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Met ingang van 1 januari

Vandaag in de abonneekrant

Gerard Beukema wordt
burgemeester Eemsdelta
Hogelandster
raad geeft MFA
Bedum niet op

e 45,

00

per
half jaar

BEDUM - De multifunctionele accommodatie (MFA) in Bedum komt er mogelijk
alsnog. Tijdens het gisteravond gehouden interpellatiedebat heeft de gemeenteraad van Het Hogeland het college opgedragen om uiterlijk op 20
januari met een stuk te komen waarin helder gemaakt wordt wat er
nodig is om de MFA te laten slagen. ,,Het zit er domweg niet in. Hoe
graag we dit ook hadden gewild.” Dat zei wethouder Theo de Vries,
zoals gemeld, eind vorige maand over de MFA. Volgens het ...

EEMSDELTA - Gerard Beukema is benoemd als waarnemend burgemeester van Eemsdelta. Hij is nu actief als burgemeester van Delfzijl, de gemeente die per 1 januari samen
met Loppersum en Appingedam opgaat in de nieuwe gemeente.
Commissaris van de Koning René
Paas heeft na overleg met de gekozen lijsttrekkers van de nieuwe ge-

meente Eemsdelta besloten Beukema te benoemen als waarnemend burgemeester. De benoeming gaat in per 1 januari en geldt
tot het moment dat er een vaste
burgemeester is benoemd door de
Kroon.
Beukema is sinds 1 oktober 2015
waarnemend burgemeester van de
gemeente Delfzijl. Voor 2015 was
hij onder andere algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg en was hij van 1982 tot 1998 gedeputeerde in het college van de

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Bankje voor Garsthuizen
GARSTHUIZEN - Onder het motto Ieder dorp een boom en een bankje
heeft burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum onlangs het eerste bankje in Garsthuizen geplaatst. Wat heeft u nodig
om goed te kunnen leven? Deze
vraag stelde de gemeente Loppersum haar inwoners al wandelend door de gemeente, toerend
met een Mercedes-busje uit
1974 met de naam Neef Herbert
en tijdens de dorpscafé-avonden
van het Nationaal Programma
Groningen in 2019. Het werd
een ware ontdekkingstocht...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

provincie Groningen. Gerard Beukema heeft vrijdag de vereiste verklaring en belofte afgelegd in handen van de commissaris.

Delfzijl regeert
Met de benoeming van Beukema
krijgt de nieuwe gemeente Eemsdelta een flinke Delfzijl-stempel
opgedrukt. De gevormde coalitie
van Lokaal Belang, ChristenUnie,
VVD en CDA zorgt er namelijk
voor dat de huidige wethoudersploeg van Delfzijl door kan en nu
blijft bovendien de burgemeester
van de Havenstad op zijn post zitten. Het college van Delfzijl, naast
Beukema bestaande uit de wethouders Jan Menninga (Lokaal Belang), Meindert Joostens (ChristenUnie) en Hans Ronde (VVD),
wordt na de jaarwisseling verder
aangevuld met een wethouder van
Appingedam (Annalies Usmany
namens Lokaal Belang) en Loppersum (CDA-er Pier Prins) en gaat
dan de nieuwe gemeente Eemsdelta besturen.
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Politie waarschuwt voor
diefstal katalysatoren
NOORD-GRONINGEN - De politie waarschuwt voor een bende dieven die katalysatoren van
auto’s stelen. Vorige week was
het raak in de stad Groningen.
Agenten hebben toen twee mannen aangehouden die deze dure
onderdelen in de wijk Paddepoel
onder een auto hadden weggehaald.
Een buurtbewoner zag een man
onder een auto liggen en hoorde
zagend geluid. Hij belde 112 en de
politie kwam onmiddellijk in actie.
Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de verdachte al gevlogen. Maar de man kon later in de
buurt worden aangehouden. Ook
werd een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om mannen in de

leeftijd van 21 en 37 jaar.
,,Wij hebben inmiddels meerdere
meldingen gekregen van de diefstal van katalysatoren. Afgelopen
dagen kregen wij enkele meldingen vanuit Groningen-Zuid. Echter
in heel Noord-Nederland komen
deze diefstallen voor. De daders
zetten de auto op een krik en sleutelen of zagen in korte tijd de katalysator los om deze mee te nemen.
Binnen enkele minuten zijn ze
weer vertrokken. Het gaat ze bij
deze diefstal om de edelmetalen in
de katalysator. Voornamelijk de
katalysator van de Toyota Prius is
populair bij de dieven. Hier zitten
hogere concentraties palladium in
en ze zijn minder vervuild, waardoor de opbrengst hoger is’’, aldus
een politiewoordvoerder.

Kleine drie ton nodig voor nieuwe weg Lauwersoog



CdK René Paas feliciteert Gerard Beukema met zijn benoeming.

Nieuwe woningen
opgeleverd in Leens

LAUWERSOOG - Voor de tweede ontsluitingsweg van de haven in Lauwersoog is een kleine
300.000 euro nodig. Waterschap
Noorderzijlvest stelt dat geld later deze maand beschikbaar,
waarna de rekening doorgaat
naar de gemeente Het Hogeland.
De aanleg van een extra weg om op
het haventerrein van Lauwersoog
te kunnen komen, wordt tegelijk
uitgevoerd met de versterking van
de zeedijk. De weg komt aan de
oostzijde van het haventerrein te
liggen, aan de kant dus van het militair oefenterrein. De wens voor
een tweede ontsluitingsweg van de

LEENS - Bouwstichting Wierden
en Borgen heeft maandag twaalf
nieuwe twee-onder-een-kapwoningen opgeleverd aan de Beatrixstraat in Leens. De huurders
van de energiezuinige en aardgasloze woningen kregen de
sleutels en kunnen de huizen betrekken. Drie jaar geleden zijn
de oude huurwoningen op deze
locatie gesloopt. Mede door de aardbevingsproblematiek is lange ...

haven bestaat al veel langer. Er is
op dit moment maar één toegangsweg en als die geblokkeerd is, kunnen de mensen op het haventerrein op dat moment het terrein
niet veilig verlaten. Dit is ook onwenselijk bij calamiteiten. Een
tweede toegang maakt dit wel mogelijk. Daarnaast wordt het in de
haven steeds drukker. Het tweede
doel van de weg is dan ook het reguleren van verkeersstromen.
Mensen die op de oostelijke havendam moeten zijn, hoeven dan niet
meer het hele haventerrein over.
Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest wordt 16 december gevraagd hier een bedrag
van ruim 270.000 euro voor uit te
trekken. De rekening wordt vervol-

gens, zoals afgesproken, wel doorgeschoven naar Het Hogeland.
Eerder dit jaar ging de gemeente
er nog van uit dat er 1,5 miljoen euro nodig was voor de weg. Nu geeft
het waterschap dus aan dat het
veel goedkoper kan. De aanleg valt
goedkoper uit omdat er voor de
dijkversterking al een tijdelijke
weg op die plek wordt aangelegd,
in combinatie met een dijkovergang. ,,Deze tijdelijke overgang
wordt na gebruik, aan het einde
van de realisatiefase, uitgevoerd
als tweede ontsluiting naar de haven van Lauwersoog. Door deze
combinatie van functies kan aanzienlijk worden bespaard op de totale kosten”, aldus het waterschap.

Sloop van windturbine gaat fout

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Woningbouw Bobenco
moet wachten op Munster
WINSUM - Het woningbouwproject op het voormalige Bobenco-terrein aan de Trekweg naar Onderdendam in Winsum komt maar niet
van de grond. ,,De ontwikkelaar wil eerst het project in Munster
rond hebben”, zegt woordvoerder Paul Kremer namens de gemeente
Het Hogeland. Al vijftien jaar lang wordt er gesproken over woningbouw op de locatie van de voormalige handelsonderneming van ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ambtsketen gemeente
Eemsdelta gepresenteerd
EEMSDELTA - Ruimte, rust, de prachtige omgeving met de mooie
historie, het weidse uitzicht en
overal water. Deze elementen
vormden de inspiratie voor
Damster edelsmid Henk Peperkamp voor het ontwerp van de
nieuwe ambtsketen van de gemeente Eemsdelta. Tijdens een
bijeenkomst van de raadsklankbordgroep heeft Henk Peperkamp de keten gisteravond ...

De molenmast viel verkeerd en dat zorgde voor flink wat schade. Foto: Mariska Burema.
EEMSHAVEN - Bij de sloop
van een van de oude windturbines in de Eemshaven is het
dinsdag helemaal fout gegaan.
Dat zorgde voor flink wat schade.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

In oktober is begonnen met het afbreken van negen windturbines die staan langs de Middenweg,
achter Vopak, en aan de Kwelderweg. Deze zogenaamde demobilisa-
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Kerstwandeling in Kantens
KANTENS - De drie kerken
van Kantens organiseren donderdag 24 december een kerstwandeling.

