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Vandaag in de abonneekrant

Voor de ChristenUnie

Theo de Vries nieuwe
wethouder Het Hogeland
Hogeland gaat
werken met garantieprijs voor oud papier

e 45,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - Als de raad
woensdag akkoord gaat, gaat de gemeente Het Hogeland in de toekomst
werken met een garantieprijs voor oud
papier. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad
voor een garantieprijs te hanteren van 54 euro per ton voor het oud
papier dat na de eerste ingezamelde 1500 kilo door verenigingen, instellingen en scholen wordt ingezameld. Met een garantieprijs compenseert de gemeente de fluctuaties in de opbrengsten van oud ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Hoefijzerfabriek van de
stad naar de Eemshaven
EEMSHAVEN - Werkman Horseshoes gaat zich in de Eemshaven
vestigen. Het bedrijf zit al ruim
honderd jaar in de Groninger
wijk Helpman waar meer dan
750 verschillende soorten hoefijzers geproduceerd worden, die
wereldwijd hun weg onder een
paard vinden. Op de locatie in
Groningen worden in de toekomst woningen gebouwd.
Het bedrijf wordt geleid door ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Otto Kalkhoven gefascineerd
door werkplaatsen
EPPENHUIZEN - Man & Werkplaats. Dat is de titel van het
boek dat fotograaf Otto Kalkhoven en tekstschrijfster Anja Lodder gezamenlijk hebben gemaakt. In het boek vertellen dertig mannen over hun werkplaats,
gereedschap en vakmanschap.
Daaronder bevindt zich ook een
aantal Noord-Groningers, zoals
Tico Top uit Kruisweg, Frits Middendorp uit ’t Lage van de Weg ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Kruisweg raakt Coop kwijt

LEENS - Raadslid Theo de
Vries (59 jaar) wordt door de
fractie van de ChristenUnie
voorgedragen als nieuwe wethouder van Het Hogeland. De
Leenster volgt de opgestapte
Harmannus Blok op. Hij struikelde over het dossier De Tirrel.
Sinds de herindeling is De Vries
als raadslid actief in Het Hogeland. Daarvoor was hij al raadslid
in de voormalige gemeente De
Marne.

Tot voor kort werkte hij bij de Koninklijke Marechaussee, waar hij
hoofdzakelijk heeft gewerkt vanuit Delfzijl en onder andere verantwoordelijk was voor de aansturing van het team voor de controle
op schepen in de Eemshaven en de
haven van Lauwersoog.
Als raadslid heeft De Vries de afgelopen veertien jaar diverse portefeuilles onder zijn hoede gehad.
Fractievoorzitter Bernd de Jong
laat weten dat Theo de Vries een
kundig en rustig politicus is die
dossiers goed kan overzien. ,,Dat
maakt het ook dubbel voor ons om-

dat wij hem graag in onze fractie
hebben, maar de voltallige fractie
denkt dat Theo op dit moment de
juiste man voor deze klus is.”

Zij constateren dat de havens met
veerdiensten naar de Waddeneilanden Texel, Vlieland en Terschelling snel en makkelijk per
trein te bereiken zijn, maar dat
dit niet geldt voor Ameland en
Schiermonnikoog. Zij willen daarom dat de voormalig spoorlijn tussen Winsum en Zoutkamp tot aan
Ulrum wordt herbouwd en vervolgens wordt doorgetrokken naar
de haven van Lauwersoog. ,,Dan
zal men veel sneller van en naar
Schiermonnikoog kunnen reizen”, zeggen de opstellers van de
petitie, die ook wijzen op de verbetering van het Duitse eiland
Borkum door het doortrekken
van de spoorlijn van Roodeschool
naar de Eemshaven.
De spoorlijn tussen Winsum en
Zoutkamp heeft maar kort bestaan. De lijn werd in 1922 geopend en twintig jaar later, in de
Tweede Wereldoorlog, gesloten.
Na de oorlog kwam de spoorverbinding niet meer terug. Al in
1894 werd er toestemming gegeven voor de aanleg van een spoor-

Compensatie Lopster
huurders voor rioolheffing
LOPPERSUM - Huurders in de
gemeente Loppersum die na de
herindeling rioolheffing moeten gaan betalen, worden daarvoor gecompenseerd.

Petitie voor trein naar
haven Lauwersoog
LAUWERSOOG - Bewoners en
bezoekers van Schiermonnikoog zijn een petitie gestart
waarin zij pleiten voor een
treinverbinding naar de haven
van Lauwersoog.

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

Theo de Vries.

In de notitie harmonisatie lokale
heffingen is voorgesteld rioolheffing van gebruikers te gaan heffen in de hele gemeente Eemsdelta. De consequentie hiervan is dat
een groep gebruikers in de gemeente Loppersum, met name de
huurders van woningen, vanaf volgend jaar geconfronteerd gaat
worden met een extra heffing. In
tegenstelling tot de gemeenten
Delfzijl en Appingedam wordt de
rioolheffing in de gemeente Lop-

persum nu opgelegd aan de verhuurder. In de voorbespreking van
de notitie harmonisatie lokale
heffingen is zowel in de raadswerkgroep financiën als in de raadsklankbordgroep geadviseerd om
hiervoor een compensatieregeling
op te stellen. Deze compensatieregeling zal gedurende een periode
van vier jaar de belastingdrukverschuiving temperen. Voor 2021 is
de compensatie 80 procent en dan
gaat het in stapjes van 20 naar een
compensatie van 20 procent in
2024. In 2025 vervalt de compensatie. Voor de jaren 2023 en 2024 is
overigens nog wel groen licht van
de nieuwe gemeente Eemsdelta
nodig.

lijn tussen Winsum en Zoutkamp,
in dezelfde periode dat de spoorlijn tussen Sauwerd en Roodeschool werd aangelegd. De Marnelijn kwam maar niet van de
grond. Wel reed er jarenlang een
paardentram tussen Ulrum en
Winsum. Uiteindelijk werd de
treinverbinding op 1 april 1922
geopend. Groot feest was het niet,
want de aanleg was met drie miljoen gulden veel duurder uitgevallen dan het geraamde miljoen.
De spoorlijn zelf werd een grote
teleurstelling. Het aantal reizigers viel behoorlijk tegen. Zo erg
zelfs, dat het reizigersvervoer in
1938 werd overgenomen door
bussen. Het goederenvervoer per
spoor werd nog wel voortgezet. In
de Tweede Wereldoorlog werd de
spoorlijn op last van de Duitse bezetter gesloten. De rails werden
afgevoerd naar het oostfront en
daarmee kwam de spoorlijn ten
einde. Het enige wat aan de verdwenen spoorlijn herinnert, zijn
oude stationsgebouwen, brughoofden en straatnamen.
Middels een petitie hopen bezoekers en bewoners van Schiermonnikoog de terugkeer van de spoorlijn op de agenda te krijgen. De
petitie, te vinden op petities.nl, is
inmiddels ruim 80 keer ondertekend.

