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Kalender laat zien dat bij Groningers
de provincie na aan het hart ligt
LOUIS VAN KELCKHOVEN

WINSCHOTEN Zo’n 450 mensen
woonden gistermiddag in de voor-
malige Tramwerkplaats aan de Ha-
ven in Winschoten de presentatie
bij van de vijfde Groninger Scheur-
kalender.

De presentatie van de Groninger
Scheurkalender, een initiatief van
Hent Hamming, wordt jaar na jaar
groter en feestelijker. Toch was Joop
Tervoort niet aanwezig in Winscho-
ten, evenmin als Annemarie Daal-
man en René Perdok. Hun foto’s
staan op de vijfde Groninger Scheur-
kalender, maar de organisatie had
een wat ongelukkige hand van foto’s
projecteren.

,,De bingo wil maar niet vallen’’,
aldus gastvrouw Merel Melief,
hoofdredacteur van tijdschrift
Noorderbreedte. Bij de vierde foto
was het raak. Pascal Teschner, wiens
nachtelijke foto van het Gasuniege-
bouw aan de ringweg in Stad staat
afgedrukt in de Groninger Scheurka-
lender 2020, was wel aanwezig om te
vertellen waarom zijn foto staat
voor wat hem in Groningen raakt.

Het eerste exemplaar van de vijf-
de Groninger Scheurkalender was
voor de burgemeester van de gastge-
meente Oldambt, Cora-Yfke Sikke-
ma. ,,Niet meer dan logisch dat de
vijfde Groninger Scheurkalender in
Oldambt wordt gepresenteerd’’, al-
dus Sikkema. ,,Oldambt is een prach-
tige gemeente waarin Stad en Om-

meland samenkomen.’’
Gistermiddag vertrok om tien

voor drie vanaf het hoofdstation in
Groningen een trein met 200 be-
trokken Groningers, inzenders voor
de Scheurkalender, naar Winscho-
ten. Nieuwsgierig naar het antwoord
op de vraag: staat mijn inzending er-
in?

Voor de kalender van 2020 zijn
1800 inzendingen binnengekomen.
Daarvan werden 320 door de jury ge-
selecteerd voor een plekje op de
scheurkalender. Zaterdagen en zon-
dagen zijn samengevoegd, zodat de
kalender nog door de brievenbus
past. Twaalf gepubliceerde foto’s
zijn voorzien van het Noorderlicht-
predicaat.

Na afloop van het officiële gedeel-

te krijgen de inzenders een gratis ka-
lender aangeboden. Het moment
om zelf te zien of de inzending ook
echt in de kalender staat.

Klaas Elzes (65) uit Groningen is
de koning te rijk. Voor het derde ach-
tereenvolgende jaar staat zijn bijdra-
ge afgedrukt in de kalender en in de
voormalige Tramwerkplaats gaat
zijn vuist in een overwinningsge-
baar de lucht in.

,,Vorig jaar stond ik er zelfs met
twee foto’s in’’, glundert Elzes. Zijn
foto van de Vismarkt in Groningen
op een ochtend na een feest siert 27
april. Voor Elzes zijn de scheurkalen-
ders bewaarexemplaren. ,,Ik leg er
eentje aan de kant om te bewaren en
koop een tweede die ik dan daadwer-
kelijk scheur.’’

Bij de presentatie van de Groninger Scheurkalender 2020 wordt duidelijk dat-ie Groningers beweegt. FOTO DUNCAN WIJTING