In groepjes uit hetzelfde huishouden volgen deelnemers een route
van lichtjes door het dorp. In de
dorpskerk (Antoniuskerk), vrijgemaakte kerk en christelijk gerefor-

meerde kerk klinkt muziek en beelden kinderen uit het dorp het
kerstverhaal uit. Deelnemers krijgen onderweg een warm drankje.
Aanmelden is verplicht, maar iedereen is welkom. Zo komt het
dorp ondanks corona toch in de
kerstsfeer.
Om alles helemaal veilig te doen,
geeft men bij het aanmelden aan
op welk tijdstip men de wandeling
wil beginnen. Zo komen er niet teveel mensen tegelijk bij elkaar. Er
zijn vrijwilligers aanwezig om de
weg te wijzen en deelnemers te helpen om de coronaregels op te volgen.
Aanmelden kan tot 20 december
op de lijsten die in de kerken hangen.

tie bestond uit het ontmantelen
van de turbines waarbij de bladen
en gondel werden verwijderd. Deze week werd gestart met de sloop
van het eerste torendeel. Echter
ging het bij de sloop het eerste
exemplaar compleet fout.
Het torendeel van de windturbines
wordt bij deze klus een kopje kleiner gemaakt met een sloophamer.
Het torendeel zal dan stukje voor
stukje uit elkaar vallen, zodat alle

puin opgeruimd kan worden. De
windturbine die dinsdag gesloopt
werd, viel echter de verkeerde
kant op en heeft verschillende zonnepanelen vernield. Tevens viel de
turbine op enkele containers en
werd de slaperdijk beschadigd. De
negen windturbines worden gesloopt omdat ze verouderd zijn en
tevens om plaats te maken voor
het nieuw te bouwen windpark,
Oostpolder.
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VERA HUISMAN is
vertrouwen
in overheid
volledig kwijt

‘Behang
van pokkel’
Huisman kwam uit de stad Groningen toen ze als kroegbazin in
Uithuizen neerstreek. En dat
was toch even schakelen met de
veelvuldig dialect sprekende
clientèle. ,,Het is later helemaal
goed gekomen hoor om iedereen te verstaan, maar in de beginperiode zei iemand bijvoorbeeld dat hij ‘het behang van de
pokkel had’. Ik dacht: wat krijgen we nou. Bleek dat hij gewoon schaafwonden had, haha.
Ik ben overigens van plan om
een boek te schrijven over mijn
leven in de horeca. Het café
staat te koop. Als zich een koper
heeft gemeld, ben ik van plan
met mijn partner naar Spanje te
verhuizen. Dan heb ik alle tijd
voor dat boek.’’

I Vera

Huisman: ’Als ze zo
doorgaan, blijft
er geen horecabedrijf over’.

UITHUIZEN - Vera Huisman
(67), sinds 1990 eigenaar van
café De Kroon in de Leeuwstraat in Uithuizen, is het vertrouwen in de overheid volledig
kwijt. Dat komt door de coronaregels die de horecasector keihard treffen. ,,Laat ik voorop
stellen dat gezondheid boven
alles gaat, maar de manier
waarop de overheid met ons horeca-ondernemers omgaat, gaat
werkelijk alle perken te buiten.
Ze laten ons gewoon barsten.
Een ander woord heb ik er niet
voor.’’
door Erik Post
,,Ik probeer niet boos te worden en
rustig te blijven. Maar dat valt niet

mee. Dat mag je gerust weten. Ik
heb nu zeeën van tijd, dus volg ik
alles op de voet. Inclusief de kamerdebatten en allerlei rapporten
van zogenaamde deskundigen. Ik
kom maar tot één conclusie. De horeca is weer de gebeten hond en
kan het allemaal zelf oplossen.
Nou, ik voorspel je dat duizenden
bedrijven in het land dit niet gaan
overleven. Het is letterlijk een
veldslag. Het ene na het andere
bedrijf gaat failliet.’’
Het is ooit allemaal begonnen met
het rookverbod, stelt Huisman.
,,Ook dat heeft de overheid natuurlijk niet goed aangepakt. Eerst
moesten alle horecabedrijven worden verbouwd, want er moest een
aparte rookruimte worden gecreëerd. Dat bracht flinke kosten
met zich mee. Allerlei acties en
zelfs een heuse demonstratie op

het Malieveld waren het gevolg,
maar dat leverde niets op. Daarna
moesten kleine bedrijven ineens
de rookruimte weer sluiten. Vervolgens moesten ook de grote bedrijven er aan geloven. Toen we al
dat gedoe overleefd hadden, en
dat heeft klanten gekost hoor,
want er zijn nog steeds mensen die
moeilijk zonder sigaretje kunnen,
kwam de economische crisis. Daar
kan de overheid op zich natuurlijk
niets aan doen, maar de horeca
heeft ook daar flink onder geleden. Vervolgens moest er ineens
een sluitingstijd komen, terwijl wij
juist van mening zijn dat geen sluitingstijd veel beter is. Je bent als
kroegbaas ook een soort politieagent en kunt er dus voor zorgen
dat iedereen geleidelijk vertrekt
en er daarna geen gedoe en lawaai
op straat ontstaat. Nu kwam ieder-

een tegelijk op straat en werd er
soms letterlijk gevochten om een
taxi. Weer faalde de overheid. En
toen kwam corona...’’, verzucht ze.
,,Nadat de boel in maart helemaal
op slot was gegaan, mochten we op
1 juni weer open voor maximaal
dertig klanten. Dat was geen probleem. Ik had en heb daar alle begrip voor. Het ging ook goed. De
klanten konden een afspraak maken, moesten de anderhalve meter
afstand houden en iedereen was
blij. Mijn café is daar groot genoeg
voor. Er was echt geen enkel probleem. Maar na een paar maanden
besloot Den Haag dat we om middernacht moesten stoppen met
schenken en dat iedereen voor één
uur de kroeg moest verlaten. De
overheid denkt blijkbaar dat er
een tijdklok op het coronavirus zit.
Maar ik heb een kroeg! Daar komt

men pas vanaf een uur of negen
naartoe. Ik heb het geprobeerd om
eerder open te gaan, maar dan
komt er echt niemand. Een café is
geen restaurant. Toen heb ik zelf
maar besloten om vanaf 1 oktober
weer te sluiten. En later moest dat
ook van overheidswege. Ik heb mij
aan alle regels gehouden, en dat
geldt ook voor het leeuwendeel
van mijn collega’s, maar we moesten gewoon weer dicht. Geen overleg, niet even komen kijken hoe
het er in de horeca aan toegaat.
Nee, gewoon dicht en barst verder
maar. En dan vind ik het des te
wranger dat bijvoorbeeld voetbalclubs steen en been klagen dat ze
niet zonder de kantine-inkomsten
kunnen. Die dingen draaien puur
op vrijwilligers. Het is ons beroep
en dus onze broodwinning. En dat
terwijl nooit is aangetoond dat co-

rona-besmettingen specifiek in de
horeca ontstaan. Dat kan toch
niet.’’
Huisman mist de gezelligheid van
de kroeg. ,,Het is zeven dagen per
week werken, maar ik doe dat nog
steeds zo ontzettend graag. Ik ben
in een enorm gat gevallen. In het
begin heb ik veel geslapen. En
toen het slaaptekort was ingehaald, ben ik met mijn partner
gaan opruimen en klussen. Ik vermaak mij wel, maar dit is gewoon
niet de bedoeling. Ik mis de praatjes en de sociale contacten. En dat
geldt andersom ook voor mijn
klanten. Of het nu jongeren of ouderen zijn. Dat maakt geen verschil. Alles wordt bepraat in een
kroeg. Dat is altijd al zo geweest.
En ik ben iemand die alles in de
gaten houdt. Er was ook nooit rottigheid hier. Je bent niet alleen
kroegbaas, maar soms ook politieagent. En dan komt zo’n Hubert
Bruls als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weer
met zo’n onzinnig plan dat we de
jeugd tijdens de jaarwisseling wel
iets moeten bieden. En hij denkt
daarbij aan een online-evenement.
Dat wil de jeugd toch niet, dat gaat
natuurlijk helemaal fout. Laat die
jeugd nu gewoon de horeca bezoeken. Daar wordt goed op ze gepast.
Weet je wat er nu gebeurt? Er worden in boerenschuren en andere
afgelegen plekken allerlei illegale
feesten gehouden. En de jeugd
gaat verveeld de straat op en dingen slopen enzo. Ik houd echt mijn
hart vast voor de komende jaarwisseling.’’
En financieel zullen het ook wel
moeilijk tijden zijn voor Huisman.
,,Uiteraard. Gelukkig is mijn pand
vrij van hypotheek en heb ik altijd

goed op mijn centjes gelet. En ik
krijg sinds kort gelukkig AOW.
Dat samen met mijn spaargeld
sleept mij ook hier wel weer doorheen. Ik heb net als alle andere ondernemers die 4.000 euro van de
overheid gehad, maar dat geld is
natuurlijk zo op. Je vaste lasten
gaan ook in coronatijd gewoon
door. Voor de rest doet de overheid helemaal niets. Ze laten je gewoon barsten. Als ik hoor hoe
groot de financiële problemen van
met name jonge collega’s zijn. Het
is verschrikkelijk. Die vallen straks allemaal om, want we zijn
voorlopig niet klaar met deze
maatregelen vrees ik.’’
Een aantal ondernemers is inmiddels helemaal klaar met de coronaregels. Ze vinden het onrechtvaardig dat grote winkels dagelijks
honderden bezoekers over de
vloer krijgen en er voor horecabedrijven andere wetten gelden. Ze
hebben besloten de wijziging van
de regels niet af te wachten, maar
gewoon vanaf 17 januari de deuren van hun bedrijven weer te
openen. ,,Ik steun die actie, want
ik ben het er helemaal mee eens’’,
stelt Huisman. ,,Maar ik doe niet
mee. Ik zit hier in mijn eigen pand
en zit niet te wachten op allerlei
sancties en torenhoge boetes. Dat
is het mij allemaal niet waard.
Maar dat het anders moet, is een
feit. We kunnen met duidelijke regels heel goed en veilig ons werk
doen. En zo niet, dan moet de overheid voor ons opkomen en met een
vergoeding over de brug komen.
Alle omzetcijfers zijn bekend. Dat
is allemaal te controleren. Waarom niet 75 procent van dat bedrag
vergoeden? Nu blijft er straks
geen horecabedrijf over.’’