KRUISWEG - De Coop-supermarkt aan de Marneweg in Kruisweg
gaat met ingang van zaterdag 31 oktober de deuren sluiten. Hiermee
raakt Kloosterburen en omgeving een belangrijke voorziening kwijt.
De reden van de sluiting is duidelijk. Het kan niet meer uit. Veel
klanten hebben de afgelopen jaren hun heil gezocht bij winkelcentrum De Marren in Leens, waarin onder meer een Jumbo en een Aldi gevestigd zijn. Dat is een paar jaar geleden al de doodsteek geworden voor de Spar-supermarkt in Ulrum en nu moet dus de ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Uithuizer staat garant voor
geslaagd Sinterklaasfeest
UITHUIZEN - De Sinterklaasintochten gaan dit jaar niet door. Vanwege het coronavirus zal de
Goedheiligman met zijn gevolg
nergens officieel worden onthaald. Uiteraard gaat het Sinterklaasfeest zelf wel door. De
Spaanse bisschop komt met zijn
Pieten gewoon weer naar Nederland om cadeautjes uit te delen.
Stefan Kluin uit Uithuizen
maakt het mogelijk dat ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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naar ommelander@noordpers.nl of stuur de bon in.

Ja

ik wil naast de advertenties ook het uitgebreide
nieuws lezen uit mijn woonstreek en geef mij dus
op als abonnee van de Ommelander Courant
------------------------------------------------------------Een abonnement kost in 2020 e 45,00 per half
jaar. Postabonnementsprijs e 87,00 per half jaar.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . .
Ik betaal:

 automatisch, mijn banknummer is  per acceptgiro

  

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Honderdste gebruiker DeelSlee
GARSTHUIZEN - In iets meer dan een week tijd heeft DeelSlee de 100e deelnemer kunnen begroeten:
Marion Eendhuizen uit Garsthuizen. Jan Roelf de Vries uit Garsthuizen, bestuurslid van DeelSlee,
overhandigde haar namens de coöperatie een bos bloemen. Eendhuizen: ,,Ik kan gelukkig op m’n fiets
naar het werk. DeelSlee is een uitkomst als onze tweede auto.” Intussen heeft DeelSlee ook de vijf hypermoderne VW’s ID3 geïnstalleerd en klaar voor gebruik via de app. Ze staan voor de deelnemers op
afroep beschikbaar in de dorpen Loppersum, Middelstum, Garsthuizen, Garrelsweer en Stedum. De
twee Skoda’s CitiGo staan in Loppersum en Middelstum. Er is de afgelopen week al kwistig gebruik
van gemaakt.

Inbraak apotheek
WINSUM - In de apotheek aan de
Meeden in Winsum is vorige week
in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Volgens politiewoordvoerder Anthony Hoogeveen kwam de melding ‘s morgens
rond zeven uur binnen bij de 112meldkamer. Om binnen te komen
zou de dader, of daders, een raam
hebben vernield aan de achterzijde, waarna er meerdere ruimtes
zijn doorzocht. Er zouden voor zover bekend geen medicijnen en
opiaten zijn meegenomen, wel ontbreekt er een geldbedrag.
De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de eventuele dader(s)
van de inbraak. Mochten mensen
meer informatie hebben, kunnen
zij de politie hierover in kennis
stellen via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
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Computers

Diversen

Poelma Computer Service
* Nieuwe computers/laptops
* Internet storingen
*Pc/Laptop reparaties
* Virusverwijdering
* Camera bewaking

D66-Eemsdelta
#geefdetoekomsteenkans
Stem 18 november in
Delfzijl, Appingedam,
Loppersum en
omliggende dorpen D66.
Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen.
d66.nl/eemsdelta, ook op
Facebook, Twitter & Insta

Pieterburen
Tel: 0595-528576
www.poelma-computers.nl

Landbouw
Ambachtelijke slager
Paul van der Kley
Kollumerzwaag.
Gespecialiseerd in
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.
www.huisslachting.nl

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Tuinieren

Oet Mien Toentje
zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
Aardappels, uien, wortels
en meer. Biologisch geteeld.
Jan Perdok,
Oosternielandsterweg 7,
Uithuizermeeden

Hobbykwekerij De
Streekhof Den Andel
Voor uw groenten en fruit
en aardappelen naar Den
Andel. Nu tulpenbollen
planten 10 voor €1,- 25
voor €2,- 50 voor €3,50.
Stunt : elke koper 10 bollen gratis! Verkoop tot
12.00 uur op do., vrij. en
zat. Tel: 06-12065989.

Aardappelen Doré,
Frieslanders, Bildtstar,
groente en fruit,
scharreleieren enz.
Fam. Ten Hove,
Trekweg 38,
Doodstil (Zandeweer),
0595-432927.

DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier.
tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

Last van mollen
of ander ongedierte?
Plaagdierbeheersing
Geert Hazenberg
Tel. 06-51903513
www.hethogeland
ongediertebestrijding.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)
Kappen van bomen, het
versnipperen van snoeihout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden.
Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl

Regionaaltjes zijn de rubrieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelander Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.

De Luingahof Bierum
Zongerijpt fruit: Elstar,
Topaz, Alkmene, James
Gr., Lobo, Jonagold,
Golden Del., Cox, Goudreinet, Karmijn, Zoete
Kroon, hand- en stoofperen, aardappelen,
bio-vlees, boerenkaas.
Bij 2 zakken fruit:
stoofperen voor €1,00
SPEKBONEN! Openingstijden: di. t/m do. 13-18
uur, vrij. 9-18 uur, zat. 917 uur. Borgsingel 9
Bierum, 0596-591859.
www.luingahof.nl
Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en Irene. Uien, spitskool,
rode kool, groene kool,
witte kool en bloemkool.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum
0595-491365.
LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur natuurproduct, dus milieuvriendelijk. Project- en Woninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Loppersum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl
Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze
in smartphones.
Nieuwe abonnementen
en verlenging.
Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl
0595-444400
OC: regionaal de beste.

