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Metamorfose winkelcentrum voor 95 procent klaar

Vernieuwde Albert Heijn
heropent in Autorama
VEENDAM - De compleet vernieuwde Albert Heijn-supermarkt in winkelcentrum Autorama in Veendam heeft gistermiddag de deuren heropend. In
verband met de coronamaatregelen kon de heropening met
minder feestelijkheden gepaard gaan dan wellicht gewenst, maar het enthousiasme
onder de klanten was er niet
minder om. Men is zeer te spreken over de nieuwe supermarkt.

De Grote Kerk van Veendam.

Grote Kerk Veendam
open op Monumentendag
VEENDAM - De Grote Kerk in
Veendam is zaterdag een van
de deelnemers aan Open Monumentendag.
Tussen 13.30 en 16.30 uur zijn belangstellenden welkom om, met inachtneming van de corona-maatregelen, de kerk van binnen te bekijken. Ondertussen wordt het orgel
bespeeld. Er zijn rondleiders die
bezoekers alles kunnen vertellen
over de geschiedenis van het orgel
en het kerkgebouw. Als de kerk te
bezichtigen is, is dat te zien aan de
vlaggen die voor de toren staan.
De Grote Kerk uit 1662 is het oudste nog in gebruik zijnde gebouw
van Veendam. In de loop van de
tijd is het een aantal keren verbouwd. De grootste verbouwing
was in 1776. Het schip werd toen
verdubbeld. Bijzonder in de kerk

zijn onder andere de herenbanken, de Ommelanderbank, de
schippersbank en de vrouwenbank
uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Het
houtsnijwerk van de preekstoel
stamt uit 1767 en de avondmaalstafel is gemaakt in 1662. Het grote orgel is in 1824 gebouwd door
Timpe. Dat orgel was in 1926 niet
meer te restaureren en daarom
bouwde de Duitse orgelbouwer Faber en Dienes een nieuw groot concertorgel met drie kavieren en ongeveer 2500 pijpen achter de frontpijpen van Timpe. Plannen om het
orgel te restaureren zijn in een
vergevorderd stadium.

De Albert Heijn in Autorama is
een kleine twee weken dicht geweest. In die periode is de winkel
helemaal over de kop gegaan. De
supermarkt is qua indeling gekanteld en een stuk groter geworden
omdat de ruimtes waarin een juwelier en een hakkenbar waren gevestigd bij de Albert Heijn zijn betrokken. In de afgelopen dertien
dagen bleef niets op zijn plek
staan. De winkel heeft een nieuwe
vloer, een nieuw plafond en nieuwe stellingen gekregen.
Het resultaat van het harde werken mag er zijn. In de compleet
vernieuwde Albert Heijn hebben
klanten nog meer keuze. Vooral op
het gebied van verse producten
kent de Albert Heijn in Autorama
zijn gelijke niet. Bijzondere aanwinst in de supermarkt is een sushibar, waar professionele chefs
verse sushi bereiden.

Kwaliteit en gemak
Er is flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de winkel en de
(vers)producten, maar ook in het
gemak. Om die reden zijn in de
nieuwe winkel meerdere zelfscankassa’s aanwezig. Klanten kunnen
tijdens het boodschappen doen
zelf alvast scannen met als voordeel dat ze meteen zien hoe duur
een en ander is en supersnel klaar
zijn met betalen. Ook handig:
boodschappen hoeven niet op de
kassaband gelegd te worden en
kunnen dus meteen ingepakt worden. Voor nog meer gemak is er de
zogenaamde Scan & Go-formule.
Klanten scannen hun producten
bij als ze bij de betaalpaal staan en

rekenen direct af. Dit is vooral
ideaal voor de kleine boodschap.
De metamorfose van de Albert
Heijn staat niet op zichzelf. Het hele winkelcentrum is onder handen
genomen. ,,Het zijn gouden tijden
voor Autorama”, zegt keurslager
Gert Westerman namens de in het
overdekte winkelcentrum gevestigde ondernemers. ,,Eigenaar Bun
Vastgoed heeft veertien jaar geleden fors geïnvesteerd in de binnenkant van het winkelcentrum.
Dat heeft goed uitgepakt. Autorama is een groot succes en voor 100
procent gevuld. Welk winkelcentrum kan in deze tijd nog zeggen
dat alles vol zit? Dat zegt toch genoeg?”

Buitenkant
Het gaat Autorama dus voor de
wind. Onder het motto Als de zon
schijnt, moet je het dak repareren is
het winkelcentrum andermaal
grondig onder handen genomen.
Ditmaal was de buitenkant van het
gebouw aan de beurt. De oude beplating is vervangen door glazen
puien en de oude reclamebakken
aan de gevel maakten plaats voor
een modern LED-scherm. Verder
wordt het centrum wordt volledig
voorzien van nieuwe, energiezuinige verlichting. Ook de terreininrichting wordt volledig opnieuw ingericht met groen en meubilair,
waardoor er een prettige sfeer en
omgeving gecreëerd wordt voor
het winkelend publiek en omwonenden.
,,Het werk zit in de afrondende fase. Ik dat dat het voor 90 tot 95 procent klaar is”, zegt Westerman, die
maar wat blij is dat hij in Autorama is gevestigd. ,,Mensen komen
hier voor hun dagelijkse boodschappen, terwijl het centrum van
Veendam meer inzet op recreatief
winkelen met terrasjes en dergelijke. Gemiddeld doen mensen twee
keer per week hun boodschappen,
terwijl het recreatief winkelen -zoals het kopen van een nieuwe spijkerbroek- gemiddeld een keer per
maand plaatsvindt. Voor mij als
keurslager is winkelcentrum Autorama, met duizenden bezoekers
per dag, dan ook de perfecte
plek.”
Om die bezoekersstroom in goede

vanBeresteyn
geeft voorproefje
VEENDAM - Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam zal het
nieuwe seizoen zondag beginnen
met een Mini Preview. Tijdens deze middag krijgen inwoners van
Veendam en omgeving de kans om
als eerste te zien welke voorstellingen en films er voor het aankomende seizoen in vanBeresteyn gepland staan.
Met de Mini Preview krijgen verschillende artiesten de mogelijkheid zich te presenteren aan het
publiek en krijgt het publiek een
goede indruk van hun programma.
Wie er tijdens de Mini Preview optreden, blijft een verrassing.
Het voorproefje begint om 16.00
uur. Kaarten reserveren kan via
www.vanberesteyn.nl, 0598-634566
of bij de theaterkassa, geopend
van maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur.

Koopavondoptredens van start

Prentenboeken
komen tot leven
in PeuterBios
VEENDAM - Filmhuis vanBeresteyn in Veendam zal zondag zijn
deuren openen voor de jongste bezoekers. In de PeuterBios komen
vanaf 10.30 uur prentenboeken tot
leven. Peuters kunnen zondag genieten van negen verhaaltjes. Dat
levert 45 minuten aan geanimeerde beelden op over vogeltjes die
vliegen, fluiten, tsjilpen en die
heel veel bijzondere avonduren
beleven. De Franse regisseur Célia
Rivière brengt het echte voorleesgevoel over in een fantasierijke
animatiefilm. Een vogeltje, dat zo
uit een sprookje lijkt weggevlogen,
ontdekt in een boomhut een verzameling boekjes. Wanneer de vogel
een boekje openslaat, komen de
prachtige illustraties tot leven.
De film start om 10.30 uur. In de
pauze is er ranja en na afloop ligt
er een diploma klaar. Reserveren
via www.vanberesteyn.nl, 0598 634566 of bij de theaterkassa, geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

banen te kunnen leiden, is vorig
jaar al het aantal parkeerplaatsen
uitgebreid. Met de metamorfose
van Autorama en de ingrijpende
verbouwing van de Albert Heijn,
terwijl andere ondernemers in het
centrum is het winkelcentrum nu
nog aantrekkelijker geworden.