DE MUNCK

Coach Jeroen
nu Terra-dirrecteur
WINSUM - Als voetbaltrainer
was hij benieuwd waar zijn plafond lag en ook in zijn maatschappelijke carrière heeft Jeroen de Munck de lat voor zichzelf steeds hoger gelegd. De
Winsumer begon twintig jaar
geleden als docent Lichamelijke Opvoeding en Economie aan
Terra Winsum. Maar hij had
meer in zijn mars. Het advies
om ‘wat vaker op de troon te
gaan zitten’ nam De Munck ter
harte: hij is sinds deze zomer
afdelingsdirecteur van de groene school in Winsum. Dat gaat
wel ten koste van zijn trainersloopbaan. Na ruim twintig jaar
trainer te zijn geweest, komt
eind dit seizoen een einde aan
de succesvolle trainerscarrière
van de geboren en getogen Bedumer.
door Hielko Merkus
De Munck heeft het, als zijn nieuwe functie op de Winsumer school
ter sprake komt, onder andere
over het enthousiast maken van
mensen voor een innovatie of plan,
collega’s meekrijgen en leiderschapscapaciteiten. Het zijn stuk
voor stuk zaken die ook van een
voetbaltrainer worden gevraagd.
,,Die achtergrond helpt zeker. Ik
heb er in ieder geval enorm veel
van geleerd. Als hoofdtrainer bij
een amateurclub komt er ontzettend veel op je af, je bent voor veel
zaken verantwoordelijk en moet
ook niet weglopen voor moeilijke
gesprekken om bijvoorbeeld spelers uit te leggen dat ze niet spelen. Wat ik altijd heb geprobeerd
als trainer, is om het behapbaar te
houden. Je moet mensen meekrijgen, maar dan moeten ze wel geloven dat ze dat plan kunnen uitvoeren. Ik denk dat mij dat vaak wel
gelukt is.”
De Munck ging min of meer per
toeval als trainer in het seniorenvoetbal aan de slag. ,,De trainer
van ons team, ik speelde toen in
Viboa 2, kon niet en toen vroegen
mijn teamgenoten of ik de training

wilde leiden. Ik gaf namelijk al
training aan jeugdteams. Dat wilde ik wel, maar op één voorwaarde: dat het wel serieus moest gaan.
Toen onze trainer Fokke Danhof
aan het eind van dat seizoen stopte, vroeg het bestuur of ik het wilde overnemen en dat heb ik uiteindelijk gedaan” De Munck had de
smaak te pakken en al snel toonde
de Winsumer zich ambitieus. ,,Er
kwam een vacature voorbij voor
het hoofdtrainerschap van HS ’88
en ik besloot te solliciteren. Waarom ik dacht dat ik geschikt was,
weet ik eigenlijk niet meer. Blijkbaar dacht ik dat ik het kon”, lacht
De Munck.
In Hoogezand was men wel gecharmeerd van de jonge oefenmeester en De Munck werd voor
de leeuwen gegooid. ,,Trainde ik
een ploeg met mannen die veel
verder waren met hun leven en al
kinderen hadden. Maar het klikte
goed. De ploeg was op dat moment
helaas niet goed genoeg voor de
derde klasse. We degradeerden,
maar een jaar later werden we
kampioen.” Ook bij Poolster en De
Heracliden koppelde De Munck
goed en aantrekkelijk voetbal aan
resultaat. De Heracliden leidde hij
zelfs naar een historische promotie
naar de tweede klasse. ,,Dat moment staat wel in mijn top-drie.
Het was zo onwerkelijk. Ik heb
een prachtige foto van dat moment waarop ik vol ongeloof om
mij heen kijk. Bij alle clubs waar
ik heb gewerkt, naast de al genoemde clubs was dat ook nog
ONR, heb ik het trouwens ontzettend goed naar mijn zin gehad en
was de samenwerking uitstekend.
Overal kan ik door de voordeur terugkomen en dat is mij veel
waard. Afgelopen zomer bijvoorbeeld namen Pieter Buikema en
Stefan Haan afscheid als speler
van De Heracliden 1, tegen een
elftal van oud-De Heracliden. Ze
vroegen mij om dat team te
coachen en dat beschouw ik echt
als een enorme eer.” De Munck is
inmiddels trainer van Winsum 2,
in de reserve-hoofdklasse. ,,Doordat ik op mijn werk meer verantwoordelijkheden kreeg, deed ik
een stapje terug als trainer. Eigenlijk kan het nu niet beter voor me.

Jeroen de
Munck wil het
groene onderwijs van Terra
nog betekenisvoller maken.

I

Ik heb een prachtige groep jongens bij ‘mijn club’, we spelen op
een zeer goed niveau en komen op
de mooiste sportparken van
Noord-Nederland. Toch heb ik besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. Ik wil al mijn
energie in mijn nieuwe functie op
school steken en uiteraard wil ik
ook nog tijd overhouden om zelf te
sporten en tijd door te brengen
met mijn gezin.”
Lange tijd kon hij zijn ambities
kwijt in het voetbal, maar op een
gegeven moment wilde De Munck
ook op zijn werk een andere weg
inslaan. Toen er in 2018 gezocht
werd naar een nieuwe teamleider,
bood De Munck aan om wat taken
op te pakken. ,,Zodat ze wisten dat
ik beschikbaar was om mee te helpen, maar als een ander het wilde
doen vond ik het ook prima.” Die

ander stond niet op en dus kreeg
De Munck er meer taken bij. ,,Die
functie was gericht op het ontwikkelen van de onderwijslijn voor
het Groene Lyceum op Terra. Dat
is een heel mooie zesjarige doorlopende leerlijn richting het HBO
voor ‘slimme doeners’ met minimaal een tl/havo-advies.” De
Munck had zich daarvoor al drie
jaar laten uitlenen als opleidingsdocent aan de Hanzehogeschool
Groningen en mag zich sinds het
afronden van de HBO-masteropleiding Learning & Education ook
Master of Education noemen. ,,Tijdens die opleiding werd mij verteld dat ik ‘vaker op de troon
moest gaan zitten’, ze bedoelden
daar mee dat ik moet durven uitspreken dat ik mee kon en wilde
denken. Dat was wel een eye-opener.” Hij nam het advies ter harte

en op het moment dat er een tijdelijke vervanger van een zieke afdelingsdirecteur gezocht werd, kwamen ze weer bij De Munck uit. Het
was geen abc’tje dat hij ook de definitieve nieuwe directeur zou worden. ,,Ik moest ‘gewoon’ solliciteren op de functie die ik tijdelijk al
overnam. Na een vrij pittige procedure werd ik toch aangesteld.
Sinds deze zomer ben ik officieel
een van de drie afdelingsdirecteuren. Het doet mij wel heel veel dat
ik deze kans krijg. Net als destijds
bij HS ’88 krijg ik nu de mogelijkheid om te laten zien wat ik kan
betekenen, naast dat ik nog heel
veel te leren heb.” Hij moet door
de coronacrisis wel meteen vol aan
de bak. ,,Het is een lastige periode
voor alle medewerkers en ik ben
super trots op datgene wat we
neerzetten met dit team in corona-

tijd. Ook voor leerlingen is dit een
lastige periode. Veel dingen waar
ze zich op hebben verheugd en die
sjeu geven aan een schooljaar, zoals excursies naar het buitenland,
zijn niet doorgegaan”, vertelt De
Munck. Die leerlingen komen overigens uit de hele provincie omdat
het groene onderwijsaanbod van
Terra uniek is. ,,Sommige leerlingen moeten al om zes uur opstaan
of zijn al om half zeven onderweg.
Daar heb ik wel respect voor”, aldus De Munck. Door de uitbraak
van corona moet hij geduld betrachten met het uitrollen van diverse plannen. Zo wil hij nog meer
inzetten op de samenwerking met
andere scholen (onder andere
rond het opleidingscentrum Vakland, waarvoor de gemeente een
bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen heeft gekre-