Regionaaltjes zijn de rubrieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelander Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.
Gratis halen wij uw
oude wasmachines,
vaatwassers, kachels,
fietsen enz., tevens te
koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 /
06-41798273
Groot assortiment bloembollen; 2 bolchrysanten
€7.99; heide €1,00; Clematis v.a. €6.99; vaste planten
v.a. €1.25, vruchtbomen in
pot v.a. €11.99; rozen v.a.
€2.99; klimop v.a. €0.99.
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6, Haulerwijk, tel. 0516-421448
Regionaaltjes zijn de rubrieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelander Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.
Pioenrozen en Sedum
spectabile
Kwekerij opruiming grote
planten. Open vrijdag en zaterdag van 10-12 en op afspraak. Tel: 06-17580918,
Oudedijksterweg 37,
9982 HD Uithuizermeeden.

Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503
Een houten bed, 2-pers.,
140 x 200, met matras +
dekbed €50.-; Toiletstoel,
spiksplinternieuw €50.- Tel:
06-23078159

Te koop gevraagd
MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voertuigen. Tel. 050-3113718.

Te huur aangeboden
Vrijstaande woning
in Lauwersoog.
Tel: 06-10426085.
Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur worden opgegeven.

Cursussen
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

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

Diversen

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

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL
Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl
Tel. 0595-438332

Aanbieding personeel
STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN
Voor al uw wand- en plafondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerkzaamheden.
Tel. 0654917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen.
SCHOORSTEENVEGEN
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenveegbedrijf JD.
0599-332596/06-18968238
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Kom nu in actie en doneer
direct via de QR-code of ga
naar houdcultuurlevend.nl
voor meer informatie.

Dieren
Leg- en sierkippen en
kippenhokken,
0599-612038.
Zie onze website
Pluimveebedrijf Kuipers

Scan de QR-code voor een eenmalige gift
Ook Jeangu Macrooy ondersteunt deze actie
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Santanera wil duidelijkheid
over rol TU Delft rond Biostabil
GODLINZE - De onderste steen
moet boven over de rol die de
Technische Universiteit Delft
heeft gespeeld rond het AVROTROS-programma Radar waarin
de Biostabil werd afgekraakt.
Dat vindt Bruno Santanera uit
Godlinze, de uitvinder van de
wondermagneet. Bij de rechter is
daarom een verzoek ingediend
om een getuigenverhoor.
De Nederlandse Italiaan Bruno Santanera en zijn juridisch adviseur
Werner van Bentem uit Garrelsweer
zetten grote vraagtekens bij de rol
die de Technische Universiteit Delft
heeft gespeeld in de kwestie. Radar
heeft de Biostabil zestien jaar geleden namelijk afgekraakt (‘een veel
te dure koelkastmagneet’) op basis

van onderzoek van de TU Delft.
Het onderzoek richtte zich op de
kracht van de hanger. Van Bentem
zegt over ‘keihard bewijs’ te beschikken waarmee aangetoond kan worden dat de onderzoeksresultaten
over de Biostabil zijn verdraaid. In
een brief zou de hoofdonderzoeker
hebben erkend dat de magnetische
kracht van de hanger 12.590 Gauss
is, oftewel 1.259 Tesla. In de uitzending van Radar werd echter een uitslag van 1.259 Gauss gepresenteerd
en dat scheelt dus enorm. ,,Dat getal
is vijftien seconden lang in beeld geweest, dat is extreem lang en een typisch geval van mediapsychologie”,
zegt Van Bentem.
Vreemd is dat het onderzoek in 2004
niet is gedocumenteerd. Pas een jaar
later werd er een rapport opgeleverd, op basis van nieuw onderzoek
dat de resultaten uit 2004 zou moe-

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Adverteren doet verkopen

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

ten
onderstrepen.
,,Professor
Schoonman verklaarde dat de in de
uitzending getoonde waarde in de
eenheid Tesla is geweest, terwijl zijn
collega Verweij in 2005 stelde dat de
eenheid Gauss is geweest. Die discrepantie tussen wat beide geleerden zeggen laat zien dat bij het oorspronkelijk meten kennelijk niemand heeft geweten wat er nou eigenlijk is gedaan”, aldus Van Bentem.
Ook wil het kamp Santanera meer
weten over de vertrouwelijkheid van
het rapport. ,,Professor Schoonhoven
schreef in 2012 dat het onderzoek op
verzoek van Radar is uitgevoerd op
basis van vertrouwelijkheid. De TU
Delft zou gebonden zijn aan deze
vertrouwelijkheid. In werkelijkheid
blijkt echter dat prof. Schoonman en
dr. De Loos zelf de opdrachtgevers
van het onderzoek zijn geweest. Bovendien is het niet Radar geweest
dat het rapport vertrouwelijk wilde
houden, maar de TU Delft zelf. Kort
samengevat: zowel onderzoek als geheimhouding van het rapport zijn
geïnitieerd door de TU. Maar dat
roept dus de vraag op waarom prof.
Schoonman daarover in 2012 ronduit
heeft gelogen.”
Met het aanvragen van een getuigenverhoor wil men van de TU Delft
te horen krijgen wat er precies is gebeurd. Omdat een van de advocaten
met corona is besmet, is de behandeling van de aanvraag van een getuigenverhoor uitgesteld. Eind dit jaar,
begin volgend jaar zal de rechter
zich over het verzoek buigen.

Humanitas
zoekt hulp
NOORD-GRONINGEN - Humanitas is in NoordGroningen op zoek naar helpende handen. Mensen die zich graag belangeloos inzetten voor hun
medemens kunnen zich melden.
Met voorzichtigheid van beide kanten en hier en daar
wat aanpassingen kan er volgens Humanitas ook in coronatijd veel doorgaan. ,,Wij zijn flexibel in ons werk.
De nieuwe vrijwilligers blijven dat ook. Men hoeft zich
dus niet vast te leggen voor een lange periode, voor
een vaste dag of voor een aantal vaste uren. Men bepaalt zelf, in overleg met de coördinator en de deelnemer, de mate van inzetbaarheid. Wisselen van activiteit is ook mogelijk. Niet altijd is de vraag voor iedere
activiteit even groot’’, laat Humanitas weten.
Men biedt een interne opleiding, ondersteuning door
de coördinator, samenspraak met andere vrijwilligers,
een gezellige werksfeer en veel dankbaarheid van de
deelnemers of vrijwilligers die men gaat begeleiden.
Humanitas start in november met Home-Start. Dat is
een programma voor gezinnen waar het, om welke reden dan ook, niet zo loopt als ouders of kinderen zich
hadden voorgesteld. De vrijwilligers gaan daar een
dagdeel per week op bezoek om de fricties te bespreken en ouders en kinderen te laten zien hoe het ook anders kan. Doel is om weer te komen tot een gelukkig
en harmonieus gezin. Humanitas zoekt vrijwilligers
voor Home-Start. De eerste kennismakingsbijeenkomst wordt begin november gehouden. Belangstellenden kunnen voor meer informatie bellen met 0651325810 of mailen naar hoogeland@humanitas.nl.
Zie ook de advertentie elders in deze editie.

