
10 PAGINA’S 34e JAARGANG, NUMMER 89

Huis-aan-huis nieuwsblad in geheel Noord-Groningen
DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020

Vandaag in de abonneekrant

Het Hogeland geeft
1200 panden 
beschermde status
LEENS/WINSUM - Een groot aantal ge-
bouwen in de voormalige gemeenten De
Marne en Winsum wordt, als het aan het
college van Het Hogeland ligt, bestem-
peld als karakteristiek. Het gaat om maar liefst 1181 panden die ex-
tra worden beschermd. Als gevolg van de door de gaswinning veroor-
zaakte aardbevingen staat het gebouwd erfgoed in de provincie on-
der druk. ,,Dat is een zorgelijke situatie”, schrijft het college in een
memo aan de gemeenteraad. ,,Erfgoed is zoiets als een ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Oud-wethouder Theo Mol overleden
EZINGE - Theo Mol, oud-wethouder van de voormalige gemeenten
Ezinge en Winsum, is zaterdag in zijn woonplaats Ezinge overleden.
De geboren Rotterdammer is 72 jaar geworden. Theo Mol studeerde

theologie en polemologie (de we-
tenschap van oorlog en vrede)
en werd vervolgens docent theo-
logie en filosofie in het voortge-
zet onderwijs. Hij werkte 32 jaar
aan het Willem Lodewijk Gym-
nasium in Groningen. Sinds 2013
was hij voorzitter van de Raad
van Toezicht van die school. 
Mol was van joodse afkomst ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

John van de Rijdt maakt 
bijzondere creaties
KANTENS - Kunstenaar John van de Rijdt (‘s-Hertogenbosch, 1950)

uit Kantens is een van de deel-
nemers aan de atelierroute Ho-
ge Noorden, die sinds enige tijd
in Noord-Groningen wordt geor-
ganiseerd. De deelnemende kun-
stenaars openen hierbij op de
eerste zondag van de maand van
12.00 tot 17.00 uur de deuren
van hun atelier om de bezoekers
over hun werk te vertellen...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Provincie steekt geld in nieuwe
oven van hoefijzerfabrikant
EEMSHAVEN - Hoefijzerfabriek Werkman, die binnenkort van
Groingen naar de Eemshaven zal verhuizen, krijgt 50.000 euro subsi-
die van de provincie om een innovatieve inductie-oven te kunnen
aanschaffen. Het bedrijf kan met deze oven het smeedproces van
hoefijzers vernieuwen en verduurzamen. Hierdoor kan de productie
met 50 procent omhoog en stijgt de kwaliteit. Het bedrijf bestaat ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Afscheidshuis volstrekt 
uniek in Noord-Groningen
WINSUM - Onder andere in Am-
sterdam, Amersfoort, Apeldoorn
en Leeuwarden staan ze, maar
in deze regio is een afscheids-
huis volstrekt uniek. Jan (46
jaar) en Heleen van Houten (44)
openden vorige week afscheids-
huis De Boogstee aan de Wierda-
weg in Winsum. Nabestaanden
kunnen er in een huiselijke
sfeer afscheid nemen van hun overleden dierbare. Winsum heeft ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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STOWE MID GTX
-GEMAAKT VAN SOEPEL GEVET LEER

-MET EXTRA WOLLEN INLAY
- WATERDICHT GORE-TEX®

-VOOR DAMES EN HEREN

EEMSHAVEN - Defensie gaat
in de Eemshaven een perma-
nente locatie bouwen voor de
dienst die verantwoordelijk is
voor de militaire transporten. 
Dat werd duidelijk uit het digitaal
werkbezoek dat Staatssecretaris
van Defensie, Barbara Visser, vori-
ge week heeft gebracht aan Gronin-
gen Seaports. Dit gebeurde op uit-
nodiging van de VVD-fracties
Eemsdelta en Het Hogeland. Het
nieuws over de keuze van Defensie
om een permanente locatie in te
richten in de Eemshaven, had Vis-
ser als laatste bewaard voor haar
Noord-Groninger partijgenoten.
Stefan van Keijzerswaard,  fractie-
voorzitter van VVD Het Hogeland,
is hier vanzelfsprekend blij mee.
,,Met het realiseren van een perma-

nent  gebouw in de Eemshaven laat
Defensie het belang van onze regio
zien. Daar mogen we trots op zijn”,
aldus de Uithuizer. 

Uit het werkbezoek bleek verder
dat er hard wordt gewerkt aan een
Europees project om de routes voor
het verplaatsen van militair mate-
rieel door Europa te verbeteren. De
Eemshaven is hierbij een belangrij-
ke locatie voor Defensie. Een goede
bereikbaarheid van de haven is
daarbij van groot belang en daarin
past volgens de liberalen de ver-
dubbeling van de N33, de weg tus-
sen Zuidbroek, Appingedam en de
Eemshaven. ,,Het werkbezoek
heeft nogmaals aangetoond dat het
enorm belangrijk is dat de verdub-
beling van de N33 doorgaat. En
daarbij moeten er serieuze plannen

worden gemaakt om een aquaduct
te realiseren bij Appingedam en de
N33 tot aan de Eemshaven te ver-
dubbelen. De brug staat te vaak
open en dit belemmert de bereik-
baarheid’’, aldus  Eduard Mulder,
lijsttrekker voor  de VVD Eemsdel-
ta bij de later deze maand te hou-
den gemeenteraadsverkiezingen in
Delfzijl, Appingedam en Lopper-
sum. 
Directeur Cas König van Groningen
Seaports wees de staatssecretaris
ook op de ontwikkelingen bij de re-
cent geopende fabriek PMC in Delf-
zijl. Daar kan vervuild staalschroot,
onder andere met chroom-6, gerecy-
cled worden. Ook werden de vele
waterstofprojecten benoemd, die in
het Noorden ontwikkeld worden in
het kader van de verduurzaming
van de industrie. 

Voor militaire transporten

Defensie onderstreept belang
Eemshaven met nieuw gebouw

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

Vrolijk verlichte 
Merel in Bedum
BEDUM - De bewoners van de Me-
rel in Bedum hebben de handen in-
een geslagen en in deze donkere
tijden hun straat alvast vrolijk ver-
licht. De actieve buurt heeft een
licht weekcommissie.  In een verle-
den zijn er al gezamenlijk mooie
en duurzame lichtmasten gemaakt,
die de straat tijdens de lichtweek,
maar ook in de donkere december-
dagen sfeervol verlichten. De hele
straat heeft er nu voor gekozen om
vanaf 1 november deze lichtmas-
ten alvast in de tuinen te zetten, en
voor dit speciale gebeuren te voor-
zien van groende (led) lampjes.
,,Groen is de kleur van de hoop en
dat vonden we mooi passen bij de-
ze onzekere tijden”, aldus Henk
Doesburg namens de bewoners.

Wijk legt haag aan
BAFLO - In de nieuwbouwwijk Oosterhuisen in Baflo is dankzij
een bijdrage uit het dorpsbudget van gemeente Het Hogeland een
beukenhaag aangelegd. De speeltuin aan de Buizerd, waar vele
buurtkinderen dagelijks spelen, ligt direct aan de openbare weg.
Spelende kinderen konden zo in hun spel de weg oprennen. Met de
inzet van vele vrijwilligers is zaterdag een beukenhaag ingegraven.
,,Een kleine buurt met grootse daden. Hier kunnen we  beretrots op
zijn”, aldus de Initaitiefgroep Oosterhuisen.

WESTERWIJTWERD - Na acht
jaar van praten en onderzoeken
wordt er eindelijk gewerkt aan
molen Zeldenrust in Westerwijt-
werd. 

,,De fundering van de molen wordt
versterkt, aardbevingsschade wordt

molen liep forse schade op na de
aardbeving van Huizinge in 2012 en
vormde een veiligheidsrisico voor
de naastgelegen molenaarswoning.
De woning werd daarom opgekocht
door de NAM.  Na jaren van overleg
over het herstel van de aardbevings-
schade aan de molen kwamen Het
Groninger Landschap en de NAM
eind 2019 uiteindelijk tot een defini-
tief besluit. Het Groninger Land-
schap werd eigenaar van de woning
en de NAM betaalde een vergoe-
ding voor schadeherstel en verster-
king van de molen. Momenteel
wordt er hard gewerkt aan het her-
stel. Het streven is de werkzaamhe-
den in het voorjaar van 2021 af te
ronden. De molen wordt na renova-
tie weer opengesteld voor publiek.
De molenaarswoning zal worden in-
gericht als vakantiewoning. 

� Molen Zeldenrust wordt aangepakt (foto Marco Glastra).

hersteld en de molenaarswoning
wordt herbestemd tot vakantie-
huis”, vertelt Marco Glastra, direc-
teur van Het Groninger Landschap.
Molen Zeldenrust is sinds 2007 ei-
gendom van Het Groninger Land-
schap. Het molenaarshuisje is in
2019 overgenomen van de NAM. De

Drukte op en om Zeldenrust

Geen WinterWelVaart
ZOUTKAMP - WinterWelVaart
gaat dit jaar vanwege de coro-
na-uitbraak niet door. Dat bete-
kent geen populair maritiem
winterspektakel in Zoutkamp,
Groningen en Sappemeer.
Liefhebbers van historische sche-
pen, theater en muziek moeten

een jaar overslaan, maar de orga-
nisatie biedt wel een WinterWel-
Vaart-kerstbox en luisterroute aan.
Door het grotendeels verloren
vaarseizoen staat het voortbestaan
van de Nederlandse chartervloot
nu extra op het spel. Om deze sec-
tor met het wegvallen van het eve-
nement toch te kunnen ondersteu-

nen, is er een speciaal kerstpakket
ontwikkeld. De WinterWelVaart-
kerstbox is vanaf maandag 23 no-
vember te bestellen via winterwel-
vaart.nl. De prijs bedraagt 49 euro.
De winst gaat naar de schippers
van de Bruine Vloot. De boxen
worden vrijdag 18 december thuis
bezorgd.

Sfeerplaatje van WinterWelVaart in Zoutkamp.
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Voorstelling van Schout bij Nacht
toert langs Groninger kerken
NOORD-GRONINGEN - Stichting
Schout bij Nacht krijgt een subsi-
die van 17.000 euro voor de mu-
ziektheaterproductie
Courtisane over het leven en werk
van de Franse renaissanceschrijf-
ster Louise Labé. 
De voorstelling wordt voorname-
lijk door amateurkunstenaars ge-

bracht en gaat vanaf mei op tour-
nee door de provincie langs twintig
oude Groninger kerken.
Bij elke voorstelling is aandacht
voor de kerk waarin die zich af-
speelt. Bezoekers krijgen een korte
rondleiding met uitleg over de
bouwstijl, historie, interieur en ui-
teraard het orgel in de kerk. De

muziek is nieuw en wordt gecom-
poneerd door de Groninger musici
Robert Ramaker en Sebastiaan
Wiering. Bij de plannen voor de
voorstellingen is rekening gehou-
den met een beperkt aantal bezoe-
kers in verband met de corona-
maatregelen.
De provincie draagt in totaal

32.000 euro subsidie bij vanuit het
Incidenteel Cultuurbudget. Met
deze subsidie stimuleert men pro-
jecten die gericht zijn op actieve
deelname aan amateurkunst en/of
presentatie van Groninger erfgoed.
Bij het project en de organisatie
daarvan zijn deelnemers uit meer-
dere gemeenten betrokken. 

