
Diploma-uitreiking WP 
via drive-through in stadion

VEENDAM - De waterleiding
in het Ellertsveld in Veendam
wordt vervangen. Waterbedrijf
Groningen is maandag met de
werkzaamheden begonnen.  Be-
woners zijn er blij mee. Zij za-
ten om de haverklap zonder
water en ondervonden overlast
door kapotte rioolputten.  

Het wegvallen van de waterdruk is
een vaak voorkomend probleem in
het Ellertsveld. Dit wordt veroor-
zaakt door breuken in de aanvoer-
leidingen. Vorig jaar gebeurde dit
vier keer en vorige week was het
weer meermalen raak. Telkens zit-
ten de bewoners langere tijd zon-
der water. Vorig week luidde men
de noodklok. ,,Anderhalf jaar gele-
den is ons al verteld dat de leidin-
gen in de straat zouden worden
vervangen.  Dat is nog steeds niet
gebeurd. Iemand van het waterbe-
drijf vertelde deze week dat er een
verzoek voor renovatie ligt, maar
dat het kostenplaatje een pro-
bleem is. Alsof al die reparaties
geen geld kosten’’, aldus Harnold
Scheepstra, woordvoerder namens
de bewoners. 
Ook de rioolputten in de straat
moeten onder handen worden ge-
nomen. Bij veel regenval lopen ze
over en komt de straat blank te
staan. ,,En dat is al bijna tien jaar
het geval, ondanks vele meldingen
bij de gemeente. Je kunt bij flinke
buien zonder laarzen geen droge
voeten houden’’, zo laat Scheepstra
weten. Daarnaast is de bestrating
volgens de bewoners nu al zo vaak
opengehaald en gedicht, dat het er
inmiddels ‘lekker hobbelig in ligt’. 

De bewoners van het Ellertsveld
lieten vorige week weten het
‘meer dan zat’ te zijn. Het waterbe-
drijf beloofde beterschap. ,,En het
waterbedrijf heeft woord gehou-
den”, stelt Scheepstra tevreden
vast. ,,Waterbedrijf Groningen is
maandag gestart met het vervan-
gen van de leiding. De werkzaam-
heden zullen ongeveer een maand
in beslag nemen. Eerst worden de
nieuwe leidingen aangelegd waar-

na de oude wordt afgekoppeld en
de nieuwe aangesloten. Voor de
bewoners kan het inhouden, dat ze
even geen water hebben”, vertelt
Scheepstra. Het waterbedrijf voor-
zag de bewoners van vijf liter wa-
ter en een mooie karaf. ,,Dat kon-

den wij als bewoners zeer waarde-
ren”, laat Scheepstra weten. ,,Ook
de manier waarop het waterbe-
drijf heeft gehandeld, dat ze in een
korte tijd tot deze oplossing zijn
gekomen, kan op waardering reke-
nen.” 

VEENDAM - In het stadion aan
de Langeleegte in Veendam
hebben leerlingen van de Win-
kler Prins vorige week hun di-
ploma’s ontvangen. Dat ging
 uiteraard coronaproof, middels
een drive-through.

Van de 439  eindexamenkandida-
ten wist maar liefst 99,1 procent
zijn of haar diploma te behalen.
Maar hoe reik je die dilpoma’s uit,
in tijden van de coronamaatrege-
len en de ander halve meter-sa-
menleving? En dat ook nog eens
op een manier dat familieleden
kunnen meegenieten? Winkler
Prins kwam met een briljante op-
lossing: een drive-through door het
voormalige voetbalstadion van SC
Veendam. Die plek is natuurlijk
niet zomaar willekeurig gekozen.
De Langeleegte maakt zoals be-

kend deel uit van het Leer- en
Sportpark, waarvan scholenge-
meenschap Winkler Prins een van
de belangrijkste bewoners en ge-
bruikers wordt. 
Donderdag mochten leerlingen
met hun ouders in een auto door
het stadion rijden, Daar kregen ze
onder andere een bos bloemen,

Angelique Akkerman (Zorg en welzijn) was een van de gelukkige leerlingen die vorige week hun di-
ploma op een bijzondere wijze in ontvangst mochten nemen. Foto: Bert Woltjes. 

VEENDAM - Een onvervalste zomerstorm heeft
afgelopen weekend behoorlijk wat schade aange-
richt in Veendam. Diverse bomen bleken niet te-
gen de harde wind opgewassen. Aan de Zwaai-
kom waaide een stuk van het dak van een be-
drijf weg en ook de vele regen zorgde voor over-
last. Diverse straten kwame blank te staan en of
dat allemaal niet genoeg was, werd Veendam
ook nog geteisterd door centimeters dikke hagel-

stenen. Op bijgaande foto een impressie van het
resultaat van het korte, maar hevige natuurge-
weld. Vanaf linksboven met de klok mee: een om-
gewaaide boom bij Praxis aan de Lloydsweg; be-
schadigde auto’s bij Bodewes aan de Station-
straat; een omgewaaide boom is op een woning
aan de Prins Bernhardlaan gevallen en een om-
gewaaide boom heeft een lantaarnpaal aan de
JG. Pinksterstraat vernield. Foto: Bert Woltjes. 
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een  zakje stroopwafel en een glas
champagne. Vervolgens mochten
de leerlingen uitstappen en hun di-
ploma ondertekenen. Op die ma-
nier werd het een diploma-uitrei-
king om niet snel te vergeten. De
uitreiking gebeurde in groepjes.
Maandag en dinsdag werden de
laatste diploma’s uitgereikt. 
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Waterleiding wordt vervangen

Waterbedrijf pakt problemen
Ellertsveld in Veendam aan

Deze week is begonnen met het vervangen van de waterleiding
in het Ellertsveld. 

Zomerstorm richt schade aan

Oud-brandweerman
maakt uitruk van
brandweer overbodig
WILDERVANK - Een oud-brand-
weerman heeft vorige week voor-
komen dat de brandweer moest
uitrukken. Aan de Parelduiker in
Wildervank bluste hij een bran-
dende gasfles in de tuin van zijn
buren. De brandweer was bijna on-
derweg, maar kon door de snelle
blusactie van de voormalige spuit-
gast binnen blijven...

Motorrijder opgepakt
na achtervolging
VEENDAM - In Veendam is
vrijdag een motorrijder opge-
pakt. Dat ging niet zonder slag
of stoot. De motorrijder negeer-
de een stopteken en ging er als
een speer vandoor. In de omge-
ving van de Borgerswoldhoeve
kwam de motorrijder ten val en
kon hij alsnog aangehouden
worden. 

Vrijdagavond hoorde een motorrij-
der van de politie in Veendam con-
stant een bromfiets of motor heen
en weer rijden in de omgeving van
Borgerswold. Het voertuig maakte
een hels kabaal en was niet te mis-
sen. Ter hoogte van de rotonde aan
de Langeleegte kreeg de politie-
agent het voertuig in het zicht,
waarna er aan de bestuurder een
stopteken werd gegeven. De be-
stuurder besloot hier geen gehoor
aan te geven, vol op de rem te
gaan, om te keren en vervolgens
met hoge snelheid weer richting

Borgerswold te rijden.
De politie zette de achtervolging
in. Op de parkeerplaats aan de
Bergweg kwam een opvallend
dienstvoertuig de ontsnapte motor-
rijder tegemoet rijden. Ook de
agenten in de auto probeerden de
bestuurder te doen stoppen, maar
ook ditmaal wist de man te ontko-
men. Hij besloot vervolgens om
over een zandpad in de richting
van het fietspad langs de waterski-
baan te vluchten. Bij de waterski-
baan ligt een smal bruggetje en op
dit bruggetje liepen op dat mo-
ment een man en een vrouw. De
bestuurder ging met een snelheid
van omstreeks 70 kilometer per
uur over het bruggetje; de man en
vrouw moesten met de rug over de
brugleuning heen gaan hangen om
niet geraakt te worden door het
voertuig.

Voorbij de brug ging het gas er
nog verder op en werden er op de
fietspaden snelheden bereikt tus-
sen de 80 en 100 kilometer per
uur.  Vervolgens over het gras,
door de bosschages en over de
ATB-paden met 50 kilometer per
uur in de richting van de Borgers-
woldhoeve. Hier kwam de bestuur-
der met zijn voertuig ten val en
wisten bikers van de politie, die in
de buurt waren, de bestuurder te
overmeesteren.

Lions Veendam trakteren

VEENDAM - Ruim vijfhonderd
medewerkers van thuiszorg- en
thuishulporganisaties in Veen-
dam hebben vorige week een
heerlijke chocoladereep van To-
ny Chocolonely gekregen van
Lions Club Veendam.