Wethouder Henk Jan Schmaal (links) en Jan Haandrikman van de Albert Heijn nemen de opening
van de supermarkt voor hun rekening.

Gemeente Veendam sluit terrein
en loods drugslab Wildervank
WILDERVANK - De gemeente
Veendam heeft het terrein aan
de Meihuizenweg in Wildervank, waar vorige maand een
drugslaboratorium werd aangetroffen, voor één jaar gesloten.
In de loods werd een drugslaboratorium van aanzienlijke omvang
aangetroffen. Hierin werden grote
hoeveelheden stoffen en materialen aangetroffen die geschikt zijn
voor het vervaardigen en/of produceren van synthetische drugs.
Twee aanwezige personen zijn
door de politie aangehouden. In
een andere ruimte van de loods
waren (niet aangesloten) hennep
gerelateerde apparatuur en ander
materiaal aanwezig.
Aanvullend op de politieactie
heeft de burgemeester het Damoclesbeleid toegepast en de loods
voor één jaar gesloten. Het sluiten
van de loods op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid is
een bestuursrechtelijke maatregel.
De burgemeester kan hiermee een
pand sluiten wanneer er meer
drugs worden aangetroffen dan de
voorraad die voor eigen gebruik
aanwezig mag zijn. Bij de ontdekking van drugs in een pand start
de gemeente een bestuursrechtelijke procedure op. Deze kan naast
de strafrechtelijke procedure van
de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd.
Burgemeester Sipke Swierstra: ,,Er
was hier sprake van een professioneel drugslaboratorium. Deze vormen van (drugs-)criminaliteit kunnen voor veel overlast zorgen en
zijn een risico voor de veiligheid
van de omgeving. Ik vind het daar-

Streep door
Ouderendag

VEENDAM - In de foyer van cultuurcentrum
vanBeresteyn in Veendam heeft donderdag de aftrap plaatsgevonden van een nieuw en coronaproef Koopavonden. Tiroler Henkie mocht het
spits afbijten (zie foto). Ruim 50 gasten vulden
de foyer op veilige afstand. Morgenavond (donderdag) is het vanaf 20.00 uur de beurt aan het
duo Weima en Van der Werf. Dit tweetal speelt
sinds 1996 samen en treedt regelmatig op. Pop,
blues en vele bekende nummers passerend de re-

vue. Per avond kunnen er maximaal 70 bezoekers in de foyer. Om iedereen een kans te geven,
gaat vanBeresteyn vrijkaartjes uitgeven met een
maximum van twee kaartjes per persoon. Deze
zijn een week voor elke voorstelling, tijdens kantooruren aan de kassa, verkrijgbaar en een uur
voor elk Koopavondconcert. Vanzelfsprekend
mag iedereen zich opgeven. Er kunnen geen
kaarten voor meerdere voorstellingen afgehaald
worden. Foto: Bert Woltjes.

VEENDAM - De Ouderendag die
30 september gehouden zou worden in cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam gaat niet door.
Het bestuur van de Stichting Senioren Platform Veendam heeft in
verband met het coronavirus en in
overleg met de directie van vanBeresteyn tot haat spijt moeten besluiten dat het dit jaar niet haalbaar is om de Ouderendag te organiseren. ,,We hopen de dag volgend jaar wel weer te kunnen organiseren”, laat Jannie Blaauw namens Stichting Senioren Platform
Veendam weten. ,,De gulle gevers
voor de organisatie van deze dag is
gevraagd hun subsidie een jaartje
op te schorten.”

om belangrijk om dan direct in te
grijpen. Door het sluiten van een
pand voor een bepaalde tijd neemt
de kans op herhaling en overlast
af.”

Het vermoeden van drugs of een
hennepkwekerij in de buurt? Meld
dit bij de politie. Dit kan via 09008844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Oldtimer eindigt in sloot
MUNTENDAM - Een fraaie Panhard uit 1956 is zaterdagmiddag
in de sloot beland op de Oosterweg in Muntendam. De onfortuinlijke bestuurder reed mee in een groep met meerdere oldtimers.
Zijn auto raakte in de slip door olie op het wegdek. Beide rijstroken
waren hierdoor spiegelglad geworden. De bestuurder kon na de glijpartij ongedeerd zijn wagen verlaten. Zijn auto kwam er niet heelhuids vanaf. Hoewel de snelheid niet erg hoog was, liep de wagen
aanzienlijke schade op. Een berger heeft de oldtimer afgesleept.
Omwonenden hebben laten weten dat er vrijdag al melding is gemaakt bij de gemeente Midden-Groningen van de gladheid. Nadat
de wagen was afgesleept, heeft de gemeente het wegdek gereinigd.
Foto: Dennie Gaasendam/DG-Fotografie.
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Bijeenkomst Fit en
gezond met Gerard Nijboer

Mantelzorger in digitaal
Alzheimer Café Veendam

VEENDAM - Voormalig marathonloper Gerard Nijboer, winnaar van Olympisch zilver in
1980, is morgen (donderdag) te
gast in de online bijeenkomst
Fit en gezond van de ledenvereniging van Zorggroep Meander
in Veendam. De uitzending start
om 11.00 uur en is gratis te volgen.

goed voor je sociale leven, je
creativiteit en je zelfbeeld. Het
werkt allemaal samen.”
Tijdens de bijeenkomst helpt Gerard Nijboer de deelnemers aan de
hand van praktische tips een beweegplan te maken. Natuurlijk is
er ook volop ruimte om vragen te
stellen. De uitzending start om
11.00 uur en is eenvoudig te volgen
via Stamtafel, de veilige online ontmoetingsplek van de ledenvereniging. Aanmelden voor en meedoen
aan het webinar kan via ledenvereniging.nl/fit-gezond.

VEENDAM - Alzheimer Café
Veendam is woensdag 30 september weer online geopend.
Aan de digitale stamtafel schuiven aan mantelzorger Ronald
Helder.

Gewichtscoach

Danny Bats Bokaal
voor MF Shipping

Nijboer vertelt alles over bewegen,
wat mensen beter wel of niet kunnen doen en wat mensen kunnen
doen om fit en gezond te worden of
te blijven als men niet kan sporten.
,,Als je eenmaal de eerste stappen
hebt gezet, kom je er achter dat het
eigenlijk makkelijker is dan je
denkt. Een tipje van de sluier: leg
de lat lager dan je van plan bent”,
zegt Nijboer. ,,Bewegen kan bijvoorbeeld helpen om je weerstand
te verhogen, wat in deze tijd extra
belangrijk is. Wat ik mensen graag
meegeef is dat gezondheid meer is
dan een fit lijf. Beweging is ook

Na de online bijeenkomst met Gerard Nijboer verzorgt revalidatieadviseur Frans van der Poel op 15
september een sessie over artrose.
Ledenadviseur Emmy Nuberg is op
24 september te gast. Dan gaat het
over eenzaamheid. Op 29 september praat gewichtscoach Mieke
Kosters over het onderwerp Geen
dieet, toch slank. Meer informatie is
te vinden op ledenvereniging.nl

Helder, tevens oprichter van de digitale stamtafel, is samen met zijn
moeder te gast. Mevrouw Helder is
tien jaar lang mantelzorger ge-

I Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo had de eer om Hilde van Ree de bij de onderscheiding behorende versierselen te mogen uitreiken.