gen). Ook de samenwerking met
bedrijven en instellingen in de regio wil De Munck bevorderen, zodat de Terra-leerlingen hun schoolopdrachten in een praktijksituatie
kunnen uitvoeren. ,,Of we nodigen
een boer uit die voor een les economie vertelt over bijvoorbeeld de
melkprijs, de melkrobot en afschrijvingskosten. Er zijn allerlei
dingen te bedenken om het onderwijs nog betekenisvoller te maken
en het groene onderwijs te versterken. Daarbij gaat het overigens om
groen in zijn breedste vorm, dus
ook over zaken als duurzaamheid
en de inzet van technologieën zoals
drones.” Tussendoor blijft De
Munck nog les geven. ,,Op vrijdagochtend geef ik nog een blokuurtje
LO, met een prachtige klas. Zo
houd ik ook feeling met de doelgroep op onze prachtige school.”
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Verschillen in omgaan
met de coronaregels
NOORD-GRONINGEN - Nederlanders denken verschillend
over wat zinvolle coronamaatregelen zijn en gaan hier ook zeer
verschillend mee om. Dit blijkt
uit het grootschalige Lifelines
Corona Onderzoek, een initiatief van de Rijksuniversiteit
Groningen, UMCG en Lifelines.
40.000 deelnemers hebben sinds
maart al 15 keer een uitgebreide
vragenlijst ingevuld. De resultaten
hiervan zijn te zien op de vernieuwde
CoronaBarometer.nl,
waar per subgroep resultaten inzichtelijk zijn. Te zien is onder andere dat de verbondenheid met anderen sterk afneemt, met name onder hoogopgeleide mensen. Daarnaast zijn mannen veel vaker bereid zich te laten vaccineren dan
vrouwen.

Vaccineren
Een kleine minderheid (11 procent) van de ondervraagden geeft
aan dat zij zich niet willen laten
vaccineren, 41 procent antwoordt
‘ja’ op de vraag of zij zich willen laten vaccineren. Hoogopgeleiden
zijn iets vaker bereid om zich te laten vaccineren dan laagopgeleiden. Volwassenen met kinderen
zijn echter aanzienlijk minder bereid zich te vaccineren: 32 procent
antwoordt ‘ja’ op de vraag of zij
zich willen vaccineren.
Ook is te zien dat mannen meer bereid zijn zich te laten vaccineren
(51 procent) dan vrouwen (35 procent). De groep met de laagste vaccinatiebereidheid zijn laagopgeleide vrouwen met een thuiswonend
gezin: 24 procent geeft aan zich
niet te willen laten vaccineren.
Toch heeft dat niet te maken met
hun vertrouwen in de aanpak van
de overheid: die is ook bij deze
groep groot.

Publiekscampagnes
Uit de data van Lifelines komen
dus duidelijke eigenschappen van
de groep vaccinatietwijfelaars
naar voren. ,,Aan de hand van deze
informatie kunnen heel gerichte
publiekscampagnes gestart worden die de twijfels bij deze groep
kunnen wegnemen. Zo zou de
overheid met doelgroepgerichte
communicatie kunnen werken aan
het verhogen van de vaccinatiebereidheid in Nederland”, zegt Lude
Franke, hoogleraar Genetica in het
UMCG.

Lagere opleiding
Mensen met een lagere opleiding
werken weinig thuis (15 procent)
omdat hun werk zich meestal (64
procent) niet goed leent om thuis
uit te voeren. Een voordeel hiervan is dat lager opgeleiden zich
vaak sociaal verbonden voelen
met elkaar (57 procent). Voor de
groep hoogopgeleide mensen ligt
dit anders: 49 procent werkt thuis,
en voelt zich ook minder verbonden met anderen (50 procent).

Ontwikkeling
Een verontrustende ontwikkeling
is dat in iedere bevolkingsgroep de
ervaren verbondenheid stelselmatig afneemt: dit was in april nog gemiddeld 70 procent, nu is dit afgenomen tot gemiddeld 52 procent.
Al ervaren werkende hoogopgeleiden minder verbinding, zij geven
hun leven wel een hoger rapportcijfer dan lager opgeleide leeftijdsgenoten. Dit in tegenstelling tot gepensioneerden: opleidingsniveau

Groninger Landschap
houdt fotowedstrijd

heeft geen effect op het ervaren levensgeluk.
89 procent van de laagopgeleiden
staat achter de genomen maatregel om cafés en restaurants te sluiten, terwijl hoger opgeleiden dit
vaker steunen (94 procent).

NOORD-GRONINGEN - Het
Groninger Landschap organiseert een fotowedstrijd waarbij
de dertien mooiste ingestuurde
foto’s worden gebruikt in de kalender van 2022.

Sportwedstrijden

De stichting geeft elk jaar in samenwerking met een fotograaf
een kalender uit met foto’s van het
Groninger landschap. Vanwege
het 85-jarig bestaan van de stichting in maart wil men deze keer
natuurliefhebbers
en
(amateur)fotografen oproepen om hun
mooiste foto van Groninger natuur, landschap en/of erfgoed in te
sturen.
Het Groninger Landschap verwacht veel foto’s binnen te krijgen
van verschillende seizoenen die de

Sportwedstrijden en evenementen
worden ook anders gewaardeerd:
slechts 70 procent van de laagopgeleiden staat achter het afgelasten van deze grootschalige evenementen, terwijl hoogopgeleiden
dit vaker steunen (85 procent).
Over het algemeen hebben mensen veel vertrouwen in de coronaaanpak van de overheid, met uitzondering van alleenstaande, laagopgeleide mannen tussen de 30 en
50 jaar: van hen geeft ruim een
kwart (27 procent) aan geen enkel
vertrouwen in de aanpak van de
overheid te hebben.

I De broers Heeres (voorgrond) en daarachter Nienke Homan en Cor Zijderveld, de vorige winnaar
van de Groene Groninger.

Broers Heeres winnen
SBE-duurzaamheidsprijs
EEMSHAVEN - De Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
(SBE) heeft de broers Erik en André Heeres onderscheiden met de Groene Groninger.
Deze prijs gaat naar personen die
‘een uitzonderlijke bijdrage’ hebben geleverd aan duurzaamheid in
de provincie. De prijs is vorige
week uitgereikt door juryvoorzitter gedeputeerde Nienke Homan.
Erik Heeres is hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit
Groningen
(RUG), broer André is verbonden
aan de Hanzehogeschool. Beiden
doen onderzoek naar vergroening
van de chemie. ,,Heeres en Heeres
geven met hun onderzoek inzicht
in de route naar groene chemie in
de Eemsdelta en daarbij hebben
zij een sterke verbinding gelegd
tussen universiteit, hogeschool en
industrie”, aldus Homan bij de uitreiking.
Het gebruik van biogrondstoffen
(bijvoorbeeld suikerbieten) wordt
gezien als een van de oplossingen
voor een volledig CO2-neutrale en
circulaire industrie in de Eemsdelta. Heeres en Heeres hebben met
hun onderzoek op belangrijke wijze bijgedragen aan het bewijs dat
suikers goede bouwstenen zijn
voor de chemische industrie en
daarmee een alternatief voor fossiele grondstoffen.
De onderzoeken van de gebroeders Heeres leveren niet alleen
kansen op voor de bedrijven maar
zijn ook een grote bron van inspiratie voor studenten op de Hanzehogeschool en de RUG. De voorbeelden in de onderzoeken worden
regelmatig gebruikt in colleges en
opdrachten. ,,En dit is belangrijk
om het talent van de toekomst in
aanraking te brengen met de
prachtige banen in de Groninger
industrie. Je hoeft dus niet naar de
Randstad om een mooie carrière
op te bouwen”, zo liet Homan weten.
De Groene Groninger bestaat uit
een beeld van de Chloris chloris
(groenling), gemaakt door de Groningse kunstenares Annette Hoolsema. Over de toekening wordt be-

slist door een jury die naast Nienke Homan bestaat uit Johan Visser
(Nouryon), Edward Groen (Teijin
Aramid) en Frans Alting (SBE).
Andre Heeres is lector biobased
chemie aan de Hanzehogeschool.

Hij houdt zich bezig met chemische modificaties van biogrondstoffen (uit landbouwgewassen) tot
waardevolle verbindingen voor de
chemische en farmaceutische industrie.

Biogrondstoffen
Erik Heeres is hoogleraar chemische technologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en mo-

Alle landbouwvoertuigen, zoals
bijvoorbeeld trekkers, getrokken
aanhangwagens, shovels, mobiele
kranen, en combines, die de openbare weg op gaan moeten vanaf 1
januari 2021 worden geregistreerd. Voor landbouwvoertuigen
die sneller willen rijden dan 25 kilometer per uur en/of een ontheffing nodig hebben geldt dat
naast de registratie ook direct een
kentekenplaat verplicht is. Vanaf
1 januari 2025 moeten alle landbouwvoertuigen een kentekenplaat voeren. Gebeurt de registratie binnen de conversieperiode,

dan is een RDW-keuring of schouw
niet nodig. Het gaat dan puur om
een administratieve registratie. Alle nieuwe landbouwvoertuigen die
na invoering van het wetsvoorstel
worden verkocht, zijn bij aflevering geregistreerd en hebben een
kentekenplaat.