Mentoren gezocht voor
kwetsbare mensen
NOORD-GRONINGEN - Om kwetsbare mensen te kunnen helpen, is Mentorschap Noord op zoek naar extra
mentoren. En dat is hard nodig, want
er zijn steeds meer mensen die een
mentor nodig hebben.
Het gaat om mensen die niet goed voor
zichzelf kunnen opkomen en geen familie
of anderen hebben om op terug te vallen.
Zij kunnen door een ziekte of beperking
moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen.
Vaak betreft het mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een
psychische beperking. Voor hen is het ingewikkeld om de regie te houden over
hun verzorging, verpleging, begeleiding
en behandeling. Een mentor helpt hen
daarbij.
Om deze mensen te helpen, is Mentorschap Noord op zoek naar mentoren. Dat
zijn mensen die er plezier in hebben en
de verantwoordelijkheid willen dragen
om in hun vrije tijd voor kwetsbare mensen een belangrijke rol te vervullen. Namelijk: hen bijstaan bij activiteiten die
zij zelf niet (meer) kunnen doen. Er is dus
sprake van vrijwilligerswerk, waar geen

salaris tegenover staat. Uiteraard worden
gemaakte kosten zoals reiskosten wel vergoed.
Van de mentor wordt gevraagd om regelmatig contact te onderhouden met de
cliënt en weten hoe het met hem of haar
gaat. Ook de zorg met zorgverleners en
behandelaar moet geregeld worden. Dat
betekent de cliënt ondersteunen in gesprekken met de zorgverleners, de behandelaars of de instelling. Als de cliënt
niet de zorg krijgt die nodig is, moet de
mentor in actie komen. Bijvoorbeeld als
de gezondheid achteruitgaat of als het
niet meer lukt om zelfstandig te blijven
wonen.
,,U zult begrijpen dat het hier om belangrijke taken gaat, die op een juiste manier
moet worden uitgevoerd. Daarom wordt
een mentor ook benoemd door de kantonrechter. Die benoeming is erop gericht
om de mentor de bevoegdheid te geven

alle persoonlijke zaken van een cliënt,
die hij of zij niet meer aankan, te regelen.
Dat zijn geen financiële zaken. Dat is de
taak van een bewindvoerder”, laat men
bij Mentorschap Noord weten.
Het is duidelijk, dat het vrijwillig mentorschap een belangrijke functie is. Daarom
wordt een mentor geschoold en begeleid
door professionele organisaties verspreid
over het land. Stichting Mentorschap
Noord is actief in Friesland, Groningen
en Drenthe en heeft haar kantoor in
Drachten.
Voor verdere informatie kan men terecht
op de website van Mentorschap Noord of
Mentorschap Nederland of contact opnemen met de coördinatoren. Die zijn te
vinden op de website van Mentorschap
Noord: www.mentorschapnoord.nl. Men
is telefonisch te bereiken via 06-42709549
of 06-18420897.

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander@noordpers.nl
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Verhalen uit Winsum
en Obergum vastgelegd

Dankzij app lenen inwoners
Winsum boeken van elkaar

WINSUM - Elf inwoners van
Winsum en Obergum hebben,
op verzoek van de Historische
Vereniging Winsum Obergum,
hun persoonlijk verhaal verteld
over hun leven in Winsum en
Obergum. Deze interviews zijn
te zien op YouTube en op de site van de historische vereniging.

WINSUM - Boeken lenen doe
je bij de bibliotheek. Maar inwoners van Winsum en omgeving kunnen sinds dinsdag met
een app óók boeken bij elkaar
lenen.

De verhalen gaan over vroeger,
over emotionele momenten en er
komen leuke anekdotes voorbij.
Uiteraard komt ook De Boog ter
sprake. Deze brug verbond beide
dorpen immers. Obergum is inmiddels geannexeerd door Winsum,
maar was ooit een zelfstandige gemeente.
In de film komen ook de herinnneringen voorbij van de 97-jarige Cobie Bansema-de Boer; dochter van
een landarbeider die opklom tot
voorman in de melkfabriek. Domineesdochter Friedl Nolle vertelt
dat zij zich meer thuis voelde bij
kinderen uit ‘het Hofje’ dan die
van ‘over de Boog’. Slagerszoon,
Jan Korendijk vertelt over de witte kleding, die moeder op maandag waste in de grote kookpot, die
vrijdags was gebruikt voor het
vlees... Verder is er aandacht voor

Boeken lenen
in Garnwerd
blijft mogelijk
GARNWERD - Hoewel het in verband met de aangescherpte coronamaatregelen onwenselijk is dat
Garnwerders obs De Kromme Akkers binnenlopen om uit de dorpsbibliotheek boeken en dvd’s te lenen, blijft het lenen toch mogelijk.
Garnwerders kunnen hiervoor contact opnemen met Tiny Scholte via
06-46080343 of tinyscholten@hotmail.com. Zij vraagt dan naar de
wensen en brengt daarna zelf een
of meer geschikte boeken en/of
dvd’s aan huis.

