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Gemeente geeft geen toestemming

Geen ‘Terrastival’ op Jan
Salwaplein in Veendam
VEENDAM - Er komt definitief
geen groot terras op het Jan
Salwaplein in Veendam. Initiatiefnemers Fred en Rob van
Loenen klopten enkele weken
terug met het idee aan bij de
gemeente Veendam, maar kregen geen toestemming.

Er komt definitief geen groot terras op het Jan Salwaplein.

Online bijeenkomst van
Alzheimer Café Veendam
VEENDAM - Het Alzheimer
Café Veendam hervat z’n activiteiten. In verband met corona
gebeurt dat wel in aangepaste
vorm, namelijk met een digitaal café.
In de afgelopen maanden moesten
de bijeenkomsten worden geannuleerd. De werkgroep in Veendam
is daarom op zoek gegaan naar een
alternatief. Dat is gevonden in De
Digitale Stamtafel, een initiatief
van de ledenvereniging van Zorggroep Meander. Hierbij is sprake
van bijeenkomsten op afstand.
Omdat niet iedereen digitaal vaardig is, helpt Alzheimer Café Veendam belangstellenden om wegwijs

te worden bij de digitale stamtafel.
Ook is rekening gehouden met
mensen die niet beschikken over
een tablet. De ledenvereniging van
Zorggroep Meander stelt voor hen
kosteloos tablets beschikbaar.
Het eerste online Alzheimer Café
Veendam is op 19 augustus vanaf
19.00 uur. Gastspreker is Ronald
Helder, mantelzorger en oprichter
van de digitale stamtafel. Gespreksleider is Janette Dijk. Deelnemers kunnen zich opgeven tot 1
augustus bij Sjeni Mustafa, telefoon 0598 - 69 81 19 of email s.mustafa@compaenveendam.nl. Na de
aanmelding wordt contact opgenomen voor verdere uitleg en informatie. De deelname is gratis.

Hans Kiezebrink
schrijft narcothriller
VEENDAM - Hans Kiezebrink
uit Veendam heeft een thriller
geschreven: Een sneeuwwit reservewiel. Kiezebrink is ook bekend als oud-raadslid van de
gemeente Veendam.
Hoofdpersoon in Een sneeuwwit
reservewiel
is
internationaal
chauffeur Kardoes die zonder het
te weten drugs vervoerd. Zo
brengt hij een enorme hoeveelheid heroïne naar Zweden. Justitie
acht hem schuldig en Kardoes
wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Zijn
truck wordt aan de ketting gelegd
en zijn collega’s moeten niets meer

Woningen in
Veendam ontruimd
vanwege gaslek
VEENDAM - In Veendam zijn
maandagmiddag vijf woningen
ontruimd in verband met een gaslek.
Op de hoek van de Lloydsweg en
de Bekkenkampstraat werden met
een graafmachine restanten van
boomwortels weggehaald. Veertien dagen geleden waren hier bomen omver gewaaid tijdens de hevige onweersbui die toen over
Veendam raasde. Bij de werkzaamheden werd kort na de middag een leiding geraakt.
De bewoners in de directe omgeving moesten van de politie hun
woning uit en ook de nabijgelegen
vestiging van Gamma moest ontruimd worden, omdat het gas door
de wind in die richting werd geblazen. De Loydsweg tussen de Bekenkampstraat en het Beneden
Oosterdiep werd enige uren afgesloten voor het verkeer. Het verkeer werd met behulp van BOA’s
omgeleid.

van hem hebben. De chauffeur
zweert wraak, maar op wie? Welke
drugsbende in Zweden heeft hem
erin geluist en wie belazerden hem
aan het thuisfront? Kardoes belandt in een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie, waarin vrouw
Meta hem wil verlaten en hun huis
te koop aanbiedt. En dan is er nog
de Zweedse Sigbrit, met wie Kardoes een verhouding heeft gehad.
Hoe eerlijk is zij?
Kiezebrink was decennialang zelf
internationaal chauffeur. Ook was
hij ruim dertig jaar politiek actief
en had hij zitting in de Veendammer gemeenteraad, eerste voor
Gemeentebelangen en na een conflict als KiezersBelangen.
Het boek telt 234 pagina’s en is als
paperback verschenen bij Uitgeverij Boekscout. Meer informatie
is te vinden op boekscout.nl.

