leeg moeten. Of we wel eens 
een klus weigeren? Laatst zouden we 
ook de vloerbedekking er uit moeten 
halen. Daar hebben we geen zin in. Dat 
doen we niet.’ Niet alle spullen zijn even 
bruikbaar. Klimp: ‘Kapotte lampen 
bijvoorbeeld, daar kunnen we niks 
mee.’ ‘Tijdens het eerste gesprek met 
de klant inventariseren we wat mensen 
zelf willen houden en wat wij mee 
kunnen nemen. De mensen komen 
daarom niet voor verrassingen te staan. 
De onbruikbare spullen brengen we 
eventueel naar de stort, maar meestal 
doen de mensen dat zelf. Als we 
vertrekken zien we in ieder geval blije 
gezichten, omdat hun rommel weer is 
opgeruimd. Ook dat maakt het werk 
leuk’, aldus Klimp. 
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Wat doen jullie met de spullen die jullie meenemen? 
Abbring: ‘Af en toe verkopen we de spullen uit de inboedels via Marktplaats.nl. Vooral grote 
meubels die teveel ruimte innemen. De meeste spullen die we verzamelen worden echter 
opgeslagen in de enorme schuur bij de boerderij van Klimp. Eén of twee maal per jaar 
organiseren we een grote zolderopruiming. Tijdens deze ‘Boeldag’ bieden wij ook andere 
dorpsbewoners de kans hun waren tentoon te stellen en te verkopen.’ Klimp: ‘Zo bracht een 
kennis op de laatste Boeldag laatst zelfgemaakte meubels onder de aandacht. En een keer 
daarvoor toonden dorpsbewoners geïmporteerde schilderijen uit Afrika en antiek en curiosa.  
Daarnaast maken kinderen er muziek en vertonen de nieuwste dansjes en kunsten die zij bij 
de plaatselijke verenigingen hebben geleerd. Onze familie helpt bij het serveren van koffie en 
bakt Groningse wafels. De Boeldagen zijn heel sfeervol. Het is niet alleen een leuke markt 
waar mensen voor weinig geld leuke spullen op de kop kunnen tikken, maar ook een 
gezellige dag waar mensen elkaar ontmoeten.’  
 
Wat vinden jullie van de werkgelegenheid in Noord-Groningen? 
Zowel Francien Klimp als Petra Abbring zien dat er op hun eigen werkterrein veel werk is in 
Groningen. Klimp werkt als verpleegkundige. ‘Als je wilt kun je 24 uur per dag in de zorg 
werken in deze regio. Er is voldoende werkgelegenheid in de zorg, ook in de toekomst.’  
Ook Abbring ziet voldoende kansen voor haar werk. Zij komt als ambulant kapper bij de 
mensen thuis. ‘Ik ben hiermee twaalf jaar geleden begonnen. Ik heb destijds één keer folders 
laten verspreiden en meteen begon de telefoon te rinkelen. Daarna heb ik nooit meer reclame 
gemaakt, de mond-tot-mondreclame doet de rest. Mijn werk heeft ook een sterke sociale 
functie, omdat ik veel oudere mensen knip. Als ik kom hebben ze de thee en het koekje al 
klaar liggen. Ik trek voor de oudere klanten altijd wat extra tijd uit, ook omdat we dat gezellig 
vinden.’   
 
Is een auto voor jullie werk noodzakelijk?  
Abbring: ‘Ja, als ik geen auto had zou ik mijn werk als ambulant kapper niet kunnen 
uitvoeren. Nu woon ik in Bedum waar het openbaar vervoer goed geregeld is, maar vooral 
kleine dorpjes zijn lastig te bereiken. Ik heb ook in Kruisweg (nabij Kloosterburen, red.) 
gewoond. Daar moest je vaak gebruik maken van belbussen, wat veel tijd kostte.’  
Beide vinden het een groot goed dat er zo weinig verkeer in Groningen is en dat er praktisch 
geen files zijn. Petra Abbring: ‘Laatst moest ik twee keer voor een rood stoplicht wachten bij 
het Julianaplein. Toen dacht ik: Goh, wat is het druk…! Tegelijkertijd besefte ik dat ik blij was 
dat ik niet in het westen woon.’ Abbring, lachend: ‘Daar zou ik mijn werk misschien niet eens 
kunnen doen. Ik zou altijd te laat komen bij klanten door al die files!’ 
 
Wat vinden jullie van de mentaliteit van de Noord-Groningers? 
Klimp: ‘Mensen in de Randstad leven in het algemeen wat relaxter dan mensen in Noord-
Groningen. Lachend: ‘Dat moet ook wel, omdat ze steeds in de file staan.’ Ze denkt dat de 
mensen in het Noorden over het algemeen wat meer plichtsgetrouw zijn en veeleisend voor 
zichzelf.  
Een ander kenmerk van Groningers is de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Abbring: 
‘Ik loop de deur bij de buren niet plat, maar ik weet dat mensen voor je klaar staan als er iets 
is.’ Klimp beaamt dat. ‘Ik heb kennissen in Rotterdam en die weten niet wie elkaars buren 
zijn. Die kans is hier een stuk kleiner.’  
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Wat waarderen jullie het meest in Noord-Groningen? 
Abbring: ‘De rust, het weidse landschap en het gebrek aan verkeer.’ Klimp vult aan: ‘De 
vrijheid, de familie die in de buurt woont. Een ander groot voordeel is het feit dat mijn 
kinderen hier opgroeien. Op bepaalde leeftijden zijn ze toch wat vatbaarder voor verkeerde 
invloeden. Ik denk dat in de stad de kans groter is dat ze daarmee in aanraking komen dan 
hier.’ 
‘Verder is het kenmerkend voor het platteland dat er veel vrijwilligers actief zijn’, aldus 
Abbring. ‘Francien is bijvoorbeeld vrijwilliger bij de voetbalvereniging waar haar dochter lid 
van is. Vroeger zat ze in de ouderraad van de basisschool. En toen haar kinderen nog jonger 
waren was ze penningmeester van het bestuur van de peuterspeelzaal en hielp zij mee bij de 
Kerstdiensten van de Zondagsschool. Ook haar man doet veel vrijwilligerswerk in Noord- en 
Zuidwolde. Hij zit in het bestuur van sportverenigingen en in de redactie van een plaatselijk 
periodiek dat hij zelf samen met anderen heeft opgericht.’ Tijdens het interview is de redactie 
van het lokale blad ‘Boeskoolnijs’ in de tuin bijeen voor een laatste vergadering en gezellige 
afsluiting van het seizoen. Klimp: ‘In een klein dorp moeten mensen wat extra doen, anders 
komt er niks van de grond of bloedt het dood.’ 
 
