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Vandaag in de abonneekrant

Voor verhuur als bedrijfsruimte

Sennema en Kwant kopen
Rabobank-pand Winsum
’Wisselwoningen
niet aan de rand
van Uithuizen’

e 48,

00

per
half jaar

UITHUIZEN - De wisselwoningen die in
Uithuizen worden neergezet in het kader van de versterkingsoperatie, moeten
in het dorp zelf en niet zoals gepland aan
de rand van Uithuizen worden gebouwd. Daarvoor pleit het Comité
Wisselwerking, waarin inwoners van Uithuizen zich hebben verenigd. De versterkingsoperatie in Het Hogeland begint, zoals gemeld, in Kantens, Zandeweer en Uithuizen. In die woningen kunnen
bewoners tijdelijk terecht als hun woning wordt versterkt of ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

WINSUM - Het pand waarin de
Rabobank in Winsum was gevestigd, is aangekocht door de
Winsumer ondernemers Dimitri Sennema en Wim Kwant. Zij
willen het pand zoveel mogelijk
in de huidige staat laten en de
prominente plek in het dorp
versterken.
De Rabobank wilde van het bankgebouw aan de Geert Reindersstraat af omdat het simpelweg te
groot geworden is. Mensen doen
hun bankzaken steeds meer digitaal, waardoor de bank het ook
met een veel kleinere vestiging af
kan. Onlangs is het pand te koop
aangeboden en aangekocht door
Dimitri Sennema en Wim Kwant.

Deze zeer actieve ondernemers
hebben hart voor het dorp Winsum. Een van de redenen van aankoop was de bijzondere en historische locatie van het pand. Op de
plek waar nu het bankgebouw
staat, stond namelijk ooit de westelijke Ripperdaborg. Het water
daar zou onderdeel geweest zijn
van het grachtenstelsel van de
borg.
,,De huidige bestemming is dienstverlening en het geheel gaat ook
binnen die bestemming te huur
aangeboden worden”, vertelt James Stenekes van makelaardij Stenekes uit Winsum. Hij heeft namens de eigenaren het verzoek gekregen om het pand te gaan verhuren. ,,Het betreft een zeer goed geoutilleerd pand met een krachtige

De Tirrel wordt zichtbaar

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

BEDUM - In Bedum is maandag
begonnen met het plaatsen van
de eerste modules voor het tijdelijk zorgcentrum. In totaal worden er 385 units geplaatst. In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen regelt het in de
Eemshaven gevestigde bedrijf
Jan Snel de realisatie van een
tijdelijk zorgcentrum. Na eerst
diverse scholen, woningen op eigen erf, woonwijken met ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Cultuurcentrum
Hogeland is gestart
NOORD-GRONINGEN - Cultuurcentrum Hogeland is begin deze
maand gestart met zijn activiteiten. Het gaat hier om een fusie van
de muziekscholen Hunsingo en Noordakkoord en theaterschool Wonderboom. De drie partijen gaan samen verder als Stichting Kunst- en
Cultuurcentrum Hogeland, kortweg Cultuurcentrum Hogeland. Inwoners van de gemeente Het Hogeland kunnen bij het centrum ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Werelderfgoedcentrum wordt
huiskamer waddengemeenschap
LAUWERSOOG - Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, dat bij de
haven van Lauwersoog wordt gebouwd, moet de huiskamer voor
de waddengemeenschap gaan
worden. Naast een ‘bezoekersbeleving gewijd aan het werelderfgoed Waddenzee’, dat zoals gemeld onder meer wordt ingevuld
door het zeehondentrum van
Pieterburen naar Lauwersoog te
verhuizen, moeten alle ...

Nieuwkomers voor
raad van Eemsdelta
DELFZIJL - De gemeenteraad van
Eemsdelta krijgt op woensdag 27
januari vijf nieuwe gezichten. Omdat er vijf wethouders uit de raad
zijn benoemd, dienen er vijf plekken opnieuw te worden ingevuld.
Drie raadszetels zullen bezet worden door ‘Lopsters’.
Bij Lokaal Belang maakten Annalies Usmany-Dallinga en Jan Menninga de overstap naar het college.
Hun opvolgers zijn Wim Hartlief
uit Loppersum en Fatih Youzfat uit
Delfzijl. Hartlief was normaal gesproken bij de eerste elf geëindigd,

ware het niet dat (dokter) John
Veldt met voorkeurstemmen werd
verkozen.
De plek van Meindert Joostens van
de ChristenUnie zal worden ingevuld door Harold Kol uit Delfzijl.
De VVD-zetel van Hans Ronde gaat
naar Frans Ozinga uit Stedum.
Aagtje Elderman-Star, voormalig
fractievoorzitter van het CDA in de
gemeenteraad van Loppersum
volgt Pier Prins in de raad op. Elderman is woonachtig in Garrelsweer.

Het Hogeland vindt gaswinning
bij Saaksum ongewenst

WINSUM - De bouw van De Tirrel in Winsum is eind vorig jaar van
start gegaan en inmiddels zijn de contouren van de multifunctionele
accommodatie al aardig zichtbaar. De start van de bouwwerkzaamheden is geruisloos voorbij gegaan. Een feestelijke starthandeling vond er niet plaats. De coronamaatregelen spelen daarbij
ongetwijfeld een rol, maar niet
ondenkbaar is dat de verantwoordelijke bestuurders weinig
trek hadden in een feestje. Er is
immers nogal wat te doen geweest over De Tirrel. De ...

Start bouw tijdelijk
zorgcentrum in Bedum

en markante uitstraling. Het is gelegen op een herkenbare, centrale
en in het oog springende locatie
voor het dorp en er is volop parkeergelegenheid op eigen terrein”,
aldus Stenekes. ,,Er zijn goede busen treinverbindingen op loopafstand te vinden en alle centrumvoorzieningen zijn op loopafstand
gelegen. Het geheel is gebouwd in
2004 en betreft circa 800 vierkante
meter ruimte, verdeeld over twee
verdiepingen, waarbij de bovenverdieping een verrassende verborgen ruimte bleek te zijn. Alle
voorzieningen voor kantoorgebruik zijn aanwezig. Alles aan het
pand straalt kwaliteit en exclusiviteit uit, ideaal geschikt voor een
bedrijf dat zich onderscheidend
wil profileren.”

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander
@noordpers.nl

 Het voormalige onderkomen van de Rabobank in Winsum wordt
verhuurd aan het bedrijfsleven.

Rietproef start in februari
LAUWERSOOG - De provincie
Groningen heeft bekend gemaakt dat op 15 februari wordt
gestart met de Rietproef Lauwersmeer.
Vanaf 1 februari worden door de
provincie pompen geplaatst en een
aantal tijdelijke vispassages aangelegd. In het afgelopen jaar kon
de Rietproef als gevolg van het

Kunstmarkt in
dorpshuis Adorp
ADORP - In het dorpshuis van
Adorp wordt op 29 en 30 mei een
kunstmarkt gehouden, uiteraard alleen als de coronaregels deze activiteit toestaan. Inwoners van
Adorp, Sauwerd en Wetsinge kunnen tijdens de markt kunst te koop
aanbieden. Op beide verkoopdagen
is er live-muziek. Mensen die op de
markt willen staan, kunnen zich
melden door een mail te sturen
naar jenlvanderlaan@home.nl.

weer niet doorgaan. De voorbereidingen waren toen wel getroffen
en er was ook een meetnet in werking gesteld, waardoor de provincie een evaluatie kon houden. Afgesproken werd om de proef een
jaar uit te stellen.
Bij de Rietproef wordt tijdelijk
een hoger waterpeil in het Lauwersmeer ingesteld, waardoor het leefgebied voor beschermde vogels als
de roerdomp zou worden verbeterd. Er wordt ook onderzocht of
door deze tijdelijke verhoging de
rietkragen in het gebied steviger
worden. Dat zou weer gunstig zijn
voor de vogelstand.
In 2017 gaf waterschap Noorderzijlvest een vergunning af voor een
tijdelijke verhoging van 40 centimeter. Hiertegen kwam verzet
van agrariërs, bewoners en recreatieondernemers uit het gebied,
die schade vreesden. Er diende
daarop een kort geding tegen
Noorderzijlvest, dat door de rechter werd af gewezen. Voor eventuele gedupeerden is er een schaderegeling ingesteld.