Herdenkingsdienst
naar later moment
NOORD-GRONINGEN - De jaarlijkse herdenkingsdienst van de
doopsgezinde gemeente Groningen, waarvan een aantal leden afkomstig is uit de voormalige geloofsgemeente in Eenrum, is verplaatst van de laatste zondag van
het kerkelijk jaar naar de eerste
zondag in november, zoals dat ook
gebruikelijk is bij andere kerkgenootschappen. Tijdens deze dienst,
die nu op 1 november wordt gehouden, worden de overleden leden en belangstellenden uit het afgelopen jaar herdacht.

onder andere schillenboer Sietse
Siegers, fietsenmaker Gerrit Poort
en de trein, die tussen Winsum en
Zoutkamp reed. En bijna alle geïnterviewden noemen ervaringen uit
de oorlog. Zo raakte notariszoon
Cees de Ranitz na de angstige oorlogsjaren bevriend met een man
die in de oorlog tot de vijanden behoorde. Ook het verhaal van de vader van Imke Mulder-Kersaan
komt aan bod. Hij zat in het verzet,
werd opgepakt en belandde in
kamp Neuengamme.
De opnamen zijn gemaakt in opdracht van De Historische Vereniging Winsum Obergum. Jan Bijsterveld sprak met zijn dorpsgenoten, Willem Kroon deed de filmopnames en de regie. Ria SiegersWerkman was verantwoordelijk
voor de organisatie. De opnamen
zijn onder andere te bekijken op
winshem.nl, de site van de Historische Vereniging Winsum-Obergum.
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Bibliotheek Winsum, Biblionet
Groningen en Bksy zijn een proef
gestart waarbij deelnemers middels een speciale app hun boekenkast open kunnen stellen voor buren, vrienden, familie en dorpsgenoten. Het uitwisselen van boeken
gaat via een speciale Bksy Spot in
Bibliotheek Winsum.
De vraag naar bepaalde boeken in
de bibliotheek is vaak erg hoog. Zo
kan het gebeuren dat er wachtlijsten ontstaan voor populaire titels.
Door boeken te lenen van mensen
uit de buurt denkt Biblionet Groningen deze wachtlijsten korter te
kunnen maken. Bovendien kunnen
boekenliefhebbers in contact met
elkaar komen waardoor leuke ont-

De deelnemers doen onder meer Westerwijtwerd aan.

moetingen kunnen ontstaan.
,,Het lenen van boeken gaat via de
app van Bksy. Voor Winsumers is
een eigen groep gemaakt waar je
virtueel kunt neuzen in de boekenkasten van andere deelnemers. Als
je een boek wilt lenen, dan stuur
je een leenverzoek. De eigenaar
van het boek beslist om het boek
wel of niet uit te lenen”, vertelt
Grieteke Pietersen van Biblionet
Groningen. In de bibliotheek van
Winsum is een Bksy Spot ingericht: een boekenkast waar leden
boeken kunnen uitwisselen. Maar
mensen kunnen natuurlijk ook gewoon bij elkaar langs gaan. Men
hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om mee te doen.
Om mensen op weg te helpen met
de app zullen er binnenkort twee
spreekuren ingepland worden in
de bibliotheek van Winsum. Geïnteresseerden kunnen zich alvast
aanmelden voor de proef via
www.biblionetgroningen.nl/bksy.

Sterren op het Hoogeland
trekt veel deelnemers
NOORD-GRONINGEN - Het vijfde seizoen van het driedaagse fietsarrangement Sterren op het Hoogeland (voorheen Ruige Route Hogeland’) heeft dit jaar op veel belangstelling kunnen rekenen. Ondanks, of misschien wel
dankzij, de coronacrisis bedroeg het aantal deelnemers
59. Dat is meer dan in de voorgaande jaren.
Zonder uitzondering waren de
deelnemers na afloop onder de indruk van het arrangement waarin
vrijwel alle aspecten van NoordGroningen aan bod komen. De
deelnemers genoten van molens,
borgen, kerken, dorpjes en het
weidse landschap. De verwachtingen werden in vele gevallen overtroffen. Geroemd werden vooral
de gastvrijheid, de afwisseling op
de route en de verrassende ontmoetingen.
Het bestuur van de stichting Ruige
Route Hogeland ziet hiermee bevestigd dat het arrangement een
prachtige manier is om Nederland
kennis te laten maken met de cultuurhistorie van Groningen en de
gastvrijheid van ondernemers,
kunstenaars en inwoners. Immers
dicht bij huis is nog veel te ontdekken. Henk Helmantel uit Westeremden bijvoorbeeld is een van de
meest succesvolle schilders in zijn
genre en men loopt zo het erf van
zijn weem op.

Twee overnachtingen
De volledig verzorgde fietstocht
(inclusief twee overnachtingen, diners, ontbijt en lunches) begint
met koffie en koek en een rondleiding in de Bartholomeuskerk in
Stedum. Daarna loopt de route via
Huizinge naar Uithuizermeeden
en vandaar over Usquert, Zeerijp,
Loppersum en Onderdendam naar
het eindpunt station Bedum.
Centraal staan vier gerenommeerde kunstenaars op het Hogeland.
Naast de al genoemde realistisch
schilder Henk Helmantel zijn dat
schilderes Francine Schrikkema
uit Huizinge, beeldend kunstenaar
Jaap van Meeuwen uit Uithuizermeeden en keramiekbouwer Jan

Mulder uit Onderdendam.
Er staat een ontmoeting met elk
van hen op het programma en uiteraard een bezoek aan hun ate-

lier.
Als extra attractie worden de deelnemers tijdens de lunch op zaterdag in de molen Eva in Usquert
onthaald op een muzikaal optreden van Aalf Aalfs en Hans Frijling met Groningstalige liedjes.

Mp3-speler
Naast een routebeschrijving en
routekaart hebben de deelnemers
de beschikking over een mp3-spe-

ler met muziek, verhalen en informatie over het Hogeland. Het muziekensemble Törf en historicus
Reint Wobbes zijn hierop prominent vertegenwoordigd. De fietsafstanden zijn gemiddeld 30 kilometer per dag.
Na dit succesvolle jaar ziet de
stichting uit naar het volgend jaar.
Het arrangement start weer in mei
en zal lopen tot en met september.

Nederland raakt eenderde
van de melkveebedrijven kwijt
NOORD-GRONINGEN - De komende jaren zal het aantal
melkveebedrijven in Nederland
met 33 procent afnemen, van
16.000 in 2018 tot ongeveer
10.600 in 2030. De totale hoeveelheid geproduceerde melk
zal tot 2024 gelijk blijven en
dan naar 2030 toe licht stijgen.
Dit blijkt uit een basisscenario van
een door Wageningen University
en Research uitgevoerde verkenning van ontwikkelrichtingen voor
de Nederlandse melkveehouderij
voor 2030. Daarin worden vier scenario’s naast elkaar gelegd. De studie werd uitgevoerd in opdracht
van Friesland-Campina.
Het basisscenario gaat uit van vaststaand en ingezet beleid en voortzetting van het gedrag in de melkveesector uit het verleden. Beleid
dat op dit moment nog niet concreet is ingevuld, is niet meegenomen. In het basisscenario wordt er
van uitgegaan dat de melkveehouders de financiële ruimte die er is
gebruiken om te investeren in
groei van het melkveebedrijf. In
dit scenario daalt het aantal melkkoeien de komende tien jaar. De
totale melkproductie neemt wel
toe, met 4 procent, omdat de melkproductie per koe toe blijft nemen
in lijn met de trend van de afgelopen periode. De gemiddelde bedrijfsgrootte van een Nederlandse
melkveehouderij zal in het basisscenario stijgen van 101 naar 139
melkkoeien.
Een deel van de melkveehouders
zal de komende tien jaar stoppen
vanwege leeftijd en het ontbreken
van een opvolger, maar er is ook
een deel van de boeren dat naar
verwachting zal moet stoppen omdat men niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen.
In het basisscenario blijft de melk-