Hoe denken jullie dat het voorzieningenniveau zich verder ontwikkelt?  
We zijn heel tevreden over het winkelaanbod in Bedum. We hoeven eigenlijk nooit naar de 
stad voor boodschappen. Wel waren er vroeger meer winkels. Ook andere voorzieningen 
nemen wat af in de regio’. Klimp geeft aan dat inwoners van het platteland gewend zijn om 
veel heen en weer te rijden naar winkels, sportverenigingen en andere voorzieningen. ‘Vanuit 
Noordwolde moest ik vroeger de kinderen naar Groningen brengen voor zwemles en naar 
Bedum voor paardrijden. Het pendelen tussen voorzieningen zal in de toekomst nog wel 
toenemen in Noord-Groningen.’  
 
Hoe zien jullie de toekomst van Voor Elkaar? 
‘Het is hartstikke leuk om te doen, dus we zullen er zeker mee doorgaan. Zo lang we er nog 
plezier aan beleven proberen wij mensen van hun overtollige spullen af te helpen!’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Achtergrond initiatiefneemsters

Francien Klimp werkt 32 uur per week in het UMCG op de afdeling obstetrie (verloskunde). 
Ze woont met haar man en twee dochters in een grote boerderij die ze met behulp van een 
aannemer hebben opgeknapt. Francien is geboren in Appingedam en heeft eerst de 
verplegersopleiding in Wagenborgen gevolgd. Daarna heeft ze nog een 
managementopleiding gedaan. 

Petra Abbring is geboren in Meerveldhoven, bij Eindhoven. Op haar zevende verhuisde zij 
naar Bedum. Na de havo en Kappersschool trokken Petra en haar vriend naar de 
Dominicaanse Republiek. Daar hebben ze zes jaren een restaurant met appartementen 
gerund. Ook hebben ze een hotel op Terschelling gehad. Op een gegeven moment 
besloten ze terug naar Bedum te verhuizen, waar Petra inmiddels twaalf jaar ambulant 
kapster is. De zus van Petra, Tineke Abbring uit Zuidwolde, is ook een van de 
initiatiefneemsters. Zij is momenteel werkzaam in de zorg.  
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Buurtzorg De Marne succesvol door kleinschalige zorg op maat  
 
‘Verpleegkundigen hebben geen managers nodig’ 
 
Drie geëngageerde verpleegkundigen hebben in 2009 Buurtzorg De Marne opgezet. Deze 
kleinschalige organisatie levert thuiszorg aan inwoners van De Marne. In de praktijk is dat 
vooral verpleegkundige en terminale zorg aan ouderen. Buurtzorg werkt met zelfsturende 
teams, zonder managers. Hierdoor komen er bij de cliënten veel minder verschillende 
mensen over de vloer dan bij een grootschalige thuiszorgorganisatie. ‘Wij vonden dat zorg 
beter moest kunnen. Daarom zijn we dit initiatief gestart.’ 
 
Hoe zijn jullie op het idee gekomen? 
‘Het begon in 2008 toen wij een symposium bezochten van Buurtzorg Nederland. Wij vonden 
dat de zorg beter kon dan onze gewone thuiszorgorganisatie kon leveren. Daarom besloten 
wij met z’n drieën om Buurtzorg de Marne op te richten’, aldus Geertje van Doorm, 
medeoprichter van deze eigentijdse thuiszorgorganisatie. ‘We begonnen met ons bekend te 
maken bij huisartsen. De huisartsen waren snel enthousiast en via hen kregen we de eerste 
cliënten. Eerst waren er nog niet zoveel, maar al snel kwamen er mooie routes om de 
verschillende cliënten te bedienen.’ Het initiatief bleek aan te slaan. ‘Mensen kunnen zichzelf 
aanmelden voor Buurtzorg of via fysiotherapeuten, huisartsen en ziekenhuizen. We zitten in 
een gebouw waar ook fysiotherapeuten werken. Mensen weten ons steeds beter te vinden’, 
aldus verpleegkundige Rieta van Mierlo.  
 
Wat is voor verpleegkundigen het 
belangrijkste verschil met een 
reguliere thuiszorgorganisatie? 
Van Doorm: ‘Het grootste verschil is 
dat de medewerksters geen 
managers boven zich hebben. 
Hoogopgeleide verpleegkundigen 
kunnen zelf coördineren, daarvoor 
zijn we opgeleid. We hebben geen 
managers of planners nodig die ons 
hierbij ondersteunen. Cliënten 
bellen direct met de 
verpleegkundige in plaats van met 
een centrale. Wij zijn snel 
bereikbaar en flexibel.’ Van Mierlo 
vult aan: ‘We kunnen ook 
gemakkelijker met mensen 
meedenken. Als cliënten bij ons 
een dag willen uitslapen of een 
dagje weg willen, hoeven wij niet te 
overleggen met de planner. Voor 
cliënten is de continuïteit een groot 
voordeel. Zij hebben te maken met 
één persoon die hen overal bij 



 

23 Interviews bewoners Noord-Groningen – project Bedreigd Bestaan

helpt, terwijl een reguliere thuiszorgorganisatie verschillende mensen voor verschillende 
taken stuurt.’ 
 
Hoe is Buurtzorg georganiseerd?  
‘Buurtzorg wil een goede kwaliteit van zorg leveren, zodat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. We zijn in loondienst bij Buurtzorg Nederland. De landelijke 
organisatie helpt ons om de processen in goede banen te leiden. Bij hen kunnen we terecht 
als we vragen hebben. Verder zijn we zelfsturende teams. We werken in groepjes van 
maximaal twaalf verpleegkundigen. Het hele team is verantwoordelijk voor alle zorg die 
geleverd wordt. Bij tijd en wijle is ons werk daardoor zeer intensief’, aldus Van Doorm.  
Van Mierlo: ‘Ons werk moet wel bij je passen. Iemand die elders werkt, trekt om vijf uur de 
deur achter zich dicht en gaat naar huis. Wij zijn 24 uur per dag verantwoordelijk voor de zorg 
aan de cliënten. Je kunt het dus echt zien als het hebben van een eigen bedrijf.’  
 