NOORD-GRONINGEN - Uit het
gasveld Saaksum-Oost, dat
deels in de gemeente Het Hogeland ligt, kan veel langer dan
verwacht gas worden gewonnen. De gemeente Het Hogeland laat in een advies aan het
ministerie weten dat men gaswinning, ook uit kleine velden,
in principe niet wenselijk vindt.

ligheid van onze inwoners te allen
tijde voorop”, aldus het college.
,,Wat we belangrijk vinden en
daarom expliciet benadrukken in
dit advies, is dat wanneer inwoners
toch te maken krijgen met negatieve gevolgen het wettelijk bewijsvermoeden ook voor schademeldingen door gaswinning uit kleine
gasvelden moet gelden, net zoals
dat bij schade door gaswinning uit

het Groningenveld het geval is. Immers, inwoners die zowel onder de
werking van het Groningenveld als
onder de werking van een andere
mijnbouwactiviteit in Groningen
wonen of werken hebben recht op
een fatsoenlijk schadeproces. Bewijslast voor eventuele schade
moet niet op hun schouders drukken, maar op de schouders van de
veroorzaker.”

Sinds 2000 wordt er gas gewonnen
uit het gasveld Saaksum-Oost. In
het winningsplan is opgenomen
dat de productie tot eind 2019 zou
duren, maar de NAM wil deze termijn verlengen. Door optimalisatie
van de productiefaciliteiten en
meer productie uit enkele putten
dan verwacht, kan de productieperiode volgens het gaswinningsbedrijf worden verlengd tot 2031. De
NAM verwacht er in totaal maximaal 2.873 miljoen kuub gas te
kunnen winnen.
Met het oog op aardbevingen en
bodemdaling wordt gaswinning op
die locatie door het Staatstoezicht
op de Mijnen ingedeeld in de laagste risicocategorie. Onderzoeksorganisatie TNO geeft daarbij aan
dat de nog te verwachten bodemdaling minder dan twee centimeter zal zijn. Volgens deskundigen
valt bij een bodemdaling van minder dan 10 centimeter geen schade
aan gebouwen te verwachten.
De gemeente Het Hogeland benadrukt in een advies aan het ministerie dat men gaswinning, ook uit
kleine velden, in principe niet
wenselijk vindt. Bovendien stelt de
gemeente dat negatieve gevolgen
van gaswinning nooit geheel zijn
uit te sluiten. ,,Daarbij staat de vei-

Nieuwe gemeente
Eemsdelta bekent kleur

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Speciale aanhangwagen
voor hovenier uit Warffum
WARFFUM/WINSUM - Harm
Wolters, eigenaar van Hoveniersbedrijf HW uit Warffum,
heeft deze week een speciaal
gemaakte aanhangwagen op afspraak afgehaald bij Fokke
Meijer van Handelsonderneming F. Meijer in Winsum.

I Terra Winsum houdt volgende week wel een open dag, maar in verband met corona gaat het ditmaal digitaal.

Zowel Handelsonderneming F.
Meijer als Hoveniersbedrijf HW is
een vrij jong bedrijf. Sinds een
jaar of drie timmeren beide bedrijven, die elkaar voor deze gelegenheid hebben gevonden, aan de
weg.
Fokke Meijer runt zijn bedrijf met
veel plezier en hart voor de zaak,
naast een baan van vier dagen per
week. Ook Harm Wolters is een betrokken ondernemer, die naast
zijn baan met passie voor het hovenierswerk bij klanten in de hele
provincie aan het werk gaat. Wolters heeft hart voor de klus en
werkt altijd in uitstekend overleg
met alle belanghebbenden aan een

project.

Mijlpaal
Voor beide bedrijven was de samenwerking een mijlpaal in hun
nog jonge bestaan. Voor Fokke
Meijer was het de duurste aanhanger die hij tot nu heeft afgeleverd
en de eerste die hij zelf bij de
RDW op naam heeft gesteld. Hij is
sinds kort namelijk ook RDW erkend. Hij heeft een ruim assortiment aanhangers van klein tot
groot. Voor Harm Wolters is het de
grootste en meest volledige aanhanger tot nu toe.
De Brian James-trailer is een kiepkar en voorzien van allerlei opties
die van pas komen in het hoveniersbedrijf. Zo is er extra verlichting, bestaat de verlichting uit
LED-lampen, zijn er rondom extra
haken en ogen aangebracht, is een
mooie bestickering aangebracht
en zijn er rijplaten bij geleverd.
Kortom. een aanhangwagen met
alles er op en er aan die deze week
kant en klaar is afgeleverd.

Open dag Terra Winsum
dit jaar in online variant
WINSUM - Terra Winsum zal
woensdag een open dag organiseren waarbij leerlingen uit
groep acht kunnen kennismaken met het vmbo-groen, het
Groene Lyceum en de afdeling
Praktijkonderwijs. Dit jaar gaat
dat anders dan normaal: de
open dag vindt plaats in digitale vorm.

lijk live vragen te stellen. De bijeenkomsten duren ongeveer 45 minuten. Je moet je van tevoren aanmelden. Daarnaast hebben we tijdens deze dag ook allerlei leuke live-workshops. Het is echt een heel
leuk, weliswaar online, programma”, legt Wolters uit.

Vmbo-groen

Door drie live-bijeenkomsten informeren we de leerlingen en ouders. We hopen hen op deze manier een mooi kijkje in onze school
te bieden”, vertelt PR-coördinator
Jelte Wolters van Terra Winsum.

Bij Terra Winsum kunnen leerlingen naar het vmbo-groen. ,,Dit is
een veelzijdige opleiding”, aldus
Wolters. ,,Leerlingen kunnen binnen het vmbo-groen verschillende
leerwegen volgen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg. We bieden ook de mogelijkheid voor leerwegondersteunend
onderwijs. Alle vragen over het
vmbo-groen en leerwegondersteunend onderwijs kunnen gesteld
worden tijdens de online open
dag.”

Filmpjes

Het Groene Lyceum

Leerlingen, ouders, opa’s, oma’s én
andere belangstellenden kunnen
de live-bijeenkomsten bijwonen.
,,We hebben bijeenkomsten om
15.00 en 19.00 uur voor vmbogroen en het Groene Lyceum. Om
17.00 uur hebben we een online
bijeenkomst over Praktijkonderwijs. Meerdere docenten en leerlingen laten we aan het woord, er
zijn filmpjes te zien en het is moge-

Daarnaast is er het Groene Lyceum bij Terra Winsum. ,,Dit is
een leerroute voor leerlingen die
een tl/havo-, havo- of havo/vwo-niveau hebben én ook graag praktisch bezig zijn”, zegt Wolters.
,,Wij noemen hen ook wel de ‘slimme doeners’. Het Groene Lyceum
wordt in zes of vijf jaar afgerond.
Op het Groene Lyceum wordt veel
aandacht besteed aan praktische

,,Door de huidige coronamaatregelen kunnen we de leerlingen en
hun ouders of verzorgers dit jaar
tijdens de open dag helaas niet fysiek ontvangen op onze school.
Daarom hebben we een online variant bedacht.

Boukje Keizer start
als budgetcoach
UITHUIZEN - Boukje Keizer
uit Uithuizen is sinds september, naast haar baan in loondienst, begonnen als budgetcoach. Ze werkt daarbij onder
de naam Bewustbudget.
Wat doet nu eigenlijk een budgetcoach? ,,Ik zorg voor rust in de administratie en de financiën. Iemand die geen overzicht heeft in
de financiën ervaart vaak stress,
maakt zich zorgen of een rekening
betaald kan worden en hoopt dat
de wasmachine niet stuk gaat. Hoe
fijn zou het zijn als je een helder
overzicht hebt van je financiën en
daardoor rust ervaart. Daarbij
helpt een geordende administratie
ook, zodat je snel iets terug kunt
vinden mocht dat nodig zijn”, legt
ze uit.
Daarnaast maakt het niet uit wat
voor inkomen er is. Keizer: ,,Daar
ontstaat nog weleens verwarring
over. Iemand die netto per maand
2500 euro ontvangt, kan er wel
eens slechter voor staan dan iemand die het minimumloon ontvangt. Zolang iemand geen overzicht heeft, is er winst te behalen.

Iedereen is dan ook welkom bij
mij.”
Daarnaast probeert ze de gedachtengang anders te krijgen door
middel van coaching. Hierbij gaat
het erom dat men anders tegen
dingen aan gaat kijken. ,,Je komt
niet uit met je geld omdat je teveel
uitgeeft aan bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. Daarnaast zit
je al jaren bij dezelfde internetprovider en zorgverzekeraar omdat je geen zin hebt aan al dat gedoe om over te stappen. Ik leer je
hoe je hier anders mee om kunt
gaan om toch die stap te maken
om te switchen zodat je weer goedkoper uit bent elke maand.”
Zoals op haar website www.bewustbudget.nl te lezen is, heeft ze
het zelf ook met minder moeten
doen. ,,Maar door bepaalde keuzes
te maken, kun je wèl die dingen
doen waar je blij van wordt; uit
eten, naar de film gaan, andere auto of vakantie. Noem maar op.”
Wie ook financiële rust wil, kan
vrijblijvend contact met Keizer opnemen. Haar gegevens zijn in de
advertentie elders in deze krant te
vinden.