Luthers Bach Ensemble
komt naar Middelstum
MIDDELSTUM - Het Luthers
Bach Ensemble komt zaterdag
21 november voor een optreden
naar de Hippolytuskerk in Mid-
delstum. De vocale Buxtehude
staat centraal.

In 1668 werd Dietrich Buxtehude
aangesteld als organist van de Ma-
rienkirche in het Noord-Duitse Lü-
beck. Deze benoeming heeft zijn
weerslag op de muziekgeschiede-
nis gehad. Buxtehude was een
meester in het schrijven en spelen
van praeludia en fuga’s. Zo be-
roemd was Buxtehude’s spel, zijn
muzikale intellect en zijn beheer-
sing van het instrument, dat men

van heinde en verre kwam om
naar hem te luisteren. Johann Se-
bastian Bach reisde, volgens het
verhaal, meer dan tweehonderd ki-
lometer te voet naar Lübeck om
Buxtehude te horen. 
Sopraan Kristen Witmer brengt in
Middelstum een bloemlezing van
Buxtehudes cantates, aria’s en lie-
deren ten gehore. Daarnaast zingt
ze het begrafenislied Ach Herr, lass
deine lieben Engelein van Franz
Tunder, Buxtehudes voorganger in
Lübeck. Tymen Jan Bronda en Ro-
bert Koolstra omlijsten het pro-
gramma met virtuoze en vocaal ge-
dachte vrije werken.  Tickets zijn
verkrijgbaar via luthersbachen-
semble.nl.

Sopraan Kristen Witmer.

Lezing over Leenster
NSB-burgemeester Stad
LEENS - De vierde editie van
de Bob Houwen-lezing gaat
woensdag 18 november over P.F.
Tammens, de in Leens opge-
groeide NSB-burgemeester van
de stad Groningen.

,,Moeilijkheden zullen mij niet
doen wijken, maar slechts meer
vastberaden mijn weg bepalen’’,
sprak de landbouwer P.F. Tam-
mens bij zijn inhuldiging als burge-
meester van Groningen in februari
1943. Nooit eerder had een Omme-
lander herenboer het hoogste ambt
in de stad uitgeoefend. Als burge-
meester droeg Tammens het natio-
naalsocialisme uit, inclusief het ra-
biate antisemitisme. Na de oorlog
toonde hij openlijk berouw voor
zijn optreden.

De lezing wordt georganiseerd
door het Oorlogs- en Verzetscen-

trum Groningen (OVCG) en begint
om 19.30 uur. Plaats van handeling
is dit jaar niet het onderkomen van
de Groninger Archieven. Men
heeft voor een online-variant geko-
zen.

Graanboer
In deze lezing staat Tammens’ ont-
wikkeling van graanboer tot NSB-
burgemeester centraal. Op welke
wijze diende hij de nieuwe orde?
En welke keuzes maakte hij gedu-
rende zijn leven?
De spreker Christiaan Gevers pro-
moveerde eerder dit jaar op dit on-
derzoek bij het Biografie Instituut
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Hij kwam hierover uitvoerig
aan het woord in de Ommelander
Courant. De biografie ;Boer Tam-
mens Houzee. Groningen en zijn
NSB-burgemeester’ is zijn derde
boek.
Deze lezing, genoemd naar een

voormalige Groningse verzetsstrij-
der en oprichter van het OVCG,
wordt jaarlijks rond de oprich-
tingsdag van de stichting gehouden
en staat in het teken van oorlog en
verzet. 

Met deze jaarlijkse lezing wil men
enerzijds de herinnering aan de
oorlog levend houden en ander-
zijds het publiek stimuleren om na
te denken over leven in vrede en
vrijheid in de eigen leefomgeving
en in de wereld. Of, om Bob Hou-
wen te parafraseren: ‘Het is zaak
dat de geschiedenis van de jaren
1940-1945 doorgegeven wordt en
dat mensen daardoor gesterkt en
bemoedigd mogen worden om
geestelijk weerbaar te zijn of te
worden.’ Deze boodschap heeft ook
in de huidige tijd niets aan kracht
verloren. Kijk op www.ovcg.nl voor
de link naar de lezing. Aanmelden
is niet nodig.

Overgangen
bij Warffum
aangepakt
WARFFUM - Twee onbewaakte
spoorwegovergangen bij Warf-
fum worden aangepakt. Dat laat
het college van Het Hogeland
weten in de begroting van 2021. 
In het kader van het landelijk
beleid spoorwegveiligheid wor-
den ook binnen de gemeente
Het Hogeland de niet actief be-
waakte spoorwegovergangen op-
geheven en wordt de veiligheid
op en rond het spoor verbeterd.
Dat landelijke beleid kwam in
een stroomversnelling door de
serie treinongevallen, waarvan
twee met dodelijke afloop, op
de Voslaan in Winsum. Die on-
bewaakte overgang is inmiddels
opgeheven. Eind vorig jaar zijn
zeven andere onbewaakte over-
gangen rond Baflo en Winsum
gesaneerd. Spoorwegbeheerder
ProRail zorgt daarbij voor het
spoordeel, de gemeente voor de
aanleg van vervangende ontslui-
tingswegen. 
Drie overgangen moeten nog
aangepakt worden. Daarvan lig-
gen er twee bij Warffum en een
ten zuiden van Baflo. De sane-
ring van de overgangen bij
Warffum wordt dit en volgend
jaar voorbereid,. de uitvoering
staat gepland voor eind 2021 of
begin 2022.  ,,Dat is afhankelijk
van de voortgang van de wijzi-
ging van het bestemmingsplan
en de grondaankopen”, laat het
college weten. 
Het opheffen van de overgang
ten zuiden van Baflo kost meer
tijd. ,,Dit moet nog nader onder-
zocht  worden gezien de te ver-
wachten hoge kosten”, aldus de
gemeente. De drie overgangen
bij Baflo en Warffum zijn overi-
gens enkel in gebruik bij de ei-
genaren van de aangrenzende
agrarische percelen.
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Zo zal het pand eruit komen te zien.

Innovatiecentrum in Groningen
GRONINGEN - In Groningen
heeft vorige week de start
plaatsgevonden het nieuwe In-
novatiecentrum Chemie & En -
gineering op Campus Gronin-
gen. Dat ging gepaard zonder
bubbels op de bouwplaats,
maar wel met een livestream
van de start van de bouw. 

Corona dwong tot inperking van
de gasten op de bouwplaats, maar
juist door de livestream konden er
75 gasten meegenieten van het ge-
beuren. In het nieuwe Innovatie-
centrum vestigt zich een aantal in-
novatieve en onderzoeksgerichte
bedrijven: CLiQ SwissTech, DEM-
CON, Ducom en MercachemSyn-
com. Ook biedt het pand ruimte
aan start-ups en R&D door de aan-
wezigheid van twee open innova-
tielabs in het pand: Innolab Che-
mie en Innolab Engineering. 

Aankomst per drone
Nadat een drone aankwam op de
bouwplaats, verzorgde Edward van
der Meer, directeur Campus Gro-

ningen, het openingswoord. Ook
Dietmar Sondermann van CLiQ
SwissTech (Netherlands) voerde
het woord .,,We zochten enige tijd
terug al mogelijkheden om uit te
breiden in Groningen. Het project
met Triade en alle andere partners
is een prachtige kans om onze uit-
breiding te ondersteunen en de be-
drijven aan wie we leveren te be-
dienen.”
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol
en wethouder Paul de Rook van de
gemeente Groningen waren aan-
wezig om de officiële starthande-
ling te verrichten. Beiden bena-
drukten het belang van het nieuwe
Innovatiecentrum voor de Campus
en de regio: ,,We zijn ongelofelijk
trots op het gebouw wat hier op
Campus Groningen verrijst en zijn
ervan overtuigd dat dit Innovatie-
centrum een bijdrage zal gaan le-
veren aan het innovatieve pro-
gramma wat we hier in de regio
met elkaar hebben. We wensen de
initiatiefnemers en allen die hier-
bij betrokken zijn dan ook veel
succes. We zullen ongetwijfeld nog
veel van hen horen.”  

Een en ander werd afgesloten met
een digitale tour door het toekom-
stige gebouw onder leiding van ar-
chitect Janpiet Nicolai van CO-
DEX Architectuurstudio, ontwer-
per van het nieuwe pand. Belang-
stellenden konden vragen over het
nieuwe gebouw stellen aan de ar-
chitect en Biense Dijkstra van
Bouwgroep Dijkstra Draisma. 
Het nieuwe Innovatiecentrum is
het eerste project dat mede tot
stand komt dankzij het onlangs ge-
lanceerde Campus Community
Fund. 
In totaal beslaat het nieuwe pand
circa 5.000 vierkante meter. Het
gebouw is uiteraard gasloos en
 uiterst duurzaam. Dit komt mede
door de inzet van luchtwarmte-
pompen, PV-panelen en een hoog-
waardige klimaatschil. Voor ont-
werp, realisatie en bouw tekenden
CODEX Architectuurstudio, Bouw-
groep Dijkstra Draisma, ITBB, in-
genieursbureau ABT Wassenaar
en Draaijer en partners. 
Volgens de planning nemen eind
volgend jaar de gebruikers hun in-
trek in het nieuwe pand. 

Expositieruimte duurzame
woning Middelstum geopend

Bé Schollema gooit een aardgasmolecuul symbolisch weg. Foto: gemeente Loppersum.

MIDDELSTUM - De expositie-
ruimte van de duurzame demo-
woning in Middelstum is giste-
ren geopend. Wethouder Bé
Schollema hield voor een zeer
beperkt aantal aanwezigen een
korte toespraak.

Daarna nam hij symbolisch af-
scheid van het Gronings aardgas-
tijdperk door een model van een
aardgasmolecuul in een afvalbak
te werpen. Bé Schollema: ,,Op naar

een aardgasvrije gemeente!”