Wat zien jullie als voordeel voor cliënten? 
Van Doorm: ‘Wij bieden onze cliënten continuïteit en we kunnen flexibeler werken. Wij 
kunnen met onze cliënten afspreken dat we de volgende keer iets verder bespreken met 
bijvoorbeeld de mantelzorger, omdat we weten dat we er de volgende keer weer zijn. 
Reguliere thuiszorgorganisaties kunnen dat in mindere mate. Voor hen is het door de laag 
van managers en planners lastiger om zelf planningsafspraken te maken.’ Van Mierlo: ‘Wij 
zijn allemaal verpleegkundigen, maar voeren ook verzorgende taken uit. Andere organisaties 
vinden dat te duur, maar doordat wij minder managerslagen hebben is het gemakkelijk te 
betalen.’ Er zijn cliënten die overstappen van een reguliere thuiszorgorganisatie naar 
Buurtzorg. Die mensen zijn blij dat ze nu te maken hebben met een andere manier van zorg.  
Van Doorn: ‘Mensen die bij een andere thuiszorgorganisatie werken zijn net zulke goede 
verpleegkundigen. Het is alleen de organisatie die het hen moeilijk maakt om te werken zoals 
wij dat doen.’ 
 
Wat zijn jullie werkzaamheden naast het verlenen van thuiszorg? 
‘Ons werk is erg gevarieerd en geeft veel voldoening door de waardering die we van cliënten 
krijgen’, aldus Van Mierlo. Ze somt op: ‘Om onze werkzaamheden onder de aandacht te 
brengen, geven we bijvoorbeeld presentaties voor de Katholieke Ouderenbond en voor 
ouderensozen. Daarnaast zijn we betrokken bij overleg met de welzijnswerker van De Marne, 
het Rode Kruis en alle vrijwilligersorganisaties over het afstemmen van welzijn en zorg. We 
werken mee aan de Dag van de Mantelzorg en we voeren overleg met een andere 
thuiszorgorganisatie en met de welzijnswerker over respijtzorg (de zorg die de mantelzorger 
ontlast, red.). Kortom, ons werk houdt meer in dan alleen het verlenen van zorg.’  
 
Wat vinden jullie van de woon- en werkomgeving in Noord-Groningen?  
Van Doorm, enthousiast: ‘Het is ontzettend leuk dat je via de meest vreemde ingangen het 
huis betreedt. Door de schuur, via de keuken, om spullen heen… Het is altijd weer een 
avontuur om binnen te komen. Van Mierlo: ‘Ik vind de mensen hier geweldig. Je groet elkaar, 
mensen zijn heel gemoedelijk en sociaal. In het Westen is het ieder voor zich, dat is echt 
vreselijk.’  
Van Doorm vult aan: ‘Het duurt langer voordat je het vertrouwen krijgt, maar als je het hebt, 
dan kan het ook niet meer kapot. Daarnaast waardeer ik de veiligheid erg. Je hebt niet 
constant het idee dat je huis op slot moet.’  
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Ook het landschap vinden ze een groot pluspunt van deze regio. Van Doorm: ‘Elke keer als ik 
naar het werk rijd en roofvogels langs de kant zie… Dat is gewoonweg fantastisch!’  
 
Wat ervaren jullie als nadelig aan het wonen en werken in deze regio? 
Beide verpleegkundigen zien dat het winkelbestand afneemt. Van hun cliënten horen ze vaak 
dat zij het ook jammer vinden dat er veel winkels verdwijnen. Het wordt moeilijker voor 
cliënten om boodschappen te halen. Zo is er geen drogist meer in Leens.   
Van Doorm: ‘Ik ga voor alles naar de stad, zelfs voor boodschappen. In Ezinge is wel een 
supermarkt, maar die is duurder en er zijn weinig biologische producten. Volgens Van Mierlo 
is het beperkte openbaar vervoer een nadeel. ‘Het is vooral lastig om ’s avonds weer van de 
stad terug te komen. Daarbij vind ik de buskaarten erg duur’. Van Doorm: ‘Ik vind het heel 
jammer dat hier niet meer mensen zijn met een multiculturele achtergrond. Ik houd mijn 
kinderen altijd voor dat er meer is dan ons dorp alleen en dat het ook goed is om met andere 
culturen in aanraking te komen. Een ander nadeel is de afstand tot de rest van Nederland. Als 
je bijvoorbeeld in Zwolle woont ben je in een uurtje in Amsterdam. Vanaf hier duurt dat 
minimaal twee keer zo lang’. 
 
Hoe zien jullie de toekomst van de regio? 
Ondanks de afname van voorzieningen in Noord-Groningen zien Van Doorm en Van Mierlo 
dat er genoeg mensen zijn die op het platteland willen wonen. Van Doorm: ‘Het is logisch dat 
je als puber naar de stad wilt, maar op het moment dat je trouwt en kinderen krijgt wil je 
meestal weer terug.’ De omgang met de inwoners in het gebied ervaart ze als erg plezierig. 
Ook vindt ze dat er ontzettend veel vrijwilligers zijn die iets voor een ander willen doen. Buren 
letten meer op elkaar en de mantelzorg is hier veel beter geregeld dan in de stad. Van 
Doorm: ‘Buurtzorg ondersteunt een vrijwilligersorganisatie, Met Mekaar (M&M) geheten. 
Hierin komen allerlei vrijwilligers en organisaties bij elkaar om te kijken hoe ze elkaar kunnen 
helpen. Ofschoon het ook hier lastiger wordt om vrijwilligers te vinden, verbaas ik me over de 
hoeveelheid werk die mensen belangeloos voor een ander verzetten. Dat wordt hier heel 
gewoon gevonden, terwijl dat in de stad veel minder het geval is. Dat aspect is naast de rust 
en de ruimte het grote voordeel van het wonen op het platteland.’ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Geertje van Doorm en Rieta van Mierlo

Geertje van Doorm is geboren en getogen in Ezinge. Ze heeft HBO-
Verpleegkunde gedaan. Ze heeft gewerkt bij Thuiszorg Groningen, in het 
Academisch Ziekenhuis Groningen en in verpleeghuizen op 
verschillende plaatsen in het land. Sinds 2001 is Van Doorm weer terug 
in Noord-Groningen. In november 2008 is ze samen met twee anderen 
begonnen met Buurtzorg De Marne.  

