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Vanwege corona zonder toeters en bellen

Vandaag in de abonneekrant

Nieuwe brandweerkazerne
in Uithuizen in gebruik
Raad Het Hogeland
niet blij met nieuwe
tegenvaller

e 45,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - De gemeenteraad van Het Hogeland is niet blij met
de financiële tegenvaller van 620.000
euro bij de realisatie van het Boogpleinproject in het centrum van Winsum, maar is wel blij dat het plan na
twintig jaar nu eindelijk kan worden uitgevoerd. Dat bleek tijdens
de gisteravond gehouden raadsvergadering. Het college van burgemeester en wethouders heeft, zoals gemeld, de tegenvaller opgelost
door geld voor een ander project in de dorpskom van Winsum ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

UITHUIZEN - Het Uithuizer
brandweerkorps heeft zaterdag
de nieuwe brandweerkazerne in
gebruik genomen. In verband
met de coronamaatregelen ging
dat zonder toeters en bellen.
De brandweer in Uithuizen was
sinds het begin van de vorige eeuw
gehuisvest bij de voormalige gasfabriek aan de Havenweg, langs het
Boterdiep. Later, de fabriek was inmiddels verdwenen, werd op die locatie een nieuwe kazerne gebouwd.
Uithuizen raakte de brandweer
kwijt toen er een centrale kazerne
werd gebouwd bij Uithuizermeeden. In 1996 werden er nieuwe posten geopend in Usquert en Uithuizermeeden. ,,Eigenlijk voldeden

die vanaf de oplevering al niet aan
de arbo-eisen”, zegt ploegchef
Henk Jansen, die in 1996 lid werd
van de vrijwillige brandweer. ,,Dat
had bijvoorbeeld te maken met het
ontbreken van gescheiden toiletvoorzieningen voor mannen en
vrouwen.”
In 2012 speelde het college van de
toenmalige gemeente Eemsmond
met de gedachte om de brandweerposten van Usquert en Uithuizermeeden weer samen te voegen en
te huisvesten in Uithuizen. Een
jaar later lag er een uitgewerkt
plan op tafel, waar ook de Veiligheidsregio mee akkoord ging. ,,Een
nieuwe brandweerkazerne was
geen overbodige luxe”, zegt Jansen, daarmee verwijzend naar de
arboregels. ,,Daarnaast werd het

Waarderingsprijs gaat naar
Middelstummer Ab Hooyer
LOPPERSUM - Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering van de
gemeenteraad van Loppersum is
maandagavond voor de laatste
keer de Waarderingsprijs uitgereikt. Ab Hooyer uit Middelstum
werd de winnaar. De Waarderingsprijs is door de gemeenteraad in het leven geroepen om
vrijwilligers in de gemeente
Loppersum een pluim te geven.
De prijs is voor één persoon ...

Adorp in het licht

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

SV Bedum spekt kas met
online verkoop oliebollen

steeds moeilijker om mensen te
vinden voor twee korpsen. Nieuwe
mensen zijn overigens ook nu nog
van harte welkom. Verder waren
de verhouding scheef. Als Usquert
tien uitrukken in een periode had,
had Uithuizermeeden er tachtig.”
In afwachting van de bouw van een
nieuwe kazerne werd de gefuseerde blusgroep enkele jaren geleden
ondergebracht in een tijdelijke kazerne aan de Nijverheidsweg in
Uithuizen. Juli vorig jaar werd het
startsein gegeven voor de bouw
van een nieuwe kazerne aan de Industrieweg, aan de voorkant van
kringloopwinkel GoudGoed. Het
nieuwe onderkomen van de brandweer is aardbevingsbestendig,
duurzaam en gasloos. Er is ruimte
voor drie brandweervoertuigen en
men beschikt onder andere over instructieruimtes.
Volgens Henk Jansen is het de bedoeling om, zodra de coronamaatregelen het toestaan, de nieuwe kazerne alsnog feestelijk te openen.

De Uithuizer blusgroep is blij met het nieuwe onderkomen. Vanaf links Jos Tuntelder, Freddy Perdok, Bert Bulthuis, Dick Dijk en
Pieter Luchtenberg.



ADORP - De actie Adorp in het
Licht is zaterdag van start gegaan.
Het gaat om een activiteit van de
Vereniging van Volksvermaken en
Dorpsbelangen. Zij verzoeken de
dorpsbewoners om Adorp tot en
met 31 december in het licht te zetten met versieringen. In de kerstweek gaat een jury op pad door
het dorp om de versieringen te beoordelen. Voor de mooiste drie
worden kerstpakketten beschikbaar gesteld.

Raad akkoord met
woningbouwplan Adorp
ADORP - Op het voormalige
voetbalveld van Adorp worden
zestien tot achttien woningen
gebouwd. De gemeenteraad van
Het Hogeland heeft hier vorige
week groen licht voor gegeven.
Woningbouwplan ’t Stee komt uit
de koker van dorpsbelangen. Op
die manier wil men nieuwkomers
en jonge gezinnen de ruimte en
mogelijkheid geven zich te vestigen in Adorp. Omdat woningbouw
op die locatie niet past binnen het
bestemmingsplan, werd de gemeenteraad vorige week gevraagd
de realisatie van het plan mogelijk
te maken. Politiek Het Hogeland

ging unaniem akkoord.
GemeenteBelanger Kick Mulder
stelde tevreden vast dat onder andere met dit woningbouwplan
wordt ingespeeld op de woningnood in de stad Groningen. Wonen
op Het Hogeland is volgens de Bedumer een betaalbaar alternatief.
,,We moeten niet alleen in grote
kernen bouwen, maar ook juist in
de kleinere dorpen. Dit plan maakt
het mogelijk dat nieuwkomers en
jonge gezinnen zich in Adorp kunnen vestigen”, aldus Mulder.
Het is de bedoeling dat de locatie
voor de zomer van 2021 bouwrijp
wordt gemaakt. Ook wil de gemeente voor de zomer starten met
de kaveluitgifte.

BEDUM - Voetbalclub SV Bedum houdt vol, maar het coronavirus heeft ook voor deze club financiële gevolgen. De kantine,
normaal op zaterdagavonden
een grote bron van inkomsten, is
al maanden treurig leeg. Het rad
van avontuur (een loterij) gaat
niet door, programmaboekjes
zijn weggevallen en langs de
deuren gaan met mandarijnen kan niet. En dat terwijl alle ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Plannen voor aanpak
Oosterstraat Warffum rond
WARFFUM - Inwoners van Warffum hebben, zoals afgelopen zomer
gemeld, gewerkt aan de herinrichting van de Oosterstraat in hun
dorp. Presentatie van de plannen liet door corona op zich wachten,
maar nu kan er tot 8 januari op gereageerd worden. Warffumers
hebben aangegeven dat er zorgen zijn over de situatie in de Oosterstraat. Dit gaat onder andere over snelheid, gevaarlijke situaties ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Klaas Wiltjer versloeg
de allergrootsten
MIDDELSTUM - De verhalen rond de 87-jarige Klaas Wiltjer zijn legio. Want de geboren en getogen
Middelstummer was als wielrenner een fenomeen door niet alleen grote amateurkoersen te
winnen, maar ook omdat hij met
regelmaat de toppers van toen
de baas was. Klaas Wiltjer werd
in 1933 in Middelstum geboren
en deed, samen met zijn vriend
Piet Kruger, rond zijn ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Het diamanten echtpaar Arend en Janneke Scholtens-Bos.

Diamant in Uithuizermeeden
UITHUIZERMEEDEN - Arend
en Janneke Scholtens-Bos uit
Uithuizermeeden hebben gisteren een mooie mijlpaal bereikt:
het echtpaar is zestig jaar getrouwd.
Arend Scholtens is een geboren en
getogen Meijster. Zijn vrouw
kwam ter wereld in Roodeschool.

Janneke Scholtens-Bos was als
kokkin werkzaam in woonzorgcentrum De Mieden in Uithuizermeeden. Thuis profiteerde het gezin uiteraard ook van de kookkunsten
van mevrouw Scholtens. ,,Dat is
mij ook wel aan te zien”, lacht
haar man. De Meijster zelf was
werkzaam in de landbouw, transportsector, voor Rijkswaterstaat
en voor de gemeente. ,,Als

chauffeur in de buitendienst”, zegt
Scholtens. Het besturen van voertuigen doet hij nog altijd graag.
,,Autorijden is een hobby van me.
Dat kan in deze coronatijd gelukkig nog.” Verder mag hij graag lezen, terwijl mevrouw Scholtens
gek is op puzzelen.
De twee hebben vier kinderen en
zeven kleinkinderen gekregen.
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Aanleg glasvezelkabel
vordert in Garnwerd
GARNWERD - De aanleg van
glasvezelkabel in Garnwerd is
behoorlijk gevorderd. Het
graafwerk is inmiddels gereed,
maar er moet nog wel een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd.
Zo is het straatwerk nog niet naar
behoren uitgevoerd en moet het
vele zand, dat nog op het straatwerk ligt, worden weggeveegd en
opgeruimd. Als alles volgens plan
verloopt, zal dit karwei nog voor de
kerstdagen worden uitgevoerd.
Inmiddels is men ook begonnen
om de aangevraagde huisaansluitingen te realiseren. Volgens planning zal dat rond 15 januari zijn ge-

Ondanks dat er als gevolg van de
coronamaatregelen tot dusverre
maar weinig wedstrijden zijn gespeeld, was in deze korte en bijna
onwerkelijke periode volgens het
bestuur van Loppersum wel duidelijk dat de samenwerking tussen
trainer en club een positieve uitwerking heeft op zowel club, spelers, technische staf als de trainer
zelf. Secretaris Koos Knoop is dan
ook content met de contractverlenging van de hoofdtrainer die bezig

PIETERBUREN - De groenteboer en de visboer stallen zondag voor de laatste keer dit jaar
hun waren uit in Pieterburen.
Ze maken daar een klein feestje
van. Zo heeft de visboer diverse
soorten zalm die gratis te proeven zijn. Groenteboer Goudgewas neemt heel veel spullen
voor de kerstdis mee. Naast
groente en fruit, zoals bloemkolen van de eigen tuin, gaat het
onder meer om vers geoogste
walnoten en blauwe bessen.
Daarnaast zijn er veel meloenen
die voor een zacht prijsje worden aangeboden. Ook zullen er
producten en aanbiedingen van
Bakker Olinga en slagerij Koning uitgestald worden op de
markt. Klanten zijn tussen 11.00
en 16.00 uur welkom.

realiseerd. Zoals de zaken er nu
voor staan, zullen de Garnwerders
na de maand januari gebruik kunnen maken van het net. Voordat
dit kan worden gerealiseerd, kunnen er in een aantal straten lasgaten worden gemaakt om de glasvezels te verbinden. Omdat men bij
het lassen geen vocht en stof kan
gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van lastenten. Bij dit laswerk gaat het om precisiewerk.
Een glasvezel, waar door middel
van een lichtbundel data doorheen
worden getransporteerd, is dunner
dan een haar.
Achter de bushalte is een grote
tent geplaatst. Hierin zit een kast,
waar de voedingen en alle huisaansluitingen samenkomen.