De duurzame demowoning in Mid-
delstum heeft als doel inwoners te
informeren en inspireren over het
verduurzamen en/of aardgasvrij
maken van hun woning. De demo-
woning wordt zelf ook verduur-
zaamd en aardgasvrij gemaakt. 
Dit gebeurt op zo’n manier dat be-
zoekers kunnen zien hoe dit ge-
daan is. De demowoning in Middel-
stum beschikt over een ruime ex-
positieruimte (10 bij 14 meter),

waar onlangs diverse duurzame in-
stallaties, isolatiemateriaal en der-
gelijke zijn geplaatst. Naast de vas-
te expositie zijn er in de toekomst
wisselende mini-tentoonstellingen
te bekijken over duurzame onder-
werpen als bijvoorbeeld waterbe-
sparing en afvalvermindering.

Op afspraak geopend
Vanaf woensdag 18 november
wordt de expositieruimte op af-
spraak, op werkdagen tussen 10.00
en 16.00 uur, opengesteld voor be-
zoekers. Inwoners kunnen via het
e-mailadres duurzamedemowo-
ning@loppersum.nl een afspraak
maken om de diverse materialen
te bekijken en persoonlijk advies
te krijgen over verduurzaming. Be-
zoekers die vooraf een quickscan
van hun woning laten maken op de
site van het Energieloket (ht-
tps://en er  gie loket-groningen.nl/ -
quick  scan) en deze uitgeprint mee-
nemen om in de demowoning te
bespreken, krijgen gratis een be-
spaarpakketje mee. Dat is zolang
de voorraad strek t.

Amateurvoetbal start op
z’n vroegst half januari 
NOORD-GRONINGEN - Het door de coronacrisis platge-
legde seizoen van de amateurvoetballers zal op zijn
vroegst half januari hervat worden. 

In het amateurvoetbal staat het
seizoen 2020/’21 in het teken van
de overheidsmaatregelen om de
verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Behalve naar de on-
mogelijkheden, kijkt de KNVB
ook naar wat wél kan en waarom
dit zo belangrijk is. Deze stappen
heeft de bond beschreven in Plan
B: Blijven voetballen in tijden van
corona.
,,Natuurlijk willen we zo snel mo-
gelijk weer veilig wedstrijden
voetballen, dat is waarom je lid
wordt van een voetbalvereniging.
Maar de huidige situatie vraagt om
verschillende scenario’s voor de
competities en gevarieerde voet-
balvormen voor als wedstrijden

niet zijn toegestaan”, aldus Jan
Dirk van der Zee, directeur ama-
teurvoetbal.
,,Want we moeten in beweging
blijven, zowel voor onze gezond-
heid als om de verenigingen in le-
ven te houden. Het kabinet kan
hierbij helpen door bij het afscha-
len van maatregelen bijvoorbeeld
de groepsgrootte aan te passen
voor teamsporten. Een teamsport
beoefenen is niet mogelijk in
groepjes van twee of vier. We trai-

nen op 1,5 meter afstand veilig in
de buitenlucht en in de zaal. Dat
kan prima met 30 man op een
groot voetbalveld.”

Herstart
Het meest positieve scenario is vol-
gens de KNVB een herstart van de
competitie in het weekend van 16
en 17 januari 2021. ,,In dat geval
kunnen sommige competities nog
volledig worden uitgespeeld dit
seizoen”, laat de voetbalbond we-
ten. ,,Hierbij komen de bekercom-
petities wel te vervallen en wordt
er in de hele maand juni doorge-
speeld. De overschrijvingstermijn
verschuift dan mee met het einde

van competities, van 15 juni naar
30 juni.” 
De nacompetitie komt dan te ver-
vallen, waardoor voor een aantal
competities de promotie- en degra-
datieregeling aangepast moet wor-
den. ,,Half december wordt beslo-
ten of dit scenario haalbaar is. Als
dat niet het geval blijkt te zijn, dan
worden de competities op een la-
ter moment hervat in een deels of
volledig aangepaste vorm.”

De KNVB moedigt verenigingen
aan om, ondanks de lastige perio-
de en het stilleggen van de compe-
tities, passende (voetbal)ac ti -
viteiten te blijven organiseren

Coronacrisis van grote invloed
op regionale werkgelegenheid
NOORD-GRONINGEN - De co-
ronacrisis heeft flinke impact
op de arbeidsmarkt. Ondanks
de dempende werking van
steunmaatregelen, is het aantal
WW-uitkeringen in de eerste
maanden van de crisis toegeno-
men en het aantal vacatures
gedaald. Ook in de komende
periode zal deze tendens zich
voortzetten. 

Toch ziet UWV per regio verschil-
len in arbeidsmarktontwikkelin-
gen. Groningen is tot nu toe rela-
tief mild geraakt, doordat de werk-
gelegenheid in sterk aanwezige
sectoren als zorg, onderwijs en
overheid niet afnam. Dat  valt op
te maken uit de jaarlijkse UWV-
publicatie Regio in Beeld.
Met Regio in Beeld schetst UWV
voor elke regio de arbeidsmarkt-
ontwikkelingen. De verschillen
tussen regio’s worden voor een
groot deel bepaald door de samen-
stelling van de werkgelegenheid.
Bijvoorbeeld door de bedrijven die
in de regio gevestigd zijn. 
In Groningen blijft de vraag naar
personeel in sectoren als detail-
handel food, zorg & welzijn, open-
baar bestuur, onderwijs, techniek
en ICT (nog steeds) relatief groot.
In sectoren als horeca & catering,
vervoer, uitzendbureaus of bij-
voorbeeld de evenementenbran-
che is de werkgelegenheid echter
een stuk minder dan voor de co-
ronacrisis.

Meer werkzoekenden 
Vooral in de eerste maanden van
de crisis -in maart, april en mei-
nam het aantal werkzoekenden
toe. Daarna volgde een afname

van de WW in de zomermaanden.
UWV zag het aantal WW-uitkerin-
gen in de arbeidsmarktregio Gro-
ningen oplopen naar 11.400 in sep-
tember. Dat is een stijging van 16
procent ten opzichte van eind
2019, toen Groningen nog 9.900
WW-uitkeringen telde. 
De ontwikkeling van het aantal
werkzoekenden met een bijstands-
uitkering laat eenzelfde patroon
zien, met een sterke toename in
maart en april en een stabilisatie
in de maanden erna. Tegelijk nam
het aantal openstaande vacatures
af van gemiddeld 5.340 begin dit
jaar tot gemiddeld 3.970 in de pe-
riode na half maart.

In regio Groningen zijn veel men-
sen werkzaam in de sectoren zorg
& welzijn, openbaar bestuur, on-
derwijs en industrie. Deze sectoren
hebben (vrijwel) niet te maken ge-
had met een terugval in werkgele-
genheid. Met name in de zorg,
techniek en ICT is de krapte nog
altijd groot. Dat wil zeggen dat
werkgevers voor diverse functies
moeilijk aan personeel komen, zo-
als BI-specialisten, systeemontwik-
kelaars, elektriciens, glasvezel-
monteurs, verpleegkundigen en
verzorgenden IG. Dit biedt kansen
voor bijvoorbeeld werkzoekenden
die zich willen laten omscholen
naar een andere sector of functie.
In regio Groningen zijn -in vergelij-
king met andere regio’s- weinig
werknemers werkzaam in de hore-
ca, luchtvaart, sierteelt en sport,
cultuur en recreatie. Met name de-
ze sector(en) hebben het momen-
teel zwaar door onder andere over-
heidsmaatregelen om verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan.
Wel kent Groningen veel tijdelij-

ke, vaak seizoensgebonden, werk-
gelegenheid in sectoren als horeca,
cultuur, sport & recreatie en indus-
trie. In deze sectoren werken vaak
veel jongeren in flex- of uitzend-
contracten. 
Werkgevers nemen in economisch
moeilijke tijden vaak het eerst af-
scheid van deze werknemers. Voor
werkzoekenden uit deze sectoren
zal het op korte termijn moeilijk
zijn om in hun oude sector of func-
tie terug te keren. Omscholen naar
een andere functie kan een moge-
lijkheid zijn om de kansen op werk
te vergroten.

Stijging WW verwacht
Hoewel het aantal WW-uitkerin-
gen de laatste maanden in Gronin-
gen afnam, verwacht UWV dat het
aantal uitkeringen in 2021 oploopt.
Daar staat tegenover dat er nog
steeds werkgevers zijn die staan te
springen om personeel. Mensen
die hun baan hebben verloren en
een uitkering aanvragen bij UWV,
kunnen hulp krijgen bij het vin-
den van werk. De geboden onder-
steuning varieert van adviesge-
sprekken en online trainingen tot
het maken van competentie- en in-
teressetests. Daarnaast gebruikt
UWV zijn kennis van de arbeids-
markt in de dienstverlening. 

Zo brengt UWV in kaart wat kans-
rijke en minder kansrijke beroe-
pen zijn en met een overzicht van
overstapberoepen doet UWV sug-
gesties op basis van het werk dat
iemand eerder heeft verricht. Dat
is vooral bruikbaar voor mensen
die denken aan een overstap naar
een andere functie. Zo biedt de ar-
beidsmarkt ondanks de sombere
vooruitzichten nog steeds kansen.

Tips voor Sint Maarten
in tijden van corona

Geef voorverpakte traktaties, dat is een van de tips van de Veilig-
heidsregio. Dit snoepgoed kan dus door de beugel. 

NOORD-GRONINGEN - Kinde-
ren in Noord-Groningen gaan
woensdag 11 november weer de
deuren langs, om zingend met
een al dan niet zelfgemaakte
lampion snoep op te halen. De-
ze traditie verloopt door corona
anders dan anders. De Veilig-
heidsregio Groningen geeft
daarom enkele tips. 

Sint Maarten kan ook in deze tij-
den van het coronavirus gehouden
worden, meent de Veiligheidsre-
gio. ,,Kinderen hebben immers
maar een klein aandeel in de ver-
spreiding van het virus, zeker bui-
ten. En als iedereen zich aan de re-
gels houdt, is er genoeg ruimte om
drukte te voorkomen”, geeft men
aan. 

Kinderen mogen liedjes zingen bij
de deur, maar ze moeten wel an-
derhalve meter afstand houden tot
hun publiek. Tip voor ouders: houd
de groepjes en het aantal begelei-
ders zo klein mogelijk.

Mensen die, om wat voor reden
dan ook, dit jaar liever niet mee-
doen kunnen dat het beste aange-
ven met een briefje op de deur. 
Klachten? Blijf dan thuis en doe de
deur niet open. Mensen die tot een
kwetsbare groep behoren, doen er
volgens de Veiligheidsregio ver-
standig aan om te overwegen om
niet mee te doen. 