Rieta van Mierlo is geboren in Midwolda. Ze heeft de inservice opleiding 
Verpleegkunde A gevolgd. Daarna heeft ze in Afrika, Brazilië en in 
verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Van Mierlo heeft in de 
thuiszorg gewerkt en lessen bedrijfshulpverlening gegeven. Vanaf maart 
2009 werkt zij bij Buurtzorg De Marne. Buurtzorg de Marne is gevestigd 
in Wehe den Hoorn. 
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Jongerenorganisatie Barkema en de Haan bereikt jongeren via Hyves, Linkedin en twitter 
 
‘Onze aanwezigheid houdt anderen scherp’ 
 
Ronald de Haan richtte tien jaar 
geleden samen met Teye Barkema 
jongerenwerk Barkema en de Haan op. 
Deze jongerenwerkorganisatie moet 
z’n eigen broek ophouden. Het bedrijf 
werkt op projectbasis voor gemeenten, 
provincie en instellingen en krijgt 
opdrachten als het begeleiden van 
jeugdsoosbesturen, het opzetten van 
jongerencultuurprojecten en het 
organiseren van vrijetijdsactiviteiten. 
Om risico’s te spreiden volgde twee 
jaar geleden de oprichting van een 
evenementenbureau. Hij ziet de 
toekomst vol kansen. ‘Heel Noord-
Nederland kan ons werkgebied 
worden.’  
  
 
Hoe bent u in het jeugd- jongerenwerk 
terecht gekomen? 
‘Na mijn middelbare school heb ik 
MBO Sociale Arbeid gedaan. Ik ben 
via mijn stage voor het eerst in contact gekomen met het Regionaal Jeugd- en Jongerenwerk 
in Winsum. Vervolgens ging ik studeren, maar daar bleek ik nog niet aan toe te zijn. Ik had 
meer oog voor het uitgaansleven dan voor de boeken. Ik brak de studie af en ging aan het 
werk. Eerst in een fabriek, later als een manusje-van-alles bij Kartracing Groningen. Na een 
tijdje ben ik weer benaderd voor een klus in het jongerenwerk in Winsum. Zo is mijn carrière 
in het jongerenwerk begonnen. Later heb ik alsnog een avondopleiding SPH gevolgd.’  
 
Hoe bent u op het idee gekomen om uw eigen bedrijf op te richten? 
‘Toen ik die tweede keer in Winsum terecht kwam, heb ik heel goed met Teye Barkema 
samengewerkt. Op een gegeven moment kreeg ik een baan aangeboden in Vlagtwedde. 
Toen zeiden we tegen elkaar dat we ooit nog eens iets samen zouden willen doen. In welke 
vorm wisten we nog niet, maar de intentie was er. We bleven contact houden. Tien jaar 
geleden besloten we een VOF voor jongerenwerk op te richten. We hadden een vaste baan 
en deden er kortlopende klussen naast om zo wat extra te verdienen en bovenal met onze 
passie bezig te zijn: jongerenwerk. Op een gegeven moment kwamen gemeenten echter naar 
ons toe met de vraag of we het hele jeugd- en jongerenwerk zouden willen uitvoeren. Dat was 
op zich een eer, maar dat betekende wel dat we onze banen moesten opzeggen.’  
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Het is dus langzaam gegroeid? 
‘Ja en het leuke is dat het door blijft groeien. Het begon voor de fun, omdat we het gewoon 
leuk vonden om samen te werken. Toen we merkten dat gemeenten ons interessant vonden 
gingen we volledig voor ons bedrijf. Nu hebben we veel kennis opgebouwd. Daarom willen we 
ons werkgebied vergroten. We willen ons niet meer beperken tot Noord-Groningen, maar 
uitbreiden tot Noord-Nederland. Teye woont in een dorpje boven Leeuwarden. Zijn huis wordt 
onze uitvalsbasis voor Friesland. We zijn met een welzijnsstichting uit Leeuwarden in gesprek 
om samen met hen een project uit te voeren.’  
 
Wat is jullie voordeel ten opzichte van een reguliere welzijnsinstelling? 
‘Wij zijn een relatief kleine en flexibele organisatie en we werken veel met sociale media. We 
zijn actief op Hyves, LinkedIn en twitter. Zo komen wij gemakkelijk in contact met jongeren. 
Wij gaan zelf op zoek naar jongeren, in plaats van te wachten tot jongeren naar ons komen.  
Een tijd geleden waren bijvoorbeeld illegale straatraces erg populair. Wij zijn toen op de 
jongeren afgestapt en hebben een legale automeeting georganiseerd. Het doel is dan mede 
om jongeren ervan bewust te maken dat het niet verstandig is om hard door een dorp met 
spelende kinderen te rijden. Wij leggen via de sociale media contact met jongeren en nodigen 
ze ook voor andere activiteiten uit.’  
‘Daarnaast bieden wij, door de marktwerking, overheden een ander voordeel. Veel 
welzijnsinstellingen zijn of waren grote, logge organisaties. Doordat wij tien jaar geleden met 
een actieve benadering van jongeren kwamen, moesten andere welzijnsinstellingen ook 
actiever gaan werken. Hierdoor is de kwaliteit van het jongerenwerk in deze regio 
toegenomen. Bijkomend voordeel is dat overheden nu meer keuze hebben met wie ze in zee 
gaan.’ 
 
Waarom hebben jullie ook een evenementenbureau opgericht? 
‘We hebben twee jaar geleden ‘Buro Boe’ opgericht om onze activiteiten te verbreden. 
Mensen kunnen bij ons terecht voor bijvoorbeeld de organisatie van personeelsfeesten en 
schoolreisjes. Dit is niet alleen leuk om te doen, maar heeft ook risicospreiding als doel. We 
vinden twee gemeenten als opdrachtgever (Winsum en Eemsmond op dit moment, red.) niet 
echt een stabiele basis, omdat beide bij een volgende aanbesteding net zo gemakkelijk voor 
een ander kunnen kiezen.’  
 
Hoe combineert u wonen en werken? 
‘Dat is soms lastig, omdat ik drie kleine kinderen heb. Teye en ik leiden twee bedrijven en we 
werken we soms tot ’s avonds laat door. Teye slaapt twee dagen in de week hier in het pand 
in Baflo of bij mij thuis, omdat we het zo druk hebben.  
Gelukkig heb ik nog voldoende tijd voor sociale contacten. Ik zit bij de voetbalvereniging, de 
tennisvereniging en de ijsvereniging. Door een blessure kan ik helaas zelf niet meer sporten. 
Voor mij zijn de sportverenigingen nu vooral een sociale gebeurtenis.’ 
 