David van der Kam
langer bij SC Loppersum
LOPPERSUM - SC Loppersum
en hoofdtrainer David van der
Kam hebben de onderlinge samenwerking met een seizoen
verlengd. De Bedumer is bezig
aan zijn eerste seizoen in Lopster dienst.

Laatste markt
van dit jaar in
Pieterburen

is aan zijn eerste seizoen bij SC
Loppersum: ,,David is een rustige,
verstandige trainer die weet waar
hij over praat. De spelersgroep is
erg tevreden over hem en dat is de
belangrijkste maatstaf. Ook als bestuur hebben we alle vertrouwen
in David en we hopen dat er iets
moois kan groeien.”
David van der Kam was de voorbije seizoenen hoofdtrainer van
Achilles 1894 uit Assen. Onder zijn
leiding klommen de zaterdagvoetballers op van de vijfde naar de
derde klasse. Daarvoor was hij als
assistent werkzaam bij eerst CVVB
en later SV Bedum.

Gebakkraam doneert
aan voedselbank
ZANDEWEER/WINSUM - De Hollandse Gebakkraam van de heer
en mevrouw Velthuis uit Zandeweer heeft, net als voorgaande jaren, duizend oliebollen geschonken aan voedselbank Het Hogeland
in Winsum. Dinsdag werd bij de kraam op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden een zak oliebollen overhandigd aan Alrich Nienhuis van de voedselbank (zie foto). De Hollandse Gebakkraam is iedere dag geopend van 11.00 tot 18.00 uur. Op de laatste
dag van het jaar is de kraam open van 08.00 tot 17.00 uur.

Couveuses voor De Brug
UITHUIZERMEEDEN - De in Uithuizermeeden gevestigde Stichting De Brug heeft twee couveuses gedoneerd gekregen van het Amsterdam UMC. Deze couveuses zijn bestemd voor een ziekenhuis in
Noord-Albanië, waar stichting De Brug werkzaam is. Daar is een schrijnend tekort aan goede medische middelen. De couveuses worden in Uithuizermeeden gereed gemaakt voor transport naar NoordAlbanië. De couveuses werden overhandigd door Erwin Heesemans (links op de foto) en Frits van Balen van het Amsterdam UMC. Alex Janssen van stichting De Brug (rechts op de foto) nam de couveuses in ontvangst. Het transport is beschikbaar gesteld door Jezelfverhuizen.nl. Meer informatie over
stichting De Brug International is te vinden op www.debruginternationaal.nl.

Regio Groningen-Assen gaat, met
felicitaties van Rutte, langer door
NOORD-GRONINGEN - De samenwerking binnen Regio Groningen-Assen (RGA) is met vijf
jaar verlengd. Het leverde felicitaties op van minister-president Mark Rutte. Het samenwerkingsverband in Groningen
en Drenthe bestaat uit zeven
gemeenten (waaronder Het
Hogeland) en twee provincies.
De gemeenten en provincies gaan
de komende jaren gezamenlijk de
Toekomstagenda Kwaliteitssprong
voor de regio uitvoeren. Dat is vorige week in de Stuurgroepvergadering bekrachtigd met de ondertekening van het nieuwe convenant. De RGA-bestuurders werden
hiermee met een videoboodschap
van premier Mark Rutte gefeliciteerd. ,,Al bijna 25 jaar werkt u in
de Regio Groningen-Assen op een
geweldige manier samen”, begon
Rutte. ,,U laat zien dat besturen
ook betekent over je eigen grenzen
heen kijken, de regionale samenwerking zoeken en daarmee meer
bereiken voor de inwoners van de
regio. Door deze samenwerking
staat u sterker en bent u een stevige gesprekspartner voor het Rijk”,
aldus Rutte. De Groninger gedeputeerde Mirjam Wulfse, voorzitter
van de Stuurgroep van de RGA,
was aangenaam verrast door deze
felicitatie. ,,We werken hier in de
regio Groningen-Assen al bijna 25
jaar in goede harmonie samen. We
zijn er trots op dat onze regio hét
economisch centrum van NoordNederland is, met alle voorzieningen die daarbij horen. Onze inzet
is erop gericht om die positie te
blijven versterken. Het is fijn dat
dat ook in Den Haag wordt gezien

en gewaardeerd.”
De samenwerking binnen de RGA
begon in 1996 onder de naam Regiovisie 2030. In het verleden waren Bedum en Winsum lid van het
samenwerkingsverband. Na de
herindeling heeft Het Hogeland
het lidmaatschap overgenomen.
De samenwerking wordt elke vijf
jaar tegen het licht gehouden en
geactualiseerd. Vorig jaar is de
RGA hiervoor in gesprek gegaan
met alle deelnemende gemeenten
en provincies en er vonden bijeenkomsten plaats met raads- en Statenleden. De Toekomstagenda
Kwaliteitssprong voor de regio is
het uiteindelijke resultaat. Het afgelopen jaar hebben alle raden en
Staten de Toekomstagenda besproken en ermee ingestemd.
De meerwaarde voor de regio zit
volgens hen in onder andere de
verbetering van de regionale infrastructuur, onderlinge afstemming van de woningbouwopgave
en de gezamenlijke ontwikkeling
van economisch beleid. Veel waardering was er voor de resultaten
op het gebied van mobiliteit (doorfietsroutes, aanleg P+R’s, netwerk
hoogwaardig OV). Ook de ontmoetings- en netwerkfunctie tijdens
vergaderingen en themabijeenkomsten werd op prijs gesteld. In
de evaluatie kwam de wens naar
voren om ook het thema ruimtelijke kwaliteit in RGA-verband op te
pakken. Aan alle wensen, adviezen en ideeën is zoveel mogelijk
gehoor gegeven in de Toekomstagenda. Binnen het nieuwe thema
ruimtelijke kwaliteit zal veel aandacht uitgaan naar de uitvoering
van Groeningen, een bijzonder natuurgebied op de laagveengordel
die van west tot oost door de regio

Groningen-Assen loopt. Daarnaast
wil de RGA de komende jaren een
regionale kennisbank opzetten en
één Regiomonitor ontwikkelen, in
samenwerking met het CBS/Urban
Data Center. Op die manier kunnen de ontwikkelingen op het gebied van de RGA-thema’s economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit goed worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstafels van de RGA.

Lichtjes voor
Garnwerders
GARNWERD - Dorpsvereniging
Garnwerd e.o. heeft inwoners
van Garnwerd verrast met een
cadeautje. In een fraai, aan huis
gebracht, pakje vonden Garnwerders een stervormige kandelaar van glas met een kaarsje.
Het was een lichtje van de
Dorpsvereniging in deze donkere dagen. Het is niet voor het
eerst dat de Dorpsvereniging de
Garnwerders verrast. Tijdens de
vorige lockdown kregen de inwoners als opkikkertje een fraai
boeket tulpen.

Provincie verruimt
subsidie voor
coronamaatregelen
NOORD-GRONINGEN - De tegemoetkoming van de provincie voor
aanpassingen aan de anderhalvemetereconomie wordt verlengd tot
1 juli. Ook kunnen voortaan alle
bedrijven en organisaties met minder dan vijftig werknemers subsidie aanvragen. Bovendien is het
mogelijk een tweede aanvraag in
te dienen voor nieuw gemaakte
kosten. Gedeputeerde Staten verlengen de subsidie omdat er nog 1
miljoen in de pot zit en de coronapandemie nog niet voorbij is.
Door de verruiming kunnen bedrijven die nu nog worden uitgesloten
subsidie aanvragen, zoals supermarkten, bouwmarkten en productiebedrijven. Ook scholen, gezondheidscentra en fysiotherapeuten
kunnen kosten vergoed krijgen
voor aanpassing van bijvoorbeeld
het schoolplein en de behandelkamer. In aanmerking komen kosten
voor onder andere desinfectiepalen, een online betaalsysteem of
spatschermen. Ook geldt de subsidie voor het inhuren van bijvoorbeeld een architect of aannemer
voor aanpassing van de inrichting.
Met de anderhalvemeterregeling
kunnen organisaties de helft van
de gemaakte kosten vergoed krijgen. De subsidie bedraagt minimaal 500 en maximaal 2.500 euro.
Dat betekent dat de investering in
de coronamaatregelen minimaal
1.000 euro moet bedragen. Dit bedrag is niet gewijzigd.

Jaap Danhof
jaar langer bij
De Heracliden
UITHUIZERMEEDEN - Voetbalvereniging SV De Heracliden uit
Uithuizermeeden heeft het contract met trainer Jaap Danhof met
een jaar verlengd. De Lopster
keerde begin dit seizoen terug op
het oude nest en ondanks het feit
dat er slechts vier competitiewedstrijden konden worden gespeeld
vanwege de coronacrisis, is de club
‘zeer content’ met de trainer. Gezien het feit dat het wederzijds is,
was de contractverlenging snel geregeld.

Concert Rocking
Good Folk verplaatst
WINSUM - Het voor zondag in De
Hoogte in Winsum geplande concert door Celtann en Annemarie
de Bie gaat in verband met de coronamaatregelen niet door. Het
concert wordt niet definitief afgelast, maar verplaatst naar een nog
later te bepalen datum.