voelen wij ons minder gesteund
dan in omliggende gemeenten’’, aldus Fred en Rob van Loenen, die
ook op een ander punt kritisch zijn
over de gemeente Veendam.
,,Toen de horeca door de versoepeling van maatregelen weer open

Woninginbraak
in Oude Pekela
OUDE PEKELA - In een woning
aan de Graaf Adolfstraat in Oude Pekela is vrijdag op klaarlichte dag ingebroken. Het ongewenste bezoek moet ergens tussen 12.00 en 14.30 uur zijn binnengedrongen.
Volgens de politie is het niet ondenkbaar dat men is gestoord.
Er stonden namelijk spullen
‘klaar’ om meegenomen te worden, maar deze zijn achtergelaten.
Wie vrijdagmiddag iets bijzonders heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met
de politie. Dit kan via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

Fred en Rob van Loenen, de mensen achter sportcafé Sportplein in
Veendam, kwamen in juni op het
idee om gedurende twee dagen in
de zomervakantie het Jan Salwaplein in te richten al groot terras.
Er zou plaats moeten zijn voor 200
tot 300 gasten, die in de buitenlucht op minstens anderhalve meter afstand konden genieten van
een ‘natje en een droogje’. Naast
consumpties was voorzien in live
entertainment door regionale artiesten. Deze zo getroffen cultuursector zou hierdoor eindelijk weer
eens kunnen optreden.
Het Jan Salwaplein wordt voornamelijk gebruikt door sporters van
het Indoorcentrum, de naastgelegen scholen, medewerkers van
Compaen en bezoekers van het
zwembad. De laatste tijd is het er
echter rustig als gevolg van corona
en vakanties. Het idee was om op
een deel van de parkeerplaatsen
een terras te bouwen, waardoor
volgens de initiatiefnemers voldoende ruimte zou overblijven
voor andere gebruikers.
Ondanks de doordachte opzet, wil
de gemeente Veendam geen toestemming geven voor het Terrastival. De initiatiefnemers kregen
twee weken na hun aanvraag te
horen dat er een compleet draaiboek met alle scenario’s moet worden aangeleverd. ,,Alleen dan zou
er een kleine kans bestaan dat we
alsnog toestemming zouden krijgen. Dat zou dan wel nog eens
twee weken in beslag nemen. Tegen die tijd zitten we al in augustus en zijn de vakanties al bijna
weer ten einde’’, aldus Fred en
Rob van Loenen, die duidelijk teleurgesteld zijn. ,,Uiteraard leggen
we ons bij de beslissing van de gemeente Veendam neer. Wij snappen dat de gemeente Veendam
geen onnodige risico’s wil nemen,
maar in ons voorstel zijn die er niet
of nauwelijks. Wij organiseren wij
al meer dan tien jaar evenementen
met bezoekersaantallen van 100
tot 2.000. En we runnen we al
meer dan tien jaar een horecagelegenheid binnen de gemeente
Veendam, waar we ons altijd goed
aan de regels hebben gehouden.
Iets meer vertrouwen hadden wij
dus wel op z’n plaats gevonden’’,
aldus het duo.
Ze constateren dat er op diverse
andere plaatsen in de provincie
Groningen wel toestemming wordt
gegeven voor dit soort activiteiten.
,,Als trouwe horecaondernemers
binnen de gemeente Veendam

Jeugd Veendam
gaat op zoek
naar de schat
VEENDAM - Kinderen uit de gemeente Veendam kunnen zich opmaken voor het zoeken naar een
schat. Van 27 tot en met 31 juli is
het zover.

Het is druk in de jachthaven van Veendam. Linksonder de Fortuna, de bijzondere bakdeksalonkruiser (foto’s Bert Woltjes).