Wat waardeert u het meest in Noord-Groningen? 
‘De sociale samenhang is erg groot. Dat waardeer ik het meest. Grote veiligheidsproblemen 
zoals in de Randstad hebben we hier niet. Dat zou vaker benadrukt kunnen worden.  
Maar de meeste noorderlingen kloppen zichzelf niet graag op de borst. Enerzijds wel goed, 
maar de keerzijde is dat mensen niet zo snel hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. De 
ondernemersgeest, iedere kans willen grijpen, de ‘graag willen mentaliteit’ dat mis ik hier wel 
eens.’  
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Wat vindt u van het wonen in Baflo? 
‘Ik woon met veel plezier in Baflo. Er is een goede supermarkt die ook een regionale functie 
heeft en de overige voorzieningen zijn prima. De omgeving is prachtig en over het openbaar 
vervoer heb ik niks te klagen. Baflo ligt aan het spoor, dus in twintig minuten ben ik in de stad 
Groningen.’  
‘Baflo is een ontzettend sociaal dorp, waar nog hechte traditionele structuren bestaan. Veel 
mensen ontlenen hun identiteit nog aan deze structuren. Zo zijn er twee muziekverenigingen, 
twee dorpshuizen, twee jeugdsozen en tot vijf jaar geleden ook twee voetbalverenigingen. 
Steeds één christelijke en één openbare. Tegenwoordig wordt wel steeds meer 
samengewerkt. Dat is op zich goed, omdat je voorzieningen moet proberen te behouden. Dat 
kan door meer met elkaar samen te werken. Kijk, niet alleen de overheid heeft bepaalde 
plichten om voorzieningen te behouden, ook de verenigingen en inwoners moeten daar wat 
voor doen. Je moet alleen wel rekening houden met de gevoeligheden die in een dorp leven. 
In Baflo zijn die gevoeligheden nog steeds manifest. Samenwerking juich ik toe, maar wees 
heel voorzichtig hoe je dat bereikt.’  
 
Vindt u dat uw organisatie een bijdrage levert aan de leefbaarheid van Baflo? 
‘Absoluut. Door ons werk zorgen wij voor een leefbare omgeving voor jongeren. Zodoende 
zijn vooral laagopgeleide jongeren minder geneigd om weg te trekken. Hoogopgeleide 
jongeren trekken meestal sowieso weg om te gaan studeren, maar ze komen eerder terug als 
ze ergens plezierig zijn opgegroeid. Dit kan de krimp en de vergrijzing tegengaan.’  
 
Welke ontwikkelingen ziet u op het gebied van werkgelegenheid? 
‘De Eemshaven zal zich blijven ontwikkelen, verwacht ik. Er zijn hier veel jongeren met een 
lage opleiding die blijven hangen. Hopelijk kunnen zij aan de slag in de Eemshaven. Ook is 
het belangrijk dat de opleidingsinstituten hier in de buurt blijven bestaan. Wellicht kunnen er 
mbo-leerlingen worden opgeleid voor het werken in de Eemshaven.’ 
 
Welke kansen ziet u nog voor de regio?  
‘Ik zie nog voldoende mogelijkheden voor Noord-Groningen. Er zijn genoeg mensen die ik 
ken die een eigen bedrijf zijn begonnen in deze regio. Ook voor het toerisme zie ik veel 
kansen. Probeer bijvoorbeeld jonge ondernemers uit Friesland, waar het toerisme al meer is 
uitgemolken, hierheen te krijgen om iets op te bouwen. De kansen zijn er, maar moeten wel 
worden benut. Ik weet niet of het bestaat, maar ik zou graag aan een denktank voor het 
behouden van werkgelegenheid willen deelnemen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongerenwerk Barkema & De Haan en Buro Boe

Jongerenwerk Barkema & De Haan richt zich op het welzijnswerk, maar krijgt geen 
structurele subsidie van de overheid omdat er projectmatig gewerkt wordt. De VOF is in 
2001 gevestigd in Baflo. Momenteel wordt vooral jeugd- en jongerenwerk gedaan voor de 
gemeenten Eemsmond en Winsum. In 2008 hebben De Haan en Barkema ‘Buro Boe’ 
opgericht. Een evenementenbureau voor het organiseren van dorpsfeesten, beurzen, 
sportevenementen, personeelsfeesten en festivals. Ze hopen in de toekomst om 
jongerenwerk en evenementen in heel Noord-Nederland uit te voeren. 
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Henk van der Veen importeert handgemaakte kleding en tassen uit Nepal 
 
‘Duitsers zijn gek op puntmutsen’ 
 
Henk van der Veen is een maatschappelijk geëngageerde ondernemer die Nepalese 
producten importeert. Met zijn groothandel en webwinkel Pasal Himal ondersteunt hij een 
aantal ontwikkelingsorganisaties. In de toekomst wil hij een nieuwe showroom bij z’n huis 
bouwen. Uitbreidingsmogelijkheden voor z’n groothandel ziet hij niet alleen in Noordoost-
Nederland, maar ook in Leer en Oldenburg.  
 
Komt u uit Groningen? 
‘Jazeker, ik ben een geboren en 
getogen Groninger. Ik heb 
verschillende opleidingen gedaan om 
hulpverlener te worden. Vijftien jaar 
geleden heb ik de HBO-opleiding 
Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening afgerond. Na dertig 
jaar in de hulpverlening kreeg ik bijna 
een burn-out. Toen heb ik het roer 
omgegooid. Crisis biedt immers ook 
kansen!  
Mijn Nepalese zwager Kiran begon 
een winkel. Toen ben ik op de markt 
gaan staan. Vervolgens heb ik een 
groothandel in Zuidwolde (Gn) 
opgezet. Via mijn Nepalese zwager 
heb ik een ingang in Nepal en India. 
  
Waar staat de winkel? 
‘De winkel staat in Stavoren, in 
Friesland. Dat komt omdat mijn 
schoonmoeder daar al een boetiek 
had. In 2001 is zij daarmee na 25 jaar gestopt. We zijn blij dat we deze winkel in 2007 weer 
hebben kunnen openen. We verkopen producten die gemaakt zijn van zijde en hennep, zoals 
shirtjes, tafelkleden, vesten en kussens. Ook verkopen we sieraden. Wij importeren deze 
hoofdzakelijk uit Nepal, maar mijn schoonzus en zwager verkopen in de winkel ook kleding uit 
India.’  
 