Provincie neemt deel aan
het Schone Lucht Akkoord
NOORD-GRONINGEN - De provincie Groningen neemt deel
aan het Schone Lucht Akkoord.
In dit akkoord maken provincies, gemeenten en het Rijk afspraken over acties en maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren.
Deze acties moeten in 2030 leiden
tot 50 procent gezondheidswinst
ten opzichte van 2016 waardoor
mensen in Nederland gemiddeld
vier maanden langer leven, meldt
de provincie. De provincie heeft
maart vorig jaar besloten om het
akkoord te ondertekenen. Het officiële tekenmoment zou afgelopen
zomer plaatsvinden in Den Haag,
maar werd in verband met het coronavirus uitgesteld. Gisteren, tijdens het online gehouden Schone
Lucht Jaarcongres, verwelkomde
staatssecretaris Van Veldhoven de
nieuwe leden van het Schone
Lucht Akkoord alsnog, waaronder
de provincie Groningen.
Gedeputeerde Van Dekken: ,,In de
provincie Groningen hebben we,

ten opzichte van andere provincies, relatief schone lucht. Op veel
plekken voldoen we al aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie die in het
Schone Lucht Akkoord worden nagestreefd. Dat willen we zo houden. Ik ben ook trots op het feit dat
onze hoofdstad Groningen onlangs
tot gezondste stad van Nederland
is uitgeroepen.” De afspraken en
ambities uit het Schone Lucht Akkoord passen goed bij de ambities
van de provincie Groningen om de
uitstoot, hinder en overlast in de
brede zin te verminderen. Maar
ook sluiten de afspraken aan op de
ambities die de provincie heeft op
het gebied van samenwerking, vergroening van de industrie en de
ontwikkeling en uitvoering van
duurzame en innovatieve technieken in bijvoorbeeld duurzame
energie.Meerwaarde van deelname aan het Schone Lucht Akkoord
voor de provincie Groningen zit onder andere in deelname aan een
aantal pilots, kennisdeling en de
verbinding tussen luchtkwaliteit
en maatschappelijke opgaves.

en studievaardigheden, zoals slim
studeren, samenwerken, plannen,
onderzoeken en managen. Daarnaast doet de leerling veel praktijkervaring op tijdens verschillende stageperiodes. Aan het einde
hebben leerlingen een vmbo-diploma én mbo-diploma niveau 4 op
zak en daarmee dus een startbewijs voor het hbo.”

Praktijkonderwijs
Op de locatie Onderdendamsterweg 43a kunnen leerlingen naar
het Praktijkonderwijs. ,,Dit is voor
leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben en graag zoveel mogelijk praktijkgericht leren. Er
zijn verschillende richtingen waar
uit gekozen kan worden. Samen
met docenten wordt er volop gekeken wat de talenten zijn van de
leerling.”
Aanmelden voor de live-sessies
kan via winsum.voterra.nl.

I Fokke Meijer en Harm Wolters (rechts) poseren voor de speciale
aanhangwagen.,

Arjen Robben onderstreept
belang van klimaatadaptatie
BEDUM - De uit Bedum afkomstige topvoetballer Arjen
Robben is een van de deelnemers aan de (inter)nationale
Klimaatadaptatieweek Groningen, die van dinsdag 19 tot en
met maandag 25 januari gehouden wordt.
Robben geeft in een promovideo
aan waarom hij klimaatadaptatie
belangrijk vindt. Daarnaast neemt
hij deel aan het Global Youth Action event op vrijdag 22 januari van
14.15 tot 15.15 uur. Dit doet hij samen met Ban Ki-moon, voormalig
voorzitter van de Verenigde Naties, en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en
Waterstaat. Dit event is gratis en
online te volgen via klimaatadaptatiegroningen.nl.
Op de vraag waarom Arjen Robben het zo belangrijk vindt om stil
te staan bij ons veranderende klimaat zegt hij op de website klimaatadaptatiegroningen.nl
het
volgende: ,,Het is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw:
ons klimaat verandert. We merken
het allemaal, ook ik. Het is belangrijk dat we met elkaar bouwen aan
een veilige, leefbare en gezonde
toekomst, zodat volgende generaties, en ook mijn kinderen, gezond
opgroeien. Ik vind het belangrijk
om het gezondheidsaspect te benadrukken en het daar met elkaar
over te hebben.”
Meer dan een miljoen jongeren uit
115 landen is gevraagd om mee te
denken aan een wereldwijde oproep tot actie en dit is gebundeld
in de actie-agenda Global Youth

Call to Action. Vrijdag 22 januari
komen jongeren van over de hele
wereld online samen in Groningen
om die actie te onderstrepen en
met elkaar te praten over hoe de
agenda omgezet kan worden in daden. Dit doen ze samen met diverse besluitvormers en jonge leiders.
Onderdeel van het programma is
het Global Youth Action event met
onder anderen Arjen Robben,
voormalig voorzitter van de Verenigde Naties Ban Ki-moon en minister Cora van Nieuwenhuizen.
Samen praten ze over welke stappen nodig zijn om de actie-agenda
daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Vervolgens wordt deze agenda op maandag 25 januari, tijdens
een online bijeenkomst, aangeboden aan wereldleiders.

Geen zaalkorfbal
NOORD-GRONINGEN - In alle
klassen onder de Korfbal League
zal dit seizoen geen zaalcompetitie
plaatsvinden. Dat is de conclusie
na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond, waarin duidelijk werd dat de huidige lockdown wordt verlengd.
Door dit besluit is een verantwoorde start van de zaalcompetitie op 6
februari -het laatst mogelijke moment in de eind oktober door de
landelijke korfbalbond KNKV opgestelde routekaart- niet meer mogelijk. Het niet doorgaan van de
zaalcompetitie in alle klassen onder de Korfbal League heeft gevolgen voor alle korfbalverenigingen,
waaronder DWA/ARGO.
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NLdoet uitgesteld
NOORD-GRONINGEN - Het Oranje Fonds heeft een
streep gezet door de komende editie van NLdoet, de
grootste vrijwilligersactie van het land. De oorzaak is uiteraard corona.
Gezien de huidige coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown vindt het Fonds het niet verantwoord
om de grootste vrijwilligersactie van Nederland door te
laten gaan op 12 en 13 maart. NLdoet wordt daarom verplaatst naar het weekend van 28 en 29 mei.
Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: ,,Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen die we al genomen hebben, laat
de huidige situatie het niet toe om NLdoet in maart
plaats te laten vinden. Klussen konden alleen aangemeld worden als ze voldeden aan de geldende coronamaatregelen. We hebben alle deelnemende organisaties
hierover geïnformeerd en opgeroepen om activiteiten
buiten te organiseren. Ook hebben we een extra bedrag
beschikbaar gesteld om beschermende middelen als
mondkapjes aan te schaffen. Desondanks komt maart
echt te vroeg. Daarom verplaatsen we NLdoet naar het
laatste weekend van mei. We hopen dat er dan, op anderhalve meter afstand, meer mogelijk is, maar monitoren de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfsprekend nauwlettend.”
De duizenden sociale organisaties die meedoen zijn erg
afhankelijk van NLdoet. Daarom kiest het Oranje Fonds
ervoor om de vrijwilligersactie te verzetten en niet af te
gelasten.

Bespeling carillon in Middelstum
MIDDELSTUM - Henk Veldman zal zondag het Hemony carillon in de Hippolytuskerk van
Middelstum bespelen. Dat doet
hij deze keer op een ander tijdstip dan gebruikelijk, namelijk
van 16.00 tot 17.00 uur.