Maaltijdclub ’Kom erbij’
brengt kerstpakketten rond
UITHUIZEN - Maaltijdclub ‘Kom erbij’ heeft in de afgelopen zes
jaar rond de Kerst en de paasdagen een maaltijd georganiseerd
voor inwoners van Uithuizen en omgeving, die de feestdagen voornamelijk alleen doorbrengen. Vanwege de coronamaatregelen kan
dit niet doorgaan. Juist voor deze groep ‘alleengaanden’ kunnen de
feestdagen zwaar vallen. Om hen te laten weten dat ze niet zijn
vergeten, kan de maaltijdclub, dankzij de steun van Jumbo Uithuizen, de vaste gasten een kerstpakket aanbieden. Maar liefst 87
gasten hebben het pakket inmiddels mogen ontvangen. De maaltijdclub hoopt volgend jaar weer onder de gebruikelijke gezellige
omstandigheden de maaltijden te kunnen verzorgen.
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Te koop aangeboden

CF Moto 450 Agri quad, de
ideale quad voor op de
boerderij, 4 WD met lier en
bagagerekken.
Dick Norg Smederij en
Tuintechniek “oet Bavvelt”
0595-422402

Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en Irene. Uien, wortelen,
rode -, groene -, witte 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

Te koop aangeboden
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Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Hobbykwekerij De
Streekhof Den Andel
Nog volop groenten,
fruit en aardappelen te
koop van 8.30-12.00 uur
op do., vrij. en zat.
Tel: 06-12065989.
A.S. computerservice

Zaterdag 19 december
BULB drive
Kruize Bloembollen
08:30 tot 16:00 uur.
GEHEEL CORONA PROEF
Te koop:
Bloembollenmanden €20,12 eieren €1,50
Hutspotpakket:
10 kg Bildstar + 1 kg uien +
1 kg wortelen €5,Frieslander 5 halen,
4 betalen, €20,Tevens andere producten
te koop
Kruize Bloembollen
Hoofdstraat 264
te Uithuizermeeden
06-53169093

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

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

Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze
in smartphones.
Nieuwe abonnementen
en verlenging.
Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl
0595-444400
Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503

Weekend aanbiedingen:
Stihl HS 45 motorheggenschaar €269,00
Stihl BG 56 motorbladblazer €289,00
Stihl BGE 71 electr bladblazer €99,00
Stihl SE 62 alleszuiger
€119,00
Stihl HLE135L tuinafval
hakselaar €349,00
Stihl SG 51 rugsproeier
€89,00
Dick Norg Smederij en
Tuintechniek “oet Bavvelt”
0595-422402
De Luingahof Bierum
Zongerijpt fruit, aardappelen, bio-vlees, boerenkaas. AANBIEDING: bij
2 zakken fruit: stoofperen €1,00. Kerst- en
cadeaupakketten.
Openingstijden: di t/m
do 13-18 uur, vrij 9-18
uur, zat 9-17 uur.
Borgsingel 9, Bierum,
0596-591859.
www.luingahof.nl
Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail sturen naar:
rubriekjes_oc@noordpers.nl

- Reparatie en onderhoud
-Programmeren/Installeren
- Internet problemen/
Inbouw/Aanleggen van
Draadloos
- 2e hands PC/laptop
-Internet, Virusverwijdering,
etc..
Dr. R. Rijkensstraat 24
9989 CD Warffum
Tel: 06-39853968
Email:
as.computerservice@
outlook.com
Gebruikte Jonsered/ Husqvarna FR2216 FA2/ 4WD
frontmaaier met 112 cm
maaidek.
Gebruikte Jonsered/ Husqvarna FR2215 met 95 cm
maaidek.
Gebruikte Castel Garden
XM140HD frontmaaier met
85 cm maaidek.
Demo model Castel
Garden XK160HD frontmaaier met 95 maaidek.
Zie voor informatie onze
marktplaats advertenties of
bel ons voor informatie
Dick Norg Smederij en
Tuintechniek “oet Bavvelt”
0595-422402

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

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

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

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

Tuinieren

Computers

Diversen

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

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

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.

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

Pieterburen
Tel: 0595-528576
www.poelma-computers.nl
OC: regionaal de beste.

Uw overschot aan boeken is van harte welkom
bij Maud van der Woude.
050-527 26 34

Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail sturen naar:
rubriekjes_oc@noordpers.nl

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

Adverteren doet verkopen
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Uithuizer bezorgd over
toekomst van de haas

Fröling nieuwe directeur
Libau en Monumentenwacht
NOORD-GRONINGEN - Dorien
Fröling volgt Theo Hoek op als
directeur-bestuurder van Stichting Libau en Stichting Monumentenwacht Groningen. Ze
start op 1 januari met haar
nieuwe baan.
Fröling (Groningen, 1967) is nu
nog directeur van ADC ArcheoProjecten in Amersfoort. Ze studeerde
geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is sinds

Dorien Fröling.

2006 mede-eigenaar en directeur
van ADC ArcheoProjecten. In deze
organisatie, die oorspronkelijk onderdeel was van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (nu Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), geeft zij samen
met een mede-directeur leiding
aan een groot aantal professionals,
onder andere op het vlak van archeologie en erfgoedadvies.
Naast haar huidige werk is Fröling
onder meer voorzitter van de Raad
van Toezicht van Batavialand in
Lelystad, vice-voorzitter van de
Raad van Toezicht Landschap Erfgoed Utrecht en bestuurslid van
Dudok Architectuurcentrum in
Hilversum. Fröling heeft brede ervaring op verschillende terreinen
en grote belangstelling voor de integrale uitdagingen waar Libau en
Monumentenwacht
Groningen
voor staan. Op termijn zal zij zich
in het werkgebied van Libau en
Monumentenwacht Groningen vestigen.
Theo Hoek heeft al enige tijd geleden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij heeft tien jaar gewerkt bij Libau en Monumentenwacht Groningen. In deze periode
heeft hij de advisering over welstands- en monumentenaspecten,
waar Libau groot mee geworden
was en veel expertise in had en
heeft, uitgebreid met advisering
over stedenbouwkundige en landschappelijke vraagstukken. Libau
zet zich nu in voor behoud en doorontwikkeling van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit van bebouwing,
dorp, stad en land.

Actie Waardig ouder
worden in Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - De
ChristenUnie Het Hogeland wil
met de landelijke actie Waardig ouder worden ook lokaal
aan de slag. Hierbij denkt met
concreet aan meer woningen
voor ouderen en een dementievriendelijk beleid in de gemeente.
Waardig ouder worden betekent
volgens de ChristenUnie niet alleen goede zorg en liefdevolle aandacht, maar ook goede en geschikte huisvesting. De medewerkers in
de zorg zijn degenen die veel aandacht geven aan de ouderen in het
verzorgingstehuis.
Om het niet alleen bij woorden te

laten zijn zaterdag de medewerkers van De Mieden in Uithuizermeeden en Viskenij in Baflo in het
zonnetje gezet. Er was taart voor
alle medewerkers, aangeboden
door de lokale ChristenUnie-fractie. ,,Een samenleving waar onze
ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Dat is het ideaal van
de ChristenUnie”, aldus de partij.
Daarom deed de fractie ook mee
aan het landelijke manifest en
daarmee laten zien dat ouderen
meetellen in de samenleving.
Zaterdag waren raadslid Nannet
Gijzen en de fractieondersteuners
Jaap Tempel en Bert Rozema hiervoor op stap om geheel coronaproof de taarten af te leveren.

Kerstnachtdienst in Loppersum
LOPPERSUM - De kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken in de
regio Loppersum: hervormde gemeente Maarland, gereformeerde
kerk ’t Zandt-Godlinze en de gereformeerde Vredekerk Loppersum
begint op donderdag 24 december om 21.00 uur in de Vredekerk in
Loppersum. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om kerkgangers toe te laten maar zal de dienst integraal worden uitgezonden
via YouTube. De uitzending is te vinden door op YouTube te zoeken
op Vredekerk Loppersum. Het thema van de dienst is Hoop in bange
tijden. De voorganger in deze dienst is dominee Marco Roepers. De organist is Ab Gramsbergen. De zang wordt verzorgd door een viertal
zangers en zangeressen. Ook zullen verschillende mensen een eigen
inbreng hebben.

‘T LAGE VAN DE WEG - Kor
Groenewoud uit ‘t Lage van de
Weg maakt zich zorgen over de
haas. Dit jaar is de haas met
nog een aantal andere diersoorten op de rode lijst geplaatst.
Deze lijst bevat een reeks dieren die uit ons land dreigen te
verdwijnen. Ingedeeld volgens
een bepaalde status, variërend
van ‘verdwenen’ tot ‘gevoelige’
soorten. Had de haas volgens
deze lijst in 2006 nog de status
van ‘niet bedreigd’, nu valt hij
onder ‘gevoelig’.
,,Een zorgelijke achteruitgang”, aldus Groenwoud. ,,Veel dieren op
deze lijst worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat geldt gelukkig
nog niet voor de haas. Deze behoort tot een beschermde inheemse diersoort, maar wordt in de Wet
natuurbescherming wel aangewe-

Collage van de uit afval gemaakte meubels.