Voorverpakt snoep
Mensen die wel meedoen, kunnen
bijvoorbeeld met een lampion of
windlicht aangeven dat kinderen
kunnen bellen. Met bijvoorbeeld
stoepkrijt kan bij de deur de an-
derhalve meter afstand worden
aangegeven. Geef het liefst voor-
verpakte traktaties, is een andere
tip van de Veiligheidsregio. 
Men raadt winkeliers af om een
Sint Maarten-evenement te organi-
seren, zeker als de winkel open is. .
Zo kan extra drukte en toeloop
voorkomen worden. ,,Als we ons
samen aan deze voorzorgsmaatre-
gelen houden, maken we dit jaar
van Sint Maarten, ondanks de co-
ronacrisis, toch een mooi kinder-
feest”, aldus de Veiligheidsregio. 
Op de website van de Veiligheids-
regio Groningen zijn posters te
downloaden waarmee mensen
kunnen aangeven of ze wel of niet
meedoen aan Sint Maarten. 

Van der Winkel
nieuwe president
van rechtbank 
NOORD-GRONINGEN - Mr. Fred
van der Winkel (61 jaar) wordt per
1 december de nieuwe voorzitter
van het  gerechtsbestuur van
rechtbank Noord-Nederland. Op
dit moment is Van der Winkel
werkzaam als president van het ge-
rechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

Van der Winkel begon  zijn carriè-
re bij de Rechtspraak in 1991 als
gerechtsauditeur/rechter-plaats-
vervanger bij de rechtbank Alme-
lo, waar hij in 2001 president werd.
In 2013 stapte hij over naar het ge-
rechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

Van der Winkel volgt bij recht-
bank Noord-Nederland waarne-
mend rechtbankpresident Herman
van der Meer op. Van der Meer
kan zich daarmee weer volledig
richten op zijn taak als president
van het gerechtshof Amsterdam.

Lezing in
Sauwerd gaat
niet door
SAUWERD - De lezing die don-
derdag 12 november gehouden
zou worden in de protestantse
kerk van Sauwerd gaat, als ge-
volg van de aanscherping van de
coronamaatregelen, niet door.
Dominee Peter J.M.A. van Ool,
predikant van de Protestantse
Gemeente Warffum, Breede en
Usquert, zou het hebben over
handreikingen voor een christe-
lijk leven (ofwel: een leefregel
voor christenen).De lezing wordt
uitgesteld naar een nader te be-
palen datum. 

Streep door
inzameling
oud papier
WINSUM - De voor zaterdag in
Winsum geplande inzameling
van oud papier door leden van
muziekvereniging De Bazuin
gaat, als gevolg van de aanscher-
ping van de coronamaatregelen,
niet door. De papiercontainers
bij de begraafplaats op het nieu-
we sportpark in Winsum zijn wel
open.  

Heldenactie in
Noord-Groningen
NOORD-GRONINGEN - Buitenge-
woonZijn.nu start in Noord-Gro-
ningen met een actie voor stille
helden. Men gaat windmolens uit-
delen aan mensen die een stille
held in het zonnetje willen zetten.
Het project is ontstaan vanuit de
behoefte om mensen die zich on-
baatzuchtig inzetten voor anderen
te eren. 

De molentjes zijn te bestellen via
info@buitengewoonzijn.nu.

Bijna 30 miljoen euro voor
fietsen in provincie Groningen
NOORD-GRONINGEN - Ruim
baan voor de fietser in Gronin-
gen: de provincie Groningen zal
de komende jaren 28 miljoen
euro steken in de verbetering
van het fietsverkeer. 

Met dit geld werkt de provincie
aan nieuwe en verbeterde fietsver-
bindingen, verkeersveiligheid,
voorzieningen en moedigt men het
fietsen aan. Alle plannen zijn terug
te vinden in het nieuwe Uitvoe-
ringsprogramma Fiets.
Het grootste deel van het fietsbud-
get gaat naar het aanleggen, verbe-
teren en onderhouden van fiets-
verbindingen. Er is 16,8 miljoen
euro beschikbaar voor infrastruc-
tuur, onder andere voor nieuwe
doorfietsroutes. Verder legt de
provincie nieuwe fietspaden aan
op plekken waar die nu ontbreken.
Gemeenten kunnen subsidie krij-
gen om fietsvoorzieningen te ver-
beteren. De afgelopen jaren is veel
geïnvesteerd in fietsroutes in en
rond de stad Groningen. Nu richt
de provincie zich meer op de ge-
bieden daaromheen.

Obstakels
Er gaat 2,4 miljoen euro naar ver-
keersveiligheid. De provincie gaat
obstakels op fietsroutes verwijde-
ren. Alle 230 kilometer provinciaal
fietspad krijgt kantmarkering. Het
risico op ongevallen is hoog bij
fietsoversteken. Dat is aanleiding
voor de provincie om per direct
vijftien onveilige fietsoversteken
aan te pakken.

De provincie wil Groningers verlei-
den vaker de fiets te pakken. Daar-
voor worden verschillende acties
ontwikkeld. De acties lopen uiteen
van een e-bike-uitprobeeractie, Hi-
Bike (schoolkinderen op de fiets),
Doortrappen (trainen van fietsvaar-
digheid voor ouderen) tot het sti-
muleren van fietsen in de vrije
tijd. Voor fietsstimulering is 1,5
miljoen euro beschikbaar. 

Fietsenstallingen
De fiets is een belangrijk vervoer-
middel in het eerste stuk van huis
naar de bus of het laatste stuk van
het station naar werk. Om dit nog
aantrekkelijker te maken, inves-
teert de provincie 2 miljoen in fiet-
senstallingen, fietskluizen en op-
laadpunten voor elektrische fiet-
sen.

Groente- en
visboer weer 
in Pieterburen
PIETERBUREN - Met heerlijk
herfstweer in het verschiet hebben
Goudgewas, het adres voor verse
producten van het land, en de vis-
boer besloten om ook deze zondag
weer met een kraam in het cen-
trum van Pieterburen te staan. 
Men kan er terecht voor een uitge-
breid assortiment aan heerlijke
producten, zoals volop Heinrichs-
reuzen uit eigen tuin. Er is een
enorme oogst aan witte bloemkool.
Verder zijn er mandarijnen voor
Sint Maarten en heerlijke en
mooie eet- en sierpompoenen voor
de perfecte herfstsfeer in keuken,
huis en tuin.
Deze zondag heeft de visboer on-
der andere een heerlijke zalm die
men ook gratis kan komen proe-
ven. ,,Dus kom na een mooie wan-
deling, fietstocht of gewoon met de
auto naar het centrum van Pieter-
buren en geniet in  alle rust van al
het lekkers op deze markt”, aldus
de ondernemers, die de bezoekers
oproepen zich aan de aangescherp-
te coronamaatregelen en rekening 
met elkaar te houden.

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR



Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden

Oet Mien Toentje
zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
Aardappels, uien, wortels

en meer. Biologisch geteeld.
Jan Perdok, 

Oosternielandsterweg 7, 
Uithuizermeeden

Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en Irene. Uien, spitskool,
rode kool, groene kool, 

witte kool en bloemkool.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

Pioenrozen en Sedum
spectabile

Kwekerij opruiming grote
planten. Open vrijdag en za-
terdag van 10-12 en op af-
spraak. Tel: 06-17580918, 

Oudedijksterweg 37, 
9982 HD Uithuizermeeden.

Groot assortiment bloem-
bollen; heide €1,00;  Clema-
tis v.a. €6.99; vaste planten
v.a. €1.25, vruchtbomen
v.a. €8.99; rozen v.a. €1.99;
klimop v.a. €0.99; laurier-
kers v.a. €1,75; coniferen;
haag en bosplantsoen enz.. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, Hauler-
wijk, tel. 0516-421448

Wegens opheffing 
winkel:

2.10 mtr. scheerwollen
gangloper, 70 cm. br., kl.
rood-blauw. 2.60 mtr.
scheerwollen gangloper,
57 cm. br., kl. groen-
bloem. Zuid-Amerikaan-
se handgemaakte kleden
50% korting, kleinfor-
maat nu: 7,50. Perzische
kleden 50% korting,
kleinformaat nu 15,75.
Vitrage kant, p. mtr. nu
2,-. Gordijnstoffen en
voering nu 2,- p. mtr.
1 railbuiger (voor U-rail
del). 1 toonbank open 75
x 150 cm., wit. 1 hoek-
toonbank (m. kassa) 100
x 200 cm., kleur teak-
wit, oude reclame platen
en vele koupons tapijt,
alles in zeer goede staat. 

Cordes Mode-Wonen
Kerkstraat 6 Warffum

0595-422064. 
Geopend: donderdag-
middag en vrijdagmid-

dag van 2-5 uur.
De Luingahof Bierum

Zongerijpt fruit: Elstar,
Topaz, Lobo, Jonagold,
Golden Del., Cox, Gou-
dreinet, Karmijn, Zoete

Kroon, hand- en stoofpe-
ren, aardappelen, 

bio-vlees, boerenkaas. 
Bij 2 zakken fruit: stoof-
peren voor €1,00. Ope-
ningstijden: di t/m do

13-18 uur, vrij 9-18 uur,
zat 9-17 uur. Borgsingel
9, Bierum, 0596-591859.

www.luingahof.nl

Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze 
in smartphones. 

Nieuwe abonnementen 
en verlenging. 

Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl

0595-444400

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur na-
tuurproduct, dus milieu-
vriendelijk. Project- en Wo-
ninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Lop-
persum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voer-
tuigen. Tel. 050-3113718.

Computers duur?
Wordt uw laptop, computer
traag? Laat  hem door ons
opschonen of upgraden.
Informeer naar de mogelijk-
heden. Tevens gebruikte en
nieuwe laptops en compu-
ters. Gebruikt vanaf €125.-
Onderhoud en reparatie
van alle laptops en compu-
ters. Reparatie aan huis mo-
gelijk.
Voor inlichtingen kunt u
bellen naar tel: 06-29268108
Jan Computers.

OC: regionaal de beste.

Computers

Te koop gevraagd

Te koop aangeboden Te koop aangeboden Cursussen Aanbieding personeel Tuinieren

MET DEZELFDE DRUK
OP DE KNOP

TOCH BETERE FOTO’S?!
VOLG EEN 

FOTOCURSUS
IN WINSUM BIJ
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

Leg- en sierkippen en 
kippenhokken, 
0599-612038. 

Zie onze website 
Pluimveebedrijf Kuipers 

Poelma Computer Service
* Nieuwe computers/laptops

* Internet storingen
*Pc/Laptop reparaties
* Virusverwijdering
* Camera bewaking

Pieterburen
Tel: 0595-528576

www.poelma-computers.nl

SCHOORSTEENVEGEN
Gedipl./erkend ASPB-lid. 
Klus- en schoorsteen-

veegbedrijf JD. 
0599-332596/06-18968238

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

Voor al uw wand- en pla-
fondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerk-
zaamheden. Tel. 06-
54917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen. 