Openbare weg
Er gelden veel uitzonderingen
voor de registratieplicht. Zo hoeven landbouwvoertuigen die nooit
op de openbare weg rijden, niet
geregistreerd te worden. Ook voor
fruittreintjes (trekker en wagentjes) geldt een uitzondering op de
registratieplicht.
Een volledig overzicht van de uitzonderingen op de registratie- en
kentekenplicht is te vinden in de
LTO Wegwijzer. Toch kan het registreren van de uitgezonderde voertuigen de moeite waard zijn. Het
kan een duurdere schouw of keuring voorkomen, mocht het voertuig toch de openbare weg op
gaan. Daarnaast geldt vanaf 2025
een kentekenplaatplicht voor alle
landbouwvoertuigen.
Het registreren kan vanaf begin
volgend jaar gedaan worden op de
website van de RDW. Na registratie en tenaamstelling van het voertuig, ontvangt de eigenaar een

Het thema van de fotowedstrijd is
Groningen, mooi dichtbij. De fotografen van de dertien mooiste foto’s bemachtigen niet alleen een
plek in de kalender, maar er zijn
ook mooie prijzen te winnen. De
jury bestaat uit Marco Glastra (directeur Het Groninger Landschap), Ard Bodewes (landschapsfotograaf) en Silvan Puijman (natuurbeheerder van Het Groninger
Landschap). Inzenden kan tot 16
mei via groningerlandschap.nl.

Klaas van der Ploeg
verlengt bij Eenrum

menteel wetenschappelijke directeur van het engineering instituut
van de Universiteit (ENTEG). Ook
hij houdt zich bezig met de mogelijkheden van biogrondstoffen.
SBE is een vereniging van 120 bedrijven in met name de haven van
Delfzijl en de Eemshaven. SBE is
een werkgeversvereniging en behartigt de belangen van de aangesloten leden.

Wegwijzer LTO helpt bij
registratie landbouwverkeer
NOORD-GRONINGEN - Voor
bestaande en nieuwe landbouwvoertuigen die op de
openbare weg rijden geldt vanaf 1 januari een registratieplicht. In de conversieperiode,
van 1 januari tot en met 31 december 2021, kunnen bestaande landbouwvoertuigen zonder
keuring van de RDW worden
geregistreerd. Daarna is een
keuring voor registratie verplicht en zijn kosten van registratie hoger. LTO Nederland
heeft een overzichtelijke Wegwijzer gemaakt om leden meer
duidelijkheid te geven.

schoonheid van Groningen laten
zien. ,,Want je hoeft niet ver om te
genieten van natuur en landschap.
We wonen in een prachtige provincie waar we trots op mogen zijn”,
aldus Petra van der Meer, hoofd
Publiek en Relatie van Het Groninger Landschap.

kentekenbewijs. Daarmee kan een
kentekenplaat aangevraagd worden.

RDW
De invoering van registratie- en
kentekenplicht komt van de Europese eis om een APK te verplichten voor trekkers op wielen met
een maximumconstructiesnelheid
hoger dan 40 kilometer per uur.
Eind januari heeft de Tweede Kamer in lijn hiermee voor het wetsvoorstel voor de registratie- en
kentekenplicht van landbouwvoertuigen gestemd. Na invoering van
de wet, moeten alle landbouwtrekkers die op de openbare weg rijden worden geregistreerd bij de
RDW.
Op verzoek van LTO Nederland is
in het wetsvoorstel vastgelegd dat
de APK-plicht niet van toepassing
is op trekkers in gebruik bij een
bedrijf dat actief is in de land- en
tuinbouwsector. Naast invoering
van de registratie- en kentekenplaatplicht van landbouwvoertuigen, gaat de maximumsnelheid
voor landbouwvoertuigen van 25
naar 40 kilomter per uur en komt
er één loket voor ontheffingsverlening. Ook zullen deze maatregelen
zorgen voor meer toegang tot Nwegen en rondwegen.

I Penningmeester Martijn Stoker en voorzitter Herald Jansen zien
tevreden toe dat Klaas van der Ploeg het nieuwe contract tekent.

EENRUM - Klaas van der
Ploeg uit Winsum heeft zijn
contract als hoofdtrainer van
voetbalvereniging Eenrum verlengd. Beide partijen zijn een
verbintenis voor onbepaalde
tijd overeen gekomen.
Van der Ploeg is blij met de contractverlenging. ,,Ik heb het erg
naar mijn zin bij deze mooie en
gezellige club. Het is fijn dat het
bestuur al vroeg in het seizoen zijn
vertrouwen uitspreekt met dit
nieuwe contract. En ik ben ook nog
niet klaar bij Eenrum. We hebben
een ontzettend jonge groep met
zeer talentvolle voetballers die de
komende jaren verder aangevuld
zal worden met talent vanuit onze
jeugd. Ik vind zelf niets mooiers
dan met jonge spelers aan een
team te bouwen en bij te dragen
aan de ontwikkeling van deze spelers.’’
,,Ik vind een langer verblijf van
Klaas als hoofdtrainer niet meer
dan logisch’’, vertelt Eenrum-voorzitter Herald Jansen. ,,Hij heeft
natuurlijk een heel bijzonder seizoen achter de rug en zit nu ook
nog middenin een heel erg vreemd
seizoen. Van een volledig voetbalseizoen is nu voor de tweede keer
achtereen geen sprake helaas. Wat

dat betreft alleen al verdient Klaas
een keer een compleet seizoen.’’
Jansen geeft aan dat het voltallige
bestuur en de voltallige selectie
ontzettend tevreden zijn met de
Winsumer als hoofdtrainer. ,,De
trainer past bij onze club. Klaas is
een echte clubman geworden, die
ook regelmatig langs de lijn staat
bij jeugdwedstrijden.’’

Inflatie naar 0,8%
NOORD-GRONINGEN - Consumentengoederen en -diensten waren in november 0,8 procent duurder dan vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In
oktober was de inflatie nog 1,2 procent. De prijsontwikkelingen van
kleding en benzine hadden een
drukkend effect op de inflatie.
De inflatie daalde vooral door de
prijsontwikkeling van kleding. In
november was kleding 0,6 procent
goedkoper dan een jaar eerder,
terwijl in oktober de kleding op
jaarbasis 3,2 procent duurder was.
Ook de prijsontwikkeling van benzine had een verlagend effect op
de inflatie. Benzine was in november 8 procent goedkoper dan vorig
jaar en in oktober was dit 5,2 procent.

Meteoren en sterrenregen
NOORD-GRONINGEN - Bij helder weer kunnen de liefhebbers in de nacht van zondag op
maandag genieten van meteoren en een sterrenregen.

Grote controle in en
om haven Lauwersoog
LAUWERSOOG - Politie, douane en marechaussee hebben maandagmorgen een grote controle in en om de haven van Lauwersoog
gehouden. Er zijn in totaal zo’n duizend voertuigen gecontroleerd.
,,Opvallend was dat menig automobilist niet alert was op de onvoorziene situatie van een verkeersregelaar op de weg. De collega
moest een aantal keren aan de kant stappen omdat hij anders ondersteboven gereden zou zijn’’, vertelt een woordvoerder van de politie. Er zijn onder meer bekeuringen uitgedeeld voor het rijden
met gladde banden, defecte verlichting, het rijden zonder kentekenplaat en het bezit van vuurwerk.

Zondagavond vindt het maximum
plaats van de meteorenzwerm de
Geminiden. Dit is de tweede
grootste jaarlijkse meteorenzwerm
aan de sterrenhemel. Volgens
Marc van der Sluys van hemel.waarnemen.com zijn de astronomische omstandigheden dit jaar
zeer gunstig en zijn er bij helder
weer met het blote oog tot wel honderd vallende sterren per uur te
zien.
De Geminiden zijn vernoemd naar
het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini), waar de meteoren vandaan
lijken te komen. Dit sterrenbeeld
staat bij ons ‘s avonds boven de
oostelijke en ‘s ochtends boven de
westelijke horizon. De meteorenzwerm bestaat uit achtergelaten
puin van de planetoïde (en mogelijk uitgedoofde komeet) Phaethon.
Doordat de aarde in haar baan om
de zon door de puinwolk beweegt,
ziet men deze meteorenzwerm ieder jaar rond dezelfde datum. De
Geminiden kenmerken zich door
hun grote aantallen, hun helderheid, hun gelige kleur en de korte
sporen die ze nalaten.
Vallende sterren zijn lichtflitsen
die af en toe aan de sterrenhemel
verschijnen. De flitsen hebben
echter niets met sterren te maken,
zegt Van der Sluys. Ze worden
veroorzaakt door ruimtepuin, vaak
niet groter dan een zandkorrel, dat
circa honderd kilometer boven ons
hoofd in de aardatmosfeer terecht
komt. Door de hoge snelheden van
het ruimtepuin wordt de lucht
voor zo’n gruisdeeltje gecomprimeerd, verhit en aan het gloeien

gebracht, wat wij zien als een flitsje. De snelheden van de Geminiden zijn met circa 125.000 kilometer per uur gemiddeld.
De piek van de Geminiden is met
minder dan 24 uur vrij kort, waardoor ze regelmatig ongunstig vallen. Doordat het maximum rond
23.00 uur plaatsvindt en de maan
pas na 8.00 uur opkomt zijn de omstandigheden dit jaar gunstig. Volgens de website hemel.waarnemen.com neemt het aantal meteoren gedurende de nacht toe van
circa 75 tot 90 per uur rond middernacht (kijk naar het oosten) tot
100 tot 120 per uur rond 02.00 uur
(in het zuiden). Om de meteoren
waar te nemen, is geen speciale apparatuur nodig. Het blote oog, een
heldere hemel en warme kleding
volstaan. Door een donkere plaats
op te zoeken, kunnen ook zwakkere meteoren worden waargenomen.