Waar kopen jullie de kleding in? 
‘In Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. We kopen in bij kleinschalige ateliers. Die zijn vaak 
niet groter dan een huis. Ongeveer dertig vrouwen breien het hele jaar voor producten die wij 
dan kopen.’  
Glimlachend: ‘Het is wel apart hoe we de maten opnemen. Mijn maat wordt nu als 
standaardmaat voor Nederland gebruikt. De Nepalese kledingindustrie maakt namelijk vooral 
kleding voor Italianen en Amerikanen, die iets kleiner zijn dan Nederlanders.’  
‘Wel is het de bedoeling dat de Stadsboerderij De Wiershoeck in Groningen al onze kleding 
gaat omzetten naar Europese maten. Daarnaast zullen we meer gaan ontwerpen voor extra 
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grote maten. Dat voorziet in een groeiende behoefte. Loop eens over de markt, moet je eens 
kijken hoeveel dikke mensen er rondlopen…’ 
 
Hoe vindt u het om producten uit Nepal te importeren? 
‘Het geeft een fantastisch gevoel dat wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 
land. We nemen steeds meer kleding en andere producten af. We doen aan fair trade en 
zorgen er dus voor dat we voldoende betalen voor onze producten. Daarnaast sponsoren we 
een aantal ontwikkelingsdoelen.’  
 
Waarom doet u dat?  
‘Dat is dan toch je hulpverleningshart.’ 
 
Vertelt u uw klanten ook dat u ontwikkelingswerk steunt? 
‘Af en toe. Onze klanten kopen de producten echter vooral vanwege de kwaliteit, het pure 
handwerk en de mooie felle kleuren. Ze zijn niet bang zijn om een uitzondering te vormen. 
Het zijn de ‘Volkskrant- en NRC-lezers’, mensen die aan yoga doen of mediteren. Onze 
vesten verkopen we echter aan iedereen. Zowel aan de wethouder in Groningen als aan de 
meest alternatief geklede hippie.’ 
 
Hebben jullie ook klanten in Noord-Groningen? 
‘Ja. Wat mij vooral opvalt zijn de regionale verschillen. Veel van de afnemers van de 
groothandel zitten in de stad. En op de markten in Zoutkamp, Winsum en Eenrum staan 
mensen meer open voor onze producten. Meestal hebben ze daar ook meer te besteden dan 
in Oost-Groningen. Ik heb één keer in Winschoten, Delfzijl en Veendam op de markt gestaan, 
maar verkocht daar haast niets.’ 
‘Mijn favoriete markten in het Noorden zijn de Terschellinger markt tijdens Oerol, de 
kerstmarkten en de Eenrumer jaarmarkt. Op de Eenrumer jaarmarkt leeft de traditie van: 
Vandaag is het markt en ik ga niet eerder naar huis voordat ik honderd euro heb besteed. En 
dan ben ik heel blij als ze dat geld bij mij besteden!’ 
 
Verkoopt u ook via internet? 
‘Af en toe verkopen we wat via onze webwinkel. Dit gebeurt echter nog niet zo vaak, omdat 
onze producten handwerk zijn en de kleuren nogal eens verschillen. Klanten willen de 
producten toch meestal eerst zelf zien. De producten via de webwinkel verkopen we vooral 
aan mensen die vergelijkbare producten bij ons op de markt al in handen hebben gehad.  
In de toekomst hopen we nog meer te verkopen via onze webwinkel. Misschien kunnen we 
ons bedrijf nog toevoegen aan bepaalde sites.’ 
 
Hoe bevalt de combinatie wonen en werken aan huis?  
‘Het is ideaal. We hebben een tweeling op de basisschool. Mijn vriendin heeft elders een 
baan. Als ik een afspraak heb is het gemakkelijk dat de opslagruimte dichtbij is. Komt iemand 
onverhoopt later, dan is dat niet zo erg omdat ik geen oppas heb die thuis staat te wachten. 
Daarbij komt dat een loods huren op een bedrijventerrein vrij prijzig is. Omdat we nog steeds 
groeien, denken we er over om hier uit te breiden. Een showroom op de begane grond en 
boven privéruimte. Op de bovenverdieping houden we dan ons fantastische uitzicht op de 
landerijen en beneden kunnen we onze producten dan beter laten zien’. 
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Ondervindt u ook nadelen van de combinatie van wonen en werken?  
‘Het is vervelend dat bestemmingsplannen en regelgeving van de gemeente zo streng zijn. 
Waarom zou ik hier geen winkeltje mogen beginnen? Gewoon een bord in de tuin en af en 
toe wat fietsers die een paar spulletjes kopen… dat kan toch geen kwaad?’  
 
Wat vindt u van wonen in Noord-Groningen? 
‘De rust en de ruimte hier vind ik fantastisch. En het landschap ben ik steeds meer gaan 
waarderen. Qua culturele voorzieningen heb je hier Op Roakeldais in Warffum, de 
Visserijdagen in Zoutkamp en de Havendagen in Delfzijl. Voor mensen die rust zoeken is dit 
gebied interessant. Het Lauwersmeer is een mooi natuurgebied dat best mensen trekt.  
Maar we moeten hier geen tweede Blauwestad willen bouwen. Mensen uit het Westen willen 
hier toch niet permanent wonen.’ 
 
Wat vindt u van de werkgelegenheid in Noord-Groningen?  
‘Ik denk niet dat er veel werkgelegenheid is of het moet een beetje in de industrie zijn.  
Voor jongeren is er niet veel werk. Zij zullen wegtrekken.’ 
 
Welke kansen ziet u voor Noord-Groningen? 
‘Waarom zouden we hier geen grootschalige evenementen kunnen organiseren? Festivals 
zoals Pinkpop kunnen bijvoorbeeld ook in Tjuchem worden gehouden. Grootschalige 
initiatieven kunnen best mensen trekken. Kijk maar naar De Havendagen in Delfzijl. 
Ook de bluestocht bij café Hammingh in Garnwerd vind ik een leuk evenement.’ 
 
Wat draagt u bij aan de leefbaarheid? 
Het is even stil. Dan, glunderend: ‘Ik draag belasting af en zorg voor gezelligheid op de 
markt…! Nee, zonder gekheid, ik zorg dat mensen in Nepal een goed bestaan hebben.  
De mensen in de ateliers hebben zo een beter bestaan. De broer van mijn zwager werkt in 
Nepal voor ons. Hij zorgt ervoor dat alles goed ingepakt wordt en dat de bestellingen op tijd 
afkomen. Hij heeft daardoor ook een baan.’  
 