Computers

Dieren

Aanbieding personeel

HARTLIEF ORGELSERVICE
Reparatie alle electronische

muziekinstrumenten o.a.
Johannus, Content. Ook

het juiste adres voor repa-
ratie van Yamaha digitale
piano’s, keyboards enz.

(ook in de garantie periode)
Officieel YAMAHA 
SERVICE CENTER, 
tel. 050-4094865, 

hartlief@yamaha.nl

Klussenmans 
stucadoor afwerking
www.klussenmans.nl

klussenmans@gmail.com
06-44092963

DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onder-
houd van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier. 

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

Kappen van bomen, het
versnipperen van snoei-
hout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden. 

Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl

Tuinieren

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

Last van mollen 
of ander ongedierte?

Plaagdierbeheersing 
Geert Hazenberg
Tel. 06-51903513

www.hethogeland
ongediertebestrijding.nl

U wilt uw MEUBELEN op-
nieuw laten BEKLEDEN? Ga
dan naar een vakkundig en
voordelig adres: W. Hem-
mes, Hoofdstraat Oost 37,
Uithuizen. Ons telefoonnr.
0595-431675.

Landbouw

Diversen

Gratis halen wij uw 
oude wasmachines,

vaatwassers,  kachels,
fietsen enz., tevens te

koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 

06-57148394 /
06-41798273
Kleine pakjes 

best weidehooi. 
Tel: 06-40418870

Aardappelen Doré, 
Frieslanders, Bildtstar,
Irene, groente en fruit, 

potgrond, scharreleieren.
Fam. Ten Hove, 

Trekweg 38, 
Doodstil (Zandeweer), 

0595-432927.

Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur  wor-
den opgegeven.
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Duizenden makers staat het water aan de lippen. Daarom is 

het Cultuurfonds een grote actie gestart om cultuurmakers 

te ondersteunen. Met uw hulp kunnen zij kunst, theater, mode, 

muziek en poëzie blijven maken. Kom met ons in actie en doneer!

Scan de QR-code 
voor een eenmalige 
gift of kijk op 
houdcultuurlevend.nl 
voor meer informatie.

Ook Anton Corbijn ondersteunt deze actie
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Wij verzorgen uw boekhouding voor een vast & scherp tarief

050 301 28 19Bedum en Grootegast www.woldendorp.net        

Regeren is vooruitzien

Wij denken graag met u mee, 

zodat u goed voorbereid bent  

op de toekomst.

� Alle kinderen uit Uithuizen krijgen dit gevulde rugzakje.

HVU pakt uit met Sint Maarten
UITHUIZEN - De feestelijkhe-
den rond Sint Maarten zullen
er woensdag in Uithuizen an-
ders uitzien dan normaal.

Ondanks dat het evenement door
het RIVM en de overheid wel mag
doorgaan, zijn de Handels Vereni-
ging Uithuizen (HVU) en veel van
hun leden daar niet blij mee. Gro-
te groepen kinderen die, al dan
niet begeleid door hun ouders,
langs de winkels in het centrum
trekken, dat ziet men niet zitten. 
Tegelijkertijd beseft men ook dat
juist de kinderen dit zullen mis-
sen, de spanning van wat ze zullen
krijgen. De HVU heeft daarom be-
sloten om de boel om te draaien.
Men komt naar de kinderen toe.
Naar de scholen om precies te zijn.
Met een grote en nog groeiende
groep winkeliers stelt men een
verrassings-rugzakje samen met
snoepgoed en speeltjes. Men zorgt
er voor dat die op 11 november
worden uitgedeeld op de scholen
in Uithuizen, zodat de kinderen
toch nog een beetje Sint Maarten
vieren. De BSO-locaties in het
dorp worden ook bezocht.
,,We weten dat het niet alleen om
het krijgen van snoepgoed draait
bij dit feest maar ook om het laten
zien van de lampions en het zingen
van een liedje. We zijn bezig om
daar online iets voor te bedenken.
De kinderen kunnen bijvoorbeeld

een filmpje of foto naar onze Face-
book-pagina sturen. Houd deze pa-
gina dan ook in de gaten. Met een
enthousiast team zijn we aan de
slag om dit te doen. Als er nog tips
en suggesties zijn, laat het aan ons
weten. Zodat we de kinderen toch
weer een licht(punt)je kunnen ge-
ven’’, meldt de HVU.

Men betrekt ook de kinderen uit
Uithuizen die elders speciaal on-
derwijs volgen bij het plan. ,,We
hebben hierover contact gehad met
de gemeente Het Hogeland en di-
verse bedrijven die het vervoer van
deze groep verzorgen. Door de pri-
vacy-wetgeving mogen deze partij-
en ons echter geen namen en adres-
sen geven. Dat maakt het voor ons
moeilijk om deze gezinnen te bena-
deren. Om het ook bij deze kinde-
ren een Sint Maarten pakketje te
bezorgen kan men zichzelf of ie-
mand anders die hiervoor in aan-
merking komt aanmelden. Deze
adressen gaan we uitsluitend ge-
bruiken om te zorgen dat deze kin-
deren thuis een pakketje bezorgd
krijgen. Aanmelden kan voor zater-
dag via via wereldwinkeluithui-
zen@hotmail.com’’, aldus de HVU.
Door de telkens wijzigende maatre-
gelen in verband met corona heeft
men lang moeten wachten om de
actie te kunnen opstarten. ,,We we-
ten dat er ook in andere dorpen
soortgelijke initiatieven komen.

Daarom hebben we besloten om
deze actie alleen te doen voor de
kinderen van de basisscholen in
Uithuizen en voor de kinderen uit
Uithuizen die elders speciaal on-
derwijs volgen. We hopen dat er
meerdere ondernemers- of handels-

verenigingen zijn die dit ook doen
in hun dorpen. Bijna 50 winkeliers
en ondernemers doen mee aan de-
ze actie. Ze zijn te herkennen aan
een voor deze actie ontworpen pos-
ter in de etalage of op de winkel-
deur’’, besluit de HVU.

Oproep Cultuurfonds:
’Blijf aanvragen indienen’
NOORD-GRONINGEN - Het
Cultuurfonds Groningen roept
culturele en natuurorganisaties
op aanvragen in te blijven die-
nen.

,,Het is opvallend dat er een grote
terugloop in aanvragen is sinds de
uitbraak van de coronacrisis, ter-
wijl deze sectoren het zwaar heb-
ben. Vandaar dat we hebben beslo-
ten om de richtlijnen tijdelijk te
verruimen, in de verwachting dat

we dan meer aanvragen binnen
krijgen’’, aldus Pim Luiten. Hij is
bestuurslid van het Cultuurfonds
Groningen. 
,,Deze verruiming hanteren we zo-
lang het budget dit toelaat. Juist nu
is het zo belangrijk dat dit geld van
onze schenkers en van de loterijen
bij verenigingen en stichtingen te-
recht komt die zich inzetten voor
cultuur en natuur. Zo kunnen ze
makers en initiatiefnemers blijven
ondersteunen en voorkomen dat zij
blijvend worden geraakt door de

coronacrisis.’’
Door de verruiming kunnen aan-
vragers bijvoorbeeld vaker dan
eens per drie jaar een aanvraag in-
dienen of juist aanvragen als al
driemaal op rij een bijdrage is toe-
gekend. Daar kan bijvoorbeeld een
festival van profiteren door nog-
maals bij het Cultuurfonds aan te
kloppen. Maar ook extra project-
kosten die corona-aanpassingen
met zich meebrengen, kunnen in
aanmerking voor een toekenning
komen, ook als daar niet direct een
concreet project tegenover staat.
De ondersteuning kan bijvoorbeeld
ook dienen voor versterkingsappa-
ratuur voor een dirigent die door
coronamaatregelen een grotere af-
stand moet overbruggen met zijn
stem. Of voor extra repetitiekosten,
omdat er alleen in kleinere bezet-
ting kan worden gerepeteerd. Of
voor extra zaalhuur of marketing-
kosten, omdat er minder publiek
per optreden kan komen. Maar ook
bij gederfde publieksinkomsten wil
het Cultuurfonds Groningen over-
wegen om verlies tijdelijk te com-
penseren en zo te voorkomen dat
een project volledig moet worden
afgeblazen. De extra tegemoetko-
ming bedraagt maximaal 5.000 eu-
ro en wordt toegekend zo lang het
budget het toelaat.

84.000 nieuwe woningen
NOORD-GRONINGEN - Het CBS meldt dat er in 2019 84.000 woningen
bij zijn gekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en
12.500 zogenaamde transformatiewoningen. Het doel om in 2019 mini-
maal 75.000 nieuwe woningen te realiseren is daarmee ruimschoots ge-
haald. Bij de Nationale Woonagenda is afgesproken om in de periode van
2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren.  Dit kunnen
nieuwgebouwde woningen zijn of getransformeerde woningen. Getrans-
formeerde woningen ontstaan door bijvoorbeeld het aanpassen van kan-
toorgebouwen of maatschappelijk vastgoed zoals oude schoolgebouwen
of een kerk.Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd het transfor-
meren van bestaande gebouwen zoals leegstaande winkels, kantoren en
bedrijfspanden te blijven stimuleren. Door de coronacrisis komen er
meer winkel- en horecapanden beschikbaar die omgebouwd kunnen wor-
den tot woningen.  Het kabinet stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar
om dit te bevorderen, dit moet ongeveer 9.000 extra woningen opleveren.
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Waddenslager officieel geopend
UITHUIZERMEEDEN - Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland heeft woensdag-
morgen de officiële opening verricht van De Waddenslager aan de Bergsmastraat in Uithuizermeeden.
Dat deed hij door een streng worst door te snijden in plaats van een lintje door te knippen. In het ver-
leden was hier de bekende slagerij Buikema gevestigd. De Waddenslager is onderdeel van boerderij
Waddenvarkens. Deze levert scharrelvlees en houdt zelf op een duurzame en diervriendelijke manier
Bonte Bentheimer varkens. Het pand is verbeterd met subsidie in het kader van de centrumplannen
voor het dorp. 

� Het Gronings Vuur uitgebeeld door Shootmedia (foto: Harold Koopmans).