De eerste van de 500 repen wer-
den door penningmeester Jacob
Huisman overhandigd aan de da-
mes van Buurtzorg en Buurtdien-
sten. Zij verzorgen thuiswonende
ouderen, zieken en gehandicapten.
Huisman sprak namens de Lions
Club zijn dank uit aan alle zorgme-
dewerkers die in deze moeilijke
periode hun werk hebben gedaan.
Op de wikkel van de reep staat een
persoonlijk bedankje namens de
Lions voor de inzet en toewijding
onder soms zeer moeilijke omstan-
digheden tijdens de Coronacrisis.
De overhandiging vond plaats voor
het nieuwe gebouw van Buurtzorg
bij Gezondheidscentrum Lloyd’s
Terras. De medewerkers waren
zichtbaar in hun nopjes met deze
blijk van waardering. 
Ook Thuishulp Meander ontving
uit handen van Huisman repen
voor het personeel. Petra Bergsma
van Meander Thuishulp nam na-

mens alle medewerkers de eerste
reep in ontvangst.

Naast deze drie thuiszorgorganisa-
ties hebben ontvingen tevens de
medewerkers van ‘De nieuwe zorg
thuis’, TSN, Allerzorg en Prozorg
welverdiende chocoladerepen.

Jacob Huisman verblijdt de medewerkers van Buurtzorg namens
de Lions Club Veendam met chocoladerepen. 

Zonnepanelen
gestolen van
dak tennisclub 
ZUIDBROEK - Bij tennisvereni-
ging Aloë uit Zuidbroek zijn 18
van de 32 zonnepanelen van het
dak van het clubgebouw gestolen.
De dieven hebben een gat in het
hek geknipt en vervolgens de zon-
nepanelen losgeschroefd. De dief-
stal is vermoedelijk in de nacht
van zondag 7 op maandag 8 juni
gebeurd, maar is pas deze week
ontdekt. 

Buitengewoon
Natuurlijk bij
Summerfun
VEENDAM - De hele zomervakan-
tie kunnen kinderen van 5 tot en
met 12 jaar uit de gemeente Veen-
dam meedoen met Summerfun Bij
Je Thuis #Zomervakantie. Elke
week heeft, zoals gemeld, een an-
der thema. Van 13 tot en met 17 ju-
li draait het om Buitengewoon Na-
tuurlijk. In die week staat dan ook
de natuur centraal. En hierbij
hoort ook een pakket van Summer-
fun Bij Je Thuis. In het pakket vin-
den kinderen materialen om te
knutselen rond het thema, doe-
boekjes en meer. Aanmelden kan
tot en met komende zondag door
een mail te sturen naar summer-
fun@compaen veendam.nl onder
vermelding van naam, leeftijd en
telefoonnummer. Summerfun
stuurt een bevestigingsemail met
daarin meer info.

Jaap Kuin 
bestuurslid VVN
OUDE PEKELA - De Vereni-
gingsraad van Veilig Verkeer
Nederland heeft Jaap Kuin, bur-
gemeester van Pekela, benoemd
als lid van het bestuur.
Jaap Kuin (1969) is sinds 2015
waarnemend burgemeester van
de gemeente Pekela en werkt
als trainer en coach in het poli-
tiek maatschappelijk veld. Daar-
voor was hij gemeenteraadslid
en wethouder in de gemeente
Assen. Als oud-wethouder met
verkeer in portefeuille is hij een
verbinder met kennis van zaken
op zowel lokaal als landelijk ni-
veau. Een echt verenigings-
mens, want zo zegt hij; ,,Zonder
vrijwilligers is er geen vereni-
ging.” Jaap Kuin is zeer gemoti-
veerd om een bijdrage te leve-
ren aan de missie en de doelstel-
lingen van Veilig Verkeer Ne-
derland.

Sintcentrale
welkom bij
Voorwaarts 
VEENDAM - Sinterklaas mag tij-
dens zijn bezoek aan Nederland
verblijven in het muziekgebouw
van muziekvereniging Voorwaarts
Veendam. De Sintcentrale Veen-
dam heeft alle spullen van de Sint
en zijn Pieten ingepakt en inmid-
dels is het nieuwe onderkomen
van  de Sinterklaas-stichting zo
goed als gereed. 
Het huurcontract met de gemeen-
te Veendam voor het winterver-
blijf van de Sint in het Julianapark
mocht niet worden verlengd, waar-
door de organisatie uit Veendam
dreigde te verdwijnen. Toen dit
nieuws in februari bekend werd,
ontstond er al snel contact tussen
muziekvereniging Voorwaarts en
de Sintcentrale. In het gebouw aan
de Schippersstraat van de muziek-
ve reniging is ruimte om de vele
materialen van de Sint op te slaan
en ook bleken de agenda’s van bei-
de organisaties elkaar niet te
dwarsbomen, waardoor een ver-
huizing naar het muziekgebouw
een prima optie werd. De twee or-
ganisaties hebben er de beschik-
king over eigen ruimtes. Keuken
en kantine worden gedeeld. Ook
bleek al dat zowel de Voorwaarts-
leden als de Sintcentrale-vrijwilli-
gers niet bang zijn de handen uit
de mouwen te steken, waardoor er
ook mooie samenwerkingen kun-
nen ontstaan in bijvoorbeeld het
onderhoud. 
Sintcentrale Veendam verzorgt al
meer dan 20 jaar de Sinterklaasin-
tocht van Veendam, waar steeds
meer intochten en andere activitei-
ten zijn  bijgekomen.  In de korte
periode dat Sinterklaas in Neder-
land verblijft, beheert de organisa-
tie de agenda van Sinterklaas.
Hierdoor is Sinterklaas in staat om
vele scholen en bedrijven te bezoe-
ken, maar ook om mensen thuis
een geweldige pakjesavond te be-
zorgen. Dit allemaal dankzij een
groep van bijna 300 vrijwilligers.



GRONINGEN - Verpleeghuizen
zouden ruimte moeten krijgen
om hun eigen bezoekersrege-
ling te bepalen. Deze en andere
aanbevelingen komen uit onder-
zoek dat de ziekenhuizen
UMCG in Groningen en LUMC
in Leiden hebben uitgevoerd
binnen de academische werk-
plaatsen ouderenzorg. 

De academische werkplaatsen ou-
derenzorg bestaan uit een universi-
tair medisch centrum en verpleeg-
huizen uit de omgeving.  Hoogle-
raar Ouderengeneeskunde Wilco
Achterberg van het LUMC en Syt-
se Zuidema van het UMCG wilden
de actuele ontwikkelingen in ver-
pleeghuizen in kaart brengen.
Daarvoor verzamelen en analy-
seren ze de notulen van crisis-
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Onderzoek naar gevolgen corona in verpleeghuizen 
teams in verpleeghuizen. Verschil-
lende instellingen, waaronder het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, werden hier we-
kelijks over ingelicht. Achterberg:
,,Zij gebruiken onze input ter on-
dersteuning van hun beleid. Wij
rapporteren bijvoorbeeld de zor-
gen die speelden onder het perso-
neel. Aan het begin betrof dat voor-
namelijk het gebruik van persoon-
lijke beschermingsmiddelen. Daar-
naast willen we niet alleen weten
wat er speelt, maar ook hoe maat-
regelen het beste uitgevoerd kun-
nen worden.” 
De onderzoekers hebben paneldis-
cussies gehouden met leden van de
crisisteams. ,,Hieruit bleek dat het
bezoekersverbod moeilijk was uit

te voeren voor het personeel. Daar-
naast waren er verschillen in be-
smettingsrisico per regio, terwijl de
bezoekersregeling overal gold. Het
zou dus beter zijn om verpleeghui-
zen de ruimte te geven om hun ei-
gen bezoekersregeling in te vul-
len.”
De onderzoekers raden ook aan om
een vast zorgteam op een afdeling
te laten werken. Achterberg: ,,Hier-
door kunnen besmette cliënten ef-
fectief worden geïsoleerd en neemt
het risico op verspreiding in de rest
van het verpleeghuis af.” Daar-
naast kwam naar voren dat huiska-
meractiviteiten zo veel mogelijk
door moeten gaan omdat dit bewo-
ners rust kan geven. 
De crisis lijkt de laatste tijd af te

nemen. ,,Die rust is relatief”, ver-
telt Zuidema. ,,Over het algemeen
heerst er rust maar er zijn recent
ook weer uitbraken geweest.”
Daarnaast is het personeel overbe-
last. ,,Zij hebben het heel zwaar ge-
had. Bijna de helft van alle doden
is in verpleeghuizen gevallen. Me-
dewerkers hebben meer diensten
gedraaid en we zien dat nu pas het
ziekteverzuim toeneemt. Ook is er
een vrees dat het weer mis kan
gaan.”
Het is dus belangrijk om de actuele
ontwikkelingen in verpleeghuizen
te blijven volgen. Achterberg en
Zuidema gaan tot het einde van het
jaar door met hun onderzoek. Ach-
terberg: ,,Alleen zo kunnen we
vooruit leren.”