veehouderij binnen het fosfaatplafond en lijken het stikstofplafond
en de afspraken uit het Klimaatakkoord haalbaar te zijn. Op het thema ammoniak lijkt er echter nog
wel een opgave te liggen. Uit het
onderzoek blijkt verder dat schommelingen in bijvoorbeeld de melkprijs of de hoogte van de te betalen rente behoorlijke gevolgen
kunnen hebben voor de te verwachten uitkomsten.
In het onderzoek zijn naast het basisscenario ook drie exploratieve
scenario’s verkend waarbij de
vraag is gesteld: wat zou er gebeuren als...? Deze scenario’s zijn gebaseerd op mogelijke toekomstige
maatschappelijke veranderingen
en hebben als doel te verkennen
welke ontwikkelingsrichtingen de
sector nog meer zou kunnen doormaken het komende decennium.
In het eerste exploratieve scenario
is er meer aandacht vanuit de
markt en de maatschappij voor
een ‘natuur-inclusieve’ melkveehouderij. In het tweede scenario,
‘de vrije markt’, ligt de nadruk op
het produceren van betrouwbaar
en goedkoop voedsel en gelden er
geen aanvullende eisen voor natuur en milieu. In het derde scenario (‘focus op sociale eisen en rendement’) zetten melkveehouders
niet maximaal in op groei, maar
stelt de melkveehouder eisen aan
het inkomen uit het bedrijf en
kijkt men ook naar andere investeringsmogelijkheden binnen en buiten het bedrijf.
In deze drie exploratieve scenario’s is het aantal melkveehouderijen in 2030 verder afgenomen
dan in het basisscenario. Daarnaast leiden deze scenario’s tot gemiddeld grotere bedrijven, die in
het vrije marktscenario gemiddeld
duidelijk groter en intensiever en
in het natuur-inclusieve scenario
gemiddeld extensiever zijn en er

in dat laatste geval dus slechts in
geringe mate wordt ingegrepen in
de natuur. In het scenario waarin
de melkveehouders minder inzetten op groei, neemt de totale melkproductie het meest af.
Een belangrijk resultaat van de
studie is ook dat er een model is
ontwikkeld waarmee het effect
van veranderingen in economie,
beleid en investeringsgedrag op de
structuur van de melkveehouderijsector in samenhang verkend kunnen worden. Met het model kunnen ook nieuwe scenario’s en omstandigheden worden doorgerekend.

Een voormalig winkelpand aan de Kapelstraat in Bedum. Ook
dit gebouw maakt deel uit van de virtuele wandeling. Foto: Noordproof/VVV Het Hogeland Bedum.
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Virtuele wandeling
langs panden Bedum
BEDUM - Langs Amsterdamse
School-panden in Bedum wordt
een virtuele wandeling aangeboden. De Historische Vereniging gemeente Bedum en VVV
Het Hogeland-Bedum hebben
dit mogelijk gemaakt.
Doordat de Dag van de Groninger
Geschiedenis niet doorgaat in verband met de coronacrisis, is er in
de provincie Groningen op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de Groninger geschiedenis. Op verzoek van de Groninger Archieven in Groningen hebben de historische vereniging en
de VVV de handen ineengeslagen
om een wandeling rond een thema

te organiseren. Dat werd een virtuele wandeling langs panden in
de bouwstijl Amsterdamse School.
In 2016 is er een wandelrouteboekje verschenen bij NoordPRoof Bedum. NoordPRoof heeft er nu een
selectie uitgehaald voor een wandeling van ongeveer een uur. Voor
dit doel zijn bij 15 panden en objecten borden geplaatst met een
korte beschrijving. Deze borden,
met foto’s, blijven deze maand
nog voor de objecten staan. De
wandeling is gewoon te lopen,
maar dus ook virtueel. De aangesloten panden zijn te vinden op de
website www.toerismebedum.nl.
Het wandelrouteboekje is bij de
VVV Het Hogeland-Bedum verkrijgbaar.

Eemsrakkers in race voor prijs
HOLWIERDE - Voltigevereniging De Eemsrakkers in Holwierde is genomineerd voor de
Provinciale Vrijwilligersprijs in
de categorie sport.
Groningse vrijwilligersorganisaties
konden zich tot 1 oktober aanmelden voor de twintigste Provinciale
Vrijwilligersprijs. Binnen elk van
de vier categorieën -zorg, leefbaarheid, jeugd en sport- maken organisaties kans op een prijs van drieduizend euro. Tussen 19 en 31 oktober kan iedereen stemmen op
zijn of haar favoriete organisatie.
De winnaars worden op maandag 7
december tijdens de Landelijke

Vrijwilligersdag bekend gemaakt
Voltigevereniging
Eemsrakkers
uit Holwierde is genomineerd in
de categorie Sport. Men geeft voltigelessen aan leden in de leeftijd
van 6 tot 60 jaar. Deze lessen worden volledig gerealiseerd door vrijwilligers die ook de verzorging van
de zes paarden op zich nemen. Op
deze manier houden zij de contributie van de leden zo laag mogelijk. De vereniging bestaat al bijna
50 jaar en word volledig gerund
door vrijwilligers. KOMunity is de
andere genomineerde in deze categroei. KOMunity organiseert wekelijks gratis sportevenementen
en biedt gratis onderwijsbegeleiding aan voor de jeugd. Dit alles

wordt georganiseerd met een
groep van ongeveer 50 vrijwilligers.
De Provinciale Vrijwilligersprijs is
bedoeld om organisaties die op bijzondere manier met vrijwilligers
werken, te belonen en in het zonnetje te zetten. Daarmee willen we
laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor onze samenleving. De prijzen worden dit jaar
voor de twintigste keer uitgereikt.
Per categorie koos de jury twee
vrijwilligersorganisaties die doorgaan naar de finale.
In verband met het coronavirus is
nu nog niet bekend hoe en waar
die uitreiking precies plaats zal
vinden.