Pleziervaart trekt weer aan
VEENDAM - Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld,
trekt ook de de pleziervaart
weer aan. Ook in Veendam is
dat te merken. Afgelopen
weekend lag de haven aan de
Molenstreek in het centrum
van Veendam weer behoorlijk
vol.
Onder plezierjachten bevond zich
een bakdeksalonkruiser uit Duitsland, de Fortuna. Het schip, gebouwd in 1926, is een varend monument en eigendom van de familie Bakker uit Eemnes. Het is de
derde keer dat zij Veendam bezoeken.
De Fortuna is na de Eerste Wereldoorlog gebouwd in opdracht
van de Duitse Marine als prototype. Het moest een snelle motorboot zijn, die moest ogen als plezierjacht. Later werden er nog
meer exemplaren gebouwd. Ze
werden uitgebreid getest en daarbij bleek dat het scheepstype eigenlijk te klein was. De verdere
ontwikkeling werd daarom ge-

Windmolenpark in aanbouw

stopt. De Fortuna is het enige
schip van dit type in Nederland.
In de haven lagen verder nog schepen uit Leersum, Alphen aan den
Rijn, Oldenburg (Duitsland) en
Groningen. Dit laatste schip, de
Barracuda, is eigendom van voormalig binnenvaartschipper Sietse
Schut en zijn vrouw Tiny. Het
echtpaar is voor de negende keer
in Veendam. Ze blijven hier een
aantal weken liggen, vooral omdat
het hen bevalt in Veendam. Het
echtpaar Schut was lange tijd
schipper op een binnenvaartschip,
waarmee ze vanuit Rotterdam
meerdere keren via Berlijn naar

MEEDEN - In Meeden wordt
in augustus een aangepaste
feestweek georganiseerd. De
versoepeling van de coronamaatregelen maakt dit mogelijk. Stichting Metmans, de organisator van de jaarlijkse festiviteiten, heeft dit bekend gemaakt.
Er wordt op dinsdag 11 en woensdag 12 augustus gestart met een
Fiets2-daagse. Op beide avonden
hebben de deelnemers keuze uit
een afstand van 15 of 30 kilometer.
onderdag 13 augustus staat een
wandeltocht gepland. Ook hier
kan gekozen worden uit twee afstanden, 7 en 14 kilometer.
De organisatie stelt - anders dan in

VEENDAM - De Kids & Klub
van Summerfun in Veendam is
op zoek naar vrijwilligers.

MEEDEN - Bij Meeden wordt driftig gebouwd
aan Windmolenpark N33 (foto). Vanaf de weg is
goed te zien hoe de molens de hoogte inschieten.
De vrachtwagens met materialen rijden af en
aan. In totaal gaat het omstreden park tussen
Meeden en Zuidbroek 35 windmolens omvatten,
die voldoende groene stroom opwekken voor

140.000 huishoudens. Met een lengte 135 meter
zijn de masten niet over het hoofd te zien. Dit is
niet de maximale hoogte, want de drie rotorbladen zijn elk ook nog eens 65 meter lang. Volgens
de planning komt het windmolenpark eind dit
jaar in bedrijf (foto Bert Woltjes).

het toenmalige Oost-Duitsland voeren. Ze vervoerden soja (veevoer).
Omdat men het niet meer leuk
vond om onder begeleiding van
VOPO’s te moeten varen, zijn ze
hier mee gestopt. Het paar woont
nu alweer een flink aantal jaren
aan de wal.
Vorige week donderdag was het zo
druk op de aanvaarroute naar de
haven, dat sommige pleziervaarders moesten doorvaren naar de
haven van Wildervank of verder.
Volgens de gemeente Veendam
zijn er dit jaar tot op heden ongeveer 260 plezierjachten naar Veendam gekomen.

Summerfun Bij Je Thuis organiseert deze zomer tal van activiteiten voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar uit de gemeente Veendam.
In verband hiermee worden iedere
week speciale spelpakketten uitgedeeld. De kosten worden gedragen
door Nedmag en diverse Serviceclubs.
Van 27 tot en met 31 juli staat het
schatzoeken centraal. Bij dit thema hoort een pakket met onder andere een zoekspel en materiaal
voor het maken van een piratenschip.
Wie een pakket wil komen ophalen bij Summerfun, kan zich tot en
met zondag 19 juli aanmelden door
een e-mail te sturen naar summerfun@ compaenveendam.nl (met
vermelding van naam en leeftijd).
Summerfun stuurt een bevestigingsemail met daarin meer informatie.