Adverteren doet verkopen

Concerten bezoeken is nog steeds
niet mogelijk. Luisteren naar een
live-bespeling van een carillon kan
echter wel want er is genoeg ruimte rond de Hippolytuskerk. Henk
Veldman heeft dan ook graag gehoor gegeven aan het verzoek van
de Commissie Hemony Beiaard
Middelstum om een keer extra te
spelen.
Wintermuziek is deze keer het thema, de beiaardier heeft een zeer
afwisselend programma gekozen:
zeer bekend (Vivaldi), treurig (Val-

se Triste van Jean Sibelius), maar
ook, voor het geval er ijs op de
gracht ligt, de Skaterwaltz van Emile Waldteufel en om weer warm te
worden een tango (Presentania van
Astor Piazolla).
De muziek nodigt uit een dansje te
maken en dat is best mogelijk in
het Asingapark, aldus de commissie.
Het bekende winterconcert van Vivaldi verbeeldt de winterse gezelligheid van het schaatsen, de koude wind, het uitglijden en de
sneeuwpret. Voor de huiselijke
warmte heeft Veldman een keuze

gemaakt uit de bundel Salonmuziek die Bernard Winsemius ooit
voor beiaard bewerkt heeft, met
als onderschrift ‘Muziek voor balzaal en salon’. Het zijn zwierige
dansen in vrolijke driedelige maatsoorten, die met name aan het eind
van de 19de eeuw veelvuldig werden gecomponeerd om in de behoefte van danszalen te voorzien.
De toren blijft vanwege corona
voorlopig gesloten. Voor het laatste nieuws en het volledige programma kan men terecht op de
website
www.carillonmiddelstum.nl.

Weer geen
promotie
en degradatie
volleyballers
NOORD-GRONINGEN - In
reactie op de verlenging van de
huidige coronamaatregelen,
heeft de volleybalbond geconcludeerd dat het uitspelen van
de competitie ‘helaas onmogelijk’ blijft. Er wordt daarom
voor het tweede seizoen op rij
geen promotie en degradatie
toegepast.
De verlenging van de lockdown
houdt volgens de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond) in dat het
dit seizoen niet meer mogelijk is
om een competitie uit te spelen.
Ook een halve competitie acht
men onhaalbaar. De bond gaat
daarom ook niet over op promotie
en degradatie. Ook vorig seizoen
besloot de volleybalbond als gevolg van corona geen gedwongen
promotie en degradatie toe te passen. Op curieuze wijze wist DIO
Bedum daardoor degradatie uit de
Topdivisie te voorkomen.

I Henk Veldman brengt zondag onder andere zwierige dansmuziek
op het Hemonycarillon ten gehore.
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TOYOTA

lanceert de Mirai
Toyota heeft de nieuwe generatie van de Mirai gepresenteerd.
De waterstof elektrische auto
biedt een grotere actieradius
tot 650 kilometer, meer rijdynamiek, heeft de uitstraling
van een stijlvolle coupé en is
leverbaar vanaf 65.995 euro.
De enige uitstoot is waterdamp
en tanken kost slechts enkele
minuten, net als bij een traditionele benzine- en dieselauto.
Toyota’s revolutionaire waterstofauto arriveert in maart in
Nederland.
Toyota begon al in 1992 met de
ontwikkeling van zijn eerste
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, oftewel een waterstof elektrische auto). Alle ontwikkelingen sindsdien resulteerden in
2014 in de succesvolle introductie van de Toyota Mirai, ’s werelds eerste waterstofauto op
de markt die als zodanig ontworpen was.
De nieuwe generatie Toyota
Mirai brengt FCEV-technologie
op een nog hoger plan. Daarbij
is de emotionele aantrekkingskracht een stuk groter, onder
meer door een dynamische en
eigentijdse styling en meer rijdynamiek. Verder is het brandstofcelsysteem grondig aange-

De nieuwe
Toyota Mirai
komt in maart
naar Nederland.

I

Prijs voor OPEL Mokka-e
De Opel Mokka-e heeft de Connected Car Award 2020 gewonnen. De nieuwe 100 procent
elektrische Mokka-e is door de
lezers en bezoekers van Auto
Bild en Computer Bild gekozen
tot winnaar in de categorie van
compacte auto’s.
,,Met de nieuwe Opel Mokka-e
kunnen we onze klanten het
volledige plaatje bieden”, vertelt Opel-topman Marcus Lott,
,,Met het digitale Pure Panel
krijgen bestuurders via twee
widescreens alle informatie die
ze nodig hebben. Topinfotainment met connectiviteit van
topklasse. De systemen zijn gebruiksvriendelijk en met de
diensten van Opel Connect
wordt rijden nog relaxter.”
De nieuwe Mokka verbindt en
vermaakt zijn bestuurder en
passagiers op perfecte wijze.
Het infotainment is inclusief
Multimedia Radio en Multimedia Navi systemen met een 7,0inch touchscreen in kleur of
het toonaangevende Multimedia Navi Pro systeem met een

10,0-inch touchscreen in kleur
en hoge resolutie. De schermen
zijn geïntegreerd in het nieuwe
Pure Panel en zijn op de bestuurder gericht. Het display
van het Driver Info Centre is
12-inch groot. De bestuurder
en zijn passagier kunnen hun

smartphone in het hiervoor bestemde opbergvak in de middenconsole plaatsen waar daarvoor geschikte smartphones
draadloos kunnen worden opgeladen. Als extra biedt Opel
de functie Connect Live Navigatie.

I

RENAULT vernieuwt Talisman
I

De Opel Mokka-e.

Feestje voor NISSAN LEAF
De Nissan LEAF viert dit jaar
zijn 10-jarig jubileum. ’s Werelds eerste in massa geproduceerde volledig elektrische auto viert zijn verjaardag op het
moment dat Europa inmiddels
meer dan 180.000 tevreden
LEAF-rijders telt.
Door in een LEAF te rijden,
hebben zij samen weten te
voorkomen dat 2,5 miljoen ton
CO2 extra in de lucht kwam.
De afstand die ze hierbij afgelegd hebben, is voldoende om
maar liefst 400.000 keer rond

de aarde te rijden.
De Nissan LEAF heeft de
grootste en trouwste community van elektrische rijders wereldwijd terwijl zijn batterijcapaciteit, prestaties en efficiency in de loop der tijd alsmaar
verder verbeterden. Sinds zijn
debuut hebben eigenaren gezamenlijk meer dan 16 miljard
schone kilometers afgelegd. Dit
aantal heeft een significante
bijdrage geleverd aan Nissans
missie voor een schonere en
duurzamere toekomst.
De Nissan LEAF is uitgerust

I Europa telt inmiddels ruim 180.000 tevreden Nissan LEAF-rijders.

met een ‘zero emission’-aandrijflijn en biedt een volledig
elektrische rijervaring. Met
zijn instant koppel en vermogen accelereert de LEAF in
slechts 6,9 seconden van 0 naar
100 kilometer per uur. Gemiddeld gezien kan de LEAF jaarlijks 744 kWh aan schone energie opwekken bij een jaarkilometrage van 18.000. Dat is genoeg om een smartphone 372
jaar lang van stroom te voorzien.
Om het 10-jarig bestaan van de
LEAF niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, zorgen Nissan
en de UEFA Champions
League (UCL) ongetwijfeld
voor extra opwinding bij enkele gelukkige LEAF-eigenaren
die de kans krijgen om de
UCL-trofee thuis te ontvangen
en te genieten van een virtuele
uitwisseling met UEFA-ambassadeurs onder wie legendarische voetballers als voormalig
Oranje-international Clarence
Seedorf. ,,Terwijl de vraag
naar Electric Vehicles, EV’s, en
de behoefte om ze in ons dagelijks leven te integreren, toeneemt, blijft Nissan zich inzetten om geavanceerde elektrische modellen die ontwikkelen. Auto’s waarmee eigenaren
zich meer verbonden voelen
met de gaande EV-revolutie”,
aldus de autoproducent.

SEAT Business Intense
Seat heeft Business Intenseversies voor de nieuwe Leon en
Leon Sportstourer in Style- en
FR-trim geïntroduceerd.
Business Intense staat bij Seat
altijd voor een combinatie van
een zeer complete standaarduitrusting met veel digitale features tegen een beperkte meerprijs. Het voordeel bij een
Leon in Business Intense-trim
loopt op tot maximaal 3.160 euro.
Tot dit jaar waren de nieuwe

De Renault Talisman kan met diverse nieuwe motoren worden geleverd.

Seat Leon 5-deurs en Sportstourer uitsluitend leverbaar in
de Launch Edition-uitvoeringen. Die maken in het nieuwe
jaar plaats voor het reguliere
Leon-gamma, inclusief twee
aantrekkelijke en zeer complete Business Intense-versies.
De Leon en Leon Sportstourer
zijn er om te beginnen als Style
Business Intense. Bovenop alle
pluspunten van de Style, met
onder meer coming/leaving home verlichting, smartphone-in-

tegratie, 3-zone airconditioning, led-interieurverlichting,
beschikt de Style Business Intense over vele extra’s, waarbij
digitalisering een belangrijke
rol speelt. Standaard zijn onder
andere de virtual cockpit (naar
eigen wens instelbaar digitaal
instrumentenpaneel), het navigatie-, radio- en mediasysteem
met 10 inch touchscreen en
Seat Connect online infotainment. De Spaanse autoproducent verwacht veel van de actiemodellen.