Afzwaaiende directeur-bestuurder
van Groninger Huis is nu ridder
ZUIDBROEK - Bij haar afscheid als directeur-bestuurder
van de in Zuidbroek gevestigde
Woningstichting Groninger
Huis is Hilde van Ree uit Midlaren benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.

I

Gerard Nijboer. Foto: Zorggroep Meander Ledenvereniging

EHBO-cursus in Wildervank
WILDERVANK - EHBO-vereniging Wildervank organiseert, bij voldoende deelname, weer een EHBO-cursus. De cursus zal eind oktobr beginnen
en wordt gegeven in Ddorpshuis Bijleveld in Wildervank. Tijdens de cursus leren deelnemers hoe ze eerste hulp kunnen verlenen bij kinderen en
volwassenen, zoals een bloeding stelpen, een wond verzorgen en helpen
bij een verstuiking of botbreuk. Maar ook hoe te handelen bij een stoornis
in het bewustzijn of van de ademhaling wordt behandeld. Reanimatie is
uiteraard ook een onderdeel van de cursus.
De opleiding wordt afgesloten met een examen. De minimumleeftijd om
hieraan deel te nemen is 16 jaar. Aanmelden kan via hh-klunder@hotmail.com of 06-50561003.

Computercursus in bieb Veendam
VEENDAM - In de bibliotheek van Veendam wordt vanaf dinsdag 15 september weer wekelijks de computercursus Klik&Tik gegeven. De cursus is
bedoeld voor mensen met geen of heel weinig kennis en ervaring met de
computer en/of internet. Klik&Tik leert mensen werken met computers
en internet. Deelnemers leren bijvoorbeeld zoeken met een zoekmachine,
digitale formulieren invullen, e-mailen en programma’s downloaden. De
cursus bestaat uit drie onderdelen, die achter elkaar of los van elkaar te
volgen zijn.
Biblionet Groningen biedt Klik&Tik aan als een doorlopende cursus,
waarbij deelnemers op ieder moment kunnen starten. De gratis cursus in
bibliotheek Veendam vindt iedere dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur plaats.
Aanmelden kan in de bibliotheek.

Auto rijdt schuur binnen

Burgemeester Marcel Thijsen van
Tynaarlo had de eer om Hilde van
Ree de versierselen namens de Koning te mogen uitreiken. Dit gebeurde tijdens de afscheidsreceptie in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda.
In 2007 werd Van Ree directeur
van Woningstichting Groninger
Huis. Met als werkgebied Noorden Oost-Groningen heeft deze woningstichting te maken met grote
uitdagingen, zoals de economische
situatie, vergrijzing, ontgroening,
bevolkingsdaling en de gevolgen
van de gaswinning. Bovendien bevinden de cliënten zich vaker dan
gemiddeld in een moeilijke situatie.

energie.

Aardbevingen
In het aardbevingsdossier toonde
Van Ree leiderschap, durf en wederom oog voor haar huurders. Ze
kwam op voor de veiligheid van bewoners en realiseerde een versterkingsopgave waar de corporatie de
komende jaren mee verder kan.
Hierbij heeft ze direct gekeken
naar mogelijkheden tot verduurzaming en passende woningen, waar
nodig met toepassing van domotica. Bovendien zijn cliënten door
haar inzet in de gelegenheid gesteld om een claim voor immateriële schade in te dienen.

Menterheem
Ook stortte Van Ree zich met volle
overgave in de nevenfuncties die
zij bekleed. Zo was ze van 2008 tot
eind 2013 voorzitter van Stichting
Menterheem. De Stichting Menterheem beheerde de Heemtuin & Natuurpark Tussen de Venen in Muntendam. Het gaat om een ideële or-

ganisatie die bestaat uit vrijwilligers, re-integranten, mensen met
een handicap en een paar betaalde
krachten. Toen het stichtingsbestuur aantrad, was er sprake van
groot achterstallig onderhoud in
tuin en gebouw en was de interne
organisatie niet op orde. Onder
haar bezielende leiding zijn bestuur en medewerkers erin geslaagd zowel de tuin als de organisatie te laten bloeien. Ook is ze
sinds 2012 secretaris van de ondernemersorganisatie Stichting De
Compagnons. Deze organisatie
houdt zich bezig met het vermarkten van de regio Oost-Groningen.
Enkele tientallen ondernemers
sloegen de handen ineen en zetten
zich niet alleen marketingtechnisch, maar ook inhoudelijk in voor
de regio. Misschien wel het mooiste
voorbeeld van die inhoudelijke samenwerking is de Ondernemersacademie Oost-Groningen. Deze organisatie bestaat inmiddels drie
jaar met als doel jonge talenten te
behouden voor de regio.

,,Van Ree heeft zich in haar functie
en daaraan gerelateerde nevenfuncties langdurig en op uitzonderlijke wijze ingespannen voor de samenleving. Zij heeft zeer veel betekend in de ontwikkeling van de corporatie, en stond aan de wieg van
vele ontwikkelingen die ver uitstijgen boven de reguliere taak van
een volkshuisvester”, zegt de gemeente Tynaarlo over haar.

Groningse verhalen
in vanBeresteyn
VEENDAM - In het grand café
van cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam wordt vrijdag
18 september een Groningse
avond gehouden met voorleesvrijwilligers van Biblionet Groningen.
De voorleesvrijwilligers Jur en
Jan zitten nooit verlegen om gesprekstof. De beide heren zijn
goede praters en onder het genot
van een glaasje ‘spraakwater’ belooft het een gezellige avond te
worden. En natuurlijk lezen de
mannen ook Groningse verhalen

voor.
De afgelopen maanden konden
Jur en Jan niet als voorleesvrijwilliger naar de tehuizen. Toch
konden belangstellenden digitaal
aanschuiven bij de heren. In de
serie Op Proatstoul zaten Jur en
Jan nooit verlegen om gesprekstof. Alle afleveringen zijn overigens terug te kijken via
bit.ly/opproatstoul

Belangrijk daarbij is de wisselwerking tussen wat er verbouwd wordt,
de bodem en het landschap. Meer
gaan boeren mét de natuur, met
daarbij een goed verdienmodel
voor de boer.
Verder is het volgens de provincie
en de RUG belangrijk om natuur,
landbouw en platteland als samenhangend geheel te zien. De bijzondere leerstoel is ingesteld door de
Vereniging voor Hoger Landbouw
Onderwijs (VHLO) en richt zich op
het wetenschappelijk onderbouwen

Tijdens de finale-avond werden
ook enkele mensen in het zonnetje
gezet. V&Z-voorzitter Aeilt Hassing
zet zich al vijftig jaar in voor de
Veendammer zaalvoetbalcompetitie en werd als dank benoemd tot
erelid.
De afscheid nemende
scheidsrechter Derk Hofman, die
nog de finale floot, werd benoemd
tot lid van verdienste en dat overkwam bestuurslid Luppo Puister
ook. Naast bestuurslid is hij ook al
jarenlang als scheidsrechter actief
bij V&Z.

Bekerwinnaar MF Shipping. Foto: Bert Woltjes.