Gronings Vuur naar Eemsdelta
DELFZIJL - Na een reis van
ruim een jaar is het reizend cul-
tuurproject Gronings Vuur be-
land in de gemeenten Appinge-
dam, Delfzijl en Loppersum,
die per 1 januari de nieuwe ge-
meente Eemsdelta zullen vor-
men.
Gronings Vuur reisde de afgelopen
anderhalf jaar van gemeente naar
gemeente in de provincie Gronin-
gen. Met muziek, dans, fotografie,
gedichten, gesprekken en kunst la-
ten cultuurmakers (amateur én
professional) zien wat er zich in de
provincie afspeelt. 
Gronings Vuur is in opdracht van
de provincie Groningen ontwik-
keld om de culturele infrastruc-
tuur in de provincie te versterken.
In iedere gemeente wordt een an-
dere theatermaker gevraagd om
de resultaten van het proces in een
eindpresentatie te gieten. In deze
laatste editie is dat Karlijn Bent-
hem.

Inwoners van de gemeenten Delf-
zijl, Appingedam en Loppersum
wordt gevraagd: vertel hoe jij je
thuisvoelt. Wat is voor jou belang-
rijk om je thuis te voelen? Wat
moeten we niet vergeten uit het
verleden en wat is belangrijk voor
de toekomst? Dit kan verteld wor-
den door middel van een object.
Dat mag een ding zijn, zoals een
meubelstuk, maar ook een gedicht,
recept of een lied. 
Van de ingeleverde verhalen en
objecten gaan cultuurmakers uit
de regio, zoals kunstenaars, dich-
ters, schrijvers, zangers en fotogra-
fen een ‘Van-3-naar-1-kunstwerk’
maken. Cultuurmakers krijgen
drie objecten en de bijbehorende
verhalen, uit elke gemeente één.
De cultuurmaker maakt hier een
nieuw geheel van. 
De kunstwerken kunnen vervol-
gens weer gewonnen worden door
deelnemers aan een theatrale on-
line Zoom Bingo. Deze online
Zoom Bingo wordt gehouden van-

uit voormalig café Het Anker in
Delfzijl op zaterdagavond 12 de-
cember. 
De #thuisinEemsdelta-muziek is te
horen tijdens de bingo, daar wordt
de komende twee maanden hard
aan gewerkt door jongeren uit de
regio. De kunstwerken zullen tus-
sen 10 en 16 december ook te zien
zijn in Het Anker in Delfzijl.
Karlijn Benthem wil op deze ma-
nier het #thuisinEemsdelta-gevoel
samen met de inwoners tastbaar
maken. 
Inwoners kunnen meedoen door
een object dat voor hen #thuisin -
Eemsdelta symboliseert aan te
melden via: contact@gronings -
vuur.nl. Jongeren tussen 12 en 20
jaar kunnen meedoen met het ma-
ken van muziek via gratis work -
shops van DeClick (De Rijdende
Popschool). Aanmelden kan via:
www.declick.nl/aanmelden of door
mee te helpen om Het Anker in
Delfzijl ‘bingo-klaar’ te maken:
contact@groningsvuur.nl.

Info over virusdeeltjes
in rioolwater verbeterd
NOORD-GRONINGEN - De in-
formatie op het coronadash-
board over het rioolwateron-
derzoek dat de waterschappen
en het RIVM uitvoeren is ver-
beterd. 
Per regio wordt nu gemeld hoeveel
virusdeeltjes zijn aangetroffen,

omgerekend naar 100.000 inwo-
ners in plaats van per milliliter
 riool water. Ook is de herkomst van
het rioolwater beter in beeld. 
De STOWA, het kenniscentrum
voor de waterschappen, heeft sa-
men met het CBS, het RIVM en de
waterschappen de kaarten van het
CBS en die van de riolering aan el-
kaar gekoppeld. Zo is preciezer in
beeld wat de herkomst is van het
rioolwater dat op een zuivering
binnenkomt. De rioolwatermetin-
gen van verschillende gemeenten
en veiligheidsregio’s kunnen nu
worden vergeleken. 
Bovendien is beter in beeld ge-
bracht welk deel van het rioolwa-
ter afkomstig is van huishoudens,
en welk deel van bijvoorbeeld in-
dustriewater of regenwater. 
De hoeveelheid virusdeeltjes staat
nu op het coronadashboard van
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport omgere-
kend naar 100.000 inwoners in
plaats van per milliliter rioolwater.
Hierdoor zijn de cijfers te vergelij-
ken met andere indicatoren, zoals
het aantal positief geteste perso-
nen, omdat ook die per 100.000
worden weergegeven. 
De waterschappen en het RIVM
bemonsteren op alle rioolwaterzui-
veringen in Nederland het rioolwa-
ter op zijn minst wekelijks op deel-
tjes van het coronavirus. Zo wordt
het rioolwater van alle ruim 17 mil-
joen mensen in Nederland onder-
zocht.

Storende fout
WINSUM - In de editie van afgelo-
pen maandag is een storende fout
geslopen in een sportverhaal. De
juiste naam van de vv Winsum-
voetbalster is Yvonne Schuijl-Vis-
ser en niet Schuijling-Visser.

Nederlanders moeten
bijdragen aan waterbeheer
NOORD-GRONINGEN - Moeten Nederlanders zelf iets
doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen?
Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit
onderzoek van de waterschappen. 

Iets meer dan de helft spant zich
ook echt in om wateroverlast rond-
om het huis te beperken. De water-
schappen zijn de campagne Water-
bazen gestart om Nederlanders te
laten zien wat zij zelf kunnen doen
om bij te dragen aan schoon en
voldoende water in Nederland. 

In het onderzoek is aan Nederlan-
ders gevraagd wat zij zelf doen om
bij te dragen aan schoon en vol-
doende water. Tweederde van de
ondervraagden gooit vochtige
doekjes en tampons in de afvalbak
in plaats van in de wc en levert
chemische middelen en frituurvet

gescheiden in (64 procent). Bijna
de helft van de tuinbezitters (48
procent) vervangt tegels voor gras
of planten, zodat water beter de
grond in kan zakken na een regen-
bui.
Bijna een kwart van de Nederlan-
ders (22 procent) haalt zwerfvuil
weg uit het water of langs de wa-
terkant. Van de Nederlanders met
een eigen dak heeft 16 procent het
vergroend. Ook dragen mensen bij
door bijvoorbeeld het aanleggen
van geveltuintjes die regenwater
opvangen of door geen brood te
voeren aan eendjes. Ook leggen
steeds meer scholen watervriende-
lijke schoolpleinen aan.
Vijftigplussers vertonen over het
algemeen al meer waterbewust ge-
drag dan jongeren. Bijna een
kwart van de Nederlanders (23
procent) zou een grotere bijdrage
willen leveren aan het voorkomen

van watertekort of wateroverlast.
Vooral mensen tussen de 18 en 35
jaar geven aan meer te willen doen
dan ze nu doen om watertekort of  -
overlast te voorkomen.
Dat niet alleen de waterschappen
maar ook mensen zelf in actie moe-
ten komen, is volgens de onder-
vraagde Nederlanders hard nodig.
81 procent denkt dat wij in de toe-
komst steeds vaker met langere
perioden van droogte te maken
krijgen. Ruim driekwart (77 pro-
cent) denkt dat er steeds vaker he-
vige regenbuien zullen vallen.
Nederlanders zijn redelijk goed op
de hoogte van de taken van de wa-
terschappen. Een groot deel weet
dat waterschappen zorgen voor
veilige dijken (71 procent), vol-
doende water (66 procent), schoon
water in sloten en plassen (61 pro-
cent) en het zuiveren van rioolwa-
ter (54 procent).

Minder auto’s verkocht
NOORD-GRONINGEN - Er zijn
in de maand oktober ruim 5
procent minder nieuwe auto’s
verkocht dan in dezelfde
maand vorig jaar.

Vorige maand werden in Neder-
land 31.988 nieuwe personenauto’s
verkocht. Uit de cijfers van BO-
VAG en RAI Vereniging blijkt dat
het totaal over de eerste tien
maanden van dit jaar 23,1 procent
achterblijft bij dezelfde periode
vorig jaar.
Tot en met oktober zijn er dit jaar
280.213 nieuwe auto’s verkocht,
waar dat er een jaar eerder nog
364.521 waren. BOVAG en RAI

Vereniging verwachten over heel
dit jaar een totaal van 350.000
nieuwe auto’s en voor 2021 een af-
zet van 400.000 stuks. Vorig jaar
werden er nog ruim 446.000 exem-
plaren verkocht, waarvan ruim
80.000 in de laatste twee maanden
van het jaar.
De meest verkochte merken in ok-
tober zijn Volkswagen (4989 au-
to’s), Toyota (2.366), Kia (2.211),
Peugeot (2.089) en Renault (1.919).
Populairste model is de elektrische
Volkswagen ID.3 met 2789 ver-
kochte exemplaren voor de Kia Ni-
ro (1.198), Toyota Yaris (973), Opel
Corsa (811) en Hyundai Kona
(750).

� Het Winkelhuis in Spijk is tijdelijk gesloten.

Winkelhuis Spijk tijdelijk
gesloten wegens coronacrisis
SPIJK - Mede als gevolg van co-
ronamaatregelen en de econo-
mische crisis is Winkelhuis
Spijk tijdelijk dicht. Toch werkt
het bestuur van Stichting Win-
kelhuis Spijk samen met een
groep ondernemers hard aan
de doorontwikkeling en her-
opening. Wanneer de herope-
ning plaats gaat vinden, is nu
nog niet bekend.

Stichting Winkelhuis Spijk is sinds

2018 beheerder van het gebouw
Nije Riep, dat voorheen school en
bibliotheek in Spijk was. Doel is
een winkellocatie voor lokale on-
dernemers en flexplekken te reali-
seren. Met het recente vertrek van
de bibliotheek naar het nieuwe
kindcentrum heeft de stichting nu
meer ruimte en mogelijkheden
voor ondernemers. De locatie
wordt ook gebruikt door de Steun-
stee en als lesruimte voor EHBO-
cursussen. 
Voorzitter Hanneke Heun: ,,We
merken dat er steeds meer belang-
stelling is voor lokaal ondernemer-
schap en lokaal gemaakte produc-
ten. Daar speelt ons winkelhuis-
concept op in. Veel plannen en ac-
tiviteiten hebben we helaas in de
ijskast moeten stoppen. Maar we
staan samen met ondernemers po-
sitief tegenover de toekomst van
ons Winkelhuis.”
Vice-voorzitter Ron Mulder vult
aan: ,,Deze periode gebruiken we
om onze plannen aan te scherpen
en in het gebouw verbeteringen
aan te brengen. We denken ook
aan mogelijkheden voor horeca,
een bezorgdienst en lokaal online-

shoppen.” 
Penningmeester Kitty Wiersema:
,,Tegelijkertijd zijn we volop bezig
met de financiering van onze ex-
ploitatie, het verduurzamen van
het gebouw en verbouwen voor de
nieuwe functie. Daarover voeren
we gesprekken met diverse partij-
en.” 