Aanleg Leer- en 
Sportpark van start
VEENDAM - In Veendam is
donderdag het officiële start-
sein gegeven voor de aanleg en
bouw van het Leer- en Sport-
park (LSP). Wethouder Henk
Jan Schmaal heeft letterlijk de
bal doorgegeven aan de aanne-
mers die de werkzaamheden
gaan uitvoeren. 

Schmaal gaf het startsein samen
met vertegenwoordigers van de

sportverenigingen en scholenge-
meenschap Winkler Prins. 
De aanleg van het sportdeel van
het LSP wordt uitgevoerd door aan-
nemersbedrijf Koen Meijer BV uit
Veendam. Deze werkzaamheden
starten in juli en gaan door tot het
voorjaar van 2021.
De nieuwe schoolgebouwen wor-
den gerealiseerd door aannemers-
bedrijf Bramer BV uit Vriezen-
veen. Het installatiewerk wordt ge-
daan door Niemeijer Installatie-

techniek BV uit Emmen. Het werk
aan de nieuwe schoolgebouwen
start in september en gaat onge-
veer een jaar duren.

In mei 2016 heeft de raad van de
gemeente Veendam ingestemd met
de realisatie van een Leer- en
Sportpark in de omgeving van de
Raadsgildelaan en sportcomplex
De Langeleegte. Het leer-sportpark
moet de relatie tussen tussen sport,
bewegen en onderwijs versterken. 

� Wethouder Schmaal geeft het startsein voor de bouw van het Leer- en Sportpark (foto Bert Woltjes).

Kaketoe in Pekela is 
brandweer te slim af 
OUDE PEKELA -  De brandweer van Oude Pekela heeft zater-
dagmiddag geprobeerd een ontsnapte kaketoe te vangen. Dat
lukte niet. De papegaai was de spuitgasten te slim af. De tien
weken oude roze kaketoe ontsnapte vorige week uit een woning
aan de Savornin Lohmanlaan in Oude Pekela. De vogel was
gekortwiekt aan één vleugel, maar kon nog wel vliegen. Dat
bleek enkele dagen later, toen de brandweer van Oude Pekela,
samen met collega’s van de hoogwerker uit Winschoten, een po-
ging deed het beest te vangen. De vogel was gesignaleerd in een
boom bij HempFlax aan de Hendrik Westerstraat. Er werd ge-
probeerd de kaketoe nat te spuiten om hem vervolgens met een
net te vangen. De vogel ontkwam meerdere keren om vervol-
gens naar een andere boom te vliegen. De brandweer geloofde
het toen wel, Men gaf zich gewonnen, pakte de spullen in en
keerde terug naar de kazerne. Foto: Dennie Gaasendam/DG-Fo-
tografie. 

Bibliotheek Veendam
neemt kids mee op reis
VEENDAM - Bibliotheek
Veendam komt ook deze
schoolvakantie met een zomer-
programma. Er zijn wekelijks
kinderochtenden van 10.00 tot
11.30 uur waarbij een reis
langs langs bijzondere landen
wordt gemaakt. 

Elke woensdagochtend kunnen
kinderen in de bibliotheek op reis.
Zes weken lang bezoeken ze de
leukste en gekste plekken. Van de
Griezelkust naar Sportmanië en
van het Dierenrijk naar Lachland.
Wekelijks wordt een ander land
bezocht.  
Op woensdag 8 juli gaat de reis
naar Griezelkust. In dit spannen-
de land wordt gespeeld met licht
en donker. De kinderen brengen
een griezelige wereld tot leven en
maken hun eigen voorstelling met
een schaduwtheater. Aanmelden
is niet nodig. 
Woensdag 15 juli staat in het te-
ken van zoemende bijen. De kin-
deren bezoeken in het Veenkolo-
niaal Museum het Dierenrijk. Ze
kunnen meedoen aan twee zoe-
mende workshops, waarbij een
duik in de wereld van de bijen
wordt genomen. In het museum
wordt uitleg gegeven over het le-
ven en nut van bijen. Daarnaast
worden in de bibliotheek bibber-
beestjes gemaakt. Wie mee wil
doen aan deze work shops kan zich
melden via veen -
dam@biblionetgroningen.nl. Er is
plek voor maximaal 20 kinderen.
Op woensdag 22 juli staat schat-
zoeken met robots op het pro-
gramma. Deze ochtend gaan de

kinderen naar Avonturenland.
Via verhalen en met de robots
Beebot en Dash gaan ze op zoek
naar een schat. De opdracht is de
robotjes zo te programmeren dat
ze de schat kunnen vinden. Aan-
melden voor deze activiteit is niet
nodig.
Woensdag 29 juli volgt de Sprook-
jesbingo. Om dit spel te spelen
gaan de kinderen naar de Sprook-
jeseilanden. Ze kunnen luisteren
naar het verhaal van Roodkapje
en proberen hun bingokaart als
eerste vol te krijgen. Met deze
voorleesbingo zijn kleine prijsjes
te winnen.  Aanmelden is niet no-
dig. Er worden twee rondes ge-
speeld en wel om 10.00 en 10.45
uur.
Woensdag 5 meter gaat de reis
naar Lachland. Deze ochtend wor-
den er moppen verteld en maken
de kinderen hun eigen lachmeter.
Woensdag 12 augustus staat
Racen als Max op het programma.
De kinderen gaan naar Sportma-
nië, waar niemand stil zit. Ze dui-
ken in de racewereld van Max,
maken hun eigen ballonnenauto
en bouwen samen een racebaan.
Dat wordt ‘sjezen in de bieb’. Aan-
melden voor deze activiteit is niet
nodig.
Het is deze zomer ook mogelijk
om digitaal op reis te gaan in Bi-
bliotheek Veendam. Dat kan door
mee te doen aan het zomerlees-
programma Vakantielezen. Dit is
een spannende ontdekkingsreis
voor beginnende lezers. De op-
drachten staan op www.vakantie-
lezen.nl. De deelnemers maken
kans op zomerse prijzen.
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Geld voor groene rijksmonumenten
VEENDAM - Monumentale tui-
nen, parken, begraafplaatsen en
andere groene rijksmonumenten
in de provincie komen vanaf 21
juli in aanmerking voor subsidie. 

Deze monumenten zijn toegevoegd
aan de bestaande regeling Groot on-
derhoud en restauratie rijksmonumen-
ten. Voor groene monumenten stelt
de provincie 500.000 euro beschik-
baar, naast de 3,5 miljoen euro voor
gebouwd erfgoed in aardbevingsge-
meenten en 800.000 euro voor de
overige gemeenten. De aanvraagpe-
riode loopt tot en met 14 oktober.
In de provincie zijn veel beschermde
groene rijksmonumenten, zoals tui-
nen en parken. Ze zijn beschermd
vanwege specifieke aspecten en bij-
zondere kenmerken zoals ouderdom,
materiaalgebruik, bouwtechniek of

de eenheid tussen gebouw en groen.
Het opnemen van groene rijksmonu-
menten in de regeling is een gevolg
van het geactualiseerde Erfgoedpro-
gramma 2020-2023. Dat is gericht op
het behouden van het unieke Gro-
ningse erfgoed. Daarnaast stimu-
leert het programma hergebruik en
verduurzaming in de aardbevingsge-
meenten.
Voor de tweede tender van de rege-
ling is in totaal 4,8 miljoen euro be-
schikbaar. Het grootste deel daarvan
is bestemd voor gebouwd erfgoed in
de aardbevingsgemeenten (3,5 mil-
joen). Hieronder vallen de gemeen-

ten Het Hogeland, Appingedam,
Delfzijl, Loppersum, Groningen,
Midden-Groningen, Ten Boer en Old-
ambt. Voor de overige gemeenten is
800.000 euro beschikbaar. Voor
groene rijksmonumenten is dat
500.000 euro. 
Beide regelingen voor rijksmonu-
menten worden uitgevoerd door de
provincie. 

Het budget is beschikbaar gesteld
door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de Natio-
naal Coördinator Groningen en de
provincie.

De Koerier
e-mail: koerier@noordpers.nl

� Tal van bomen bij Tuingoed Foltz waren niet bestand tegen
het natuurgeweld. 

Tuingoed Foltz in Meeden 
zwaar getroffen door noodweer
MEEDEN - Het noodweer dat
zaterdag over Meeden raasde,
heeft een groot deel van Tuin-
goed Foltz ernstig beschadigd.
Door ongekend hevig onweer
met zware hagelbuien en wind-
stoten gingen bomen om, wer-
den tuinen verwoest en raakten
planten beschadigd. 