MUNTENDAM - Groningen als
Duitse garnizoensstad in de jaren tussen 1940 en 1945. Sipke
de Wind schreef hier een boek
over en zal hierover op dinsdag
15 september een lezing geven
in De Menterne in Muntendam
(aanvang 20.00 uur).
Vijf jaar lang stond Groningen onder toezicht van de bezetter vanuit
de Wehrmacht en de Ortskommandantur. Weinig is hierover bekend
in de stad en provincie. Waar waren ze, waar zaten ze en wat hebben ze hier gedaan? Sipke de Wind
heeft 14 jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan naar het optreden van
Duitse legereenheden in Noord-Nederland. ,,Na Dolle Dinsdag groeide
het Duitse garnizoen spectaculair
in Groningen. Marine en luchtmacht vestigden er hun operationele eenheden. De stad werd een
standplaats van diensten van de
Duitse Kriegsmarine, een spionage-

centrum en veel meer. Dit had allerlei gevolgen voor het dagelijks
leven van de bevolking. Na de invasie van de geallieerden, toen de
Duitsers in het defensief raakten,
besloten zij om de stad te verdedigen. De Ortskommandantur, oorspronkelijk bedoeld om toezicht te
houden, werd gemilitariseerd en de
inwoners kwamen steeds meer in
de knel”, vertelt De Wind.
Waarom werd Groningen zo’n belangrijk militair steunpunt en wat
betekende dit voor de inwoners
van de stad en de provincie? Sipke
de Wind vertelt er op uitnodiging
van de Historische Kring Menterwolde over. De Menterne zal geheel conform de richtlijnen van het
RIVM worden ingericht. Zo kan de
anderhalve meter afstand gewaarborgd worden. Daarom geldt er een
beperking met betrekking tot het
aantal bezoekers en is reservering
vooraf noodzakelijk. Aanmelden
kan via het mailadres info@historischekring-menterwolde.nl

Duitse militairen op de tram, 1942. Fotograaf onbekend, Groninger Archieven (1785_25745).
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Provincie en universiteit
helpen landbouwsector
van natuurinclusieve maatregelen
in de landbouw vanuit ruimtelijk
en sociaaleconomisch perspectief.
Daarbij is er aandacht voor de vertaling van dit wetenschappelijke onderzoek naar, en toepassing ervan
in de praktijk.
Prof. dr.ir. Martijn van der Heide
(1973) is landbouw- en milieueconoom, en houdt zich sinds 2018 als
senior beleidsmedewerker bij het
ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit bezig met agroeconomische vraagstukken. Daarvoor deed hij jarenlang fundamenteel en toegepast onderzoek bij Wageningen Economic Research. Ook
was hij vier jaar lector ‘geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer’ bij hogeschool Van Hall Larenstein. Daardoor kent hij zowel
de wetenschappelijke als de beleidsmatige kant van de landbouw.
De benoeming is voor een periode
van vijf jaar, de provincie financiert de leerstoel met 200.000 euro.

I

Erelid

De Groningse avond in het grand
café van vanBeresteyn begint om
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de site biblionetgroningen.nl/veendam.

VEENDAM - Een automobilist is zaterdagochtend met zijn wagen
een schuur aan de Transportweg in Veendam binnengereden. Dit
gebeurde nadat hij de tegenoverliggende wasstraat kwam uitrijden. Door nog onbekende oorzaak reed de man vol gas door een hek,
reed een verkeersbord omver, schoot de weg over om vervolgens in
de bedrijfsschuur tot stilstand te komen. De man werd met behulp
van omstanders uit zijn auto gehaald, maar bleef verder ongedeerd.
Uiteraard was de man wel flink geschrokken. Een berger heeft de
zwaarbeschadigde auto afgesleept. Foto: Marisja van der Laan/DGFotografie.

REGIO - De Rijksuniversiteit
Groningen heeft Martijn van
der Heide benoemd tot bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve
Plattelandsontwikkeling bij de
faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Met deze leerstoel
willen de provincie en de universiteit de landbouwsector helpen te verduurzamen.

In de door de uitbraak van het coronavirus uitgestelde finale werd
Adam & Partners na een spannende strijd met 3-2 verslagen. Dat uitgerekend MF Shipping de naar
Danny Bats vernoemde bokaal
won, is heel bijzonder. MF Shipping was namelijk het team van
Danny Bats, die op 22-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van
kanker. De Danny Bats Bokaal

werd uitgereikt door Herman Bats,
de vader van Danny, in het bijzijn
van zijn Anouk, het zusje van Danny.

Lezing in Muntendam over
garnizoensstad Groningen

Hart en hoofd
Menigeen roemt Van Ree om haar
energieke, positieve houding. Men
omschrijft haar als een directeurbestuurder die bestuurt met hart
en hoofd en daarbij altijd de belangen van haar cliënten in het achterhoofd heeft. Zij wil hun positie verbeteren en brengt daarvoor actief
partijen samen om hierin concrete
stappen te zetten. En waar het
moeilijk wordt -en vele anderen
zouden stoppen- zet zij door.
Van Ree bouwde de corporatie om
van een beheersstichting naar een
ontwikkelingsgerichte organisatie.
Hierin speelden de medewerkers
en de huurders een belangrijke rol.
Er werden woon- en leefbaarheidsplannen ontwikkeld, waar maar
liefst 26 partijen aan meewerkten.
Die partijen daagde Van Ree uit
om niet alleen de reguliere taken
uit te voeren, maar ook te kijken
naar mogelijke extra impulsen.
Hiermee oogstte zij succes. Zo
werd bijvoorbeeld de energietransitie vormgegeven door huurders
mee te laten profiteren van zonne-

VEENDAM - De zaalvoetballers
van MF Shipping hebben vrijdagavond in de Parkstadhal in
Veendam de Danny Bats Bokaal, de bekercompetitie van de
Veendammer zaalvoetbalorganisatie V&Z, gewonnen.

weest voor haar man met dementie. Gespreksleider is Janette Dijk.
Het digitale café start om 19.00
uur. Belangstellenden dienen zich
voor 21 september te melden via
0598-698119 of s.mustafa@compa
enveendam.nl.
Degenen die niet beschikken over
een tablet, kunnen eveneens contact opnemen met Compaen. Dat
geldt ook voor mensen die digitaal
niet zo vaardig zijn.

Foto-expositie in de
kleuren van vanBeresteyn

Coop Wildervank steunt SV Clias
WILDERVANK - Klanten van Coop Wildervank hebben van 1 april tot 1 juli statiegeld kunnen doneren aan SV Clias. De totale opbrengst van klanten die hun lege statiegeldflessen inleverden verdubbelde de Coop. Het leverde de Wildervankster sportvereniging uiteindelijk een cheque op ter waarde van
305,60 euro. Mark en Silke, leden van SV Clias, namen de cheque in ontvangst (zie foto). Met dit bedrag kan een oud toestel vervangen worden. Zo wordt de veiligheid gewaarborgd. Hoog op het verlanglijstje staat een uitbreiding en vernieuwing van de valmatten. Deze worden gebruikt bij bijna alle onderdelen van het turnen. Tijdens een training zijn er al snel zes van deze matten nodig. Turnsters
en bestuur zijn heel blij met dit geld en bedanken Coop en de mensen die hun statiegeld aan Clias hebben gedoneerd. Foto: Hilda Koopmans.