Post en koeriers
doen goede zaken
NOORD-GRONINGEN - De omzet
van de transportsector is in het
derde kwartaal met ruim 15 procent gedaald in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. Bij
veel branches stond de omzet in
het teken van de coronamaatregelen. De post- en koeriersdiensten
deden goede zaken en haalden
dubbele cijfers, voor de overige
branches waren de omzetontwikkelingen veelal negatief. Dit meldt
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij post- en koeriersdiensten
steeg de omzet in het derde kwartaal met bijna 11 procent. Doordat
consumenten minder fysieke winkels bezochten werden meer aankopen online gedaan.

I

Geitenhouders vangen voorlopig bot als ze zich willen vestigen in de gemeente Westerkwartier.

Westerkwartier zet licht op
rood voor geitenhouderijen
EZINGE - De raad van Westerkwartier heeft een voorbereidingsbesluit genomen om voorlopig geen nieuwe geitenhouderijen toe te staan in de gemeente.
Volgend jaar jaar bereidt het college een nieuw bestemmingsplan
voor waarin dit besluit wordt verwerkt. De reden hiervoor is het on-

derzoek van het RIVM naar geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Hieruit blijkt dat
mensen in een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen
een grotere kans hebben op longontsteking.

Risico
Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het verhoogde risico.
Daar doet het RIVM nog onder-

zoek naar. De resultaten van dit
onderzoek zijn naar verwachting
eind 2022 bekend. Totdat er meer
duidelijkheid is over de oorzaak
van de longontsteking vindt de gemeente het noodzakelijk de eventuele risico’s voor de gezondheid
uit te sluiten. In de gemeente zijn
daarom voorlopig geen nieuwe geitenhouderijen toegestaan totdat
de onderzoeksresultaten bekend
zijn.
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Raad Hogeland buigt zich
over de Najaarsnota

Kerstboom Uithuizen
wordt een ’wensboom’
UITHUIZEN - De kerstboom op
de Blink in Uithuizen wordt dit
jaar een ’wensboom’. Handelsvereniging HVU en de protestantse gemeente Uithuizen
hebben de handen ineen geslagen. Inwoners kunnen een wens
in de boom hangen.

De pop-up antiekzaak aan de Veilingweg in Zandeweer, de voormalige showroom van garage Norden.
I

Pop-up antiekzaak
Zandeweer weer open
ZANDEWEER - De pop-up antiekzaak Het Hogeland Antiek
aan de Veilingweg in Zandeweer is de komende twee weekeinden weer open.
Eind november werden de deuren
al eens in het weekend geopend.
Gert Weesies, van garage Weesies,
is verzamelaar van antiek. Deze uit
de hand gelopen hobby heeft afgelopen zomer, na een aankoop door
Nynke Gardenier, edelsmid en verkoper van vintage en antieke sieraden, een nieuwe vorm gekregen.
De toevallige ontmoeting resulteerde na wat brainstormen in een tijdelijke, gezamenlijke antiekzaak.
Gert Weesies verzamelt al jaren antiek. Hierdoor heeft hij ondertussen een enorme collectie en ook
kennis van onder andere Huizingaen Pandermeubelen.
De twee ondernemers kijken heel
tevreden terug op de afgelopen
weekeinden. De bezoekers waren
verrast door de hoeveelheid van
het aanbod en de kwaliteit.
De komende twee weekeinden is
Het Hogeland Antiek opnieuw geopend. Men kan zich daar, naast de
meubels en sieraden, ook nog laten
verrassen door een groot aanbod in
lampen, klokken, glaswerk, porselein en andere snuisterijen.
Wat het vervolg van Het Hogeland
Antiek wordt, is op dit moment nog
niet duidelijk. De komende weken

zullen mede bepalen wanneer en
hoe vaak de antiekzaak open zal
zijn. Mogelijk is Groningen weer
een antiekzaak rijker
Zaterdag en zondag 12 en 13 demcember en 19 en 20 december is de
antiekzaak geopend op zaterdag
tussen tien en vijf uur en op zondag
van elf tot vijf uur.

Het betreft een symbolische wens
wat het is niet zo dat beide partijen
de wensen kunnen inwilligen. ,,Het
is de bedoeling om een beetje licht
te scheppen in deze donkere tijd”,
legt Hilda Algra namens de protestantse gemeente uit.
,,Normaal hebben we een drukbezochte kerstviering in de kerk,
maar door corona is dat ingewikkeld. De vraag was dan ook ‘wat
kunnen we met elkaar doen, zonder een massale bijeenkomst’.

Toen kwam het idee van wenskaartjes in de kerstboom, niet alleen voor leden van de kerk maar
voor het hele dorp. De HVU was
enthousiast en vervolgens regelde
de kerk de kaartjes die bij een aantal winkeliers rond de boom liggen,
zoals Terstal, Mitra, Zeeman, de
Wereldwinkel, Kruidvat, bakker
Marinus en de oliebollenkraam. De
kaartjes kunnen daar ter plekke
worden gehaald maar ook worden
ingevuld want er ligt een viltstift
klaar. Uiteindelijk zullen de kaartjes vóór de jaarwisseling tijdens
het opruimen van de boom worden
ingezameld. Mogelijk zullen we
dan aantal anoniem in de kerk
voorlezen. Ook kunnen mensen die
een kaartje ophangen, lezen wat
anderen wensen voor zichzelf of anderen. Het geeft een beetje verbinding”, besluit Hilda Algra.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

1e HVU-bingokaart ingeleverd
UITHUIZEN - De eerste volle Handels Vereniging Uithuizen-bingokaart is ingeleverd. Bij de drankenspeciaalzaak Mitra in Uithuizen leverde Dineke Kuis uit Uithuizen een volle kaart met negen stempels in. Ze was de eerste en met een juist afgestempelde kaart kwam ze in aanmerking voor een HVUwaardecheque. Op 5 december kwamen een jonge en oude Piet de cheque van 25 euro afleveren bij
Kuis. ,,Ik vind het een leuke actie van de Handels Vereniging Uithuizen’’, aldus de winnares. ,,Je moet
er wel wat voor doen, maar een hoofdprijs van duizend euro is ook niet niks.’’ Maandag is de eerste
trekking van deze actie van de HVU en worden er drie winnaars getrokken van prijzen van 100, 250
en 400 euro. Alle volle bingokaarten die voor zaterdag worden ingeleverd, doen mee aan de trekking.
Op 4 januari is de laatste trekking en dan worden nogmaals dezelfde bedragen verloot én de hoofdprijs
van 1000 euro. De spelregels zijn te vinden op www.uithuizen.info voor de spelregels. Op de site zijn de
bingokaarten te downloaden, maar de kaart staat vandaag ook in deze krant.

NOORD-GRONINGEN - De gemeenteraad van Het Hogeland buigt zich woensdag over de Najaarsnota. Er is, zoals
gemeld, sprake van een tekort van 2,4 miljoen euro. Het
college stelt de raad voor het tekort uit de algemene reserve te halen. ,,Daarmee komt de algemene reserve beneden het benodigde niveau, zoals dit is afgesproken. Met
de aandelenverkoop van afvalverwerker Twence kunnen
we de reserve aanvullen en weer op het noodzakelijke minimale niveau komen. Het blijft echter raadzaam erg terughoudend om te gaan met de inzet van deze algemene
reserve’’, schrijft het college in het voorstel aan de raad.
De aandelenverkoop Twence levert Het Hogeland ruim
3,1 miljoen euro op.

Jan Kuiper en Yvonne de Hoop

Corona Detox
bij Yogahuis
Saaxumhuizen
SAAXUMHUIZEN - Het Yogahuis van Jan
Kuiper en Yvonne de Hoop uit Saaxumhuizen
heeft haar aanbod in deze tijden van de coronacrisis uitgebreid met een Corona Detox.
,,Hoe heb jij de laatste maanden ervaren? Welke invloed hebben alle maatregelen op jouw persoonlijke leven, je werk en je vrije tijd? Zie je de toekomst
somber in? Hoe gaat het nu allemaal verder?”, vragen Jan Kuiper en Yvonne de Hoop. Mocht men last
hebben van slapeloosheid, stress, spierpijn, hoofdpijn, nek- en schouderklachten, rugpijn, concentratieproblemen, een lage weerstand, onrust en onzekerheid en burn-out-klachten,
een gebrek aan energie hebben, niet goed kunnen
ademen of last hebben van vermoeidheid, dan kan
men bij het Yogahuis terecht voor de Corona Detox.
,,In een uitgebreid en persoonlijk gesprek gaan we
samen kijken wat voor jou het beste Corona Detoxprogramma is”, zeggen Kuiper en De Hoop.,,Samen
gaan we aan de slag om jouw body en mind gezonder, flexibeler en sterker te maken.”
Hiervoor gebruikt men diverse tools. Een van de behandelingen is de Critical Alignment-therapie. ,,Dat
is een stressrelease-beweging en oefentherapie”,
zeggen Kuiper en De Hoop. Verder wordt een ademen ontspanningstherapie gebruikt en zet men in op
yoga, (zen)meditatie en mindfulness, eventueel in
combinatie met muziek en klank.
,,Wij werken samen met een gespecialiseerd body &
mind-team. Eventueel zorgen zij voor extra ondersteuning van het Detox-traject.”
Voor meer informatie of aanmelden kan men terecht op www.yoga-huis.nl. Mailen kan naar info@yoga-huis.nl. Het Yogahuis is telefonisch bereikbaar via 06-49925410 en 06-13607111.