Ondernemers Bob Foltz en Andries
Bierling zijn geschokt en getroffen,
maar tonen zich ook veerkrachtig.
,,We voelen een enorme drive om
onze specialiteitenkwekerij en tui-
nen volledig te herstellen.”
Het natuurgeweld stortte zich rond
kwart over drie zaterdagmiddag uit
over Meeden en Veendam. Tuin-
goed Foltz had de pech precies in
het midden van de supercel -
onweersbui te liggen. Medewerkers
en klanten die op dat moment ter
plekke waren, beleefden angstige
momenten en zochten - met em-
mers boven hun hoofd - bescher-
ming in de kassen en de gebouwen.

Toen de bui met hagelstenen zo
groot als knikkers na twintig minu-
ten wegdreef, bleek de schade aan-
zienlijk. Een tweede onweersbui
met hevige windstoten, nog geen
twee uur later, maakte de ravage
compleet.

Kwekerij blijft open
Ondanks de schok van het natuur-
geweld blijft de specialiteitenkwe-
kerij open voor publiek. ,,Het is
nog een gigaklus om de tientallen
omgewaaide bomen, de afgebroken
takken en het losgeslagen blad op
te ruimen. Maar de natuur zal zich
op termijn herstellen”, zeggen Bob
Foltz en Andries Bierling. De on-
dernemers zijn dan ook vastbeslo-
ten. ,,We gaan door met wat al
twintig jaar onze passie is: het kwe-
ken en aanbieden van duizenden
soorten planten, waaronder talrijke
unieke exemplaren. Daar genieten
niet alleen wij van, maar ook de ve-
le plantenliefhebbers uit binnen-
en buitenland die we hier jaarlijks
mogen ontvangen. Voor hen willen

we een bron van rust, kracht
en inspiratie blijven.”

Plantenmarkt
Omdat de kassen wonder bo-
ven wonder intact zijn geble-
ven, hebben klanten van Tuin-
goed Foltz nog altijd de keuze
uit een ruim assortiment. De
geplande Midzomer Planten-
markt in het weekend van 18
en 19 juli zal eveneens door-
gang vinden, met speciale aan-
dacht voor de bijzondere plan-
tencollecties Salvia en Echi-
nacea. Er zijn ook kraampjes
met andere plantensoorten,
tuinkeramiek, sierraden en
producten uit Gambia. Plan-
ten- en tuinliefhebbers zijn van
harte welkom.
Tuingoed Foltz is geopend van
dinsdag tot en met zaterdag
tussen 10.00 en 17.00 uur,
evenals elke eerste en derde
zondag van de maand. Op
www.tuingoedfoltz.nl is meer
informatie te vinden.

Provincie Groningen steunt 
Folkersma Staal Zuidbroek
ZUIDBROEK - De provincie on-
dersteunt Folkersma Staal-To-
taal uit Zuidbroek met bijna
33.000 euro bij de aanschaf van
een lasrobot. Hiermee kan het
staalconstructiebedrijf verder
groeien. 

Het staalconstructiebedrijf uit
Zuidbroek kan met de lasrobot de
productiesnelheid verhogen, zon-
der dat er méér moeilijk vindbare
lassers nodig zijn. Ook de kwaliteit
van de constructie- en machineon-
derdelen stijgt. Door uitbreiding
van de productiemogelijkheden
verwacht het bedrijf te groeien van
vijf naar acht medewerkers. Fol-
kersma Staal-Totaal is het eerste
Groningse kleinbedrijf met een in-
novatieve lasrobot. De subsidie
komt uit de regeling Innovatief en
Duurzaam MKB van het program-
ma Groningen@Work.

Innofest
Ook draagt de provincie Groningen
twee ton subsidie bij aan het pro-
ject Innofest. Dit initiatief helpt
mkb’ers, startups en kennisinstel-
lingen in Noord-Nederland met het
testen van hun innovatieve produc-
ten. 
Innofest ondersteunt startende be-
drijven, mkb’ers en studenten met
het testen van hun innovatieve pro-
ducten, bijvoorbeeld op het gebied
van duurzaamheid, voedsel of ge-
zondheid. Dit gebeurt tijdens eve-
nementen in het Noorden, zoals Eu-
rosonic Noorderslag, Oerol en TT.
Vanwege de coronapandemie gaan
de testen ook op andere plekken en
online plaatsvinden. Met het idee
om festivals als testlocatie te ge-
bruiken won Innofest in 2017 een

prijs voor het beste ondernemers-
programma van Europa.

Enthousiast
Gedeputeerde Ijzebrand Rijzebol
is enthousiast over deze snelle en
effectieve manier van testen: ,,Door
een grote groep gebruikers in een
keer jouw product te laten uitpro-
beren, geeft dat veel inzicht in hoe
je die nog verder moet ontwikke-
len. Op deze manier kunnen in
Noord-Nederland zo’n 60 tot 80 on-
dernemers geholpen worden om
hun innovaties een stap verder
richting de markt te brengen.”
Voor de begeleiding van de Noor-
delijke ondernemers werkt Inno -
fest nauw samen met de provincia-
le ondernemersloketten Founded
in Grongen, Ik Ben Drents Onder-
nemer en Yn Business en Founded
in Groningen.

Groningen@Work
Beide subsidies komen uit het Gro-
ningen@Work, het programma eco-
nomie en arbeidsmarkt van de pro-
vincie Groningen. Met dit program-
ma stimuleert de provincie Gronin-
gen innovatie, duurzame ontwikke-
ling en werkgelegenheid in het re-
gionale bedrijfsleven.

Getuigen gezocht
van inbraak bij
Coop Wildervank
WILDERVANK - Bij de Coop-su-
permarkt in Wildervank is in de
nacht van maandag op dinsdag in-
gebroken. De politie is op zoek
naar getuigen. Op camerabeelden
is te zien dat er rond 03.00 uur ver-
keersactiviteit plaatsvond op de
Nijverheidsstraat, gelegen aan de
zijkant van de Coop. Wellicht is
een passant iets bijzonders opge-
vallen. Getuigen kunnen zich bij
de politie melden via 0900-8844,
anoniem via 0800-7000 of via een
privébericht op Facebook onder
vermelding van zaaknummer
2020174107.
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� NightHunt-winnaar David Mulder kreeg vrijdagmiddag zijn hoofdprijs overhandigd: een akoesti-
sche Eastman-gitaar voor zichzelf en eentje voor zijn gitaardocent Omri Soekatma. Foto: Harry Cats. 

David Mulder wint eerste
online-editie NightHunt
VEENDAM - De 19-jarige David
Mulder uit Assen is de winnaar
geworden van de eerste volledig
online-editie van de NightHunt,
dé jacht op jong gitaartalent in
Groningen en Drenthe. Deze
wedstrijd werd georganiseerd
door LEO Music & Audio in
Stadskanaal en stichting Bogdi-
ke in Veendam. 

De strijd was bijzonder spannend.
Met een nipte meerderheid won

David Mulder met zijn eigen op
blues en pop geïnspireerde compo-
sitie en videoclip. Hij bleef het duo
Lars Hoving en Thomas Ridderbos
voor. De twee Veendammers gaven
in hun inzending een eigen draai
aan de klassieker Isn't She Lovely
van Stevie Wonder. De derde plek
ging naar Daan ten Ham uit Klijn-
dijk, die met zijn uitgebreide cover
van de band Dream Theater zijn
liefde voor progressieve metal liet
zien en horen.
,,Ik heb al een passie voor muziek
sinds ik een klein jongetje was”,
vertelt de gelukkige winnaar.
,,Voor mij begon het met piano. Op
mijn 16e leerde ik een van mijn
beste vrienden kennen. Hij inspi-
reerde mij om gitaar te gaan spe-
len. Sinds een half jaar heb ik gi-
taarles bij Omri Soekatma. Ik maak
mijn eigen producties en ben uit-
drukkelijk op zoek naar mijn eigen
sound. De video die ik inzond voor
de NightHunt is het resultaat van
de dingen die ik leerde van Omri
en mijn passie voor gitaarspelen.” 
De organisatie van de NightHunt is
onder de indruk van het werk dat
de deelnemers in hun inzendingen

staken. ,,Wij verwachtten een aan-
tal met de telefoon gemaakte film-
pjes waarin we de deelnemers gi-
taar konden zien spelen, maar ont-
vingen zelfs inzendingen die de
kwaliteit hadden van een professio-
nele videoclip”, vertelt Richte Wes-
terman namens de organisatie, die
bestaat uit stichting Bogdike en
muziekwinkel LEO Music & Audio
in Stadskanaal. ,,Maar het allerbe-
langrijkst is voor ons toch vooral
het enthousiasme voor gitaarspe-
len.”