VEENDAM - In de expositieruimte van theater vanBeresteyn is tot en met 23
oktober een expositie te
zien van Fotoclub Beyond
Basics uit Veendam. In iedere foto is één of meerdere
kleuren zwart, wit en rood
(de bedrijfskleuren van
theater vanBeresteyn) terug te vinden. De in augustus 2018 opgerichte fotoclub bestaat momenteel uit
tien leden, afkomstig uit
Veendam en omgeving. De
interesse van de leden omvat een heel scala aan fotografie, zoals landschapsfotografie, natuurfotografie
en studiofotografie.
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Toukomstpanel start onder
voorzitterschap Rob Schuur

Gebruikers Dukdalf vinden
nieuwe tijdelijke locatie
VEENDAM - De 62 verenigingen en gebruikers van wijkcentrum Dukdalf in Veendam hebben allemaal een andere, tijdelijke locatie gevonden. Een tijdelijke verhuizing is nodig omdat het wijkcentrum wordt aangepakt.
De activiteiten van de wijkvereniging, het wijkteam, vier biljartverenigingen, een yogaclub en de ouderengym hebben aangegeven
naar het Jacob Bruggema Centrum
te willen. Stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet neemt de exploitatie van het Jacob Bruggema Centrum over.

Verouderd
Wijkcentrum Dukdalf is verouderd
en de noodzakelijke renovatie is
erg kostbaar. Het behoud van de
huidige functie is daardoor niet
haalbaar. Met de verenigingen die
veel gebruik maken van het wijkcentrum is gekeken naar de wensen en mogelijke alternatieven. De
eigenaar van het pand waarin
Wijkcentrum Dukdalf is gevestigd

gaat de locatie herontwikkelen.
Over de mogelijkheden is de eigenaar in gesprek met de gemeente.
Tijdens de periode van herontwikkeling is het pand niet toegankelijk
voor verengingen uit de wijk en de
verengingen moeten daarom ergens anders worden ondergebracht. Zodra de plannen rond de
herontwikkeling van Wijkcentrum
Dukdalf zijn gerealiseerd, is het de
bedoeling om de verenigingen
weer te huisvesten in de wijk
Sorghvliet.

Ontmoetingscentrum
Het Jacob Bruggema Centrum
heeft in het verleden de functie
van ontmoetingscentrum gehad.
Het biedt voldoende mogelijkheden voor huisvesting van verengingen. De stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet gaat de exploitatie
van het Jacob Bruggema Centrum
uitvoeren. Dit is een overkoepelende stichting voor de beheerteams
en het wijkteam in de wijk Sorghvliet. Het bestuur bestaat uit inwoners uit de wijk Sorghvliet. Een
klein deel van het Jacob Bruggema
Centrum wordt op dit moment ver-

koerier@noordpers.nl

huurd aan een onderwijsinstelling
voor de huisvesting van Picto. Het
deel dat door de verenigingen uit
wijkcentrum Dukdalf wordt gebruikt, bestaat uit een grote en een
kleine zaal, een kantoor en een ontmoetingsruimte met bar en keuken. Daarnaast is het gebouw voorzien van voldoende toilet voorzieningen en een opslagruimte.
De gemeente Veendam is blij dat
de verenigingen en gebruikers van
wijkcentrum Dukdalf tijdelijke
huisvesting hebben gevonden. Wethouder Annelies Kleve: ,,Het is belangrijk ruimte te bieden aan de
verenigingen in de wijken tegen
een maatschappelijk tarief. De
functie die een wijkcentrum daarbij vervuld is belangrijk. Wij blijven samen met de verenigingen
zoeken naar een duurzame oplossing in de eigen wijk.”

Open dag
Op zaterdag 26 september kunnen
geïnteresseerden een kijkje nemen
op de nieuwe locatie. Stichting
Centrale Wijkraad Sorghvliet organiseert dan een open dag op de
nieuwe locatie. Ook is de stichting
nog op zoek naar vrijwilligers die
de handen uit de mouwen willen
steken. Mensen kunnen zich melden door te mailen naar
sorghvliet.veendam@gmail.com

VEENDAM - Het Toukomstpanel is gestart met zijn werkzaamheden. Vorige week kwamen de leden voor de eerste
keer bij elkaar. Rob Schuur
gaat het voorzitterschap van het
panel vervullen.

I Tijdens het oogstfeest kunnen bezoekers verse groenten van de
tuinen kopen.

Oogstfeest in De Toene
VEENDAM - Op volkstuincomplex De Toene in Borgerswold
in Veendam wordt zaterdag 26
september van 11.00 tot 17.00
uur een oogstfeest gehouden.
De Toene, een complex van Vereniging Tuinrecreatie Veendam, heeft
110 tuinen, variërend in grootte
van 100 tot 400 vierkante meter.
Eind deze maand staan de tuinen
in het teken van de oogst. Tijdens
het oogstfeest kunnen bezoekers
verse groenten van de tuinen kopen, ook zijn er verschillende
marktkramen aanwezig.

Feestelijke
heropening
Albert Heijn
in beeld

Er worden er verschillende producten aangeboden: zelfgemaakt sieraden, leuke spullen voor in de
tuin, klein snoeigereedschap, zeepjes, worsten, honing uit de eigen
bijenstal en er is een decoshop.
Verder kunnen bezoekers genieten
van heerlijke groentesoep, mede
mogelijk gemaakt door de Borgerswoldhoeve. De soep word op ouderwetse manier, op houtvuur, warm
gemaakt.
Kinderen kunnen dankzij manage
Lipizza pony rijden en Borgerswold-Experience biedt voor jong en
oud boogschieten aan.

Het Toukomstpanel heeft de belangrijke taak om het bestuur van
Nationaal Programma Groningen
te adviseren over de besteding van
de beschikbare 100 miljoen euro
voor Toukomst, het project dat allerlei plannetjes van Groningers
heeft verzameld en daar een aantal
grote projecten van maakt. Het panel is een doorsnee van de Groningse bevolking: een mix van geslacht,
leeftijd, woonplaats en beroep.
Rob Schuur is oud-bestuursvoorzitter van onderwijsinstelling Noorderpoort en woont en werkt al zijn
hele leven in stad en ommeland.
Zijn ambitie: ,,Ik ben al jaren geïnteresseerd in manieren om de democratie te vernieuwen, burgers
écht te betrekken bij beleidskeuzes. Dat is wat gebeurt bij Toukomst en dat spreekt mij zeer aan.”
Er was veel belangstelling om deel
te nemen aan het panel. Uit 243
aanmeldingen heeft een notaris
twintig Groningers geloot om deel
te nemen. ,,De doelstelling is dat