Stichting Winkelhuis Spijk nodigt
startende en bestaande onderne-
mers die op zoek zijn naar een lo-
catie uit voor gesprek en bezichti-
ging van het gebouw. 
Bewonersinitiatief Winkelhuis
Spijk is een idee van Hanneke
Heun en Kitty Wiersema. Zij zagen
in het aanstaande vertrek van bi-
bliotheek naar het Kindcentrum,
een kans om het gebouw -een voor-
malige school- nieuw leven in te
blazen als plek voor ondernemers.
In 2018 hebben de initiatiefnemers
hun oor te luister gelegd in het
dorp en ontstond dit idee. Dankzij
steun van de gemeente Delfzijl,
een bijdrage van het Loket Leef-
baarheid, support door CMO
STAMM krijgt project Winkelhuis
Spijk steeds meer vorm.

Provincie steekt geld
in stimuleren hubtaxi
NOORD-GRONINGEN  - De
provincies Groningen en
 Drenthe stellen extra geld be-
schikbaar voor het stimuleren
van de hubtaxi als onderdeel
van een reis met bus of trein.
De prijs voor een rit van huis
naar hub, met een overstap
naar het OV, gaat volgend jaar
van 2,5 keer OV-tarief naar 1,5
keer.

Om het gebruik van de hubtaxi ex-
tra te stimuleren kan dit in het eer-
ste kwartaal van 2021 zelfs voor
het reguliere OV-tarief. De provin-
cies Groningen en Drenthe zullen

de extra kosten daarvoor compen-
seren. 
Al langer is er de wens om het ge-
bruik van de hubtaxi te stimuleren
en de hubtaxi als voor- en natrans-
port beter aan te laten sluiten op
het OV-systeem. Het aangepaste
tarief van 1,5 keer OV-tarief geldt
alleen voor ketenreizen waar de
hubtaxi wordt gebruikt in aanslui-
ting op het OV. 
Met de tariefsverlaging hopen de
provincies dat reizigers in het bui-
tengebied vaker via de hubs ge-
bruik gaan maken van het OV-net-
werk in Groningen Drenthe. Via
de hubs zijn veel bestemmingen in
de regio bereikbaar met bus en
trein.

Alexander Broussard
in kerk Oosternieland
OOSTERNIELAND - In de Sint Ni-
colaaskerk in Oosternieland heeft
pianist, zanger en verteller Alexan-
der Broussard zondag tijdens twee
uitverkochte voorstellingen een
ode gebracht aan ‘Piano Man’ Billy
Joel.
Broussard vertelde op boeiende
wijze over de carrière en de suc-
cessen van de Amerikaanse zan-
ger. Door chronologisch alle door
Billy Joel uitgebrachte platen te
bespreken, inclusief alle bijbeho-
rende anekdotes en verhalen, gaf
Broussard op uiterst boeiende wij-
ze inzicht in Joel ‘s uiteindelijk zo
succesvolle carrière. Uiteraard
kwamen alle grote hits, zoals Good-
night Saigon, Piano Man en Just
the way you are van Billy Joel
voorbij. Alexander Broussard, die
onder meer speelt in de begelei-
dingsband van cabaretier Najib
Amhali, bleek naast een begena-
digde verteller ook een uitsteken-
de zanger en pianist Het publiek
had dan ook na beide voorstellin-
gen een staande ovatie over voor
wat hen was voorgeschoteld.
De kans bestaat dat de plaatselijk
commissie van de Sint Nicolaas-
kerk Oosternieland in de toekomst
meer concerten van Alexander
Broussard gaat organiseren. Deze
geeft namelijk ook soortgelijke
theater-masterclasses over legen -
darische pop-iconen als Elvis Pres-
ley, Bono, Prince, David Bowie en
Johnny Cash. Daarbij wordt hij
dan onder de naam The Story of…
bijgestaan door andere artiesten.
Gezien het succes van The Piano
Man in Oosternieland staat dat bij-
na garant voor succes.

� Alexander Broussard speelt
Billy Joel in de kerk van Ooster-
nieland.

Autobanden op
spanning bespaart
100 euro per jaar
NOORD-GRONINGEN - Het gere-
geld de autobanden op de juiste
spanning brengen, kan een jaar-
lijkse besparing van 100 euro ople-
veren. 

Het klimaat verandert. Ruim 7 op
de 10 Nederlanders maken zich
daar zorgen om. Als automobilist
kan men eenvoudig een bijdrage
leveren aan een beter klimaat
door de banden regelmatig op te
pompen. Dat is bovendien veiliger
én kan ook tot 100 euro per jaar
opleveren. Toch rijdt meer dan 60
procent van de Nederlanders met
banden op een te lage spanning. Er
zijn tips om duurzamer te gaan rij-
den:
Geef de banden elke twee maan-
den lucht. Zet een tweemaande-
lijkse herinnering in de telefoon
zodat men weet wanneer het tijd is
om de banden te controleren en
lucht te geven. Door de autoban-
den op de juiste spanning te bren-
gen, rijdt men veiliger, zuiniger en
schoner.

Het meten van de bandenspanning
gebeurt bij voorkeur wanneer de
autobanden nog koud zijn. Heeft
men langer dan vijftien minuten of
meer dan 5 kilometer gereden? Tel
dan dan 0,3 bar op bij de advies-
spanning.
Controleer wat de juiste banden-
spanning is voor de auto. Men
vindt de bandenspanning op de sti-
cker op de deurstijl aan de be-
stuurderskant, aan de binnenzijde
van het tankklepje of in het in-
structieboekje van de auto.

Hoogopgeleiden eten
ongezonder tijdens lockdown
NOORD-GRONINGEN - De
meeste Nederlanders zijn niet
anders gaan eten tijdens de
eerste corona-lockdown. Echter,
mensen met overgewicht en
obesitas gaven wel vaker aan
dat zij tijdens de eerste lock-
down ongezonder zijn gaan
eten. Ook hoger opgeleiden gin-
gen vaker op de ongezondere
toer. Dit blijkt uit onderzoek
van Wageningen University en
Research.

Onderzoeker dr. Maartje Poelman
van de vakgroep Consumptie en
Gezonde levensstijl verrichtte ver-
diepende analyses op het onder-
zoek van het Voedingscentrum on-
der 1.030 personen die vanaf april
vijf weken in de lockdown leefden
over hun eetpatronen en hun voed-
selaankopen.

Eetgewoontes
Ondanks de ingrijpende gevolgen
van de coronapandemie op het da-
gelijks leven, heeft het merendeel
van de mensen hun eetgewoonten
niet veranderd tijdens de eerste
lockdown. De meeste mensen in
het onderzoek gaven aan niet an-
ders te zijn gaan eten (83 procent)
of ander eten te kopen of bestellen
(73,3 procent). Dit laat zien hoe
vasthoudend eetgewoonten zijn en
dat deze zich lastig laten doorbre-
ken. Wel bleken uit de verdiepen-
de analyses dat er interessante so -
ciaal-demografische patronen
zichtbaar zijn onder degenen die
wél hun eetgedrag veranderden.
Mensen met overgewicht en obesi-
tas gaven vaker aan meer moeite
te hebben om gezonde voedselkeu-
zes te maken. Het viel ook op dat
vrouwen vaker dan mannen aanga-
ven het moeilijker te vinden om
gezonde keuzes te maken.

Mensen met obesitas gaven vaker
aan meer en ongezonder te eten
tijdens de lockdown en bestelden
meer ongezonde maaltijden dan
anders. Ze gaven bijvoorbeeld aan
meer chips en snacks te eten en
meer frisdrank te drinken. Ook in
andere landen is dit patroon zicht-
baar. 

Stress
Een mogelijke verklaring hiervoor
is ervaren stress die ontstaat door
de pandemie. Maartje Poelman:
,,Stress is een logische psychologi-
sche reactie op een pandemie,
maar we weten ook dat stress is ge-
associeerd met voedselconsumptie
en obesitas.” Het laat goed zien
hoe externe factoren, zoals een
lockdown en alle gevolgen van
dien, voor sommige mensen een
grotere invloed heeft op hun eetge-
drag dan voor anderen. ,,En”, zegt
de onderzoeker, ,,dit heeft dus
niets te maken met gebrek aan
zelfbeheersing of wilskracht.”

Snoep
Hoogopgeleiden gaven ook wat va-
ker aan ongezonder te eten en
meer snoep en alcoholische dran-
ken te hebben gekocht tijdens de
lockdown dan lager opgeleiden.
,,We veronderstellen dat dit komt
doordat de dagelijkse routines van
hoger opgeleiden vaker in de war
werden geschopt door de lock-
down en daardoor ook hun eetge-
woonten”, zegt Poelman. ,,Wat je
ziet is dat hoogopgeleide mensen
meer gingen thuiswerken dan
laagopgeleide mensen; pre-lock-
down werkte ongeveer 9 procent
van zowel hoog- als laagopgeleiden
thuis. Tijdens de lockdown moest
56 procent van de hoger opgelei-
den thuiswerken, terwijl dit voor
14 procent van de lager opgeleiden
het geval was.”
Van de mensen die al voor de lock-
down eten bestelden, gaf een klei-
ne 30 procent aan dit tijdens de
lockdown vaker te zijn gaan doen.
Hoogopgeleiden en jongeren lie-
pen hierin voorop. Dit kan te ver-
klaren zijn uit het feit dat hoogop-
geleide mensen sowieso vaker uit
eten gingen dan lager opgeleiden.
Ook was zichtbaar dat lokale res-
taurants werden gesteund doordat
hier online besteld werd.

Gezonder eten
Van de mensen die aangaven ge-
zonder te gaan eten tijdens de
lockdown, gaf 30 procent aan dit te
doen om hun weerstand een boost
te geven. Het nieuws over de link
tussen ernstige complicaties door
corona en overgewicht kan hier-
aan ten grondslag liggen. Als re-
den voor gezonder eetgedrag ga-
ven mensen aan dat de lockdown
betekende dat ze minder verleidin-
gen hadden op het werk zoals ver-
jaardagstaarten of snacks. En
doordat ze niet uit eten konden
met bijbehorende verleidingen zo-
als lekkere toetjes. 
Meer thuis zijn betekent ook meer
tijd om een gezonde maaltijd te
bereiden. Redenen die juist onge-
zonder deden eten waren de onge-
zonde verleidingen thuis en de tijd
die mensen nu hadden voor uitge-
breid koken of bakken. Het gevaar
van verveling, meer vrije tijd,
meer stress en minder sociale con-
trole speelde ook een rol in de ant-
woorden. 
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Fietsers kunnen nu ook voor regenkleding bij Jaheko in Bedum
terecht. 