De online editie van de NightHunt
was een schot in de roos. Het aantal
positieve reacties was volgens Wes-
terman ‘enorm’: ,,We kregen veel
media-aandacht omdat dit een van
de weinig activiteiten in coronatijd
was die wel doorgingen. Met de
NightHunt gaven we jongeren met
hart voor muziek een leuke bezig-
heid. Mensen die de NightHunt al
kenden, vonden het jammer dat de
live-editie niet doorging,maar kon-
den het alternatief zeer waarderen.
Desalniettemin hopen we volgend
jaar gewoon weer een live-Night-
Hunt te houden.”

� De Remedial Teaching-praktijken in de provincie Groningen
slaan de handen ineen.

RT-praktijken slaan
de handen ineen
VEENDAM - De samenwerken-
de Remedial Teaching-praktij-
ken in de provincie Groningen,
waaronder die van Gea Molle-
ma in Veendam, slaan de han-
den ineen. Ze bieden hulp bij
de aanpak van leerachterstan-
den die zijn ontstaan in Corona-
tijd.

Door de Coronacrisis is het de ver-
wachting dat er leerachterstanden
zijn ontstaan bij leerlingen in het
basisonderwijs. Dit wordt onder-
kend door het ministerie, die hier-
voor ook subsidies beschikbaar
stelt.
Scholen kunnen hiermee plannen
ontwikkelen die deze achterstan-
den kunnen bestrijden. Zeker bij
kwetsbare leerlingen is soms meer

specialistische hulp nodig, zoals
van een remedial teacher, een dys-
lexiespecialist en/of een kinder-
coach.

De praktijken voor remedial tea -
chers in de provincie Groningen
die nu de handen ineen slaan, heb-
ben dagelijks te maken met leerlin-
gen die al leer- en/of leesachter -
standen kennen. En daar komt de
Corona-achterstand nog bij. De
praktijken kunnen scholen helpen
bij het ontwikkelen van hande-
lingsplannen en de uitvoering daar-
van. Ze zijn ook beschikbaar voor
ouders die hun kind tijdelijk extra
ondersteuning willen geven. Bij de
samenwerking gebruiken de RT-
praktijken elkaars expertise en ze
kunnen elkaar ondersteunen bij
een grote hulpvraag.

Provinciehuis van het gas af
GRONINGEN - De provincie
Groningen is gestopt met het
gebruik van aardgas in het pro-
vinciehuis in de stad Groningen.
Dinsdag draaide gedeputeerde
Fleur Gräper-van Koolwijk de
gaskraan definitief dicht. 

Jaarlijks was er zo’n 250.000 kuub
gas nodig om het provinciehuis te

verwarmen. Dit staat gelijk aan het
gemiddelde verbruik van circa 200
huishoudens. Om de gebouwen ook
in de toekomst warm te houden,
maakt de provincie gebruik van
nieuwe technieken. Het project,
dat in april van start is gegaan en
bijna 2,7 miljoen euro kost, wordt
naar verwachting in september op-
geleverd door Strukton Worksphe-
re uit Groningen.

Het project is bijzonder en ambi -
tieus vanwege de schaalgrootte en
het gebruik van diverse innovatie-
ve technieken. Maar vooral ook
vanwege het monumentale karak-
ter van een deel van het provincie-
huis, waar het provinciaal bestuur
al meer dan 400 jaar zetelt. Het iso-
leren van het monumentale pand
van ruim 5.000 vierkante meter is
onmogelijk, waardoor er met ‘hoog
temperatuur verwarming’ moet
worden gewerkt. Hiervoor zijn spe-
ciale hoge temperatuur warmte-
pompen geïnstalleerd die het water
tot 85 graden verwarmen. Dit hete
water wordt vervolgens opgeslagen
in grote buffertanks gevuld met
PCM (Phase Changing Materials).
Dit zijn nieuwe en innovatieve
technologieën die nog niet of nau-
welijks worden toegepast in ver-
warmingssystemen.
Een koude- en warmteopslagsys-
teem in de bodem vormt de basis
voor de verwarming van het provin-
ciehuis. Om extra warmte op te
slaan om de gebouwen in de winter
voldoende te kunnen verwarmen,
wordt in de zomer warmte uit het
water van de Groninger stadgracht
gehaald en opgeslagen in de bo-
dembronnen.
Gedeputeerde Fleur Gräper-van
Koolwijk: ,,De extra elektriciteit
die nodig is voor het nieuwe ver-
warmingsysteem komt van duur-
zaam opgewekte energie uit de re-
gio. Daarmee wordt het project 100
procent CO2-neutraal. Slim en
groen dus.”

� Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk draait de gaskraan de-
finitief dicht. 

Nep-account 
politie Veendam
VEENDAM - Op Snapchat is een
pagina actief zich zich @politie-
veendam noemt. Dat is een nep-ac-
count. ,,Wij willen jullie er nadruk-
kelijk op wijzen dat dit geen poli-
tie-account is, maar een fake-ac-
count. Reageer er niet op! De be-
richten op dit account zijn niet door
politie Veendam of namens politie
Veendam geplaatst”, zo laat de po-
litie weten. 

� In Veendam Noord wordt de Vakantie Voorleestent weer opgezet.

Vakantie Voorleestent
weer in Veendam
VEENDAM - Deze zomer trekt
Bibliotheek  Veendam weer de
wijk  in met de Vakantie Voor-
leestent.  Zes weken lang staat
de tent op een vaste avond, tijd
en locatie in Veendam Noord.

Samen met kinderopvang Prokino
en kindercentrum Hoi Pippeloi is
Bibliotheek Veendam voor het vijf-
de jaar op rij met een voorlees- en
spelprogramma te vinden in de
wijk. Van 18.30 tot 19.30 uur kun-
nen kinderen en ouders de tent be-
zoeken. Er worden spelletjes ge-
daan en voorgelezen. Kinderen en
ouders kunnen er tevens de leukste
(voor)leesboeken lenen. De Voor-
leestent zal worden opgezet ter
hoogte van OBS Noorderbreedte op
dinsdag 7, 14, 21, 28 juli en 4, 11 au-

gustus. 
Voor kinderen die niet naar de Va-
kantie Voorleestent kunnen ko-
men, zet Biblionet Groningen op
woensdagavond de digitale Voor-
leestent op. Vanuit huis kan van
vrolijke voorleesverhalen worden
genoten. Elke woensdagavond
wordt voorgelezen uit een nieuw
prentenboek. De grappigste dieren
en mooiste plekjes komen voorbij.
De livestream is te vinden op Face-
book (@Groningsebibliotheken).
De digitale Voorleestent begint tel-
kens om 18.30 uur. 
Een bezoekje aan de Vakantie
Voorleestent is helemaal gratis en
ook gezinnen uit andere wijken
zijn van harte welkom. Met de Va-
kantie Voorleestent wil Bibliotheek
Veendam het (voor)lezen in de zo-
mer stimuleren.  

Minder gezondheidsachterstand 
bij Groningers met bevingsschade
ZUIDBROEK - De gezondheids-
achterstand van Groningers met
meervoudige gaswinningsscha-
de neemt af en het vertrouwen
neemt toe. Er is sprake van een
kentering. Maar corona gooit
mogelijk roet in het eten: het is
een extra belasting voor bewo-
ners die kampen met schade of
versterking. 

Dit concluderen dr. Katherine
Stroebe en prof. dr. Tom Postmes
van de Rijksuniversiteit Groningen
op basis van hun meest recente
Gronings Perspectief-onderzoek in
opdracht van de Nationaal Coördi-
nator Groningen.
Hoe ontwikkelt zich de waargeno-
men veiligheid, het vertrouwen en
de gezondheid van Groningers in
het aardbevingsgebied? En welke
problemen ondervinden onderne-
mers in verband met de gaswin-
ning? Welke impact heeft corona
op bewoners die te maken hebben
met de gaswinning? Dit waren de
vragen die centraal stonden in het
nieuwste onderzoek van Gronings
Perspectief.
De gezondheid van bewoners met
meervoudige schade laat de afgelo-
pen tijd enige verbetering zien.
Ook is er een lichte stijging in het
vertrouwen in de overheid. Dr. Kat-
herine Stroebe: ,,Voor het eerst
sinds 2016 zien we een verbetering
in gezondheid, terwijl het tot nu toe
alleen maar schrijnender werd. Er
is een kentering, maar de vlag kan
nog niet uit. Bewoners met schade
hebben nog steeds een minder goe-
de gezondheid dan bewoners zon-
der schade. En steeds meer mensen
hebben schade. Zij hebben extra
zorg nodig.”
Halverwege de afname van de
meest recente peiling van Gronings
Perspectief werd in Nederland de
‘intelligente lockdown’ afgekon-
digd. Een deel van het panel beant-
woordde vragen over het coronavi-
rus. Een meerderheid denkt dat co-
rona gevolgen gaat hebben voor
hun schade of versterkingsprocedu-
res. Bewoners die zich zorgen ma-
ken over corona, rapporteren min-
der gevoelens van veiligheid om-
trent de gaswinning en een vermin-
derde gezondheid.