RUG hoog op wereldlijst
GRONNGEN - De Rijksuniversiteit Groningen is dit
jaar geëindigd op de zevende plaats in de UI GreenMetric, een wereldranglijst van duurzame universiteiten. Ten opzichte van vorig jaar is de RUG één
plek gestegen. Van de 912 deelnemende universiteiten is Wageningen University & Research de
meest duurzame.
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Eetcafé Beuving zorgt
voor smakelijk kerstdiner
BAFLO - Eetcafé Beuving in Baflo zal dit jaar de kerstdiners bij de mensen
thuis serveren. De smakelijke gerechten kunnen worden afgehaald en bezorgd.
Kerst 2020 is dit jaar anders dan anders. Niet naar je favoriete plek om gezellig te dineren, maar proberen je favoriete plek in huis te halen!
,,Wij gaan met Kerst -24, 25 en 26 december- u van onze gerechten voorzien in een
combinatie van afhalen en bezorgen”, zeggen Olaf en Sandra Beuving.
Koude voorgerechten en soepen kan men tussen 13.00 en 16.00 uur afhalen. ,,Tevens
bezorgen wij het warme hoofdgerecht bij u thuis, tussen 17.00 en 20.00 op de door u
gewenste tijd. Uiteraard gebeurt dit in overleg.”
Zo kunnen mensen thuis rustig beginnen aan de voorafjes en hoeven ze alleen maar
zelf even de soep verwarmen. ,,U kunt heerlijk tafelen met een goed glas wijn en
hoeft de deur niet meer uit voor het hoofdgerecht of dessert. De desserts serveren
wij mee met het hoofdgerecht.”
Eetcafé Beuving biedt ook de mogelijkheid om bijpassende wijnen te bestellen.
,,Wit, rood, rosé of een heerlijke zoete dessertwijn”, aldus Olaf en Sandra Beuving.
Bestellen kan via info@eetcafébeuving.nl of telefonisch via 06-12208468. Langskomen mag natuurlijk ook. Telefonische bestellingen dienen wel voor 16.00 uur doorgegeven te worden.
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Negen informatieborden
geplaatst in Stedum
STEDUM - Stichting Historie
Stedum heeft dinsdag negen informatieborden geplaatst bij
historische objecten in Stedum.
Op de borden staan foto’s en historische gegevens van het object. Indien verdwenen staat het bord in
de nabijheid van de plek waar het
object heeft gestaan.
De objecten, die er niet meer
staan, hebben een belangrijke
functie gehad in het verleden in
het dorp en de bestaande objecten
zijn of een rijksmonument of hebben een beeldbepalende status en

grote historische waarde.
Het plaatsen van de borden was al
langer een wens van Stichting Historie Stedum. De laatste tijd komt
de vraag om informatie steeds vaker naar voren van verschillende
organisaties. Er zijn al enkele routes die door Stedum lopen. Tevens
is een aantal wandelroutes in ontwikkeling, die ook Stedum in de
route willen opnemen, zoals het
Hannekemaaierspad.
De borden zijn voorzien van een
QR-code, deze zijn te scannen met
een smartphone. De code verwijst
naar de website van Stichting Historie Stedum waarop nog meer af-

beeldingen zijn te vinden van de
vermelde objecten.
De objecten zijn borg Nittersum
(verdwenen) aan de Weemweg,
Bartholomeüskerk aan de Hoofdstraat, synagoge (verdwenen) aan
de Bedumerweg, gereformeerde
kerk aan de Bedumerweg, vlasschuur aan de D. Triezenbergstraat, koren- en pelmolen Zilvermeeuw (verdwenen) aan de Lellensterweg, boerderij Niehoff,
vroeger bewoond door schrijfster
Sien Jensema, aan de Lopsterweg,
vlasfabriek aan de Lopsterweg en
stationsgebouw (verdwenen) aan
de Stationsstraat.
Met dit initiatief wil Stichting Historie Stedum op een toegankelijke
manier bezoekers kennis laten maken met het dorp.
De totstandkoming van de informatieborden is mogelijk gemaakt
door Loket Leefbaarheid van de
provincie Groningen, die het project heeft gefinancierd.

Groente- en visboer
naar Pieterburen

Hogeland zwaait Blok uit
SAUWERD - Politiek Het Hogeland heeft tijdens de gisteravond gehouden raadsvergadering afscheid
genomen van Harmannus Blok. De Sauwerder stapte na gedoe rond het miljoenenproject De Tirrel in
Winsum op als wethouder van Het Hogeland. Daarvoor was hij als wethouder en raadslid in de voormalige gemeente Winsum actief. PvdA-voorman Jan Willem Nanninga en burgemeester Henk Jan
Bolding konden uiteraard niet om die moeizame episode uit de loopbaan van Blok heen, maar hadden daarnaast veel lovende woorden over voor de Noord-Groninger. ,,Je was altijd rustig, weldoordacht
en op inhoud en samenwerking gericht”, aldus Nanninga.

Nog één stap nodig voor
Kortsluiting Winsum
Het bord bij boerderij Niehoff aan de Lopsterweg.

Nacht van het Wad
met planetariumshow
NOORD-GRONINGEN - Wetenschapsjournalist Govert Schilling zal maandag 21 december
tijdens de Nacht van het Wad
een planetariumhow verzorgen.
De Natuur- en Milieufederaties uit
Groningen, Friesland en NoordHolland organiseren samen met de
Rijksuniversiteit Groningen vanuit
de Theaterkerk in het Friese Nes
de De Nacht van het Wad. Deze
activiteit, die om 20.30 uur begint
en een uur duurt, is te volgen via

www.nachtvanhetwad.nl. Wetenschapsjournalist Govert Schilling
neemt de volgers mee in de duisternis van de Wadden. Hij vertelt
waarom die Wadden zo belangrijk
zijn voor mens en dier. Daarnaast
gaat hij dieper in op de invloed,
die licht heeft op de belevenis van
de sterrenhemel.
Volgers kunnen verder deelnemen
aan een prijsvraag, waarmee men
kans heeft op een overnachting in
het Waddengebied of een van de
drie, door Schilling gesigneerde,
Waka Waka-solarzaklampen.

WINSUM - De Raad van State heeft gemeente Het Hogeland op de meeste punten in het gelijk gesteld in de procedure die enkele inwoners hadden aangespannen tegen
de realisatie van de Kortsluiting, de nieuwe weg tussen de
N361 en de Onderdendamsterweg in Winsum. De gemeente moet alleen beter juridisch onderbouwen dat de
provincie Groningen instemt met de aansluiting van de
Kortsluiting op de provinciale N361.
In december 2019 stelde de gemeenteraad van Het Hogeland het
bestemmingsplan
Kortsluiting
vast. DIt plan maakt de aanleg van
de nieuwe weg mogelijk. Omwonenden stelden bij de Raad van
State beroep in tegen het bestemmingsplan. Zij gaven aan dat de
verbindingsweg met een boog om
Winsum heen moet lopen en aan
moet sluiten op de bestaande rotonde bij Ranum. Zij vinden de geplande oplossing niet veilig. Ook
stellen de bezwaarmakers dat er
procedurele fouten zijn gemaakt
en dat adviesrapporten gebaseerd
zijn op verouderde gegevens. Gisteren stelde de Raad van State de
bezwaarmakers op al deze punten
in het ongelijk.
Wel moet de gemeente Het Hogeland beter motiveren dat de aansluiting op de provinciale weg

BAFLO - De Initiatiefgroep Oosterhuisen in Baflo organiseert van 21
tot 31 december een fotospeurtocht. Deelnemers kunnen uit een
kist, die is geplaatst bij Buizerd 31,
tekst en uitleg halen. Daarvoor
wordt 50 cent gevraagd. Aan de
hand van foto’s en opgaves kunnen
de opdrachten, worden uitgevoerd.
Inleveren van de uitslag kan bij
Blauwe Reiger 50. Er zijn drie leuke prijzen beschikbaar.