Meubels uit scheepsafval
sieren kantoor Google
EEMSHAVEN - Meubels die gemaakt zijn van scheepsafval sieren sinds kort het kantoor van Google in de Eemshaven.
Dit jaar is er in de Eemshaven en
de haven van Delfzijl een samenwerking ontstaan op het gebied
van duurzaam hergebruik van afvalplastic. De wereldwijd opererende partijen Bek & Verburg, Impact Recycling en Dunia Design
hebben samen met Groningen
Seaports de handen ineen geslagen om van afvalplastic stijlvolle
meubels te maken.
Iedere partij vervult daarin zijn eigen rol. De logistieke speler Bek &
Verburg zamelt, in samenwerking
met Groningen Seaports, in de beide havens het afval in. Impact Recycling verwerkt dit tot 98 procent
puur granulaat, dat geschikt is
voor
consumentenproducten.
Start-up Dunia Design maakt hieruit vervolgens stijlvolle designmeubels. De reststromen van deze
plastics zet Impact Recycling om in
duurzame bouwmaterialen.
De partijen zien het circulaire cluster van de Eemshaven en Delfzijl
als belangrijk schakelpunt en nevenvestiging voor hun bedrijvigheid. Hun missie is lokaal geproduceerde meubels van lokaal afval
met zoveel mogelijk hergebruikt
plastic uit de Groninger zeehavens
en Werelderfgoed Waddenzee te
maken.
Google is de eerste exclusieve afnemer van de uit havenafvalplastic uit de Eemshaven vervaardigde
meubels. De meubels van lokale
afvalplastics passen feilloos bij het
duurzame beleid dat de internetgigant nastreeft. Het bedrijf ziet een
goede match tussen de ambities
van het project en zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Boven-

Bibliotheken gesloten: afhalen
en inleveren wél mogelijk
NOORD-GRONINGEN - Als gevolg van de volledige lockdown
hebben alle bibliotheken van
Biblionet Groningen hun deuren gesloten. Deze maatregel
geldt tot en met 19 januari. Afhalen en inleveren van boeken
is wel mogelijk.
,,Juist in deze tijd is het fijn als je
kunt opgaan in andere verhalen.
Daarom hebben we de afhaalservice”, zegt bestuurder Rachel van
den Hoogen van Biblionet Gronin-

gen. ,,Leden kunnen via hun account een reservering plaatsen en
ontvangen een mailtje over wanneer ze kunnen langskomen. Uiteraard zorgen we ervoor dat het afhalen coronaproof verloopt.”
Speciaal voor kwetsbare bibliotheekleden die tot de corona-risicogroep behoren, biedt Biblionet
Groningen de mogelijkheid om
boeken thuis te laten bezorgen.
Daarvoor kan gebeld worden met
de klantenservice van Biblionet
Groningen.

Afhalen en inleveren van boeken is wel mogelijk.

,,Online is de bieb er altijd”, benadrukt Van den Hoogen. Bibliotheekleden kunnen e-books, luisterboeken en online tijdschriften
lezen. ,,Maar ook voor niet-leden is
er online genoeg te beleven. Onze
agenda staat vol met activiteiten
voor alle leeftijden. Zoals de BiebLab Live kerstspecial, livestreams
van boekenclub Boekeloere, de
Nieuwjaarsquiz en meer. Op de
website van Biblionet Groningen
vind je het volledige online-aanbod. Zo kan iedereen blijven ontmoeten, leren en ontdekken.”

dien past het goed bij het beleid
van Google om een positieve bijdrage te leveren aan de regio
waarin zij gevestigd is. De meubels
staan in de kantoren van Google’s
datacentercomplex in de Eemsha-

ven. De ramp met containerschip
MSC Zoë in Werelderfgoed Waddenzee was voor Groningen Seaports een belangrijke reden om
projecten gericht op vermindering
van plastics in zee te stimuleren en
verder te faciliteren. De verwerking van afvalplastics is een van de
speerpunten van het havenbedrijf.
Volgend jaar zal het consortium
worden uitgebreid met start-up

Noria, die haar innovatieve machines om plastic soep uit het water te
halen, gaat testen in de haven van
Delfzijl. Deze plastics zullen ook
worden verwerkt in de productielijn van de projectpartners. De
partijen verwachten komende jaren honderden circulaire meubels
in de markt te gaan zetten en hiermee een bijdrage te leveren aan
een circulaire wereld.

RWE en Equinor doen mee
aan waterstofplan NortH2
EEMSHAVEN - In navolging
van de lancering van het
NortH2-project in februari hebben Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland twee
nieuwe internationale partners,
te weten RWE en Equinor, verwelkomd. Plannen voor de productie van groene waterstof in
Noord-Groningen komen op deze manier weer een stap dichterbij. De plannen kunnen vele
honderden banen opleveren.
De partijen zullen bijdragen aan
de internationale ambitie om
grensoverschrijdend groene waterstof te gaan leveren. Het consortium wil een leidende positie nemen
in het versnellen en opschalen van
de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.
NortH2 wil zo een grote rol spelen
in het bereiken van de gestelde
Europese, Nederlandse en Duitse
klimaatdoelen en de ontwikkeling
van een internationale waterstofmarkt versnellen.
Het project wil dit bereiken door
middel van grootschalige productie, opslag en transport van groene
waterstof naar industriële sectoren
die moeilijk of niet kunnen elektrificeren. Hierbij brengt elke partner eigen expertise mee voor de
verschillende onderdelen in deze
waardeketen. Nieuwe windparken

Miljoenen van
oud-student
voor de RUG
GRONINGEN - Een oud-student
heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tientallen miljoenen euro’s geschonken.
Eind oktober is als onderdeel
van deze schenking aan het Ubbo Emmius Fonds een bedrag
uitgekeerd van 35 miljoen euro.
De verwachting is dat in de nabije toekomst nog meer gelden
worden ontvangen. Het is momenteel nog niet bekend wat de
uiteindelijke omvang van de
schenking zal zijn, aangezien dit
afhankelijk is van het rendement van het vermogen waaruit
de schenking is gedaan. De donateur heeft gevraagd anoniem
te blijven. De RUG en het Ubbo
Emmius Fonds respecteren die
wens.
Het geld moet volgens de voorwaarden bij de schenking ten
goede komen aan wetenschappelijk onderzoek van de RUG.
Collegevoorzitter prof. dr. Jouke
de Vries is blij met het geld.
,,Het is in onze historie niet eerder voorgekomen dat een alumnus zo’n enorm bedrag heeft nagelaten ten gunste van wetenschappelijk onderzoek. Het
biedt ons de kans om substantieel te investeren in fundamenteel en toegepast onderzoek.
Daarnaast kunnen we jonge,
ambitieuze academici de kans
geven om hun wetenschappelijke carrière verder vorm te geven.”

op zee wekken de groene stroom
op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien van 1 GW in
2027, naar 4 GW tegen 2030, tot
meer dan 10 GW in 2040.
Deze windparken komen naast de
al geplande windparken voor de
groene elektriciteitsvoorziening.
Ze zullen direct gekoppeld worden
aan de waterstoffabriek en alle
stroom wordt gebruikt voor de productie van groene waterstof. Hiermee beoogt het consortium in 2040
1 miljoen ton groene waterstof per
jaar te produceren. Dat scheelt
dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10
megaton CO2 per jaar.
Het consortium heeft de afgelopen
maanden gewerkt aan de eerste fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode tot 2030. De
studie concludeert dat de geïntegreerde aanpak van NortH2 tot
een reductie van twintig procent
van de maatschappelijke kosten
kan leiden in vergelijking met een
kleinschaligere aanpak.
Doordat het consortium de hele
keten grootschalig wil bouwen van windparken op zee, productie,
opslag, distributie tot uiteindelijk
het gebruik van de groene waterstof- kan deze kostenverlaging worden bereikt.
Zo wordt groene waterstof in bijvoorbeeld de industrie, een economisch interessante optie voor verduurzaming vergeleken met alternatieven.
Bovendien zijn er met het project
volgens een recente studie van
Rijksuniversiteit Groningen in de

provincie Groningen tussen de 700
en 1200 structurele banen gemoeid en een veelvoud hiervan tijdens de bouwfase. De tweede fase
van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode na 2030 is inmiddels gestart.

Erg blij
,,We zijn erg blij met het toetreden
van RWE en Equinor tot het consortium van NortH2. Deze uitbreiding van het consortium sluit aan
bij de internationale ambities van
het project. Europese samenwerking is daarbij vanzelfsprekend
plus noodzakelijk om uiteindelijk
de klimaatdoelen te halen en de
energietransitie te versnellen.
Daarnaast zijn RWE en Equinor
geen onbekenden in de Eemshaven en Noord-Nederland, en kunnen we van elkaars kennis en kunde gebruikmaken om het grootste
groene waterstofproject van Europa verder te ontwikkelen”, aldus
Cas König, CEO van Groningen
Seaports.
Het consortium is onder meer afhankelijk van vergunningen van
overheden, het aanwijzen van
plaatsen voor nieuwe windparken
in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en),
interesse van afnemers en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. De partners van
NortH2 verwachten dat de initiële
projectfases mogelijk Europese en
nationale subsidies nodig hebben
die beschikbaar zijn voor verduurzaming van energie.

zen als wild en dat betekent dat
een jachthouder in een bepaalde
periode de haas mag bejagen.”
De Zoogdiervereniging, die de Rode lijst heeft samengesteld en aangeboden aan het ministerie van
LNV, noemt de achteruitgang met
name op het boerenland ‘zeer alarmerend’. De aantallen konijnen en
hazen zijn sinds 1950 met 60 tot 70
procent geslonken. Dat is een dramatische achteruitgang.
Kritiek op de publicatie van deze
lijst werd direct geleverd door de
Nederlandse
Jagersvereniging:
‘Haas en konijn redden zich goed
in landelijk gebied’.
,,Deze bagatelliserende houding
heb ik eerder gezien in de jaren
tachtig, toen door verschillende
natuurbeschermingsinstanties de
noodklok werd geluid, voor de dramatisch achteruitgang van de patrijs”, aldus Groenewoud.
Uitvoering van de ruilverkaveling,
‘de meest desastreuze ingreep in
het landschap van de laatste decennia’ aldus Groenewoud, heeft
mechanisering en intensivering in
de landbouw en het daarmee gepaard gaande gebruik van herbiciden en insecticiden fors doen toenemen. Deze verandering betekende vrijwel het einde van de patrijs
in het Groninger land. ,,Het besef
om de jacht te stoppen kwam nogal laat. In Noord-Groningen is hij
nu vrijwel verdwenen, sinds 1998
is de jacht erop gesloten en vanaf
2017 wordt hij niet meer aangemerkt als jachtwild”, legt Groenewoud uit.
In sommige gebieden in Nederland
herstelt de soort zich enigszins, omdat er met behulp van herstelprogramma’s, ruige gebieden en akkerranden worden aangelegd.
,,De ernst van de situatie is blijkbaar nog niet doorgedrongen, want
nu pleiten sommige wildbeheereenheden (een club jagers) dat op
patrijs regionaal wel weer kan
worden gejaagd. Fazant, een uitheemse soort en uitgezet ten behoeve van de plezierjacht, lijkt
hetzelfde lot beschoren. Ook daar
is sprake van afname en sinds 1980
een dalende trend. Afname van deze soort is volgens Vogelbescherming Sovon het gevolg van grootschalige landbouw en jachtpartijen.”
,,Maar net als de patrijs toen heeft
de haas nu last van de intensieve
landbouw die de afwisseling in het
landschap sterk heeft beperkt. Het
agrarisch gebied bestaat vrijwel alleen uit rechte sloten, geen akkers
met brede randen en ruige hoekjes, vaak vindt er intensieve gronden gewasbewerking plaats, alles
geploegd en omgevormd tot productiegebied. Voor grasland geldt
hetzelfde. Percelen worden steeds
vroeger en vaker gemaaid. Ook intensiever bemest. Vaak met sleepslangbemester. Voor jonge hazen
is dat rampzalig”, stelt Groenewoud.
,,Waar is de kritische houding van
de wildbeheereenheden?”, vraagt
hij zich af. ,,Met name richting de
agrarische sector. Welke rol spelen
zij in de huidige verdwijning? Een
wildbeheereenheid is, zo staat in
het blad van de Jagersvereniging,
verantwoordelijk voor het lokale
wildbeheerplan, maar zorgt ook
voor het in stand houden en aanleggen van wildweides en wildakkers. Hoe wildweides en wildakkers eruit moeten zien, is duidelijk. Het probleem is echter dat ze
er amper zijn. En mochten ze er
zijn, worden ze in rap tempo omgeploegd tot landbouwgrond. Alle
ambitieuze doelstellingen van de
jagersclub ten spijt, ze hebben de
patrijs niet kunnen redden. Ook
de haas zal hetzelfde lot zijn beschoren. Het aantal agrariërs dat
nog ruige, niet bewerkte hoekjes
op het land toestaat, is gering.
Wbe’s creëren een leuk imago, in
de praktijk blijken ze nutteloos, ja
voor wild zelfs schadelijk.”