het panel projecten aandraagt
waarvan iedereen zegt: ja, dít zijn
de projecten die we hier nodig hebben”, zegt Schuur.
De oproep aan de Groningers om
ideeën in te sturen voor Toukomst,
project van Nationaal Programma
Groningen, is een groot succes geworden. In totaal zijn 900 ideeën ingebracht, die moeten bijdragen
aan de toekomst van Groningen.
De afgelopen tijd is gewerkt aan
het bundelen van ideeën die elkaar
aanvullen en versterken. Dat is onder leiding van West 8 gebeurd met
onder meer online sessies waar
veel Groningers aan hebben deelgenomen.
Aan alle inwoners van Groningen
wordt binnenkort gevraagd de Toukomstprojecten te beoordelen op
Toukomst.nl. Het Toukomstpanel
gaat deze beoordelingen samen
met de inbreng van externe deskundigen gebruiken voor het advies aan het bestuur van Nationaal
Programma Groningen. Het panel
geeft daarin aan welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd
moeten worden. Naar verwachting
is dit advies in januari klaar. Oorspronkelijk zou dit eerder, maar
door de coronacrisis en de omvang
van het aantal ingebrachte ideeën
en de zorgvuldigheid die de beoordeling vraagt, is er wat meer tijd
nodig.
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Galacticos start
met nipte zege
VENDAM - Galacticos is met een
overwinning begonnen aan een
nieuw seizoen in de hoofdklasse van
de Veendammer zaalvoetbalcompetitie V&Z.
Tweevoudig kampioen Galacticos kreeg
de punten tegen Gervas niet cadeau. Het
doelpuntrijke treffen eindigde uiteindelijk in een nipte 7-6 overwinning voor
Galacticos. In de hoofdklasse werd nog
een duel gespeeld. DWS/Van der Kooi,
dat vorig seizoen kampioen werd in de
eerste klasse, pakte tegen JS-Viro een
punt. Het werd 4-4.
In de eerste klasse werd één duel gespeeld. Sportplein, vorig seizoen kampioen in de tweede klasse, begon overtuigend aan het nieuwe seizoen door Voetzorg van Maanen met 7-1 te verslaan. In
de tweede klasse was de competitiestart
van Claj Consultancy zelfs nog beter. Die
ploeg won met 10-0 van Essity Operations. Taxi Molijn, vorig seizoen de beste

in de derde klasse, begon ook met een
driepunter. Van Euro Mail werd met 7-2
gewonnen.
In de derde klasse ging Veendam Fanatics onderuit. Autorijschool Keizer was
met 4-0 te sterk. MOG ICT won met 5-3
van Hello Kitty Warriors.
In de vierde klasse begonnen Kamst 49ers en Faber&Faber met een zege. De 49ers wonnen met 6-4 van Fc. Flamingo’s,
terwijl Avebe nipt ten onder ging tegen
Faber & Faber: 2-3.

Kom nu in actie
en doneer op
houdcultuur
levend.nl
Ook Anton Corbijn
ondersteunt
deze actie

Clubnieuws
vv Meeden
Zaterdag 12-09: 10:00 Meeden JO14-1MOVV JO14-1; 10:30 BATO JO10-3GMeeden JO10-1G; 08:45 SJO Pekela 2000
JO9-2G-Meeden JO9-1; 09:00 Meeden
JO8-1-Veendam 1894 JO8-2
Zondag 13-09: 14:00 Meeden 1-Westerwolde 1; 11:00 Meeden 2-PJC 2; 10:00
Meeden 3-BNC 3

Verschillende ’Koerier-clubs’
nu al klaar in bekertoernooi
VEENDAM - Na twee speelrondes in de
groepsfase van het bekertoernooi is het
doek voor verschillende clubs uit het verspreidingsgebied van deze krant gevallen.
Pekelder Boys, Bareveld, Meeden, Damacota, ZNC-zaterdag en Muntendam-zaterdag liggen er al uit, terwijl beide Veendam-teams alleen een (zeer) theoretische
kans hebben om door te bekeren.
Noordster kan de groepsfase van het bekertoernooi, ondanks een ruime nederlaag tegen
Marum, nog altijd overleven. De Pekelders
moeten dan komend weekend afrekenen met
SV Bedum en hopen dat FC Lewenborg niet
weet te winnen van Marum. Die kans is niet zo
groot, want dat de vereniging uit het Westerkwartier over een sterk vlaggenschip beschikt
ondervond Noordster zaterdagavond aan den
lijve. In eigen huis gingen de Pekelders met 39 onderuit. Het was een knotsgek duel. Na vijf
minuten stond Noordster al met 2-1 voor,
maar halverwege leidde Marum met 3-5. Voor
Noordster was Milan de Vroome tweemaal
trefzeker. Na de rust namen de bezoekers verder afstand en plaatsten zich daarmee voor de
knock-outfase. In deze groep gaat ook de nummer twee door en daarop maakt Noordster
dus nog altijd kans.
Veendam 1894 heeft zondag in eigen huis met
1-1 gelijk gespeeld tegen Stadspark. Halverwege het tweede bedrijf kwam Veendam op
voorsprong. Een aanval over rechts werd prima afgerond. Een kwartier voor tijd moest uit
een scrimmage de gelijkmaker worden geïncasseerd en daar bleef het in een niet al te
hoogstaande wedstrijd ook bij. De Veenkolonialen hebben nu alleen in theorie nog een
kans om de groepsfase van het bekertoernooi
te overleven.
Muntendam heeft ook zijn tweede bekerduel
gewonnen. De uitwedstrijd tegen BNC leverde
een 0-3 zege op. Een rake vrije trap van Patrick Vasse was goed voor de 0-1. Peter Peining en Arjan Faber, die laatste uit een strafschop, tekenden voor de eindstand. Die had
overigens met gemak nog (veel) hoger kunnen
uitvallen dan de uiteindelijke 0-3 als Muntendam wat nauwkeuriger met de mogelijkheden
was omgesprongen.

I

ZNC heeft zichzelf dankzij een zege in en tegen Siddeburen een goede uitgangspositie
verschaft voor het bereiken van de eerste
knock-outronde. De competitie- en gemeentegenoot werd met maar liefst 1-5 verslagen. Jeroen Dijk schoot de bal vanaf de zijlijn in de
kruising en daarmee was het hek van de dam.
ZNC was oppermachtig en liep met goed voetbal uit naar een 0-5 tussenstand. Pas in de slotfase, toen de Brouksters de teugels hadden laten vieren, wist Siddeburen nog wat terug te
doen.
In de poule van ZNC is Pekelder Boys na de
tweede nederlaag uitgeschakeld. De Boys verloren met 2-1 van Heiligerlee, dat nu samen
met ZNC de groep aanvoert. Willem Lammerts, die vorige week ook al trefzeker was,
was de maker van het enige Pekelder doelpunt. Daarmee zette hij de Boys nog wel op
voorsprong, maar in de tweede helft trok de
thuisploeg de zege alsnog naar zich toe.

Verslikt
PJC heeft zich zondag verslikt in THOS. De
laatste keer dat beide ploegen elkaar in een
officieel duel troffen, was in het seizoen
2016/17 toen PJC nog actief was in de vijfde
klasse. De twee onderlinge competitieduels
werde beide overtuigend door de Pekelders
gewonnen: 7-1 en 6-2. Zondag ging het in Beerta heel anders. Het een klasse lager spelende
THOS was met 3-2 te sterk. De Pekelder
treffers werden gemaakt door Tom van der
Schuur. Ondanks de domper heeft PJC nog altijd zicht op het bereiken van de eerste knockoutronde.
Bareveld heeft zich niet weten te herstellen
van de oorwassing tegen Musselkanaal (0-15).
Zondag ging de vierdeklasser met 5-0 onderuit
tegen Gasselternijveen. Na een half uur stond
er een duidelijke 3-0 tussenstand op het scorebord en was het duel in feite al gespeeld. In de
slotfase werd Bareveld voor een rode kaart
voor Niels van der Laan tot een tiental gereduceerd waarna de thuisploeg nog tweemaal
toesloeg.
DWZ heeft tegen competitiegenoot Alteveer
de bekerzege tegen Woltersum geen goed vervolg kunnen geven. De Wieke Zuidwending
ging met 4-1 onderuit, maar is desondanks nog