Ondernemers
Ongeveer de helft van de onderne-
mers in het panel heeft nadelige
gevolgen van de gaswinningspro-
blematiek, met name als zij een be-
drijfspand bezitten. Zij ondervin-
den verschillende problemen door
schade aan panden, waardedaling,
extra tijdsinvesteringen en versto-
ring van de bedrijfsvoering. Stroe-
be: ,,De gevolgen van de gaswin-
ning hebben een grote impact op
een deel van de ondernemers. Onze
indruk is dat zij tussen wal en schip

vallen: veel regelingen voor parti-
culieren zijn voor ondernemers
niet toegankelijk of niet passend.
Hun problemen zijn vaak complex.
En ze voelen zich niet gesteund.”
Ondernemers geven aan dat ze ge-
baat zijn bij betere vergoeding van
schade, financiële steun, bevorde-
ring van werkgelegenheid maar
ook simpelweg bij erkenning van
hun problemen.
Gronings Perspectief is een samen-
werking tussen de Rijksuniversiteit
Groningen, de GGD Groningen en
het Sociaal Planbureau Groningen.
De onderzoekers worden bijge-
staan door een begeleidingscom-

missie met gemeenten, GGD, Gro-
ninger Bodembeweging, Groninger
Gasberaad, Nationaal Coördinator
Groningen, de provincie Gronin-
gen, de Veiligheidsregio, Vereni-
ging Groninger Dorpen en weten-
schappelijke experts. Het team van
dr. Stroebe en prof. dr. Postmes on-
derzoekt sinds 2016 gezondheid,
veiligheidsgevoel en toekomstper-
spectief van inwoners van alle ge-
meenten in het gaswinningsgebied,
in opdracht van de Nationaal Coör-
dinator Groningen. Een panel Gro-
ningers vult periodiek een vragen-
lijst in over veiligheid, gezondheid
en toekomstperspectief.

Scholenprobleem in
Oude Pekela opgelost
OUDE PEKELA - Er is een op-
lossing gevonden voor huisves-
tingsproblemen van de scholen
in De Groenling in Oude Pekela.
Het gebouw wordt heringe-
deeld.

In De Groenling zijn OBS Hendrik
Wester, Jenaplanschool Sint Willi-
brordus en CBS de 7-sprong geves-
tigd. Er werd al tijden gezocht naar
een passende oplossing om de drie
scholen voldoende ruimte te bie-
den. De directeuren van de drie
scholen en de gemeente Pekela
hebben nu in goed overleg een op-
lossing gevonden voor het huisves-
tingsprobleem. De ruimtes in het
gebouw worden opnieuw verdeeld
met ingang van komend schooljaar.
Het huisvestingsprobleem is ont-
staan door een piekbelasting van
het gebouw. Met enkele aanpassin-
gen kan het gebouw de piekbelas-
ting aan, die nog voor de komende
twee tot drie jaar verwacht wordt.
De leerlingenprognoses geven aan
dat met ingang van 2024-2025 de
belasting op het gebouw afneemt.
Met ingang van het schooljaar 2020-

2021 verwisselen OBS Hendrik
Wester en Jenaplanschool Sint Wil-
librordus van ruimtes. Er wordt een
extra lokaal gecreëerd en het speel-
lokaal komt weer beschikbaar als
speellokaal. Daarnaast wordt on-
derzocht of er in het schoolgebouw
van OBS Feiko Clock een techniek-
lokaal gecreëerd kan worden voor
alle basisscholen in Oude Pekela.
Hierdoor blijft er een ‘wisselruimte’
beschikbaar in De Groenling.
In de praktijk betekent dit dat voor
ouders en verzorgers een aantal
praktische zaken gaat veranderen.
Bijvoorbeeld nieuwe schoolingan-
gen, aanrijroutes en parkeermoge-
lijkheden. De school gaat iedereen
hierover informeren. 
De schooldirecteuren en de ge-
meente Pekela zijn erg blij met de-
ze duurzame oplossing. Wethouder
Henk Busemann: ,,De schooldirec-
teuren zijn gezamenlijk tot deze
structurele oplossing voor de ko-
mende vijf jaren gekomen. Ik ben
blij dat wij op deze manier de
schoolgaande kinderen in Oude Pe-
kela kunnen voorzien van voldoen-
de ruimte.’’

Veendam sluit 2019
af met flink tekort
VEENDAM - De gemeente
Veendam heeft het jaar 2019 af-
gesloten met een tekort van
673.000 euro. De belangrijkste
oorzaak is de lagere vergoeding
van het rijk voor het Sociaal Do-
mein. 

Het college heeft samen met maat-
schappelijke partners ingezet op
het zo goed mogelijk realiseren van
de ambities. Zo is de volgende fase
van de realisatie van het Leer- en
sportpark ingezet en zijn de plei-
nen in het centrum aangepakt. Ook
in het sociale domein is veel ge-
beurd. Samen met peuterspeelza-
len, kinderdagverblijven en het pri-
mair onderwijs is ingezet op het
goed organiseren van het aanbod
aan vroeg- en voorschoolse educa-
tie. Er is geïnvesteerd in de samen-
werking met andere gemeenten en
jeugdhulpaanbieders om ook in de
specialistische jeugdhulpverlening
het meest passende aanbod te creë-
ren. Verder zijn de renovatie van
de theaterzaal en entree van van-
Beresteyn in 2019 afgerond. 
Vanuit de ondernemers in het cen-
trum is het verzoek gekomen om
een Bedrijven Investerings Zone
(BIZ) in te stellen. De gemeente
heeft nauw samengewerkt met de
ondernemers om dit mogelijk te
maken. Inmiddels is de BIZ inge-
voerd.
Wethouder Henk Jan Schmaal: ,,Er
is in het Sociaal Domein sprake van
een tekort van 3,4 miljoen euro. Dit
zijn vooral de taken in het kader
van de Jeugdwet die meer financië-
le middelen vragen dan door het
rijk beschikbaar zijn gesteld. Hier-
door hebben wij andere dingen
niet kunnen doen. Uiteindelijk
gaat deze rijksbezuiniging gewoon
ten koste van andere wensen van
de gemeente.” 
Het uitgangspunt van de gemeente
Veendam is om de taken in het ka-
der van de Jeugdwet, de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning en de
Participatiewet uit te voeren met

de budgettaire middelen die daar-
voor door het rijk beschikbaar zijn
gesteld. Door de rijksbezuinigingen
is dat echter geen gemakkelijke op-
gave. De financiële positie van de
gemeente is onder druk komen te
staan door het tekort in het sociaal
domein. Er wordt gekeken hoe de
kosten voor de jeugd teruggedron-
gen kunnen worden.

Bevolkingsonderzoek naar
borstkanker wordt hervat
OUDE PEKELA - Het bevol-
kings onderzoek naar borstkan-
ker in Oude Pekela wordt her-
vat. Vanaf 8 juli staat het mobie-
le onderzoekscentrum in het
dorp. 

Vanwege de uitbraak van het coro-
navirus heeft het bevolkingsonder-
zoek van half maart tot begin juli
stilgelegen. Inmiddels zijn maatre-
gelen genomen om het onderzoek
veilig en binnen de richtlijnen uit
te voeren. 
Het bevolkingsonderzoek wordt
weer gefaseerd opgestart. Cliënten
die aan de beurt zijn, ontvangen
vanzelf een uitnodiging. De vrou-
wen voor wie het onderzoek is uit-
gesteld, zijn het eerst aan de beurt.
,,Een leuk onderzoek is het niet,
maar je weet waar je het voor
doet”, aldus Anneke Schouten. Zij
is 58 jaar en doet al sinds haar 50e
jaar mee aan het bevolkingsonder-

zoek borstkanker. Om de twee jaar
laat zij borstfoto’s maken in het mo-
biele onderzoekscentrum van Be-
volkingsonderzoek Noord. ,,Tot nu
toe gelukkig altijd met een goede
uitslag. Maar in mijn omgeving heb
ik al meerdere malen gehoord dat
een uitslag niet goed was. Gelukkig
waren ze er steeds op tijd bij!”
Een op de acht vrouwen krijgt in
haar leven te maken met borstkan-
ker. De meeste van deze vrouwen
zijn ouder dan 50 jaar. Alle vrou-
wen in de leeftijd van 50 tot en met
75 jaar krijgen om de twee jaar een
uitnodiging om mee te doen aan
het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker. Dit onderzoek is gratis. Deel-
name is vrijwillig.
Het onderzoek bestaat uit het ma-
ken van röntgenfoto’s van beide
borsten, een mammografie. Anne-
ke: ,,Het onderzoek is niet prettig
en kan best pijnlijk zijn.” Bij het
maken van de röntgenfoto worden
de borsten samengedrukt. Dit is no-