Virtuele show Eemsrakkers
HOLWIERDE - Voltigevereniging de Eemsrakkers in Holwierde organiseert ieder jaar
een showmiddag voor haar leden. Dit jaar ging dat vanwege
corona virtueel.
Het is voor de deelnemende leden
altijd een mooie tijd waarin druk
geoefend wordt met de oefeningen. Op de dag zelf is er altijd veel
publiek aanwezig om de kunsten
van de voltigeurs te aanschouwen.
De showmiddag zoals die normaal

georganiseerd wordt, kon echter
niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Desalniettemin wilden de instructieleden een leuke show organiseren
waarin kinderen hun kunsten konden vertonen aan hun ouders, opa’s en oma’s en andere bekenden.
Daarom heeft de vereniging een
show georganiseerd voor de leden
die coronaproof is, namelijk een
digitale show. Er werd druk geoefend de laatste weken en afgelopen week was het dan zover.
Elke groep mocht in een eigen be-

dacht thema hun kür uitvoeren,
uiteraard met bijbehorende kleding en muziek om het af te maken. De kür werd gefilmd en via
Whatsapp naar de ouders verstuurd. Zo konden de ouders toch
de show van hun kind zien.
Na de show kregen alle leden een
klein presentje mee naar huis. De
vereniging kijkt terug op een geslaagde show en is blij dat ze een
activiteit hebben kunnen organiseren voor de leden ten tijde van de
corona.

De kinderen maakten er een hele show van, inclusief Mega Mindy’s.
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Bussen krijgen
nieuwe dienstregeling
NOORD-GRONINGEN - De nieuwe busdienstregeling van Qbuzz gaat zondag 3
januari van start. De grootste wijzigingen vinden plaats in de stad Groningen.
Op veel lijnen blijven vooralsnog minder
bussen rijden vanwege de daling van het
aantal reizigers door de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld naar Zernike in Groningen rijden minder bussen omdat er veel
minder studenten zijn die fysiek onderwijs

krijgen.
In de stad Groningen wijzigen van veel buslijnen het lijnnummer, de route en/of bediening van de haltes. Zo rijdt Lijn 8 alleen nog
tussen Hoogkerk via het Hoofdstation naar
Station Europapark. Reizigers op de route
tussen Station Europapark en Groningen
Zuid reizen met de nieuwe lijn 19, reizigers
tussen Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk met lijn 7. Lijn 10 krijgt in Hoornsemeer en tussen de Korrewegwijk en Station
Noord een aangepaste route.

Partijen werken aan groene
industrie in provincie
De prijzen worden uitgereikt aan vanaf links de dames Van Dam en Folkers en de familie Mulder
door Nelleke Tjoelker en Bertil Sietsema. Foto: Dick Stoppels.
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Prijsuitreiking en verlenging
HVU bingo-actie Uithuizen
UITHUIZEN - Het winkelend
publiek in Uithuizen krijgt in
deze tijd bij aankoop van 10 euro bij een van de HVU-leden
een stempel op de bingokaart.
De eerste prijzen zijn inmiddels
uitgereikt en de actie wordt verlengd.
Bij een volle kaart met stempels
van negen verschillende bedrijven
kan men deze inleveren en daarmee kans maken op aantrekkelijke
geldprijzen, uitgekeerd in HVUwaardecheques. Maandag was de
eerste trekking van de eerste actie.
Uit de stapel ingeleverde kaarten
werden drie winnaars getrokken
die een prijs ontvingen van 400,
250 of 100 euro.
Woensdagmiddag zijn de families
Van Dam, Folkers-Medema en Mulder, allen uit Uithuizen, thuis be-

zocht door Nelleke Tjoelker en Bertil Sietsema van de HVU en werden verrast met hun prijs. Op gepaste afstand werden de prijzen
uitgereikt.
De HVU heeft besloten om deze
succesvolle actie te gaan verlengen
in verband met de afgekondigde
coronamaatregelen. Om met meerdere gesloten winkels een volle
HVU-bingokaart te kunnen krijgen, is nu veel moeilijker gewor-

den. Daarom loopt de actie nu door
tot en met zaterdag 13 februari,
waarbij er van uitgegaan wordt dat
de lockdown duurt tot de nu afgesproken datum van 19 januari.
De aangekondigde advertentie in
deze krant van 28 december is vervallen en wordt op een later tijdstip geplaatst. De HVU-bingokaarten kunnen gedownload worden
vanaf de website
www.uithuizen.info

EEMSHAVEN - Netbeheerder TenneT
heeft deze week een overeenkomst getekend met de provincie, Enexis Netbeheer en Groningen Seaports om de aanleg van energie-infrastructuur te versnellen. Deze infrastructuur is nodig is
om de industrie groener te maken.
De industrie heeft op basis van het Klimaatakkoord een forse doelstelling op het
gebied van CO2-reductie. De industrie vertegenwoordigt ruim de helft van de totale
energievraag in Nederland. De wijze waarop de CO2-reductie in de industrieclusters
wordt gerealiseerd, heeft grote impact op
de benodigde infrastructuur. Verduurzaming leidt immers tot een grotere elektriciteitsvraag en daarvoor is uitbreiding van
het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk.
Dit convenant focust zich op een deel van
de verduurzamingsinitiatieven, namelijk de
gebieden Delfzijl, Eemshaven en de kleine
industrie verspreid over de noordelijke regio. De verwachte energievraag gaat van
390 MW in 2020 naar 2630 MW in 2030. De
verwachte energievraag is dus bijna zeven
keer zo groot.

Verder helpen
Ben Voorhorst, CEO TenneT: ,,Dit convenant gaat ons verder helpen. Hiermee kunnen we in een vroeg stadium de ruimtelijke
inpassing en benodigde vergunningsprocedures starten, waardoor er geen tijd verloren gaat en de industrie reële opties
krijgt.”
,,Dit convenant biedt onze industrie meer
zekerheid over het tijdig verkrijgen van de

benodigde infrastructuur. We zijn blij dat
we met deze intensievere vorm van samenwerking tussen overheid, netbeheerders en
Groningen Seaports cruciale stappen kunnen zetten voor het halen van de klimaatdoelen. Hiermee houden we ons gebied
duurzaam aantrekkelijk voor de op stapel
staande investeringen en de vestiging van
nieuwe bedrijven”, zegt Cas König, CEO
van Groningen Seaports.
Jeroen Sanders, CTO van Enexis Netbeheer, is heel tevreden met de samenwerkingsovereenkomst: ,,Ik ben er blij mee, het
convenant is een belangrijke stap in onze
noordelijke samenwerking om de grote uitdaging waar we voor staan tijdig te realiseren. Als netbeheerder kunnen we hiermee
vroegtijdig investeringsbeslissingen nemen
en sneller de benodigde infrastructuur aanleggen. Dat komt de versnelling van de verduurzaming van de industrie in de regio natuurlijk ten goede.”

Groot belang
Nienke Homan, gedeputeerde provincie
Groningen: ,,Om de klimaatdoelstellingen
te behalen, hebben we niet alleen veel
duurzame energie nodig, maar ook een
nieuw energiesysteem. Het uitbreiden en
versterken van het elektriciteitsnetwerk is
daarin van groot belang om de industrie te
ondersteunen in de verduurzaming van
haar bedrijfsprocessen. Dat vraagt ook van
overheden en betrokken organisaties een
andere manier van plannen en samenwerken, zodat we voorkomen dat we op elkaar
gaan zitten wachten: zo doorbreken we het
kip-ei-probleem.”
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I Bloemenhuis Dekker in Warffum verkoopt sinds de nieuwe coronaregels buiten.

Bloemen Dekker start
met buitenverkoop
WARFFUM - De laatste
coronamaatregelen treffen de lokale ondernemers harder dan dit
voorjaar. Ook de niet-essentiële winkels moeten
de deuren tijdelijk sluiten. Dat geldt ook voor
Bloemen Dekker in
Warffum. Er zijn echter
uitzonderingen wanneer
de kerstbomen en bloemen buiten worden verkocht.
Om die reden is het Bloemen Dekker-team een

bloemen take-off gestart.
Buiten zijn alle kerstartikelen te verkrijgen. Een
tijdelijke toonbank met
pin is voor de winkeldeur
gerealiseerd. Klanten kunnen door de ramen in de
kiosk kijken en producten
op afstand kiezen. Ook
blijven bestellingen mogelijk om af te halen of te laten bezorgen. De dienstverlening gaat buiten verder.
De winkel is extra geopend op zondag 20 december van elf tot vier uur en
de
koopavonden
van

maandag 21 december tot
en met woensdagavond
acht uur.
Deze laatste week voor
Kerst geldt ook een extra
actie, namelijk 50 procent
korting op alle kamerplanten.
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AOb: ’Hopen dat scholen zo
snel kunnen omschakelen’

Wat te doen bij aanspoelen
van jonge zeehonden

WINSUM - De scholen zijn als
gevolg van de lockdown tot en
met maandag 18 januari gesloten. Lessen moeten weer zoveel
mogelijk online plaatsvinden.
,,We hopen dat de scholen in
staat zijn om zo snel om te schakelen”, reageert Eugenie Stolk
uit Winsum, voorzitter van onderwijsvakbond AOb.