Renault heeft het aanbod van
de Talisman en Talisman Estate geheel vernieuwd. Beide
carrosserievarianten zijn nu leverbaar als aantrekkelijke en
rijk uitgeruste Business-uitvoeringen in combinatie met efficiënte benzine- of dieselmotoren.
Het vernieuwde motorengamma van de Renault Talisman
en Talisman Estate wordt gevormd door de TCe 140 GPF
en TCe 160 GPF benzinemotoren en de Blue dCi 160 en Blue
dCi 190 dieselmotoren. Daarbij
is alleen de TCe 140 gekoppeld
aan een handbediende versnellingsbak. De overige motorvarianten worden standaard gele-

verd in combinatie met de automatische EDC-transmissie.
Het aanbod van de Renault Talisman en Talisman Estate begint bij de uitvoering Business
Zen. Deze versie biedt een aantrekkelijke prijsstelling in combinatie met een rijke standaarduitrusting, met onder andere het Easy Link multimedia- en navigatiesysteem, LEDverlichting voor en achter, 17
inch lichtmetalen wielen en
zwart stoffen bekleding.
Na de Business Zen volgt de
Business Intens. Die voegt een
virtual cockpit aan de uitrusting toe, evenals een groter
touschreen voor het multimedia- en navigatiesysteem en diverse geavanceerde rijhulpsys-

temen, waaronder Active
Emergency Breaking System.
Vierwielbesturing is voor de
Business Intens optioneel leverbaar in combinatie met Electronic Damper Control en 19 inch
lichtmetalen wielen.
De topuitvoering in het aanbod
is de Business Initiale Paris.
Deze exclusieve versie combineert de uitrusting van de Business Intens met een head-up
display, meervoudig elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel inclusief verwarming en massagefunctie, zwart nappa-lederen
bekleding, Bose audiosysteem,
specifieke 19 inch Initiale Paris
lichtmetalen wielen en standaard 4CONTROL met Electronic Damper Control.

Vlaggenschip van MITSUBISHI

I

De plug-in hybride SUV is het
technologische vlaggenschip
van het merk in Europa en gebaseerd op de vernieuwde
Eclipse Cross met een krachtiger ontwerp, verbeterd interieur en toegenomen bagageruimte. De Eclipse Cross
PHEV maakt gebruik van de
beproefde Twin Motor 4WDaandrijftechniek van Mitsubis-

hi Motors, goed voor een elektrische range van 45 kilometer,
een CO2-emissie van 46 gram
per kilometer, 1500 kilogram
trekgewicht en toonaangevende 4WD-kwaliteiten.
De Mitsubishi Eclipse Cross zet
het PHEV-succes in Europa
voort, dat een handelsmerk
van Mitsubishi Motors is geworden. De SUV maakt gebruik van hetzelfde aandrijfprincipe als de Mitsubishi Outlander PHEV, die sinds de introductie in 2013 is uitgegroeid

HYUNDAI
Tucson ook
als N Line
Van de gloednieuwe Hyundai
Tucson komt er ook een N
Line-uitvoering. Deze extra
sportieve versie valt op door
zijn krachtige looks, zeer rijke
en sportieve uitrusting en dynamische rijkwaliteiten.
Het nieuwe model combineert
het futuristische design, het
comfort en de geavanceerde
connectiviteit van de gloednieuwe Tucson met de onderscheidende en dynamische styling die we kennen van andere
Hyundai-modellen in N Lineuitvoering.
Bovendien voegt de Tucson N
Line nog meer dynamiek toe
aan het toch al sportieve uiterlijk van de nieuwe SUV en
krijgt de nieuwkomer diverse
onderscheidende designdetails
die geïnspireerd zijn op het
high-performance N-label van
Hyundai. De nieuwe Tucson is
het zevende model binnen het
Hyundai-gamma dat een sportieve N Line-uitvoering krijgt.
Eerder al kregen de i10, i20,
i30, i30 Wagon, i30 Fastback en
Kona deze sportieve outfit.

De

De Eclipse Cross PHEV is het vlaggenschip van Mitsubishi.

Mitsubishi Motors start in het
voorjaar met de levering van
de Mitsubishi Eclipse Cross
PHEV.

pakt. Hierbij hebben een slimmere behuizing, meer vermogen, een betere efficiency en
meer ruimte voor de opslag
van waterstof geresulteerd in
een grotere actieradius van ongeveer 650 kilometer, een toename van 30 procent in vergelijking tot de eerste generatie
Toyota Mirai. Hiermee is de
ruime 4-deurs sedan ideaal
voor het afleggen van grote afstanden zonder schadelijke
emissies.
De Toyota Mirai is gebaseerd
op het nieuwe modulaire GA-Lplatform met achterwielaandrijving. Dit platform is ook bekend van de Lexus LS, de Mirai heeft echter net wat kleinere proporties. De brandstofcel
is verder naar voren verplaatst,
bij het motorcompartiment,
wat ervoor heeft gezorgd dat
het interieur van de Mirai nog
ruimer is geworden in vergelijking tot zijn voorganger en
waarbij de passagiers op de
achterbank over nog meer
beenruimte beschikken. Verder heeft de nieuwe plaatsing
een positief effect gehad op de
balans van het chassis. Nog belangrijker is dat hierdoor drie
in plaats van de huidige twee
waterstoftanks konden worden
geïntegreerd. Mede hierdoor
werd de actieradius een stuk
groter.
De vernieuwde luchtinlaat
geeft minder drukverlies en
bevat geluidsabsorberend materiaal zodat het interieur nog
stiller geworden is. De uitlaat
maakt gebruik van een harspijp en is zo ontworpen dat een
grote hoeveelheid lucht en water kan worden afgevoerd; een
geluiddemper met een grotere
capaciteit draagt hierbij bij
aan een stiller passagierscompartiment. Het complete luchtsysteem is bijna 30 procent
compacter dan in de huidige
Mirai en weegt ruim een derde
(34,4 procent) minder.
De nieuwe Mirai is uitgerust
met een kleine lithium-ionhoogspanningsbatterij in plaats
van het nikkel-metaalhydridetype van de eerste generatie.
Dit om onder meer remenergie
terug op te vangen en te hergebruiken. Hoewel deze kleiner
is, heeft hij een hogere energiedichtheid wat een hogere
output en superieure milieuprestaties oplevert.
Het GA-L-platform met achterwielaandrijving van de nieuwe
Mirai heeft geresulteerd in
meerdere fundamentele voordelen, zoals een lager zwaartepunt en een aanzienlijk grotere
stijfheid van de carrosserie.
Die hebben stuk voor stuk bijgedragen aan de verhoogde rijdynamiek.

tot de bestverkochte plug-in
hybride in Europa.
Na de Outlander PHEV profiteert ook de nieuwe Eclipse
Cross PHEV van ruim vijftig
jaar onderzoek naar elektromobiliteit door Mitsubishi Motors
Corporation. Het in eigen huis
ontwikkelde Twin Motor 4WDaandrijfsysteem is gebaseerd
op een EV-architectuur, waarbij de voor- en achteras permanent worden aangedreven door
een separate elektromotor met
een vermogen van respectievelijk 82 en 95 pk.

AUTO
Koerier
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EEN BETROUWBARE OCCASION KOOPT U BIJ
UW VERTOUWDE
REGIONALE AUTOBEDRIJF!
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Jong en oud op zoek naar
Happy Stones in Winsum
WINSUM - Steeds meer Winsumers gaan in hun dorp op
zoek naar verstopte Happy Stones of gaan zelf aan de slag
met het beschilderen van steentjes. Initiatiefnemers zijn
Arlette Blok, Janny Timmer en Jan Bijsterveld.
Het idee komt uit Amerika en is
momenteel op Terschelling een rage. Op het waddeneiland is jong en
oud in de ban van de kleurrijke en
vrolijke steentjes. Na het verven

I

en lakken worden ze overal en nergens neergelegd, zodat anderen ze
kunnen vinden. De makers van de
kleine kleurrijke kunstwerkjes willen vinders een ‘geluksmomentje’

Een voorbeeld van zogenaamde Happy Stones.