dig om de foto goed te kunnen be-
oordelen. Het onderzoek wordt uit-
gevoerd door hiervoor opgeleide
screeningslaboranten. Zij zijn spe-
cialisten in het maken van een
mammografie. 
De röntgenfoto’s worden beoor-
deeld door twee screeningsradiolo-
gen. Zij beoordelen de foto’s onaf-
hankelijk van elkaar. De radiolo-
gen zoeken naar verdachte afwij-
kingen die misschien borstkanker
kunnen zijn. Als een vrouw al eer-
der heeft meegedaan aan het be-
volkingsonderzoek, dan worden de
nieuwe foto’s ook vergeleken met
de oude. 
Door het bevolkingsonderzoek
overlijden jaarlijks ongeveer 850
vrouwen minder aan borstkanker.
Uit onderzoek is gebleken dat vrou-
wen die regelmatig meedoen aan
het bevolkingsonderzoek na drie
keer deelnemen 50 procent minder
kans hebben om te overlijden aan
deze ziekte. Meer informatie over
het bevolkingsonderzoek is te vin-
den op www.
bevolkings on der zoeknederland.nl

� Het mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek
Noord.

Positie Participatieraad
Veendam verstevigd
VEENDAM - De afgelopen tijd
heeft de gemeente Veendam sa-
men met de Participatieraad
onderzocht hoe de rol en positie
van de Participatieraad verste-
vigd kan worden. 

De Participatieraad kan adviezen
geven over alle onderdelen binnen
het sociaal domein en op de positie
van inwoners daarbinnen. Er zijn
heldere afspraken gemaakt over de

werkwijze van de Participatieraad
en de gemeente, maar ook over de
wijze van samenwerking. In de no-
titie Samenwerken aan participatie
is de werkwijze omgezet in een rou-
teplanner. Door te werken met de-
ze routeplanner kan duidelijker en
waardevoller invulling worden ge-
geven aan burger- en cliëntpartici-
patie in de gemeente Veendam.
Deze routeplanner wordt over één
jaar geëvalueerd en eventueel bij-
gesteld. De gemeente en de Partici-
patieraad hebben afgesproken dat
de Participatieraad al in de voorfa-
se zal worden betrokken bij het be-
leid van de gemeente. 

Waardevol
De gemeente Veendam heeft er-
voor gekozen om binnen het sociaal
domein de burger- en cliëntpartici-
patie via de Participatieraad vorm
te geven. Wethouder Ans Grimber-
gen: ,,De Participatieraad heeft als
doel om gevraagd en ongevraagd
het college te adviseren. Zij kun-
nen in de voorfase van een traject
meedenken. De participatieraad
heeft een waardevolle vertegen-
woordigende rol.  Met hun inbreng
waarbij zij kwalitatief belangrijke
informatie ophalen uit de samenle-
ving, kan ons beleid goed aanslui-
ten bij de vraag van de inwoners.”
Inwoners en belangenverenigingen
die vragen hebben, kunnen contact
opnemen met de Participatieraad
door te mailen naar wmoveen-
dam@hotmail.com of te bellen met
Lindsey Kaspers via 06-57169601.
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� Gerry Wolthof en de Neil Young Mirror Band zijn ‘on the road
again’.

Veendammer Wolthof
is ‘on the road again’
HOOGEZAND - De Veendam-
mer muzikant Gerry Wolthof,
ofwel de Neil Young van de lage
landen, toert sinds enkele
maanden weer met band door
Nederland. In een nieuwe be-
zetting slaat hij een voor hem
bekende weg in. Op vrijdag 10
juli staat de band in Kielzog in
Hoogezand. 

door Ginet Venema

Wolthof kreeg nationale bekend-
heid nadat hij in 1985 met het num-
mer ‘Comes a time’ van Neil Young
derde werd bij de Soundmixshow,
de voorloper van wat nu The Voice
is. Dit bracht hem landelijke be-
kendheid en veel aanvragen voor
optredens, vaak met het verzoek
naar nummers van Neil Young. 
Het kon daarom niet uitblijven dat,
naast de reeds bestaande band Still
Going West, in 2002 de Neil Young
Mirror Band ontstond. Er werden
successen geboekt met Gerry Wolt-
hof op gitaar, zang en mondharmo-
nica, Evert Erents op gitaar, Ad An-
tonisse op bas en Bert Stadman op
drums. Later werd Erents vervan-
gen door Lex Koopman die in 2008
werd opgevolgd door Hemmo Bar-
la. 
Tot 2016 stond de Neil Young Mir-
ror Band met veel succes op allerlei
festivals en op grote en kleine po-
dia door heel  Nederland. Ook wa-
ren er met regelmaat optredens in
Duitsland waar de band door de ja-
ren heen een grote schare fans wist
op te bouwen. De gelijkenis qua
stem én performance van Wolthof
met de grote singer songwriter Neil
Young kon overal rekenen op veel
bewondering van de toehoorders.
Mart Smeets, destijds recensent
van ‘Roots Town Fee Zine’, schreef:
,,Zo vaak komt Neil Young nu ook
weer niet langs en dan is Gerry

Wolthof met zijn band een alleraar-
digst alternatief...’’
Na veertien jaar, in 2016 was de
rek er uit en de band stopte. Het
was tijd voor nieuwe uitdagingen.
Deze beslissing kon rekenen op
veel reacties van teleurgestelde
fans en liefhebbers van de muziek
van Neil Young. Ook nadat de band
al tijden niet meer bestond, bleven
de aanvragen voor optredens bin-
nenkomen. Er was duidelijk be-
hoefte aan een band die op onna-
volgbare manier de sound en sfeer
van de muziek van Neil Young kon
neerzetten. En dat deed de NYMB
met een frontman wiens stemge-
luid griezelig dichtbij het origineel
komt. De band werd gemist. En dat
gemis was er niet alleen bij de fans,
ook bij Gerry Wolthof zelf. 
Het was Marcel Wolthof die in 2019
het plan opperde voor een come-
back van NYMB. Oud bandlid Lex
Koopman was meteen enthousiast
en naast Marcel op drums vonden
ze in André van der Werf de ideale
bassist. Tijdens de eerste repetitie
met de nieuwe bezetting was er me-
teen de juiste chemie, de sfeer en
de inzet. De come-back van de
band was een feit.
Het eerste optreden in deze nieuwe
samenstelling vond plaats in juli
vorig jaar in Venlo. Het was de zon-
dag na de Night of the Guitars in
Veendam waar alle bandleden tot
in de kleine uurtjes hadden staan
knallen op het Museumplein. Na
een korte nacht togen de mannen
naar Limburg. Hoewel er geen twij-
fels waren of de band genoeg had
gerepeteerd, was er toch een lichte
spanning; hoe gaat het publiek re-
ageren op de come-back... Maar al
tijdens het eerste nummer zette die
spanning zich om in enthousiasme.
Het publiek genoot! En niet alleen
het publiek, ook bij de bandleden
was niets meer over van de gevol-
gen van de korte nacht, de lange
reis en de lichte spanning. Het was

duidelijk: de Neil Young Mirror
Band is back!
De boekingen kwamen binnen en
met name vanaf begin van dit jaar
liep de agenda vol. En dan komt
Corona. Gelukkig komt er wat
lucht in de situatie en daarbij ook
voor alle muzikanten die weer
voorzichtig, voor een beperkt aan-
tal bezoekers, kunnen gaan optre-
den. 

Op vrijdag 10 juli staat de band in
Kielzog in Hoogezand. De aan-
vangstijd is 20.15 uur. Reserveren
kan via www.kielzog.nl. Kielzog
heeft maatregelen genomen voor
een Coronaveilige omgeving in het
theater. De tribune is verwijderd
uit de zaal, in plaats daarvan kan
men met partner of meerdere per-
sonen uit één  huishouding, plaats-
nemen aan gezellige zitjes die op
ruime afstand van elkaar staan. Er
is geen pauze. Bij aanvang van het
concert krijgt men koffie of thee.

Sportplein Private Party
blijkt doorslaand succes
VEENDAM - Sportcafé Sport-
plein in Veendam heeft in deze
tijden van de coronacrisis de
Sportplein Private Party in het
leven geroepen. Het concept
blijkt een doorslaand succes. 