NOORD-GRONINGEN - De PvdA
in de Tweede Kamer heeft een motie ingediend over het ontwerp van
onder andere de nieuwe Paddepoelsterbrug bij Groningen.
Zoals gemeld komt er een nieuwe
Paddepoelsterbrug, maar gaat het
om een hoge variant van bijna 10

Sint op obs Klinkenborg

Er stond ineens een bed in een lokaal met kleding van de Sint een
waskom met zeep, fotolijstjes, pantoffels en zijn grote boek. Op het
schoolbord stond een verlanglijstje

Vertraging
De uitspraak van de Raad van State betekent dat gemeente Het Hogeland nog één stap moet nemen
voordat het bestemmingsplan
Kortsluiting onherroepelijk wordt.
Levert dit problemen op voor de
planning voor de aanleg van de
weg? Wethouder Eltjo Dijkhuis:
,,Het is jammer dat we hierdoor
nog enkele maanden vertraging
oplopen. De verbindingsweg is
hard nodig om de verkeersdruk in
het centrum van Winsum te verminderen en het centrum veiliger
te maken voor fietsers en voetgangers. We zullen de gevraagde juridische onderbouwing aanleveren,
en daarna kunnen we hopelijk snel
verder. Ik verwacht dat de weg

Gaat de gemeente nog in gesprek
met de bezwaarmakers? Wethouder Dijkhuis: ,,We hebben de omwonenden altijd uitgenodigd om
mee te praten over de inrichting
van de weg en de omgeving. Wij
begrijpen ook best dat deze mensen niet blij zijn met de aanleg van
de weg. Weliswaar loopt de weg op
ruime afstand achter hun woningen langs. Maar zij raken wel een
deel van het vrije uitzicht vanuit
hun achtertuin kwijt. Daarom vinden we het belangrijk dat de inrichting van de weg in goed overleg met hen gebeurt. Dat aanbod
geldt nog steeds.”

Konneman en
Middelstum
gaan uit elkaar
MIDDELSTUM - De wegen van
hoofdtrainer Frank Konneman
uit Huizinge en de VV Middelstum scheiden zich na dit seizoen. December is doorgaans de
maand waarin de trainerscarrousel in gang komt. Dat was reden voor de Technische Commissie om in gesprek te gaan
met Konneman. In goed overleg
is besloten om na dit seizoen
niet met elkaar door te gaan. De
club zegt terug te kijken op een
prima samenwerking, die mogelijk in Konnemans hoedanigheid
als jeugdcoördinator bij de voetbalclub nog doorgaat. Aan het
hoofdtrainerschap komt echter
een eind. Tussen 2011 en 2014
was Konneman ook al trainer in
Middelstum.

Motie in Tweede Kamer
over Paddepoelsterbrug

Fotospeurtocht

KANTENS - Het is een spannende tijd geweest voor de kinderen van obs Klinkenborg in
Kantens. Toen Sinterklaas in
Nederland aankwam, is de
Goedheiligman gestrand in hun
dorp.

geen belemmering vormt voor de
uitvoerbaarheid van het plan.

dan nog steeds conform planning
begin 2023 open kan voor verkeer.”
Het plan voor de nieuwe verbindingsweg is wisselend ontvangen
in het dorp. Er zijn tegenstanders:
voornamelijk omwonenden van
het nieuwe tracé. Maar er is ook
een grote groep voorstanders van
het plan. Wethouder Eltjo Dijkhuis erkent de gevoeligheden die
leven bij Winsumers over de nieuwe weg: ,,Wij begrijpen dat niet iedereen de komst van de nieuwe
weg toejuicht. Toch denken we dat
dit tracé de beste keuze is voor
Winsum.”

PIETERBUREN - Groenteboer
Goudgewas en de visboer komen
zondag weer naar Pieterburen. Ze
stallen hun waren uit in het centrum van het dorp. Goudgewas
brengt onder meer heerlijke
bloemkool, spekbonen en boerenkool van de koude grond mee.
Maar daarnaast heeft men ook speciaal voor de Kerst heerlijke stoofperen en banketstaven en poffert
van Bakker Olinga uit Bierum.
Daarnaast neemt de groenteman
gehaktballen en droge worst van
Slager Koning uit Oude Pekela
mee. Om te proeven zijn er deze
zondag grote mandarijnen en navelsinaasappels en van de visboer
diverse soorten vis. De klanten
kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur
hun slag slaan.

en elke morgen stond er een ontbijtje waar soms een hap van af
was genomen of alleen de overgebleven kruimels te zien waren. Dat
bewees toch echt dat de Goedheiligman hier sliep. Maar waarom en
hoe?
Het bleek dat de schoonmaakster
Sinterklaas heeft binnengelaten. In
Kantens was een Piet vermist, er is
toen voor gezorgd dat Sinterklaas
in school kon slapen. Overdag kon
hij dan op zoek gaan naar zijn Piet.
Incognito uiteraard, anders kwam

er niet veel van de zoektocht.
De school heeft goed meegeholpen
en zelfs nog een Pietenspeurtocht
georganiseerd, zodat de kinderen
allemaal naar hem uit konden kijken.
Gelukkig werd Piet gevonden, zo
vertelde Sinterklaas de kinderen
op de dag dat zijn verjaardag gevierd werd op school. Iedereen was
dolblij en er werd gedanst en gezongen. Ook werden samen met de
Pieten heel veel leuke spelletjes
gedaan.

meter hoog. De PvdA riep maandag het kabinet op om bij het ontwerp van onder meer de Paddepoelsterbrug beter aan te sluiten
bij de wensen van bewoners en gebruikers. Zo moet de brug beter
toegankelijk zijn voor fietsers en
voetgangers. Samen met SP,
GroenLinks, D66 en PvdD diende
de PvdA daarvoor een motie in.
Deze lijkt het nu te gaan halen.
De motie is een reactie op de nieuwe ontwerpen, die plannen van lokale politiek en bewoners links lieten liggen. De nieuwe hoogte van
de brug is daarbij slecht afgestemd
op de gebruikers, vindt de PvdA.
Zo zou de Paddepoelsterbrug meer
dan 9 meter hoog worden. Dat
maakt de brug zijn slecht toegankelijk voor mindervaliden en duurzaam vervoer als de (elektrische)
fiets. Er was 15 miljoen beschikbaar om een nieuwe brug te bouwen, maar daar is nu nog maar 8,6
miljoen van over. Om deze redenen dienden de PvdA samen met 4
andere partijen een motie in om
de hoogte van de brug beter af te
stemmen op de gebruikers. Hiermee wordt de minister alsnog verzocht gehoor te geven aan de lokale politiek en inbreng van omwonenden. Volgende week zal er gestemd gaan worden over de motie.

Loppersum
komt niet uit

Sinterklaas logeerde een tijdje op obs Klinkenborg en legde de kinderen uit waarom dat het geval
was.

LOPPERSUM - ,,We dachten dat
we het bij de eerste tussenrapportage aardig onder controle hadden,
maar helaas is dat niet het geval
geweest”, aldus wethouder Rudy
Slager van de gemeente Loppersum. De tweede tussenrapportage
blijkt een nadelig saldo te hebben
van ruim 183.000 euro. Om het tekort op te vangen, wordt dit bedrag uit de reserve gehaald die
daarna nog ruim 283.000 euro bevat. De tegenvallers wordt vooral
gevormd door ‘the usual suspects’,
zoals de WMO en de jeugdzorg.
,,Het val toch weer wat tegen”, aldus Slager. ,,Maar daar zijn we niet
de enige gemeente in.”

Pietenvoetbal bij KRC
KANTENS - De voetbaltraining van de kabouters van KRC in Kantens is zaterdag opgeluisterd door
een tweetal Pieten. Na een leuk potje voetbal met veel grappen en grollen, kregen de kinderen een Pietendiploma uitgereikt en een zak snoepgoed.

Ralph de Jongh naar Andledon
DEN ANDEL - Ralph de Jongh
zal zondag een optreden geven
op Cultuurerf Andledon aan de
Kruisweg in Den Andel.
De Jongh (zang, gitaar, mondharmonica) schrijft en produceert zijn
eigen muziek en speelt energieke
blues, onder ritmische begeleiding
van zijn houten klompen.
Ralph de Jongh (Roosendaal,
1975) kocht van zijn eerstverdiende geld zijn eerste gitaar. Na een
aantal gitaarlessen gaf zijn gitaarleraar het alweer op: De Jongh was
inmiddels beter geworden dan zijn
leraar. Iedere dag van het jaar
hield De Jongh de gitaar vast en
werd daarmee één van de meest
talentvolle bluesartiesten die Nederland rijk is. In 2004 werd hij opgemerkt door niemand minder dan
Harry ‘Cuby’ Muskee, die diens talent erkende. Muskee nam De
Jongh mee op tournee als voorprogramma van zijn Cuby + The Blizzards, waardoor hij een grote
groep trouwe fans vergaarde.
Ralph de Jongh heeft sindsdien
een grote carrière opgebouwd als
bluesmuzikant. Hij heeft inmiddels vele albums uitgebracht.
Het optreden van Ralph de Jongh
op Cultuurerf Andledon start om
15.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. De entree is niet gratis.
Belangstellenden dienen een
kaartje
te
reserveren
via
info@andledon.nl.

Ralph de Jongh
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FAMILIEBERICHTEN
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een abonnee / huis-aanhuis oplage van 29.500 exemplaren van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een jubileum, een overlijden of een dankbetuiging, kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar: Ommelander Courant,
Stationsplein 2, (tegenover het station), Uithuizen
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tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging, kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar: Ommelander Courant,
Stationsplein 2, (tegenover het station), Uithuizen

18 - Donderdag 10 december 2020