Adverteren
doet verkopen

GemeenteBelangen: ’Communicatie over Diftar moet veel beter’
NOORD-GRONINGEN - De fractie
van GemeenteBelangen Het Hogeland heeft het college van burgemeester en wethouders opgeroepen
om over de invoering van het Diftarsysteem bij het ophalen van de afvalcontainers nogmaals en breder te
communiceren. GemeenteBelangen
is de afgelopen weken namelijk overstelpt met reacties over de invoering
van Diftar.
Raadslid Gerke Kersaan heeft hierop
schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hij merkt dat door de wijze van communiceren door de gemeente veel ondui-

delijkheid blijft bestaan over de nieuwe
manier van afvalinzamelen in de gemeente.
,,Er wordt bijvoorbeeld geen afvalkalender meer op papier verstrekt. Daardoor
worden veel inwoners verrast door het
feit dat hun afval op een andere dag
wordt opgehaald dan voorheen het geval
was. Weliswaar kon in de afvalkrant, die
ook niet iedereen heeft gekregen, worden
gelezen dat de kalender zelf geprint kan
worden en anders ook opgevraagd kan
worden bij de gemeente, maar dat is vele
inwoners ontgaan. Wij vinden het belangrijk om de burgers te blijven informeren
over een nieuw systeem. Dit vergt meer
communicatie dan een eenmalige actie”,

aldus Kersaan
,,In de gewraakte afvalkrant is bovendien
opgenomen dat ook voor de groene container kosten per kilo en per lediging in
rekening worden gebracht’’, gaat Kersaan
verder. ,,Dat is feitelijk onjuist. Het gebruik van de groene container brengt
juist geen kosten met zich mee! Dit is later in het gemeentenieuws weliswaar gecorrigeerd, maar wie merkt dat op?”
Een doorn in het oog van GemeenteBelangen is verder het ontbreken van het digitaal aanvragen van vrijstelling. ,,Voor
de minima is naast de vrijstelling van het
vaste recht, op initiatief van onze fractie,
ook bij het variabele deel tot een bedrag

van 115 euro vrijgesteld. Op de website
van de gemeente ontbreekt de informatie
over de vrijstellingsmogelijkheden in
2021. Er is alleen informatie te vinden
over de oude situatie van 2020. Juist voor
inwoners die het al moeilijk hebben, zorgt
dit voor nog meer verwarring en onrust.”
GemeenteBelangen heeft schriftelijke
vragen gesteld aan het college in de hoop
dat de communicatie over de invoering
van Diftar, voor velen toch een nieuw systeem, beter en eenduidiger onder de aandacht van de inwoners wordt gebracht. De
partij roept het college op om niet alleen
de eigen social media en het gemeentenieuws te gebruiken, maar hier veel breder over te communiceren.

bezorgen. Degene die een steentje
vindt kan deze voor altijd bewaren. ,,Minstens zo leuk is het om de
steentjes weer weg te leggen zodat
een ander weer een geluksmomentje beleeft”, zeggen Arlette
Blok, Janny Timmer en Jan Bijsterveld. Zij kwamen tijdens hun vakantie op Terschelling in aanraking
met de Happy Stones. Vanaf de
eerste vakantiedag gingen ze en-

thousiast op zoek naar de ‘blije
steentjes’. ,,Het zoeken bleek een
verslavende en spannende bezigheid”, kijken de drie terug. ,,Waar
moeten we zoeken? Hoeveel vinden we? Hoe mooi zijn de stenen?
Welke willen we bewaren? Welke
geven we door aan een ander?”
Na terugkomst in Winsum werd besloten om het initiatief ook in Winsum uit te rollen. Stenen werden
geverfd en uitgezet en de Facebookpagina Happy Stones Winsum
werd aangemaakt. Binnen drie dagen hadden zich al 155 leden gemeld, die enthousiast meldden dat
ze ook Happy Stones zouden gaan
maken of het dorp zouden doorkruisen op zoek naar de kleurige
steentjes. Emma Noorman wist zaterdag zelf elf steentjes te vinden,
al was dat op een moment toen er
nog niet zoveel Winsumers op de
hoogte waren van het initiatief.
Arlette Blok, Janny Timmer en Jan
Bijsterveld zien dat de Happy Stones in Winsum aanslaan. ,,Het
blijkt dat al deze activiteiten de
Winsumers verbinden.
Er is positieve gespreksstof. Dorpsbewoners komen in beweging, zowel oud als jong. Momenteel zijn
de oudste steenververs 78 en 79
jaar oud, de jongste 3. Goed kunnen schilderen is niet belangrijk,
een vrolijk gekleurd steentje kan
door iedereen worden gemaakt.”
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De dominee die dat niet wilde worden:

WIL OCKELS
I Wil

Ockels
nog in kerstsfeer, niet in
Rottum maar
thuis in de
voormalige pastorie van Garsthuizen.

ROTTUM - Voor het eerst in
veertig jaar is er afgelopen december geen sprake geweest
van de traditionele kerstviering
in Rottum. ,,Dit jaar hopelijk
dan maar”, zegt dominee Wil
Ockels, de 87-jarige maar nog
altijd even kwieke initiator van
dat feest in zijn geboorteplaats.
Hij is tevens eigenaar van de
kerk en het naastgelegen Hoeske van Thais Joaptje op de wierde. Al bijna een jaar heeft hij
er vanwege de coronacrisis
geen preek kunnen houden.
,,Het had nog wel een keer gekund in die tijd, maar dat wilde

vrijdag en zaterdag. ,,Mijn idee
was om na die studie herderpreken te geven of om wat gemeentewerk te doen. Een studiegenoot
besloot om vast te beginnen. ‘Ik
weet ook wel wat voor jou’, was
zijn boodschap. En dat terwijl ik
dacht ‘dat zou ik nooit doen’. Maar
ik was wel nieuwgierig. Het bleek
in Nijeveen bij Meppel te zijn en
samen met mijn vrouw Hennie zijn
we toch op pad gegaan onder het
motto ‘even kijken wat voor moois
er aan je neus voorbij gaat’. Het
bleek een mooie kerk te zijn met
een ook al mooie pastorie. Ik was
van plan om in de auto te blijven
zitten, maar mijn vrouw stapte uit
en liep op de man af die daar bladeren aan het vegen was. Het huis
was niet te koop, als we dat soms
dachten. ,,Maar als mijn man nu
eens de dominee was? Prompt
mochten we het huis en de kerk
bekijken, iets wat ik nu net niet
wilde”, kijkt Ockels terug. Uiteindelijk deed hij het toch. Het was
een aparte ervaring. ,,Ik had voor
die tijd nog nooit een dode gezien.
Ja, alleen mijn oma. Daar had ik
de ene na de andere begrafenis.
Van een dubbel inkomen waren
we ondertussen teruggevallen
naar een sociaal minimum. Soms
kreeg ik wel een envelopje met
geld toegestopt. In die periode
ging ik geregeld op huisbezoek bij
de mensen, maar na twee jaar was
ik helemaal kapot. Toen een ouderling mij vroeg wat ik het liefst
deed, was mijn antwoord: voor de
klas staan.”

Verkeerde keus

ik niet, hoewel sommigen daar
wel voor waren.” Dat hij uiteindelijk dominee werd, mag een
klein wonder heten. Zelf denkt
hij er na al die jaren anders
over: ,,Ik zie er duidelijk de
hand van God in.”
door Peter Fokker
Van huis uit komt Wil Ockels uit
een onderwijsfamilie. ,,Het zit
blijkbaar in de genen”, lacht hij.
Maar de basis werd achteraf gezien al op 5- of 6-jarige leeftijd gelegd. ,,Onze oma, die bij ons inwoonde, las altijd in een dik boek.
Als kind was ik heel benieuwd wat

daar in stond. Het moest wel bijzonder zijn want ze las er elke dag
in. Toen ze er een keer niet was,
pakte ik de bijbel, want dat was
het, las er in maar snapte er niet
veel van. Toen onze huishoudster
Iektje Ruiter het zag, zei ze ‘Doe
mos moar domie worren’. Dat was
echter het allerlaatste waar ik aan
dacht.”
Lang dacht hij er dan ook niet over
na want geheel in familietraditie
ging hij het onderwijs in. Het bij
Emmen gelegen Valthe was aanvankelijk zijn favoriete standplaats. ,,Mijn moeder kwam uit
Drenthe, dus daar had ik wel wat
mee. Bovendien is het een mooi
dorp in een mooie omgeving.”