Het Veendammer sportcafé mocht
vanaf 1 juni haar deuren weer ope-
nen, al zaten hier wel wat haken en
ogen aan. Om alles gecontroleerd
en verantwoord te laten verloren,
heeft men de Private Party be-
dacht, privéfeestjes dus. Maar zo

konden  Veendammer wel voor het
eerst sinds lange tijd weer een
avondje uit beleven met familie,
vrienden, collega’s, teamgenoten of
kennissen. Dj Peter Mans zorgde
daarbij voor de muzikale omlijs-
ting. 
,,Al vrij snel kwamen we tot de con-
clusie dat het Sportplein Private
Party-concept een leuk alternatief
is voor een avondje uit”, zegt Rob
van Loenen namens het sportcafé.
,,Naast vele positieve reacties ont-
vingen we vrij snel na de publicatie
van het concept de eerste telefoon-
tjes en mailtjes. Enkele dagen later
waren alle beschikbare datums
voor de Sportplein Private Party al
vol.” Van Loenen is daar ontzet-
tend blij mee, ook al omdat er in de
maanden maart, april en mei door
de coronacrisis weinig kansen la-
gen voor de horeca. ,,Dat we in juni
eindelijk weer van start mochten
en dat het nieuw ingezette concept
aanslaat, kwam voor ons als een
lichtpuntje in deze moeilijke tij-
den. Iedere vrijdag en zaterdag in
juni stond er een Private Party op
de agenda. Voor het eerst sinds 15

maart konden we samen met ons
team eindelijk weer wat biertjes
tappen en kon onze ‘Huis-dj’ Peter
Mans sinds lange tijd weer eens
platen draaien”, vertelt Van Loe-
nen. 
De Private Party’s in juni waren al
met al een groot succes. ,,In juni
zijn we gaan kijken hoe we dit kun-
nen voortzetten in de zomervakan-
tie. Waar we afgelopen weken ook
enkele avonden geopend waren
voor een borrel door middel van
het reserveren van een tafeltje, zul-
len we hier in de maand juli mee
stoppen.  Wel blijven we de vrijdag
en zaterdag voor onze gasten klaar
staan. Dan kan men Sportplein af-
huren voor feesten en partijen.”
Daarbij houdt men zich uiteraard
aan de RIVM-richtlijnen. ,,Met de
anderhalve meter-regel betekent
dit dat er bij ons tot maximaal 75
personen per keer terecht kunnen
voor feesten en partijen.”
Voor meer informatie over de be-
schikbaarheid en mogelijkheden
kan men bellen naar 06-54330735
of mailen met 
info@sportplein veendam.nl

Vier de zomer in Midden-Groningen
MUNTENDAM - Wordt het brandjes blussen bij het Brandweermuseum,
op slootsafari bij de Heemtuin in Muntendam of waterskiën bij Break
Out Grunopark? Het zijn allemaal dingen die kinderen deze zomer kun-
nen doen in Midden-Groningen. Deze en andere activiteiten staan op de
flyer Vier de zomer in Midden-Groningen. Alle basisschoolleerlingen in de
gemeente krijgen de flyer deze week mee naar huis. De flyer is uitge-
bracht door Marketing Midden-Groningen met dank aan een subsidie
van de gemeente. Nu veel kinderen thuis zullen blijven deze zomerva-
kantie, of minder lang op vakantie gaan, is leuke dingen doen in de ei-
gen omgeving een goed alternatief. Op de flyer staat ook een kleurplaat
waarop staat waar kinderen wat kunnen doen. Zo kunnen ze in Kiel-Win-
deweer varkentjes kijken en kanoën, schilderen bij de Fraeylemaborg
of een speurtocht doen bij de kerk in Noordbroek. Ook gezinnen die op
de campings in Midden-Groningen verblijven, krijgen de flyer.

� Een sfeervol plaatje van een van de Clias-turnsters in actie. 

Ondanks corona toch 
geslaagd turnseizoen SV Clias
WILDERVANK - Met maar
liefst 32 medailles heeft SV
Clias uit Wildervank toch een
goed turnseizoen achter de rug.
Helemaal omdat het seizoen
nog maar halverwege was toen
het coronavirus de sport tot stil-
staan dwong. Met de vorm en
gedrevenheid van de turners
hadden er zonder pandemie
veel meer medailles ingezeten. 

Het in september gestartte seizoen
begon met veel nieuwe leden, met
name de turnselectie bij de dames
groeide snel.  Van sponsor Nedmag
ontving Clias een bedrag voor de
aanschaf van een plankoline. Dit is
een tussenvariant van de mini-
trampoline en plank. Deze plank -
oline wordt gebruikt bij het onder-
deel sprong. Aannemersbedrijf
Koen Meijer stak de turnselectie in
het nieuw en sponsorde de nieuwe

trainingspakken. 
Hierna startte het wedstrijdseizoen
voor de rhönradturners en de turn-
sters op nationaal niveau. In janu-
ari vond er in de Wildervankhal
een oefenwedstrijd plaats voor
turnsters en juryleden. Het was
leuk, gezellig en leerzaam, maar
ook een mooie generale voor de
thuiswedstrijden die SV Clias op 29
februari voor de heren en op 18
april voor de dames zou organise-
ren. Die wedstrijd van de dames
kon niet meer doorgaan. Eerder in
het seizoen werden tijdens wed-
strijden in onder andere Hooge-
veen, Uithuizen, Onstwedde, Da-
len, Heerenveen en Den Helder tal
van successen geboekt. Zo werden
er medailles veroverd tijdens het
Noord-Nederlands kampioenschap
rhönrad en hengelde de turnselec-
tie een Gronings kampioenschap
binnen. Uiteindelijk was de me-
dailleoogst fors: 32 keer werd er
eremetaal in de wacht gesleept. 
Behalve 32 keer een medaille voor

turners van SV Clias werden er ook
andere successen behaald. As trid
Timmer en Linda Kuiper slaagden
voor hun jurybrevet TD2 en train-
ster Denny Idema slaagde voor
haar TD3-jurybrevet. Hanne Scho-
maker, Maxim Claassen en Kimm
van Nispen slaagden voor hun
Gymleider KNGU 3-diploma. Train-
ster Jolanda Dekens ontving het
certificaat Nijntje Beweegdiploma.
Hierdoor kunnen peuters nu ook
bij SV Clias hun Nijntje Beweegdi-
ploma gaan halen tijdens de Ouder
en Kind-gymlessen.

Half maart kwam, door de maatre-
gelen ter bestrijding van het coro-
navirus, alles stil te liggen. Dat be-
tekende niet dat er helemaal niets
gebeurde bij Clias. De turners
werkten buiten op de velden van
vv Wildervank aan hun kracht en
lenigheid. Vanaf vandaag (woens-
dag) mogen ze echter weer binnen
gaan trainen, ter voorbereiding op
het seizoen 2020/21.

Midden-Groningen en Aa 
en Hunze tegen zoutwinning
VEENDAM - De colleges van
burgemeester en wethouders
van de gemeenten Midden-Gro-
ningen en  Aa en Hunze zijn te-
gen nieuwe zoutwinning van
Nedmag in Veendam en omge-
ving. De gemeenteraad van
Veendam sprak deze week over
de kwestie. 

Nedmag mag van het ministerie  in
ieder geval tot eind 2045 zout blij-
ven winnen. Ook wil men een aan-
tal nieuwe zoutwinningsputten ope-
nen.  Het college van Midden-Gro-
ningen zegt vanwege het ontbreken

van maatschappelijk draagvlak, de
potentiële milieurisico’s en de leef-
baarheid in het gebied geen voor-
stander van nieuwe zoutwinning te
zijn. Voor Aa en Hunze staat de vei-
ligheid van de inwoners voorop.
Men vindt dat er te veel risico’s aan
de zoutwinning kleven en dat ook
de schaderegelingen niet toerei-
kend zijn. 

In Veendam lijkt men in een spa-
gaat te zitten. Nedmag is immers
een belangrijke werkgever voor de
regio. Desondanks wil de Veen-
dammer wel een zienswijze tegen
het winningsplan indienen, maar

men is er nog niet helemaal uit hoe
de tekst zal luiden. Daarover wordt
pas na de zomer een besluit geno-
men. Deze week gaf de raad al wel
vast een schot voor de boeg. Zo vin-
den de CU en VUK de verlenging
van 25 jaar veel te lang en wil de
SP dat er helemaal gestopt wordt
met de gaswinning. Een meerder-
heid van de raad wil dat er een be-
tere schaderegeling komt en pleit
ook voor een omgekeerde bewijs-
last. Zo is dat ook in het Groninger
aardbevingsgebied geregeld.  ,,Het
maakt niet uit hoe het vergoed
wordt, als er maar vergoed wordt”,
stelde GemeenteBelangen. 
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•Vele speciaalzaken onder één dak  •Volop gratis parkeergelegenheid
•Uitstekende service & kwaliteit

• Houd 1.5 meter afstand
• Respecteer de aanwijzingen

in ons winkelcentrum