NOORD-GRONINGEN - Zeehondencentrum Pieterburen
geeft ook dit jaar weer tips
voor wat men moet doen als
men aan de Noord-Groninger
kust een aangespoelde jonge
zeehond aantreft.

steeds de toenemende zorgen benoemd die we merkten in het onderwijs en hebben aangedrongen
op duidelijke maatregelen bij de
minister”, vertelt Stolk.
Het kabinet ziet zich nu genoodzaakt tot een tweede lockdown,
omdat het aantal besmettingen
hard is opgelopen en de druk op de
zorg te groot wordt.

Geen uitzondering
Sinds gisteren is onderwijs op afstand weer de norm, van basisschool tot universiteit. Dat maakte
minister Mark Rutte maandagavond bekend. Er worden een paar
uitzonderingen gemaakt.
Leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen en leerlingen in het primair onderwijs van
wie de ouders cruciale beroepen
hebben, mogen wel naar school.
Dat geldt ook voor leerlingen die
praktijkgerichte lessen volgen.
Leerlingen die volgend schooljaar
examen doen, mogen naar school
om schoolexamens te maken.

Recordtijd
Scholen moeten door deze maatregel weer in recordtijd overschakelen op afstandsonderwijs. ,,Het is
dus geen extra vakantie”, reageert
AOb-voorzitter Eugenie Stolk.
,,Niet voor het onderwijzend personeel en niet voor de leerlingen. We
hopen dat de scholen in staat zijn
om in deze laatste week voor de
kerstvakantie zo snel om te schakelen.”

Gevolgen voelbaar
Afgelopen maart werd het onderwijs ook al overvallen door een
lockdown, waarvan de gevolgen
nog steeds voelbaar zijn in het onderwijs. Tegelijkertijd zijn er ook
onder onderwijspersoneel grote
zorgen over de oplopende besmettingen. ,,Wij als AOb hebben

Voor mbo en hoger onderwijs
geldt er een uitzondering op afstandsonderwijs voor de examens
en tentamens, praktijkonderwijs
en de begeleiding van studenten in
een kwetsbare positie.
Voor stages gelden de regels van
de branche waar de stage gelopen
wordt. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.
De bibliotheken van mbo- en hoger
onderwijs-instellingen zijn alleen
open voor kwetsbare studenten.

I Wethouder Bert Nederveen (rechts) van de gemeente Westerkwartier geeft samen met zijn collega
Jan Broekema van Assen het startsein voor de proef.

Westerkwartier start met
flexibele schuldhulpverlening
EZINGE - De gemeente Westerkwartier doet mee aan een
proef voor flexibele schuldhulpverlening van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Assen, genaamd O2. De gemeente doet samen met zeven andere gemeenten mee
aan dit project.
Inwoners van Westerkwartier die
schulden hebben en die niet meer
kunnen aflossen, kunnen voor
hulp terecht bij de GKB. De GKB

zoekt contact met de schuldeisers
en maakt met hen afspraken over
afbetaling van de openstaande
schulden. De GKB neemt de

TenneT krijgt gelijk in
mastenkwestie Spijk
SPIJK - TenneT hoeft de locatie
voor de nieuwe elektriciteitsmasten op de landerijen van
een landbouwer uit Spijk niet
te wijzigen. Die uitspraak heeft
de voorzieningenrechter van de
Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State in Den
Haag dinsdag gedaan.
De Spiekster krijgt op zijn grond
drie nieuwe 380 kV-hoogspanningsmasten. Hij stelde dat hij
geen bezwaren heeft tegen de
komst van deze masten maar kon
zich daarentegen niet verenigen
met de situering van de meest westelijk gelegen en de meest oostelijk gelegen hoogspanningsmast.
Volgens hem levert die situering
een verhoogd risico op voor schade
aan de hoogspanningsmasten en leidingen, onder andere vanwege
het gebruik van landbouwvoertui-

gen daar. Een en ander leidt volgens hem tot een groot bedrijfseconomisch risico voor zijn bedrijf,
omdat eventuele schade volgens
hem niet verzekerbaar is. Hij had
daarom voorgesteld om beide masten ongeveer 30 meter richting de
slootrand van zijn perceel te verplaatsen. Deze verplaatsing zou tot
aanzienlijk minder belemmeringen leiden. Verder zou de Spiekster dan zijn gronden beter kunnen benutten voor zijn bedrijfsvoering.

Belemmeringen
TenneT heeft in het kader van de
procedure toegelicht dat zowel het
rijksinpassingsplan als de omgevingsvergunning verhinderen dat
wordt tegemoetgekomen aan de
wens om de twee hoogspanningsmasten te verplaatsen. Verder
heeft TenneT uitgelegd dat er be-

lemmeringen zijn die de verplaatsing van de masten dan wel de wijziging van het masttype onmogelijk maken. Slechts bij technische
knelpunten kan volgens TenneT
een ander masttype worden geplaatst. Bovendien heeft het gebruik van een ander masttype dan
wel de verplaatsing van de masten
volgens TenneT gevolgen voor het
totale tracé van de hoogspanningsverbinding, waarbij niet uitgesloten kan worden dat nadelige gevolgen op andere locaties, voor andere rechthebbenden kunnen plaatsvinden.
TenneT heeft volgens de Raad van
State aannemelijk gemaakt dat er
technische bezwaren zijn om de
masten verder te verplaatsen. Het
beroep tegen het besluit is derhalve ongegrond verklaard. Het tracé
van de hoogspanningsverbinding
staat hiermee vast.

Concordia gaat online met
’Midwinter in Middelsom’
MIDDELSTUM - Muziekvereniging Concordia uit Middelstum laat toch van zich horen
in deze kerstperiode. Door de
coronacrisis zit het gewone concert er dit jaar niet in, maar de
vereniging gaat online met het
programma Midwinter in Middelsom - n Bosschop van hoop
en licht veur elkenain.
Het leek even heel stil te worden,
maar Kerst zonder muziek is geen
optie, was daarbij de achterliggende gedachte. Ook dit jaar wil fanfare Concordia deze altijd zo gezellige periode muzikaal invullen, ondanks alle maatregelen. Daarom
heeft het orkest samenwerking gezocht met verschillende partijen in
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het dorp en brengt dit jaar een
uniek programma bij de mensen
thuis met een boodschap van licht
en hoop. De uitzending vindt online plaats op kerstavond 24 december om 22.00 uur.
Midwinter in Middelsom bestaat
uit herkenbare kerstmuziek. De
muziek is opgenomen in De Buitenhof in Bedum, die voor deze gelegenheid helemaal in kerstsferen
werd gebracht. De muziek wordt
afgewisseld met een aantal intermezzo’s. Fré Schreiber vertelt een
sfeervol kerstverhaal in het Gronings en Bé Schollema (loco-burgemeester van de gemeente Loppersum) geeft de kijker een kerstboodschap mee.
Tenslotte brengen bekende en
minder bekende Middelstummers
hun kerstwensen over aan de kij-

kers. Het programma wordt gepresenteerd door Bert Groothedde,
die ook regelmatig optreedt als
gastheer tijdens de concerten van
Concordia.
Wie ook de kerstwensen wil doen
in de uitzending is zaterdagmorgen
welkom bij de kerstboom op het
Concordiaplein. Tussen tien en elf
uur is het team van Middelstum-info aanwezig om de bijdrage op te
nemen. Het is daarbij handig om
alvast een korte tekst voor te bereiden van maximaal 20 seconden.
De uitzending vindt plaats via mvconcordia.nl/kerst en de bekende
kanalen van beide kerkgemeenschappen. De uitzending wordt
herhaald op eerste kerstdag om
15.00 en 19.00 uur en tweede kerstdag om 12.00 uur.

Het kerstconcert van Concordia is inmiddels opgenomen en zal op kerstavond worden uitgezonden.

schuld over en spreekt voor de aflossing een regeling af met de betreffende inwoner. De regeling
duurt drie jaar. Na die drie jaar is
de inwoner schuldenvrij. Op het
moment van ondertekening gaat
de GKB uit van op dat moment
openstaande schulden. Als later
nog schulden aan het licht komen,
kunnen die niet mee worden genomen.
Met de flexibele schuldhulpverlening O2 is het mogelijk deze schulden ook op te nemen in de regeling. De termijn van de schuldenregeling wordt dan verlengd. Dit
voorkomt dat een inwoner na drie
jaar weer of nog (nieuwe) schulden heeft. Het geeft ook een positieve prikkel. Mocht de hulpvrager
in die tijd meer gaan verdienen,

dan mag/hij zij dit geld houden. De
proef duurt in het Westerkwartier
in eerste instantie tot 1 juli. De
GKB en de deelnemende gemeenten kijken wat de effecten zijn van
deze flexibele vorm van schuldhulpverlening.
Deze proef maakt onderdeel uit
van de stappen die de gemeente
zet om ‘aan de voorkant’ nog beter passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig
hebben. De gemeente heeft hiervoor het Preventieprogramma Sociaal Domein opgesteld. Met dit
programma wil de gemeente de eigen kracht van inwoners en hun
(sociale) netwerk beter benutten
en waar nodig zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk ondersteuning
geven.