Een moment uit de wedstrijd tussen Noordster en Marum. Foto: Bert Woltjes.

altijd in de race voor kwalificatie voor de eerste knock-outronde. Zondag moet de ploeg
dan eerst afrekenen met Wedde en vervolgens is men afhankelijk van het resultaat van
Alteveer. Het doelsaldo kan dan bepalend zijn
en wat dat betreft heeft DWZ zichzelf met de
4-1 nederlaag tegen de concurrent een slechte
dienst bewezen.
Meeden verloor zondag met 4-1 van Veelerveen en is daardoor uitgeschakeld. Gezien de
sterke tegenstand in de groep van Meeden is
dat geen verrassing. Ondanks de nederlaag
speelde Meeden tegen Veelerveen een goede
wedstrijd. Kansen om op voorsprong te komen, werden echter niet benut en de tegengoals werden veel te makkelijk weggegeven.
Pas in de slotfase van de eerste helft schoot
Patrick Hoving de bal van een meter of zestien tegen de touwen, maar Veelerveen stond
toen al met 2-0 voor. Na de rust scoorde de
thuisploeg nog tweemaal.
Wildervank won met 3-0 van Siddeburen en
strijdt nu met HS ’88 om de groepswinst. De
onderlinge wedstrijd wordt zaterdag afgewerkt in Wildervank. Zowel Wildervank als
HS ’88 won zijn eerste twee wedstrijden in deze groep. Om door te bekeren, moet Wildervank winnen want de ploeg uit Hoogezand
heeft een beter doelsaldo. Dat komt onder andere dankzij de 6-0 zege die het zaterdag
boekte op ZNC. De zaterdagvoetballers uit
Zuid- en Noordbroek zijn daarmee uitgeschakeld. Ook voor de zaterdagvoetballers van
Muntendam blijft het bekeravontuur beperkt
tot de groepsfase. Na de 5-0 nederlaag tegen
Veendam 1894 gingen de Muntendammers afgelopen weekend met 4-1 onderuit tegen Be
Quick 1887. Veendam 1894, dat met 2-1 verloor van Amicitia, speelt zaterdag tegen Be
Quick en gaat alleen bij een monsterzege
door. Die kans is buitengewoon klein aangezien Be Quick twee klassen hoger speelt.
De christelijke jongerenvereniging David Maria Concordia Tabita, oftewel Damacota,
werkte tegen WVV een spectaculair duel af.
Toen de rookwolken in Nieuwe Pekela waren
opgetrokken, stond er een 4-7 eindstand op
het scorebord. Wylan Molema en Rodney Meijer scoorden beiden tweemaal voor de Pekelders. Damacota is nu wel uitgeschakeld.

vv Muntendam
Donderdag 10-09: 19:00 uur Muntendam
JO19-1-HSC JO19-1
Zaterdag 12-09: 10:30 uur Muntendam
JO15-1-Valthermond JO15-1; 09:45 uur
Lewenborg FC MO13-1-Muntendam
MO13-1; 09:00 uur Muntendam JO11-1Harkstede JO11-1; 10:30 uur Muntendam
JO10-1-Farmsum JO10-1; 10:30 uur Muntendam JO9-1-Wildervank JO9-2G; 10:00
uur
Bellingwolde JO8-1-Muntendam
JO8-1
V&Z Veendam
Woensdag 9-09: Parkstadhal: Zaaldienst
W I Winschoten; 19:00 Van der Laan verzFc. Sensa; 19:45 Faber & Faber-De Kandelaar; 20:30 Voetzorg van Maanen-Autobedr. Smid M.; 21:15 Fc. KoopjesdrogistDrenth Install.
Woensdag 9-09: Sorghvliethal: Zaaldienst

Jan Kanninga; 19:00 Hello Kitty Warriors-Veendam Fanatics; 19:45 Schilders.
Draaijer-Smit Facility; 20:30 AvebeKamst 49 'ers; 21:15 Taxi Molijn-Stuk. M.
Stevens.
Vrijdag 11-09: Parkstadhal: Zaaldienst
Ronald Haan; 19:00 19 Mei-Euro Mail;
19:45 Dofine-By Kielman; 20:30 Pantalon
de Sud-Prins Electrotechn; 21:15 Sandra's
Hairstudio-H.v/d. Veen VOF.
Vrijdag 11-09: Sorghvliethal: Zaaldienst
Gervas Futsal; 19:00 W I WinschotenGHV/Vastgoed Part; 19:45 Veen Auto'sBert Ritsema Futsal; 20:30 Salon la Granja-Feiken CV; 21:15 MF Shipping-SWO
Veendam.
Vrijdag 11-09: Wildervanckhal: Zaaldienst Claj Consultancy; 20:30 Osman Gazi-Clias v/d Laan; 21:15 Gadero-Van der
Laan.nl.
Woensdag 16-09: Parkstadhal: Zaaldienst
JS-Viro;
19:00
De
KandelaarFc.Flamingo's; 19:45 Van der Laan.nl-Van
der Laan verz; 20:30 Drenth Inst. Techn.W I Winschoten; 21:15 Smit Facility-Osman Gazi.
Woensdag 16-09: Sorghvliethal: Zaaldienst Dofine; 19:00 Veendam FanaticsMOG ICT; 19:45 Fc. Sensa-Feiken CV;
20:30 Essity-Stuk. M. Stevens; 21:15 Bert
Ritsema Futsal-Sportplein.
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De Veilig op Weg-vrachtauto bezocht vorige week ook cbs Groen van Prinsterer in
Nieuwe Pekela

I

I Kinderen van de Inspecteur Amerikaschool in Noordbroek leerden onder andere
over de dode hoek van vrachtwagen.

Leerlingen in Noordbroek en Nieuwe Pekela gaan veilig op weg
NOORDBROEK/PEKELA - De
kinderen van groep 7 en 8 van de
Inspecteur Amerikaschool in
Noordbroek en van cbs Groen
van Prinsterer in Nieuwe Pekela
hebben vorige week de Veilig op
Wegles gekregen.
De les werd uitgevoerd door een
team van SUEZ Nederland. SUEZ
Recycling and Recovery Netherlands is specialist in afval- en grond-

stoffenmanagement.
Waar kinderen en grote voertuigen
elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom is
voorlichting letterlijk van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen.
Om kinderen bewust te maken van
de mogelijke gevaren van het verkeer hebben Transport en Logistiek
Nederland en Veilig Verkeer Nederland een les ontwikkeld waarin leerlingen van groep 7 en groep 8 van

het basisonderwijs
met vrachtauto’s.

kennismaken

Het dodehoekproject Veilig op Weg
bestaat uit een theorie- en een praktijkles. De theorieles wordt gegeven
aan de hand van een film in de klas.
Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de Veilig op Wegvrachtauto klaar staat voor de praktijkles.
Achter het stuur van een vrachtauto
beseffen ze pas hoe belangrijk het is
om als fietser uit de dode hoek te

Dag wordt nu Maand van
de Groninger Geschiedenis
VEENDAM - Alles is anders dit
jaar. Zo ook de Dag van de Groninger Geschiedenis. In voorgaande jaren ontvingen de Groninger Archieven in Groningen
en partners ongeveer 2500 mensen op één dag op één locatie.
Dat is dit jaar niet wenselijk.
Daarom worden de activiteiten verspreiden over de maand oktober,
over verschillende locaties en ook
zal men digitaal te werk gaan.
Het programma van de Maand van
de Groninger Geschiedenis begint
vorm te krijgen. De diversiteit in
de programmering wordt behouden. Er worden flitslezingen gegeven, door de provincie gewandeld

en ook voor kinderen is er van alles
te doen. In diverse filmpjes wordt
aandacht geschonken aan de schatten in de depots van de Groninger
Archieven. Al deze activiteiten
worden over een maand, over de
provincie en over fysiek en digitaal
verdeeld. Er is voor ieder wat wils.
Er is ervoor gekozen om tijdens de
Maand van de Groninger Geschiedenis elkaar zowel digitaal als fysiek te ontmoeten. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om er op
zijn/haar eigen manier bij te zijn.
Daarnaast wil men dit jaar niet alleen mensen in de stad ontmoeten,
maar ook in de provincie.