Jaheko Bedum heeft nu
ook regenkleding
BEDUM - De dagelijkse fietser
vindt alles wat hij nodig heeft
bij Jaheko in Bedum. Men heeft
nu ook regenkleding, hand-
schoenen en fietshelmen. 

Er zijn steeds meer mensen die de
fiets of E-bike pakken om naar

school of het werk te gaan. ,,Wij
willen hen een totaalpakket aan-
bieden als het gaat om met de fiets
op reis te gaan. Vandaar dat we nu
een afdeling hebben ingericht met
AGU-regenkleding, -handschoenen
en -fietshelmen”, vertelt Henri
Kooistra. 
Het is herfst en de koude, natte

wintermaanden komen er aan.
,,Om toch te blijven fietsen is het
belangrijk dat je het jezelf zo aan-
genaam mogelijk maakt en niets
houdt je tegen”, gaat Kooistra ver-
der, die daarmee meteen de uit-
breiding van het assortiment bij Ja-
heko duidt. ,,Het is niet meer die
oude flodderregenjas, het zijn su-
per mooie en gewoon hippe jassen
en broeken die het merk AGU
biedt. Het is hoogwaardige en ade-
mende kleding die de regen tegen-
houdt.”
Jaheko is gevestigd aan de Indus-
trieweg 2a in Bedum.

Duidelijkheid voor ’vergeten hoekje’ Middelstum
MIDDELSTUM - Twaalf parti-
culiere eigenaren en acht huur-
ders van Woongroep Maren-
land (cluster Ploegersweg , Vla-
slaan, Boerdamsterweg) heb-
ben vorige week eindelijk dui-
delijkheid gekregen over de
versterkingsmogelijkheden
voor hun woning. 

Wethouder Pier Prins: ,,Na maan-
den intensief overleg met Natio-
naal Coördinator Groningen en
Woongroep Marenland is de kogel
door de kerk. De twintig eigena-
ren/huurders krijgen, net als hun
vijf buurtbewoners, de mogelijk-
heid hun woning te slopen en
nieuw te bouwen. Wij zijn blij dat
voor hen het wachten nu voorbij
is.” 
De twintig eigenaren/huurders van
het zogenaamde 'vergeten hoekje'
in Middelstum hebben jaren op dit
bericht moeten wachten. In 2017
zijn de woningen geïnspecteerd,
maar een versterkingsadvies bleef
vooralsnog uit. De woningen zitten
Batch 1581 waar jarenlang geen
bestuurlijk besluit over werd geno-
men. Wethouder Pier Prins: ,,Wij
hebben als gemeente Loppersum
altijd bestuurlijke druk uitgeoe-
fend op het Rijk om een keuze te
maken over de liggende verster-

kingsadviezen uit de batch 1581 en
onze inwoners duidelijkheid te ge-
ven.” 
Uiteindelijk kwam het besluit van
minister Wiebes van Economische
Zaken en Klimaat in november
2019 dat de liggende versterkings-
adviezen mochten worden uitge-
voerd.
Dit besluit kwam na de uitkomsten
van een steekproef die NCG op
verzoek van het Rijk en de regio
uitvoerde. De woningen uit de
batch 1581 zijn eerder beoordeeld
met de NPR van 2015. In 2018 is de
NPR op basis van de destijds
nieuwste wetenschappelijke in-
zichten aangepast. NCG heeft een
steekproef gedaan om te kijken of
de woningen uit de batch 1581 met
een normaal risicoprofiel volgens
de NPR van 2018 ook versterkt
moeten worden. 
Wethouder Bé Schollema: ,,Uit de
steekproef bleek dat alle panden
nog steeds versterkt moesten wor-
den. Op basis van de NPR 2018 wa-
ren de versterkingsmaatregelen
minder, maar nog steeds aanzien-
lijk. De tijd die nodig zou zijn om
de woningen te versterken, nam
naar verwachting niet echt af.”
In de buurt van deze woningen
hebben vijf eigenaren via het pro-
gramma Heft in Eigen Hand van
NCG hun woning gesloopt en

nieuw gebouwd. Een traject van
zo'n vier jaar, gestart door één ei-
genaar in 2016. Prins: ,,Een sloop-
nieuwbouwtraject in je eentje op-
starten, terwijl je in een rij met
vier buren woont, is onmogelijk.
Daarom besloten de buren ook
mee te doen met Heft in Eigen
Hand en is vorig jaar met de uit-
voering gestart.”
De vijf nieuwe woningen zijn dit
jaar opgeleverd. Dit was de eigena-
ren/huurders van de twintig omlig-
gende woningen natuurlijk niet
ontgaan. De versterkingsadviezen
die begin dit jaar voor hun woning
beschikbaar kwamen, lieten zien
dat de versterkingskosten lager
uitvielen dan de herbouwwaarde
van de woning. Bé Schollema: ,,Dat
is op zijn minst bijzonder te noe-
men, omdat de huizen van de vijf
buurtbewoners eerder wel in aan-
merking kwamen voor een sloop-
nieuwbouwtraject. En daarmee
creëer je ongelijkheid in een
buurt, wat kan leiden tot sociale
onrust en scheve gezichten.”

De afgelopen maanden zijn op ver-
schillende niveaus de laatste inten-
sieve gesprekken gevoerd. Wet-
houder Prins: ,,Voor de eigenaren
of huurders lijkt het misschien dat
er jarenlang niets is gebeurd. Maar
het onderwerp heeft áltijd op onze

agenda gestaan. Door collega-wet-
houder Schollema bij het Bestuur-
lijk Overleg Groningen, in de loka-
le Stuurgroep en ook binnen de
ambtelijke organisaties van NCG
en gemeente. We zijn blijven ha-
meren op het feit dat aan deze

twintig eigenaren/huurders niet is
uit te leggen dat hun woning niet
in aanmerking komt voor sloop-
nieuwbouw, terwijl buurtgenoten
dit wel hadden. Gelukkig hebben
we hen deze boodschap nu na ruim
drie jaar kunnen brengen.”

De wethouders Pier Prins (rechts) en Bé Schollema aan de Vla-
slaan in Middelstum. Foto: Jan Pitt. 
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Nieuw in Zandeweer:
Trimsalon ’t Vossie
ZANDEWEER - In Zandeweer is
trimsalon ‘t Vossie gevestigd. Men
kan er terecht voor hond, kat en ko-
nijn. Eigenaar van de salon is Tamara
de Vos. 

Ze behaalde haar diploma voor honde-
trimmen in 1997 bij cursuscentrum dier-
verzorging in Barneveld. Sinds juli woont
ze in Zandeweer en heeft ze haar trimsa-
lon aan huis gevestigd. Van oorspronke-
lijk is ze afkomstig uit Wolvega waar ze
een goedlopende trimsalon had. Voor de
liefde verhuisde ze echter naar Noord-
Groningen.
Alle rassen en rasloze honden, katten en
konijnen zijn welkom bij haar. ,,Sommige
baasjes willen hun hond in het model vol-
gens het ras, en sommigen willen het kor-
ter en praktischer. Het is allemaal moge-
lijk in goed overleg”, zegt ze.
Een complete behandeling van de hond
bestaat uit het modeleren van de vacht,
de hond wordt gewassen en geföhnd, het
losse dode haar wordt verwijderd, nagels
worden geknipt en indien nodig worden
de oren gereinigd of de anaalkieren wor-
den uitgedrukt.

Honden worden met een natuurlijke
shampoo  van het merk Care by Nath ge-
wassen.
Verder kan men bij haar terecht voor na-
gels knippen van honden, katten, konij-
nen, cavia’s of vogels.  Anaalkieren uit-
drukken bij honden. Kleine beurt (haar
bij oogjes, voetjes, buik en kontje weg-
knippen). Wassen met of zonder  föhnen.
Kammen en borstelen.
Het is wel een vereiste dat de baas bij de
behandeling blijft, omdat met name kat-
ten rustiger zijn met hun baasje aan hun
zijde en ook omdat ze wel een extra paar
handen kan gebruiken met eventueel as-
sisteren.
Puppy’s  tot en met een leeftijd van vier
maanden kunnen gratis bij haar komen
voor wassen, nagels knippen en eventu-
eel knippen van het gezichtje, voetjes,
kontje en buikje. Zo kan men de pup vast
laten wennen aan de trimsalon. ,,Honden

die een puppybehandeling  hebben ge-
had zijn voor hun echte eerste trimbehan-
deling veel relaxter dan honden die dat
nog niet hebben ervaren”, aldus De Vos.
Omdat ze nieuw gevestigd is in Zande-
weer en omdat ze ruim twintig jaar in het
vak zit, heeft ze een jaar lang elke maand
een verloting. Informatie daarover is te
vinden op de website www.trimsa -
lontvossie.nl voor de verloting van de-
cember.
De kosten van een trimbehandeling van
het dier is afhankelijk van de tijd dat ze
bezig is. Ieder dier heeft een andere
vachtstructuur en zo zijn  eigen karakter.
Voor een complete behandeling van een
hond is ze tussen de een uur tot vier uur
bezig. Bij katten en konijnen is dat ge-
middeld een half uur. Haar uurtarief is 35
euro. De werkdagen zijn van maandag tot
en met zaterdag. ’s Avonds is ook moge-
lijk. Ze werkt alleen op afspraak.

� Tamara de Vos heeft in Zandeweer een trimsalon geopend aan huis.

Steunpunten
IMG in Het
Hogeland 
NOORD-GRONINGEN - Het  Instituut
Mijnbouwschade Groningen heeft drie
steunpunten geopend in de gemeente
Het Hogeland.  De opening van de extra
steunpunten heeft te maken met de start
van de Waardedalingsregeling. Aanvra-
gen van inwoners van Het Hogeland
worden sinds deze maand in behande-
ling genomen. De nieuwe steunpunten
zijn een aantal dagdelen per week open
voor inwoners met vragen over de Waar-
dedalingsregeling, maar ook over alge-
mene vragen over  aardbevingsschade
en schaderegelingen. Bezoekers van
steunpunten wordt geadviseerd om Dig-
iD-gegevens én een mobiele telefoon
mee te nemen. Er zijn nu drie nieuwe
steunpunten in de gemeente Het Hoge-
land. Mensen kunnen woensdag van
20.00 tot 22.00 uur en donderdag van
13.00 tot 17.00 uur bijvoorbeeld terecht
in De Meenschaar in Bedum. Ook in Pro
Rege in Leens is een steunpunt inge-
richt. Daar is men op dinsdag van 09.00
tot 13.00 uur. Het derde Hogelandster
steunpunt is gevestigd in sporthal De
Mencke in Uithuizen, geopend op dins-
dag van 15.00 tot 19.00 uur.  
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:

- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980AAUithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station),Uithuizen

LET OP!
Familieberichten voor demaandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR

Ommelander Courant
ommelander@noordpers.nl
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