Ten eerste is het raadzaam om op
verrekijkerafstand van het dier te
blijven. Honden moeten aan de
lijn en ver bij de zeehond uit de
buurt blijven. De locatie kan via
144 of 0595-526526 worden gemeld.
Niet elke jonge zeehond heeft hulp
nodig. Daarom beoordelen de zeehondenwachters eerst de situatie
of opvang wellicht nodig is. Ze kijken onder andere naar de toestand
van het dier, naar de waarschijnlijkheid dat de moeder er nog voor
zorgt en naar de plek waar het dier
ligt. Als ze inschatten dat de moeder terug zal komen om de pup te
zogen of, als de zoogtijd voorbij is,
dat de zeehond voor zichzelf kan
zorgen, dan laten ze het dier liggen. Ze komen wel regelmatig controleren hoe het met het dier gaat.
De zeehond wordt dan met een
kleur gemarkeerd, zodat bekend is
dat het dier gezien is en onder observatie wordt gehouden. Wanneer
opvang nodig lijkt te zijn, dan
neemt de zeehondenwachter contact op met het opvangcentrum in
de regio. De dierenarts of andere
expert van het opvangcentrum
neemt uiteindelijk de beslissing of
opvang nodig is. Als het dier geen

Westerkwartier toetst
begraafplaatsbeleid
EZINGE - De gemeente Westerkwartier heeft voorstellen
voor een nieuw begraafplaatsenbeleid opgesteld. Het gaat
om concepten, die de gemeente
wil toetsen bij verenigingen
van dorpsbelangen, inwoners
en betrokken organisaties.
Bij dit nieuwe beleid voor begraafplaatsen gaat het om onderwerpen

Weidevogelonderzoekers:
Grutto’s gaan ’naar school’
NOORD-GRONINGEN - Grutto’s die in West-Europa uit het
ei kruipen en in Zuid-Europa
en Afrika overwinteren, leren
de trekroute waarschijnlijk van
soortgenoten. De routekaart zit
dus niet in hun genen ingebakken. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift waar
Jelle Loonstra en Mo Verhoeven vrijdag gezamenlijk - op
promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

moeten begrijpen. Ons onderzoek
leert bovendien dat je bij het bestuderen van een soort echt bij dag
0 van het leven moet beginnen. Alleen dan kun je ook de verschillen
later in het leven begrijpen.”
,,Dit onderzoek draagt ook in direc-

te zin bij aan het beschermen van
weidevogels”, denkt Loonstra.
,,Beschermen begint met kennen
en ook met fascinatie. Weten hoe
de trek van deze vogels werkt,
draagt absoluut bij aan de fascinatie voor weidevogels.”

als begraafcapaciteit, graftermijnen, keuzemogelijkheden en een
natuurbegraafplaats. Inwoners en
betrokken organisaties kunnen tot
en met 31 januari hun reactie geven op de voorstellen. Na verwerking van de reacties, maakt het
college definitieve voorstellen en
legt ze daarna rond de zomer voor
aan de gemeenteraad.
Dit jaar is een inventarisatie gemaakt van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen in het Westerkwartier. Daarna is een startnotitie opgesteld, waarin de onderwerpen
zijn benoemd die actueel zijn in
het begraafplaatsenbeleid. De notitie is besproken met de gemeenteraad en met uitvaartondernemers, uitvaartverenigingen en vrijwilligersgroepen van de begraafplaatsen. De resultaten van deze
besprekingen hebben geleid tot
conceptvoorstellen over onder
meer: capaciteit, tarieven, asbestemmingen, graven voor onbepaalde tijd, gravenadministratie,
cultuurhistorisch waardevolle graven, vrijwilligers en beheer van de
begraafplaatsen.

Natuurbegraafplaats

Om te ontdekken hoe jonge grutto’s hun trekroute bepalen, lieten
de onderzoekers een groep Friese
grutto’s in gevangenschap uit het
ei komen en opgroeien. Een deel
van die vogels lieten zij aan het begin van het trekseizoen los in het
gebied waar hun eieren waren gelegd een ander deel brachten ze
naar Polen, waar ook grutto’s broeden.
De verhuisde 'Friese' vogels bleken vervolgens vanuit Polen de
trekroutes richting Afrika aan te
houden die ook de volwassen Poolse vogels gebruiken, terwijl de Nederlandse vogels de route aanhielden die ook de andere Nederlandse vogels nemen. ,,Grutto’s gaan
dus blijkbaar ‘naar school’. Ze leren waarschijnlijk van hun soortgenoten maar misschien ook wel
van de rest van de omgeving”, verduidelijkt onderzoeker Jelle Loonstra.
Loonstra en Verhoeven deden hun
onderzoek door zowel kuikens als
volgroeide vogels met behulp van
zendertjes te volgen. Kuikens kregen minuscule zendertjes op hun
donsveren geplakt, die vervolgens
met een antenne konden worden
gepeild om hun gebruik van het
landschap en de overleving te bepalen. Volgroeide vogels kregen
iets grotere zenders mee, die via
satellieten over de hele wereld te
volgen waren. Op die manier konden de trekroutes worden bepaald
en konden de onderzoekers ook
kijken hoe plaatstrouw de vogels
in het broedseizoen en in hun winterkwartier waren. Dat laatste
bleek in hoge mate het geval. Vogels keerden van jaar op jaar
steeds naar dezelfde plekken terug.
Verhoeven en Loonstra deden hun
onderzoek in Zuidwest-Friesland,
waar (door andere onderzoekers)
ook de oorzaken van de teloorgang
van weidevogels worden onderzocht. ,,Met ons onderzoek maken
wij de biologische puzzel rond de
grutto weer een klein beetje completer. Zo hebben wij bijvoorbeeld
ook gekeken naar de verschillen in
de overleving van mannetjes en
vrouwtjes van de grutto”, vertelt
Verhoeven. ,,Als je deze en andere
weidevogels beter wilt beschermen, zal je dat soort informatie
rond de ‘demografie’ en dus ook
rond het trekgedrag van de vogels

hulp nodig heeft, is het veel beter
hem te laten liggen. Zo wordt een
pup niet onnodig wees gemaakt en
zoekt de moederzeehond niet tevergeefs naar haar jong.
Zeehondenmoeders laten hun jong
regelmatig langdurig alleen. Het
volwassen dier gaat dan jagen en
komt vanzelf terug naar het jong.
Dit gebeurt met name bij grijze
zeehonden omdat de pups van deze soort de eerste weken niet te
water gaan. Ook na de zoogtijd liggen pups nog dagenlang op het
droge, omdat ze dan verharen. De
moeder heeft het jong dan al verlaten en de pup teert in op zijn vetreserves. Na de zoogtijd van een
maand is het jong zo verzadigd
door de moddervette zeehondenmelk, dat het een tijd duurt voor
zijn behoefte aan eten groot genoeg wordt dat hij op jacht gaat.
Dit kan wel een week duren. Pas
als de honger gaat knagen, begint
de zeehond met jagen.
Met de ondertekening van het Zeehondenakkoord is de zeehondenopvang in Nederland sinds dit
voorjaar verder geprofessionaliseerd, onder andere door de inzet
van zeehondenwachters. Zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen
en per definitie zal er eerst geobserveerd worden, tenzij de omstandigheden dat niet toe laten. Verder moeten centra aan een hoogwaardige zorgstandaard voldoen
en start er een onderzoeksprogramma naar zeehonden met longworminfectie.
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Jonge grutto’s leren ook van elkaar. Foto: Jan van de Kam.

De gemeente onderzoekt op dit
moment plannen voor een natuurbegraafplaats in het Westerkwartier. Er is op dit een particulier initiatiefnemer die hiervoor een plan
ontwikkelt. Hiervoor is ook een
conceptvoorstel opgesteld.
De gemeente wil graag weten of er
draagvlak is voor de voorstellen
die zijn opgesteld. Men stuurt
daarom de notitie met de conceptvoorstellen naar verenigingen van
dorpsbelangen, betrokken uitvaartorganisaties, -verenigingen
en vrijwilligers, die actief zijn op
begraafplaatsen. Daarnaast is de
notitie ook te vinden op de gemeentelijke website. Wethouder
Geertje Dijkstra-Jacobi wil graag
weten wat de inwoners en de betrokken organisaties van de voorstellen vinden. ,,Met deze reacties
kunnen we een begraafplaatsenbeleid opstellen, dat tegemoet komt
aan hun wensen en behoeften.’’

Impact corona op agrosector
minder groot dan gevreesd
NOORD-GRONINGEN - De impact van het coronavirus op de
Nederlandse agrosectoren is in
de eerste zes maanden van de
crisis relatief minder groot geweest dan aan het begin werd
gevreesd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research, een van de onderzoeksinstituten van Wageningen University & Research.
De wereldwijde corona-epidemie
van heeft grote maatschappelijke
en economische gevolgen, ook
voor de Nederlandse agrosectoren.
De afgelopen maanden waren er
veel bedreigingen en onzekerheden. Maar wat is nu daadwerkelijk
de impact van de coronacrisis op
de Nederlandse agrosector? Onderzoekers van Wageningen Economic Research zijn vanaf het begin van de crisis betrokken bij het
analyseren van de gevolgen. Ze delen hun bevindingen in het rapport
De impact van de coronacrisis op het
Nederlandse agrocomplex.

Direct voelbaar
De gevolgen van de uitbraak van
het coronavirus waren direct voelbaar. Zo was het internationaal
opererende voedselsysteem van

het ene op het andere moment verstoord door het stilvallen van het
vliegverkeer en de tijdelijk sluiting van de grenzen. Ook was er
een onmiddellijke vraaguitval
door het sluiten van horeca en
foodservice. Bovendien waren er
zorgen of de landbouwproductie
niet ernstig zou worden verstoord
door een verminderde beschikbaarheid van (seizoens)arbeid.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
werd, net als andere ministeries,
vanaf het begin geconfronteerd
met de vraag of aanvullend beleid
nodig zou zijn om de gevolgen van
de crisis te beperken. Hiervoor
moesten de knelpunten in de bedrijfsprocessen in de agrosector in
beeld komen. Ook was er inzicht
nodig in de mogelijkheden om die
knelpunten te voorkomen of te beperken.
In de periode maart tot augustus
zijn onder leiding van Wageningen
Economic Research maandelijks
analyses gemaakt voor 17 deelsectoren van het agrocomplex. Hierbij stonden enkele vragen centraal, zoals: welke knelpunten spelen er in de bedrijfsprocessen, wat
zijn de gevolgen van deze knelpunten, wat kan er aan worden gedaan
en wie is hierbij betrokken?
Voor zes sectoren (akkerbouw,

sierteelt, glasgroenteteelt, melkveehouderij, varkenshouderij en
pluimveehouderij) zijn de knelpunten uitgezet in een tijdlijn. In
deze tijdlijn is per onderdeel van
het bedrijfsproces en per maand
zichtbaar wat actuele en mogelijke
knelpunten zijn. De tijdlijn en samenvatting vormen een samenhangend beeld.