Wat stemt u tevreden? 
‘Dat we een goed product afleveren en dat klanten tevreden zijn. Dat mensen op een 
fatsoenlijke manier hun geld verdienen. Dat je denkt van nou, dat heb ik goed ingekocht.’  
 
Wat wilt u met uw bedrijf bereiken? 
‘Hopelijk kunnen we meer groothandelcontacten krijgen. Dan hoef ik minder op markten te 
staan. Dan pik ik alleen de leuke, goedlopende markten er nog uit. Volgend jaar proberen we 
uit te breiden naar Leer en Oldenburg. Duitsers zijn nogal gek op Nepalese spullen. Vooral de 
Nepalese puntmutsen zijn heel populair. Daar hebben we afgelopen jaar heel veel van 
verkocht. Vooral op Friese markten waar veel toeristen komen. Hopelijk kunnen we daar ook 
een afzetgebied creëren’. 
 
  
 
 
 
 
 

Pasal Himal 

Pasal Himal is een Nederlands-Nepalees familiebedrijf met een groothandel en webwinkel in 
het Groningse Zuidwolde en een winkel in Stavoren. Henk van der Veen importeert samen 
met z’n schoonzus en Nepalese zwager kleurrijke handgemaakte kleding, tassen en sieraden 
uit Nepal. Henk van der Veen en Kiran KC staan ook op markten in Noord- en Oost 
Nederland. 
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Schrijver Louis Stiller leeft zowel in de Randstad als op het Hoogeland 
 
‘Die afwisseling vind ik fantastisch’ 
 
Louis Stiller is schrijver en journalist en woont in Amsterdam en Warffum. 
De combinatie van wonen en werken in de Randstad en op het Hoogeland bevalt hem erg 
goed. In Amsterdam ‘gebeurt altijd wat’ en in Warffum geniet hij van het landschap, de 
overzichtelijke dorpsgemeenschap en de nabijheid van de Waddenzee. Over Warffum zijn 
Stiller en zijn vrouw Maaike Molhuysen zeer tevreden. ‘Er zijn hier genoeg voorzieningen’.  
 

U bent geboren en getogen in het 
Noorden. Hoe bent u in Amsterdam 
terecht gekomen? 
‘Ik ben geboren in de stad Groningen 
en getogen in Roden. Op mijn 18e 
ben ik gaan studeren. Eerst twee jaar 
in Wageningen aan de 
Landbouwhogeschool, maar dat 
bleek niks voor mij te zijn. Toen ben 
ik in Groningen Nederlands gaan 
studeren en heb een kopstudie 
Literatuurwetenschappen gedaan. Na 
mijn studie ben ik op de bonnefooi 
naar Amsterdam vertrokken, omdat ik 
het aanbod kreeg om daar een 
zolderkamertje te huren. In Groningen 
was de werkloosheid destijds heel 
hoog. In Amsterdam vond ik gelukkig 
al snel een baantje als tekstverwerker 
bij een grote organisatie.’ 

 
Heeft u dat werk lang gedaan? 
‘Nee, want na een tijdje kwam er een 
vacature vrij als redacteur bij het blad 

PC Plus. Dat paste in mijn straatje, omdat ik tijdens mijn studententijd al een literair tijdschrift 
had gehad en omdat ik me interesseerde voor computers. Dat laatste was halverwege de 
jaren ’80 nog niet gebruikelijk. Ik heb er een erg leuke tijd gehad, alleen na twee jaar wilde ik 
wat anders. Toen ben ik voor mezelf begonnen.’ 
 
Dat was destijds niet zo gebruikelijk. 
‘Inderdaad, maar de computerindustrie kwam net opzetten. Ik had de mazzel dat ik die wereld 
goed kende én dat ik goed kon schrijven. Ik had ontzettend veel klussen en daardoor een 
gouden tijd. Een personeelsblad voor Hewlett Packard, een magazine voor IBM, het kon niet 
op. Op een gegeven moment liep het zo goed, dat ik met een partner een bedrijf heb 
opgezet. We kregen al snel personeel in dienst, hadden een goede omzet, maar na twee jaar 
besloot ik dat op te geven. Waarom ik dat deed? Ik was niet meer vrij! Ik was voor mezelf 
begonnen om lekker te schrijven. Nu moest ik vergaderen, organiseren, kortom een bedrijf 
leiden. Daar had ik geen zin in.’  
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‘Back to Basics’ dus. 
‘Ja, ik wilde weer terug naar het creatieve en literaire schrijven en echt freelancer zijn. Ik ben 
toen voor publieksbladen gaan schrijven, onder andere voor Vrij Nederland, Haagse Post en 
Quote. Ook heb ik in die tijd, begin jaren ’90, een essay geschreven over de vraag: Stel je 
voor dat we niet meer van papier lezen maar van schermen. Hoe ziet de literatuur er dan uit? 
Twee jaar later ben ik met een vriend begonnen om literatuur en computers daadwerkelijk 
samen te brengen. We hebben bijvoorbeeld een gedicht van Paul van Ostaijen in bewegende 
beelden op een CD-ROM gezet. Dat was erg leuk, maar de groep die het interessant vond 
was te klein. Er waren ook nog geen goede betaalmogelijkheden. Nu kun je betalen via 
internet, maar dat was halverwege jaren ’90 nog geen gemeengoed. 
 
Wanneer bent u weer terug gegaan van Amsterdam naar het Noorden? 
‘In 1998 erfden wij het huisje van de grootouders van mijn vrouw in Driesum, vlak onder 
Dokkum. Het was een mooi landarbeidershuisje met een flinke tuin, maar er waren geen 
voorzieningen meer in het dorp. Er was geen station en het systeem met belbussen kostte 
vaak veel tijd. Omdat we ons huis in Amsterdam aanhielden en geen auto reden was een 
goede verbinding noodzakelijk. Het gebrek aan voorzieningen heeft ons doen besluiten om uit 
Driesum te vertrekken en een andere woning te zoeken in het Noorden.’  
 