Nacht van de Nacht dit
jaar alleen digitaal
Atelierroute aangepast
in verband met corona
NOORD-GRONINGEN - Vanwege allerlei beperkingen met betrekking tot het coronavirus wordt atelierroute Hoge Noorden zondag
1 november aangepast georganiseerd. Open zijn de ateliers van
Marilyn Josiena en Jos Mulders in ’t Zandt. Zij zijn op die dag respectievelijk aan het beeldhouwen en aan het schilderen. Ook open
zijn de ateliers van John van de Rijdt in Kantens en Mary Velthoen in Middelstum. In Onderdendam is de galerie geopend van
Edwin Grissen. Jan Schoffelmeijer in Loppersum is nieuw in de
route. Deze kunstenaar werkt in opdracht. Hij maakt onder meer
portretten, interieurontwerpen, meubilair en beschilderde grafkisten. Zijn atelier is open, terwijl Nanny ter Wiel, eveneens in Loppersum op afspraak via email geopend is (nanny@nannyterwiel.nl). Zij heeft een raamroute, evenals Gerda Onnes in Kantens, Rieneke Gollnau in Onderdendam en Emca Wildeman in Huizinge. De ateliers zijn van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Meer informatie is te vinden op www.atelierroutehogenoorden.jouwweb.nl. De foto toont het schilderij Frambozen
Plukken van Edwin Grissen.

NOORD-GRONINGEN - Naar
aanleiding van de huidige situatie rondom het coronavirus
hebben de Natuur- en Milieufederaties besloten om zaterdag,
tijdens de Nacht van de Nacht,
geen fysieke activiteiten, bijeenkomsten en evenementen in
het donker te organiseren. Er is
wel een digitaal programma.
Vorig jaar werden er meer dan 550
activiteiten in het donker georganiseerd. En dit jaar zouden dat er
zo’n 100 zijn die met de nodige coronamaatregels georganiseerd zouden kunnen worden. Maar gezien
de huidige situatie hebben de Natuur- en Milieufederaties besloten
deze niet noodzakelijke activiteiten een jaar uit te stellen en dit
jaar een avondvullend programma
uit te zenden via Facebook en Youtube. Daarnaast roepen de Natuuren Milieufederaties iedereen op
om de Nacht van de Nacht thuis te
beleven. De oproep luidt: ‘Doof zoveel mogelijk lichten, meld dat
aan op de site en geniet van de

donkere nacht en sterrenhemel’.
Via de livestream op Facebook
brengt de Nacht van de Nacht een
divers programma. Om 19.00 uur
is een lezing sterrenkunde voor
kinderen, door sterrenkundige Jeffry Bout. Om 20.00 uur vindt er
een workshop nachtfotografie
plaats van Johan van der Wielen
en om 21.00 uur start Govert Schilling een masterclass sterrenkunde.
Het programma wordt om 22.00
uur afgesloten met een lezing van
prof. Joke Meijer over de gevolgen
van lichthinder op mens en dier.

Kort regionaal
NOORD-GRONINGEN - De algemene vergadering van de Regio
Groningen van D66 wordt op 21
november online gehouden in verband met de coronarichtlijnen.
Hier worden de kandidaten voor
de vacatures secretaris en algemeen bestuur gepresenteerd. Aan
de orde komen ook de begroting
2021, de goedkeuring van de jaarrekening 2019 en een politiek inhoudelijk gedeelte.

De Eemsrakkers is genomineerd voor Provinciale Vrijwilligersprijs in de categorie Sport.
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MS Fonds zoekt
in Middelstum
collectanten
MIDDELSTUM - De landelijke huis-aan-huiscollecte
van het Nationaal MS Fonds vindt van 16 tot en met
21 november plaats. In Middelstum is men nog hard
op zoek naar collectanten.

Zigeunermuziek in ’t Marnehoes
WEHE-DEN HOORN - De formatie Swing du Nord komt zondag 8 november voor een optreden naar
‘t Marnehoes in Wehe-den Hoorn (aanvang 15.00 uur). Men brengt zigeuner- en gypsy-swingmuziek
uit de jaren veertig en vijftig. Het programma is getiteld Van Parijs naar Budapest. Swing du Nord bestaat uit Willem Woldhuis (viool), Wim de Bos (klarinet en taragato), Don Hofstee (gitaar) en Hans
Lass (contrabas). Als gast treedt Wim Sleeboom (gitaar) op. Reserveren is verplicht en kan via muziekreserveringen@marnehoes.nl of 0595-571395.

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat
er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de
zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor
verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen
hier zo’n 800 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. MS is de
meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten
niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal
MS Fonds. Door de maatregelen heeft men fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor loopt het fonds inkomsten mis. MS staat echter niet
stil. Onderzoek naar MS en de strijd tegen MS moet doorgaan.
,,Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur tijd.
En het is nog leuk ook”, aldus Peter Postma, een van de
contactpersonen in Middelstum.
Meer informatie is te vinden op
www.nationaalmsfonds.nl. Voor Middelstum kan men
zich aanmelden via Peter Postma: pejemsco@gmail.com
of via
Eltje Woldenga: eltjewoldenga@hotmail.com

Corona heeft ook gevolgen voor Loppersum doet
de multifunctionele landbouw mee aan ’De
NOORD-GRONINGEN - De
nieuwe door het kabinet genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
verder te beperken, hebben
ook consequenties voorondernemers in de multifunctionele
landbouw.
Door de strengere maatregelen,
die sinds 14 oktober gelden, worden deze ondernemers genoodzaakt hun activiteiten aan te passen. Vooral ondernemers met
groepsaccomodaties, vergaderlocaties en sport & spel worden geraakt.
Er is een onderscheid gemaakt tussen dag- en verblijfsrecreatie. Dagrecreatie wordt ontmoedigd. Daarnaast dienen alle horecapunten gesloten te zijn.
Verblijfsrecreatie mag, met maximaal 4 personen óf 1 huishouden.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn
hiervan uitgezonderd. Het kabinet
heeft opgeroepen reizen zo veel
mogelijk te beperken.
Veel groepsaccomodaties zien boekingen uit hun agenda verdwijnen.
Ook boekingen voor B&B’s liggen