Minder groot
Terugkijkend op het eerste half
jaar van de coronacrisis lijkt de
impact op de Nederlandse agrosectoren in deze periode relatief minder groot te zijn geweest dan aan
het begin werd gevreesd. Dit heeft
in belangrijk mate te maken met
de korte duur van de eerste lockdown-periode, maar ook met het
instellen van green lanes (vrije
doorgang van goederen en diensten) in de EU waardoor de handel
kon doorgaan. De grootste problemen doen zich voor op de terreinen arbeid, afzet en prijsontwikkeling.
Vanaf het begin van de lockdown
was er zorg over de beschikbaarheid van (seizoens)arbeid. De inzet
van arbeid is uiteindelijk geen
heel groot probleem geworden,
mede dankzij initiatieven in de
sector om bijvoorbeeld jongeren te
werven.
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Ook voor inbrekers is
december een feestmaand
NOORD-GRONINGEN - In deze
bijzondere tijden verwachten
meer mensen thuis te zijn met
de feestdagen dan in voorgaande jaren. En uitjes naar bijvoorbeeld kerstmarkten of wintersportplaatsen worden nu niet
gemaakt. Bovendien wordt er
veel meer thuis gewerkt. Inbrekers hebben daarom, zo lijkt
het, minder kans om rustig hun
gang te gaan bij een inbraak.
De voorzitter van de stichting Nationale Inbraak Preventie, Coen
Staal, denkt echter dat we ons niet
rijk moeten rekenen want een
kwart van de respondenten uit een
onderzoek geeft aan toch niet thuis
te zijn tijdens de feestdagen:
,,Juist als meer huizen bewoond
zijn, vallen de lege huizen extra op.
Inbrekers zijn altijd op zoek naar
de zogenaamde ‘makkelijke prooien’, dat zijn woningen waar overduidelijk geen mensen in aanwezig
zijn én waar je niet heel veel moeite hoeft te doen om in te breken.”
,,De allerbeste manier om inbrekers jouw woning voorbij te laten
gaan, is zorgen voor goede sloten.
Uit onze onderzoeken blijkt dat
mensen, vaak ten onrechte, denken dat een stevig slot wel voldoende zal zijn om een inbraak te
voorkomen en dat hun sloten wel
oké zijn. In zeker 30 tot 40 procent
blijkt dat echter niet het geval te
zijn. Ik wil mensen dan ook op het
hart drukken eens goed naar de
sloten van hun deuren en ramen te
kijken. Maar waar let je op als je
geen sleutelspecialist bent? Daarvoor ga je online op zoek naar tips
en adviezen over betere beveiliging van alle soorten deuren of ramen. Die vind je eenvoudig op
www.inbraakmislukt.nl”,
aldus
Staal.
Zorg bij afwezigheid in ieder geval
voor een bewoonde indruk. Dus
niet een of twee lampjes aan, maar
gewoon als het donker wordt alle
lampen aan laten gaan die nor-

maal gesproken ook aan worden
gedaan. Tegenwoordig kan dat
met allerlei apps heel gemakkelijk, zelfs op afstand. Staal: ,,Loop
als het donker is eens een blokje
om in je wijk. Je ziet huizen waar
het compleet donker is, of waar alleen de kerstboomlichtjes branden. Mensen staan er gewoon niet
bij stil, maar voor inbrekers is dat,
zeker tijdens de feestdagen, een
signaal om die woning eens nader
te onderzoeken. Dat kan vaak ongezien in het donker. Goede beveiligingscamera’s (die ook in donkere omstandigheden voor goed
beeld kunnen zorgen) hebben een
afschrikkende werking en helpen
dus mee om inbrekers van je woning weg te houden.
De meeste inbraken worden tijdens de feestdagen tussen 17.00
22.00 uur gepleegd. Maar inbrekers gaan ook nog vaak genoeg ‘gewoon’ in de nachtelijke uren op
pad. Ze checken deurbeslag, sloten
en hoe een raam is afgesloten. In
enkele minuten beslissen ze of ze
hier eenvoudig binnen kunnen komen en gaan aan de slag in de wetenschap, dat je op deze dagen wel
eens lang zou kunnen wegblijven.
Je komt thuis en werkelijk àlles in
je woonkamer, en zeker ook je
slaapkamer, is overhoop gehaald.
Alles van enige waarde ben je dan
kwijt.”
De overheid noemt een inbraak of
een inbraakpoging een ‘High Impact Crime’, een misdaad met flinke gevolgen voor de slachtoffers.
Staal: ,,Hiermee doelt men niet zozeer op de schade die wordt aangericht door het stelen van iemands,
soms kostbare bezittingen, maar
vooral op de emotionele gevolgen.
Die zijn namelijk heel groot. Drie
kwart van de slachtoffers van een
inbraak zegt hier nog maandenlang last van te hebben. Men
slaapt slecht, is bang om ’s avonds
thuis te komen en kinderen kunnen nachtmerries hebben. Met
goede sloten kun je al die ellende
voorkomen.”

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

RUG-onderzoeker ontrafelt verhaal
achter scheepsrampen in Zuiderzee
NOORD-GRONINGEN - Maritiem archeoloog Yftinus van Popta van de
Rijksuniversiteit Groningen heeft de
gegevens van twee Zuiderzeewrakken achterhaald en ontrafelde het
verhaal van twee scheepsrampen.
De provincie Flevoland is het grootste
scheepskerkhof op land ter wereld. In tachtig jaar tijd zijn meer dan 450 wrakken in
de voormalige zeebodem gevonden en onderzocht. De meeste zijn vrij abstracte, incomplete houten constructies. Maar het
blijft vaak gissen hoe deze schepen heetten, waardoor ze zonken en wat er met de
opvarenden gebeurde.
,,Elk wrak staat voor een scheepsramp en
persoonlijk leed”, vertelt Van Popta.
,,Maar die koppeling is vaak moeilijk te
maken. Behalve als de naam van het schip

kan worden achterhaald, wat helaas zelden
gebeurt. Dan kun je gaan uitpluizen wat
voor drama’s zich hebben afgespeeld op
het rechtlijnige polderlandschap waar nu
aardappelen en uien staan.”
Toen in de jaren veertig de bodem van de
Noordoostpolder droogviel, groeven vele
arbeiders duizenden sloten en drainagegreppels om de bodem te ontwateren.
Landarbeider Ten Cate ontdekte bij het
graven nabij Rutten in de Noordoostpolder
twee scheepswrakken. Eén daarvan droeg
de naam Drie Gebroeders. Hij meldde de
bijzondere vondst bij zijn voorman. Deze
gaf, wegens werkachterstand door de vele
gevonden wrakken, de arbeider opdracht
om de wrakken weer af te dekken met
grond. Ten Cate kon het evenwel niet laten
om een vondstmelding aan de toenmalige
scheepsarcheoloog te schrijven. Toen deze
ruim acht jaar later eindelijk in de gelegenheid was om op de wraklocatie te kij-

ken, was er geen spoor meer van beide
wrakken. Mogelijk waren ze stiekem uit de
grond verwijderd.

Van Popta heeft nu met moderne ruimtelijke en archeohistorische onderzoeksmethoden vastgesteld dat het wrak Drie Gebroeders de in 1878 gebouwde tjalk was
van schipper Sije Geerts van Dijk (46) uit
Lekkum. Hij voer samen met zijn vrouw
Jantje van Dijk (36) en zijn vier kinderen
Geert (15), Albertje (14), Gooitzen (12)
en Errit (7) op 28 juni 1909 in alle vroegte op de Zuiderzee, toen zijn schip plotseling op een obstakel stootte en zonk. Toegesnelde vissers wisten de opvarenden
van boord te halen, maar het schip viel
niet te redden. Al snel werd duidelijk dat
de Drie Gebroeders op een ander schip
was gestoten - het tweede wrak van het
stuk grond bij Rutten dat Ten Cate had
ontdekt -, dat enkele maanden daarvoor
op dezelfde plaats was gezonken. Ook dat
verhaal heeft Van Popta weten te reconstrueren.

De Hoop
Op maandag 19 april 1909 vertrok schipper Geert Dinkla (37) uit Ten Post met
zijn oude schuit De Hoop onder slecht
weer vanuit Kampen naar Veendam.
Aan boord waren zijn vrouw (35), zes kinderen (1,5 tot 10 jaar oud) en een knecht
(47) uit Kampen. Ten zuiden van Lemmer kwam het schip door zware golfslag
in de problemen: de dekluiken sloegen
open en het zeewater stroomde naar binnen. Een rukwind sloeg de roef, waar
vrouw en kinderen zich verscholen, van
het schip. Dinkla sloeg overboord, maar
wist zich vast te klampen aan een sloep.
Hij zag met lede ogen aan hoe zijn schip
en gezin in de diepte verdwenen. Pas weken later werden de lichamen van zijn
vrouw, kinderen en knecht teruggevonden. Het tragische nieuws bereikte zelfs
koningin Wilhelmina, die met een telegram haar medeleven betuigde en persoonlijk voor financiële ondersteuning
van Dinkla en de nabestaanden van de
knecht zorgde.

Spookschepen
Een snelle berekening leert Van Popta
dat er nog enkele tientallen van dit soort
‘spookschepen’ (verdwenen wrakken) in
Flevoland liggen. ,,De wrakken zijn mogelijk verwijderd, maar aan de hand van
archeologische vondsten in hun omgeving en de gereconstrueerde verhalen
van hun ondergang kunnen de wraklocaties blijven voortbestaan. Dit is precies
wat nodig is om het maritieme verleden
van de polders beter zichtbaar en voelbaar te maken.’”
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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.

Ommelander
Courant
telefoon:
0595-437777
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