Vertel ErfGoed
De Groningse erfgoedsector was al-

tijd aanwezig op de erfgoedmarkt
tijdens de Dag van de Groninger
Geschiedenis. Dit jaar gaat ook dat
anders. Donderdag 1 oktober
wordt gezamenlijk het online symposium Vertel ErfGoed georganiseerd. Er wordt dan gesproken
over welke rol erfgoed in de samenleving speelt en hoe dat in de
toekomst gepresenteerd kan worden..
Het landelijke thema van de
Maand van de Geschiedenis is
Oost/West. Het is volgens de organisatie een thema dat uitnodigt de
hele wereld over te gaan, of juist
dichtbij huis te blijven: Oost west,
thuis best?!

blijven. De twee vuistregels
‘blijf rechts en ruim achter een
vrachtauto en houd minstens
drie meter afstand’ zijn daarbij
heel belangrijk.
Ieder jaar zijn er in het verkeer
een aantal ongelukken in de dode hoek te betreuren. Vooral

scholieren zijn een kwetsbare
groep in het verkeer. Veilig op
Weg is het grootste dode hoek
lesproject in Nederland en uniek
in Europa. Jaarlijks worden door
TLN, VVN en alle Veilig op Weg
partners, zo’n 1500 basisscholen
bezocht.

Subsidie voor onderzoek
relatie corona en overgewicht
GRONINGEN - De intensive
care (IC) van het UMCG in
Groningen ontvangt een subsidie van ruim 450.000 euro
om uit te zoeken waarom corona-patiënten op de IC veel
vaker overgewicht hebben
dan patiënten die niet op de
IC komen en vaker dan IC-patiënten met andere ziektes.
Daarnaast wordt onderzocht of
de ernstige (long)ontstekingen
die corona-patiënten kunnen ontwikkelen behandeld kunnen
worden met het geneesmiddel
Resveratrol. Aan het onderzoek
onder leiding van Peter van der
Voort, hoofd intensive care
UMCG, werken artsen en onderzoekers van het UMCG samen
met collega’s van Amphia ziekenhuis en Amsterdam UMC.
Uit recent onderzoek blijkt dat
77 procent van de COVID-19patiënten die op een Nederlandse IC zijn behandeld, met overgewicht kampte. Mensen met over-

gewicht hebben 44 procent meer
kans om te overlijden aan corona, en dat loopt op tot bijna 80
procent in mensen met ernstige
obesitas. De veronderstelling is
daarom dat het vetweefsel, met
name het buikvet, de oorzaak is
van het ernstige beloop van COVID-19 bij deze patiënten.
Buikvet produceert stoffen die
de ontstekingsreactie versterkt,
onder andere in de longen. De
vraag is of bij COVID-19 dit meer
het geval is dan bij andere patiënten en wat een eventuele behandeling kan zijn. Daarvoor
wordt het middel Resveratrol onderzocht. Bloedmonsters en vetweefsel van corona-patiënten en
andere patiënten worden vergeleken en onderzocht in het laboratorium.
Het onderzoek wordt in drie fases uitgevoerd en zal binnen
twee jaar zijn afgerond. De onderzoekers hopen in de tussentijd al onderzoeksresultaten te
kunnen presenteren.

Kentucky Snake Oil in ’t Keerpunt
SPIJKERBOOR - In de grote zaal van café ’t Keerpunt in Spijkerboor wordt zaterdag opgetreden door de band Kentucky Snake Oil
(aanvang 20.30 uur). Publiek kan genieten van een swingende fiddle, een spetterende banjo en meerstemmige zang. De band speelt
een energieke mix van bluegrass, country en Amerikaanse folkmuziek. Men heeft een gevarieerd repertoire met onder andere nummers die bekend zijn van Johnny Cash, Bruce Springsteen, Hank
Williams en Mumford & Sons.
Kentucky Snake Oil bestaat uit Mario Kramer (zang, gitaar), Sebastian L. Meijer (fiddle, zang), Douwe Dijkstra (contrabas, zan) en
Wander van Duin (banjo, mandoline, dobro, zang).

Top1Toys opent
in Veendam
VEENDAM - Speelgoedketen Top1Toys zal volgende
maand een vestiging openen in Veendam. De winkel aan
de Promenade, waar eerder Intertoys was gevestigd,
gaat op 3 oktober open. Johnny en Marcel de Weijs uit
Muntendam zijn als franchise-ondernemers een huurcontract voor 10 jaar aangegaan.

Jongeren praten
met de Staten
over corona
VEENDAM - Hoe denken jongeren over Groningen
in coronatijd? Lukt het straks nog om een stageplek te vinden? Hoe kun je veilig naar school of
naar het werk? En hoe kun je genoeg afstand houden tijdens het uitgaan? Provinciale Staten roepen
jongeren op om van zich te laten horen.
Ze kunnen een vlog of mail sturen met hun ideeën voor
de provincie na corona. Daarnaast hebben de Staten een
aantal jongeren gevraagd hun ideeën toe te lichten tijdens een digitale editie van Praten met de Staten.
Tijdens een speciale editie van Praten met de Staten op
vrijdag 18 september gaan statenleden in gesprek met
jongeren via een video-verbinding. De politici willen
graag horen welke veranderingen jongeren ervaren in
hun leefwereld als gevolg van het coronavirus. Wat
houdt hen bezig als het gaat over hun leefomgeving,
vrije tijd, klimaat, energie, openbaar vervoer en andere
onderwerpen waar de provincie over gaat. En wat kunnen Provinciale Staten als volksvertegenwoordigers hieraan bijdragen? Meer informatie hierover is te vinden op
www.pratenmetdestaten.nl.
Provinciale Staten willen met deze actie jongeren van alle leeftijden de gelegenheid geven om hun mening te geven. Tot en met 11 september worden jongeren via sociale media opgeroepen ideeën aan te leveren. De ideeën
worden verzameld op www.pratenmetdestaten.nl. De
speciale digitale editie van Praten met de Staten op 18
september is vanaf 10.00 uur live te volgen via de provinciale website. De Statenleden bespreken de opbrengst van deze actie in de commissievergadering van
23 september.

Bibliotheek Veendam start
maandelijks Digitaal Café
VEENDAM - Bibliotheek Veendam start met een Digitaal Café.
Donderdag 10 september gaat het in het Digitaal Café over WhatsApp. Tijdens deze middag leren deelnemers op een eenvoudige manier hoe ze WhatsApp instellen en hoe ze berichten, foto's en video's
kunnen versturen. Ook het videobellen via WhatsApp komt aan
bod. Het Digitaal Café vindt plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.biblionetgroningen.nl/veendam
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