vrijwel stil. Dat gasten niet zomaar
ergens naartoe kunnen of uit eten
kunnen gaan speelt hierbij een rol.
Daarnaast zijn veel boekingen
voor vakantiehuizen geannuleerd
door de Belgische en Duitse gasten
die normaal in deze periode komen.
Voor vergaderlocaties is een onderscheid gemaakt tussen locaties
met en zonder horecavergunning.
De locaties met horecavergunning
moeten de locatie of het gedeelte
met de horecavergunning sluiten.
De locaties zonder horecavergunning mogen maximaal 30 personen
ontvangen, waarbij 1,5 meter afstand gewaarborgd moet worden
en mensen een vaste zitplaats hebben.
Omdat het kabinet heeft opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken, ontvangen veel vergaderlocaties annuleringen en vrijwel geen
nieuwe boekingen.
Boerderij-educatie
Nederland
heeft geadviseerd alle activiteiten
te staken voor in ieder geval de komende weken. Dit omdat er geen
groepen groter dan 4 personen (inclusief de educatieboer) op een
thuislocatie aanwezig mogen zijn.

De educatieboerderij geldt niet als
doorstroomlocatie (zoals bijvoorbeeld monumenten of musea).
Boerderijwinkels kunnen open
blijven. Er is wel extra aandacht
voor maatregelen, zoals deurbeleid
en mondkapjes. Het advies om een
mondkapje te dragen geldt voor
zowel personeel als klanten. Veel
winkels hebben sinds de start van
de coronacrisis hun omzet zien stijgen, onder andere doordat mensen
de drukte in supermarkten willen
mijden en meer behoefte hebben
aan producten van ‘dichtbij’.
Omdat de horeca moet sluiten en
toerisme terugloopt, lopen winkels
die normaal aan horeca of toerisme leveren inkomsten mis.
Het verlenen van zorg op zorgboerderijen kan door blijven gaan. Een
deel van de cliënten (ongeveer 10
procent) die gebruik maken van
dagbesteding op de zorgboerderij
blijft thuis vanwege verkoudheidsklachten, angst op besmetting,
wachten op testen of omdat het
niet mag van hun woonlocatie. Als
er sprake is van een besmetting
wordt de locatie voor in ieder geval twee weken gesloten.

Nacht van de
Nacht’

LOPPERSUM - De gemeente Loppersum doet ook dit
jaar weer mee met De Nacht van de Nacht, die zaterdagnacht officieel plaatsvindt. Dit landelijke evenement vraagt aandacht voor de natuur, sterren, nachtdieren en de schoonheid van het donkere landschap.
Vanwege de coronamaatregelen organiseert de gemeente dit
jaar een digitale excursie en puzzelopdracht. Deze digitale
activiteit is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 8 van de
basisscholen in de gemeente Loppersum.
Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en milieu): ,,Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om
op een locatie in de gemeente op excursie te gaan in het donker. Maar daar hebben we iets op gevonden. Een natuurgids
neemt ons mee op digitale excursie. Zo krijgt De Nacht van
de Nacht ook dit jaar de aandacht die het verdient. We hopen van harte dat leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen meedoen.”
Een natuurgids van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
neemt de deelnemers aan de hand van video’s mee op digitale excursie. Ze vertelt over vleermuizen, nachtdieren en de
oehoe. Kinderen kunnen de filmpjes bekijken en de puzzel
oplossen. Alle deelnemers maken kans op een mooie prijs.
Onder de goede oplossingen worden vijf hoofdprijzen verloot. Op www.loppersum.nl/nachtvande-nacht is te zien hoe
men mee kan doen.

SNS Fonds Middelstum
schiet te hulp tijdens corona
MIDDELSTUM - Het SNS Fonds
Middelstum heeft besloten eenmalig
lokale verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen tijdens de
coronacrisis.
,,Wij merken dat lokale verenigingen en
stichtingen het moeilijk hebben nu het
sociale leven bijna tot stilstand is gekomen. Om een steuntje in de rug te geven,
kunnen deze lokale verenigingen en
stichtingen de komende weken redelijk
simpel eenmalig 1.000 euro aanvragen bij
ons fonds. Zo hopen wij bij te dragen aan
ons bloeiende verenigingsleven in deze
vreemde tijden’’, aldus voorzitter Geert
Wieringa van het SNS Fonds Middelstum.
Het SNS Fonds Middelstum stelt al ruim
20 jaar financiële middelen beschikbaar
voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter. Het fonds
is erop gericht om de leefbaarheid en de
samenleving van Middelstum, Huizinge,

Toornwerd, Westerwijtwerd, Kantens,
Rottum en Stitswerd te verbeteren. Deze
dorpen vormen het werkgebied van het
fonds.
Lokale verenigingen en stichtingen in deze dorpen die zich herkennen in de doelstellingen van het SNS Fonds Middelstum kunnen via de site www.snsfondsmiddelstum.nl een eenmalige financiële
aanvraag indienen van 1.000 euro. De
aanvraag dient uiterlijk 20 november bij
het fonds binnen te zijn.
Normaal gesproken draagt het fonds niet
bij aan de exploitatie van lokale verenigingen en stichtingen. Deze actie vormt
dus een uitzondering.
Lokale verenigingen en stichtingen kunnen hiernaast uiteraard een beroep op
het fonds blijven doen bij reguliere aanvragen van projecten. Dan gelden de gewone voorwaarden zoals deze op de site
vermeld staan.

Geen koopvaardijdienst
EEMSHAVEN - Vanwege de corona-uitbraak wordt er dit jaar geen koopvaardijdienst in het Zeemanshuis in de Eemshaven gehouden. De doelstelling van de Stichting Koopvaardijpastoraat is om zeelieden ver van huis in het Zeemanshuis een warm
tehuis te bieden en in de gelegenheid te stellen in een andere omgeving iets te drinken, televisie te kijken, een praatje te maken en via internet contact met het thuisfront te onderhouden. Men krijgt jaarlijks 10.000 bezoekers over de vloer.
Net als andere horecagelegenheden heeft het Zeemanshuis vorige week de deuren
moeten sluiten. Men hoopt dat men spoedig weer open mag. De sluiting heeft ook gevolgen voor de koopvaardijdienst, die jaarlijks ruim honderd bezoekers trekt. Die
heeft men afgelast. Dat betekent dat ook de collecte voor de kerstpakketten niet kan
worden gehouden. Men hoopt nu op giften die het mogelijk moeten maken de pakketten te bekostigen. Meer informatie is te vinden op zeemanshuiseemshaven.nl.
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