Op een bepaald moment kwam
toch het geloof om de hoek kijken.
,,Ik maakte wel eens een praatje
met de dominee en ontwikkelde
wel een interesse in de theologie.
Maar wie moest ik om raad vragen? Dat was lastig want ik was
een heiden van huis uit. Een dominee uit de buurt vragen vond ik
wat lastig, maar ik kende wel een
oude dominee in Duitsland. Ik besloot hem om raad te vragen. Ik
noemde hem en zijn vrouw oom en
tante en kwam er op een avond
aan. ‘Heb je mijn telegram niet
ontvangen?’ was het eerste dat hij
zei toen ik aanbelde. Het bleek dat
zijn vrouw erg ziek was. Ik stelde
voor om dan maar een hotel op te

zoeken maar dat hoefde niet. ‘Blijf
maar een paar dagen’ zei hij. Uiteindelijk durfde ik de vraag waarvoor ik gekomen was niet te stellen. Ik voelde me daardoor
doodongelukkig. Op de laatste dag
kreeg ik van hem een envelop
mee. Daar zat, zoals ik al vermoedde, wat geld voor de terugreis in.
Maar er zat ook een spreuk in: Ich
aber und mein Haus wollen den Hernn dienen. Daar had ik mijn antwoord.”
Theologie studeren was dus de volgende stap, maar hoe en waar
want hij gaf nog steeds les. Niet
lang daarna kwam de oplossing.
Het was voor volwassenen mogelijk om deelcolleges te volgen op

Hij ging vervolgens weer het onderwijs in en solliciteerde met succes op een baan in de Betuwe.
,,Maar ik wist meteen dat het een
verkeerde keus was. Alles wat er
gebeurde, had een achtergrond:
wat wil God van mij? Ik laat mijn
roeping in de steek en dat is nooit
de bedoeling van God geweest was
het gevoel. Toch ben ik daar nog
twee jaar geweest, want het was
best een leuk schooltje.”
Uiteindelijk keerde hij terug naar
Drenthe en wilde hij daar wel dominee worden. Overleg met de
protestantse kerkvereniging in die
provincie had geen succes. ‘Iedereen wil hier wel heen maar in Groningen zitten ze om predikanten te
springen’, kreeg hij te horen.
Uiteindelijk waren er daar drie opties. Hornhuizen/Pieterburen, Zeerijp en Usquert. ,,De gemeenten
die afvallen zijn niet voor ons en
wat overblijft moet dan zo zijn.
Zeerijp viel af en dat vond ik niet
erg want de dominee moest ook
zingen. Financieel was het ook niet
interessant. Hornhuizen/Pieterbu-

ren was een beetje armoedig en
die hadden dus ookgeen geld. Usquert bleef over en dat was ook
wel prettig want dat was natuurlijk dicht bij zijn geboorteplaats.
Met een oudere bezoekster kon ik
ook lekker plat praten, tot de
kleindochter ingreep. Plat praten
vonden ze niet fijn want dat hoorde niet bij een dominee.”
Usquert werkte in die tijd veel samen met Rottum en via Rottum
ook weer met Kantens en Stitswerd. Daarmee was de cirkel wel
een beetje rond. ,,Zo was ik opeens dominee van een grote gemeente en ik kende veel mensen
uiteraard nog.”
De kerk van Rottum stond toen al
lang leeg en was al particulier eigendom. De eigenaar wilde er wel
van af en de kerk stond te koop.
,,Een huis van God mogelijk een
meubelhandel? Dat kon toch niet.
Ik heb gevraagd of een particulier
de kerk mocht kopen. Dat mocht
en voor 15.000 gulden was ik een
kerk rijker. Met dank aan mijn
moeder van wie ik dat geld renteloos kon lenen want zelf had ik
zo’n groot bedrag niet.” Dat het
Hoes van Thais Joapje er bij inzat,
was een prettige bijkomstigheid
want daar kon hij de kinderen ter
plekke spannende verhalen vertellen op locatie. Dat was toch nog
een beetje de onderwijzer in mij.”
Eens per maand werden er diensten gehouden en ook in de oude
pastorie van Garsthuizen, die hij
voor zijn oude dag had gekocht,
werden bijeenkomsten gehouden.
De kerk is inmiddels in een stichting ondergebracht en kon op die
manier ook samen met het klooster in Aurich een beroep doen op
Europees subsidiegeld voor restaturatiewerkzaamheden. ,,Het is
een plek waar het evangelie wordt
verkondigd en dan maakt het niet
uit welk geloof: niet gereformeerd,
niet hervormd en niet katholiek”,
vat Ockels het kernachtig samen.
Het wachten is nu op het moment
dat de diensten weer coronavrij
kunnen worden gehouden. De Bethelehem Bode, die Ockels heeft opgezet, zorgt er voor dat de bezoekers wel op de hoogte blijven van
het wel en wee rond de dorpskerk.
En de kerstboom stond er dit jaar
ook gewoon, om toch nog een beetje het kerstgevoel bij Bethlehem
te houden. Wil Ockels zal na zijn
dood bij de kerk blijven. Hij heeft
een reservering op zijn eigen kerkhof. ,,Daar komt op te staan: geboren te Rottum, begraven te Rottum. Voor een buitenstaander
moet dat wel een behoorlijk saai
leven betekenen”, lacht hij. Bovenstaande wijst uit dat het toch
iets anders zit...

Orpheus grote uitlaatklep voor kweker

HARRIE BAARS
EENRUM - In eerste instantie
probeerde hij het als voetballer, maar inmiddels is muziekvereniging Orpheus al vijftig
jaar de uitlaatklep van bloemenkweker Harrie Baars uit
Eenrum. Ooit begonnen op de
sopraansaxofoon, bespeelt hij
tegenwoordig de baritonsaxofoon.
door Johan Staal
,,Ik ben geen geboren en getogen
Eenrumer. Ik ben namelijk in Lisse geboren, maar toen ik tien jaar
oud was werd het land waar mijn
vader zijn bloemenkwekerij op
had door de gemeente Lisse gekocht. De gemeente had daar andere plannen mee, zodat mijn ouders op zoek moesten naar een andere locatie om als bloemenkweker verder te gaan. Dat was niet
echt gemakkelijk. Ik kom namelijk
uit een gezin van vijftien kinderen
en een groot gedeelte was nog niet
het huis uit en moest dus meeverhuizen. Nadat mijn ouders eerst in
Noord-Holland en ook in Friesland
rond hadden gekeken, kwamen we
in 1966 uiteindelijk in Eenrum terecht. Als geboren en getogen Lissenaar was dat voor mij een cultuurschok omdat ik de kinderen
hier in het dorp niet of nauwelijks
kon verstaan. In die periode had
Orpheus, naast een drumband en
een fanfareorkest, ook een jeugdorkest. Maar om daar al direct lid
van te worden, was mij toen een
stap te ver en daarom besloot ik
om eerst maar lid van de voetbalvereniging te worden. Een stevige
knieblessure zorgde er voor dat er
een vroegtijdig einde aan mijn
voetballoopbaan kwam. Ondertussen was mijn nieuwsgierigheid
voor een lidmaatschap van Orpheus gewekt zodat ik samen met
mijn broer Tom bij secretaris Jans
Huizenga aan de deur kwam met
de opmerking dat we graag lid van
Orpheus wilden worden. Tom was,
voordat hij in het korps kwam, al

lid van de drumband geweest, en
samen zijn we toen op saxofoon
begonnen. Ik op een sopraan en
Tom op een altsaxofoon. We kregen onze eerste lessen van Jans
Huizenga. Jans was een hele fijne
man om les van te krijgen. Hij
heeft enorm veel voor Orpheus betekend. Door hem werd je op zeer
plezierige wijze gestimuleerd om
je best te doen.” Al vrij snel
mocht Harrie Baars zijn opwachting maken in het orkest. ,,Ondanks het feit dat Orpheus ook
een jeugdorkest had, heb ik daar
nooit in gespeeld. Dat kwam mede
omdat het jeugdorkest in die periode al een beetje een aflopende
zaak was.”
Harrie Baars kwam al vroeg in het
bedrijf van zijn vader te werken.
,,Mijn broer Piet zat eerder bij
mijn vader in het bedrijf, maar die
kon op een gegeven moment bij de
firma Mansholt een baan krijgen.
Maar het bedrijf was te groot voor
mijn vader om het alleen te doen
zodat ik de opvolger van Piet
werd. In die jaren hadden we namelijk drie hectare tulpen en een
hectare narcissen. Die bewerkte ik
samen met mijn vader en in de zomervakantie hadden we hulp van
scholieren. Het ‘bollen rooien bij
Baars’ was hier in de regio meer
dan bekend. Nadat mijn vader was
gestopt, ben ik alleen verder gegaan. Het lidmaatschap van Orpheus zie ik ondertussen nog steeds
als een mooie uitlaatklep.”
Baars is anno 2021 een van de oudste leden van de Eenrumer muziekvereniging. ,,Maarten Pieter
Vos, Gerard Staal en Nico Bakker
zijn nog langer lid van Orpheus”,
meldt Harrie Baars, die op een gegeven moment via de tenorsaxofoon naar de baritonsaxofoon verhuisde. ,,In een orkest begin je
vaak op een lichter instrument om
vervolgens op een qua klank
zwaarder instrument verder te
gaan. Het bespelen van een zwaarder instrument zorgt niet alleen
voor een nieuwe uitdaging, maar
ook voor meer thuisrepetities omdat je bij een ander instrument
toch weer het juiste gevoel moet

Bloemenkweker Harrie
Baars. Foto:
Ronnie Afman.