Waarom hebben jullie voor Warffum gekozen? 
‘Met Groningen had ik het meest, meer dan met Friesland en Drenthe. Ook houden we beide 
van het landschap van het Hoogeland. We hebben meerdere malen in dorpen als Baflo, 
Winsum, Sauwerd en Warffum gekeken. Door een ziekte is mijn vrouw in haar mobiliteit 
beperkt, dus we wilden graag in het centrum van een dorp wonen. De grote tuin wilden we 
ook graag behouden. Uiteindelijk hebben we voor Warffum gekozen omdat het dicht bij de 
Waddenzee ligt en omdat het een klein dorp met een kleine gemeenschap is. Het is 
overzichtelijk en je kent de meeste mensen. En de tien minuten die je extra in de trein zit ten 
opzichte van bijvoorbeeld Winsum maakt dan ook niet meer uit. 
 
Het is dus een flinke verbetering op het gebied van openbaar vervoer? 
‘Ja, absoluut. Ik woon nog deels in Amsterdam. In de winter ben ik ongeveer vier dagen daar 
en drie dagen hier. In de zomer ben ik nog vaker in Warffum. Enthousiast: ‘Ik kan nog om half 
tien ’s avonds beslissen om van Amsterdam naar Warffum te gaan. Dat is toch prachtig?’ Ook 
de details kloppen nu. Ik ben vanuit Warffum in 23 minuten in de stad. Voorheen waren we 
vanuit Driesum minimaal een uur kwijt om met het openbaar vervoer naar Groningen te 
komen. Nu de dienstregeling van Groningen naar Warffum ook nog is veranderd heb ik 
precies genoeg tijd om naar de markt te gaan en niet te lang te hoeven wachten op een trein 
terug. Lachend: ‘Ik had mijn route langs de kraampjes destijds zo geperfectioneerd dat ik 
binnen het half uur boodschappen kon halen, maar ideaal was het niet’. Nu vertrekt de trein 
een uur later na mijn aankomst. Zo kan ik eerst naar de markt en daarna nog een kopje koffie 
drinken op een terras.’ 
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Hoe bevalt het wonen in zowel Amsterdam als Warffum? 
‘Die afwisseling vind ik fantastisch. Ook in Amsterdam heb ik vrienden, ik ken de stad goed 
en er gebeurt altijd wat. Aan de andere kant vind ik het fijn om de rust en ruimte om me heen 
hebben. Dat waardeer ik ook het meest aan Warffum. Daarnaast is het een gemêleerd dorp 
waar de betrokkenheid onder mensen groot is. Dat is heel anders dan in Driesum. Daar 
woonden bijna geen mensen die van buiten het dorp kwamen. Je hoeft je in Warffum niet te 
schamen dat je hier niet geboren bent, maar evenmin voor het feit dat je Groninger bent.’  
 
En wat vindt u van de voorzieningen? 
‘Daarover ben ik zeer te spreken. Warffum is een dorp met veel verenigingen. Op sportgebied 
is er genoeg keuze. Er is een supermarkt die voorziet in de basisbehoeften. Voor de grotere 
boodschappen ga ik naar Uithuizen of Winsum. Die plaatsen zijn goed te bereiken met het 
openbaar vervoer. Ook de medische voorzieningen zijn uitzonderlijk goed. Kraamzorg, 
fysiotherapie en de huisarts zitten allemaal in een Gezondheidscentrum en we kunnen de 
medicijnen in het dorp ophalen.  
Over het onderwijs hoor ik ook goede verhalen. Een VWO-plus opleiding waar je in zowel 
Grieks als Latijn examen kunt doen, dat is toch wel bijzonder voor een dorpje met 2500 
inwoners. 
Alleen op het gebied van cultuur is er, behoudens het dansfestival Op Roakeldais niet heel 
veel te beleven. Maar dat hoeft voor mij ook niet, omdat ik ook nog in Amsterdam woon.’ 
 
Maakt het voor uw werk nog uit of u in Amsterdam of Warffum zit? 
‘Het wordt steeds minder belangrijk. Op dit moment ben ik hoofdredacteur van Schrijven 
Magazine en de bijbehorende website Schrijven Online. Verreweg het meeste gebeurt via 
internet. Laatst had ik bijvoorbeeld een interview via een chatprogramma van Facebook. Ook 
het beheren van de website kan van overal gebeuren. Af en toe heb ik nog wel afspraken, 
maar die kan ik mooi in Amsterdam plannen. 
Voor het werk van mijn vrouw Maaike Molhuysen, is internet ook heel belangrijk.’  
 
Krijgt u ook meer werk uit de regio nu u in Warffum woont? 
‘Ja, vooral uit de stad Groningen. Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van de 
Schrijversvakschool in Groningen. Dit is een vierjarige particuliere opleiding om creatief te 
leren schrijven. Het is de bedoeling dat je na de opleiding kunt debuteren als romanschrijver, 
dichter of toneelschrijver. Aan de Amsterdamse Schrijversvakschool gaf ik al les in essays en 
columns schrijven. Dit ga ik ook doen in Groningen. Daarnaast ben ik jurylid van de Stichting 
Uitverkiezing het Groninger Boek en betrokken bij het project ‘de Leeskamer’ van Van der 
Velde Boekhandel, een literaire boekenclub.’ 
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Mist u nog iets in Noord-Groningen? 
‘Het enige dat ik mis is een café-restaurant met een beetje cachet. Verder fiets je hier vaak 
tussen de auto’s. Het zou prettig zijn meer fietspaden te hebben. Ook denk ik dat de 
leefbaarheid vergroot zou worden als in elk dorp een speciaalzaak zou zitten. Dus niet overal 
een restaurant, maar één in een straal van vijftien kilometer. Dat biedt kansen voor deze 
regio. Eén goede viswinkel, één wijnwinkel, één boerenmarkt… dat zou heel mooi zijn. Maar 
goed, dat zijn details. Over het algemeen zijn mijn vrouw en ik hier zeer tevreden!’ 
 
 
 
 
 
 
  

Louis Stiller en Maaike Molhuysen 

Louis Stiller is hoofdredacteur van Schrijven Magazine en Schrijven Online en jurylid van de 
Stichting Uitverkiezing van het Groninger Boek. Ook is hij een van de initiatiefnemers van de 
Schrijversvakschool in Groningen.  

Maaike Molhuysen heeft een eigen bureau voor manuscriptbeoordeling en schrijfbegeleiding, 
‘de Lettervrouw’ geheten. Stiller en Molhuysen hebben vorig jaar samen voor de derde keer een 
nieuwe editie van het Handboek voor Schrijvers geschreven. Deze zesde editie is een grondige 
bewerking van de eerste editie die in 1996 door Stiller is geschreven en uitgegeven bij uitgeverij 
Augustus in Amsterdam. 
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