I

krijgen.” Het thuisoefenen gaat bij
Baars, die zich ondertussen een
echte Eenrumer voelt en het Gronings inmiddels ook machtig is,
met pieken en dalen. ,,Ik ben als
kweker nu nog actief in de gladiolen en op drukke dagen ben ik dan
van 08.00 tot soms 22.00 uur met
mijn bedrijf bezig. Dan komt er
van thuis repeteren natuurlijk niet
heel erg veel terecht. Maar in een
rustige periode kan het gebeuren
dat ik alle dagen mijn instrument
wel even pak. Het mooie is dat we
nog steeds nieuwe nummers leren
om tijdens concerten of op een

jaarlijkse uitvoering te spelen.
Maar waar ik wel blij mee ben, is
dat de frequentie van het bezoeken van concoursen wat is teruggedraaid. Dat doen we de laatste jaren maar één keer in de twee of
drie jaar. Voor ons als muzikanten
is dat ook voldoende, maar je moet
als muziekvereniging je gezicht
wel op een concours laten zien omdat er anders een degradatie volgt.
We spelen nu als Orpheus nog in
de eerste afdeling en dat willen we
graag zo houden”, aldus Baars, die
ook nog tien jaar bestuurslid van
de muziekvereniging is geweest.

,,Dat hoort wel een beetje bij het
lidmaatschap van een vereniging,
vind ik. Je laat daarmee toch je betrokkenheid bij de vereniging zien
en dat is wel belangrijk.”
Het fanfareorkest in Eenrum bestaat op dit moment uit dertig leden. ,,Daar moeten we trots op
zijn”, vindt Baars, ,,al zijn nieuwe
leden natuurlijk van harte welkom.”
Het coronavirus hakt er ook bij de
muziekvereniging in. ,,Zo kon ons
kerstconcert niet doorgaan en ook
ons jaarlijks concert bij mij in de
kas moest afgelast worden. Op een

gegeven moment gingen ook onze
repetities, die iedere maandagavond op het programma staan,
niet meer door. Ik probeer zoveel
mogelijk bij de repetities aanwezig
te zijn en dat gaat mij steeds beter
lukken omdat ik met mijn bedrijf
wat aan het afbouwen ben. Ik ben
ondertussen 64 jaar en in het bedrijf doe ik het de laatste jaren allemaal alleen. Bollen rooien bij
Baars zit er voor de scholieren niet
meer in”, vertelt de muziekliefhebber. ,,Het eerste wat ik ’s morgens
doe als ik de schuur in kom, is de
radio aanzetten. Vroeger was dat

3FM, maar toen daar enkele dj’s
vertrokken schakelde ik door naar
NPO2. Ik ben liefhebber van de
muziek van Nick Cave, maar ook
van The Rolling Stones. Zonder
overigens dat ik in de jaren zestig
ben blijven hangen. Je moet namelijk een beetje meegaan met de
tijd.”
Na een halve eeuw is hij nog niet
uitgekeken op Orpheus. ,,Zolang
de overige leden me nog niet als
een ‘oude man’ betitelen, is het gevoel nog goed genoeg om voorlopig
nog niet aan stoppen te denken.”
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Veel overstappers bij leveranciers van energie

KNVB: Herstart competitie
nog steeds realistisch
NOORD-GRONINGEN - Een
herstart van de seniorencompetities in het amateurvoetbal is
volgens de KNVB nog steeds
‘realistisch en haalbaar’.
Ook nadat het kabinet dinsdagavond heeft aangekondigd dat de
huidige lockdown in ieder geval
wordt verlengd tot en met 9 februari, blijven de overgebleven twee
scenario’s rondom een herstart van
de seniorencompetities in het amateurvoetbal allebei nog op tafel liggen. Dat heeft de KNVB gisteren
laten weten.
Begin december werd duidelijk
dat door de lockdown het niet
meer haalbaar is om de huidige
competities volledig uit te spelen.

Hierdoor bleven er twee scenario’s
over. In een scenario worden de
huidige competities opgedeeld in
halve poules waarbij er alsnog een
hele competitie wordt gespeeld.
De tweede optie is het uitspelen
van alleen de eerste competitiehelft.
,,Ondanks de verlenging van de
lockdown is het op dit moment nog
te vroeg om een definitief besluit
te nemen over een van deze scenario’s”, aldus de voetbalbond. ,,Hoewel het er niet gemakkelijker op
wordt, blijven beide scenario’s nog
steeds realistisch en haalbaar.”
De KNVB zal uiterlijk in de week
van 9 februari een besluit nemen
over de hervatting van de competities.

NOORD-GRONINGEN - Het afgelopen jaar is opnieuw een recordaantal huishoudens overgestapt naar een andere energieleverancier. Energievergelijkingssite Gaslicht.com van Usquerder Ben Woldring zag een
groei van maar liefst 25 procent
ten opzichte van het jaar ervoor.

Opbrengst collecte
Kerk in Actie
BAFLO - De onlangs gehouden
huis-aan-huis-collecte in Baflo ten
bate van Kerk in Actie heeft
934,64 euro opgebracht. Het geld
is bestemd voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Hoewel de financiële besparing de
grootste motivator blijft om over te
stappen, ziet Gaslicht.com een
duurzame trend onder haar overstappers. Steeds vaker werd bewust voor groene stroom uit Nederland gekozen. Ook het percentage
overstappers met zonnepanelen is
aanzienlijk toegenomen.
,,In 2020 zagen we een grote piek
in het aantal overstappers in het

voorjaar”, zegt Ben Woldring.
,,Door de coronacrisis, de daardoor
lage olieprijzen en daarmee ook
gekelderde energieprijzen, ontstond een run op vaste energiecontracten voor een jaar. De historisch
lage energietarieven maakten dat
het ineens ook aantrekkelijk werd
om bestaande langjarige contracten open te breken. Het aan huis
gekluisterd zijn en de vele mediaaandacht rondom thuiswerken
heeft ervoor gezorgd dat mensen
duidelijk op zoek waren naar manieren om te besparen. Het heeft
vele slapers wakker geschud.”
Het aanbod groene stroom is in de
afgelopen jaren enorm toegenomen. Voornamelijk doordat het
aanbieden van groene stroom voor
de meeste energieleveranciers tegenwoordig de norm is geworden.
Van alle afgesloten contracten ging

het in 90 procent van de gevallen
om groene stroom. Hiervan koos
ruim 32 procent voor groene
stroom opgewekt in Nederland.
Waar het in 2019 nog daalde, nam
het aandeel in 2020 met ruim een
kwart toe.
Niet alleen ziet Gaslicht.com een
verschuiving in de steeds duurzamere contracten die leveranciers
aanbieden, ook is er een duidelijke
verschuiving in het zoekgedrag van
bezoekers op Gaslicht.com zichtbaar. Er wordt actiever gezocht
naar contracten met duurzame
stroom uit Nederland. Het filter
groene stroom uit Nederland werd
maar liefst 30 procent vaker gebruikt dan een jaar eerder.
Vanwege het bewustere zoekgedrag en de maatschappelijke discussie heeft Gaslicht.com in 2020

als eerste energievergelijker het
biomassafilter
geïntroduceerd.
Daardoor is het mogelijk dat men
eenvoudig energiecontracten vrij
van biomassa kan selecteren.
De duurzame trend zet zich zichtbaar voort in de groei in het aantal
huishoudens met zonnepanelen.
Bijna een kwart van de overstappers geeft bij de vergelijking op
Gaslicht.com aan zonnepanelen te
hebben. Dit is een forse toename in
vergelijking met 2016, toen dat
percentage nog op 8,5 procent lag.
De belangrijkste reden om over te
stappen blijft de besparing die het
op jaarbasis oplevert. In 2020 bedroeg het gemiddelde bespaarbedrag voor een huishouden 350
euro. Dit wordt berekend aan de
hand van het gekozen contract ten
opzichte van de gemiddelde kosten
van een variabel contract.
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.
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