Toch feestweek in Meeden

Summerfun
zoekt vrijwilligers
voor Kids & Klub

Blues Cowboys
in ’t Keerpunt
SPIJKERBOOR - The Blues
Cowboys treden zaterdag vanaf
20.30 uur op in café ’t Keerpunt
in Spijkerboor.
De band, opgericht in het jaar
2000, wordt gevormd door Lourens Leeuw (zang en bas), Kees
Alkema (zang en drums) en Lex
Koopman (zang en gitaar). Het
repertoire bestaat uit eigen rock
& roll, blues en pop met een
vleugje country.
De toegang is niet gratis en
vooraf reserveren is in verband
met de coronavoorschriften verplicht.

kon, heeft de gemeente gesteld dat
ze met iedereen contact hebben
opgenomen. Schijnbaar zijn wij
slecht te bereiken… En dat terwijl
we al sinds 2009 gevestigd zijn in
het Indoorcentrum aan het Jan
Salwaplein.’’

Summerfun heeft al een aantal
jaren een goedlopende knutselclub. De kinderen (zes tot en
met twaalf jaar) komen iedere
woensdagmiddag van 15.00 tot
16.45 uur samen in Compaen.
Ze worden begeleid door vrijwilligers en voor deze groep zoekt
Summerfun nieuwe mensen.
Het is belangrijk dat men enthousiast is, enigszins creatief en
goed kan omgaan met kinderen.
Meer informatie is te krijgen via
06-36515521 of per email: summerfun@compaenveendam.nl.
De knutselclub gaat medio september weer van start.

voorgaande jaren - géén consumptie beschikbaar, dit om groepsvorming te voorkomen. Voor alle tochten geldt dat kan worden vertrokken tussen 18.00 en 18.30 uur bij
het Mennohoes.
Vrijdag 14 augustus staat in het teken van een recreatieloop, waarbij
één ronde overeenkomt met 5 kilometer. Deelnemers kunnen zelf
kiezen of ze één, twee of drie ronden willen lopen. De start is niet
als groep, maar individueel op gepaste afstand. Het parcours leidt
over de openbare weg met op kritische punten een verkeersregelaar.
Aanmelden kan tot 18.30 uur bij
het Mennohoes, het vertrek is vanaf 18.45 uur. Vooraf aanmelden is
mogelijk door een e-mail te sturen
naar koos.beishuizen@metmans.nl.
Op de slotdag, zaterdag 15 augustus kunnen vriendenteams volleyballen op sportpark De Bouwte.
Teams moeten uit minimaal zes
personen bestaan, waarvan minimaal twee inwoners van Meeden.

In het veld moeten telkens minimaal twee dames staan. Opgave is
mogelijk met vermelding van de
teamnaam, de naam van de teamcaptain en de namen van de overige teamleden. De eerste wedstrijden beginnen om 15.00 uur. Opgave is mogelijk tot en met 1 augustus door een e-mail te sturen naar
koos.beishuizen@metmans.nl.
De feestweek wordt op het sportpark afgesloten met een gezamenlijke barbecue met muziek. Hier
zal ook de Aierlegger Award 2020
worden uitgereikt. Nominaties
voor deze waarderingsprijs kunnen tot en met maandag 3 augustus worden ingediend, uiteraard
met motivatie.

De Koerier
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van de gemeenten Veendam, Pekela en Midden-Groningen (deels).
Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied heeft De Koerier grote attentiewaarde. Iedere woensdag een welkome bron van nieuws in gegarandeerd
ruim 24.000 huishoudingen.
Kantoor:
De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren, geopend
ma. t/m vrij. 08.30-12.00 en 13.00-17.00 uur
E-mail:
koerier@noordpers.nl
Telefoon:
088 - 700 71 50
Website:
www.koerier.info. Volg De Koerier ook op
Facebook en Twitter.
Verschijning: Iedere woensdag, sluitingstijd advertenties
dinsdag 17.00 uur, redactie 13.00 uur
Acquisitie:
Eric ten Horn, telefoon 06 - 2932 6778
Druk:
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 088 - 700 71 00
Adv.tarief:
Informeer naar de voordelige advertentietarieven
Bezorging:
Bezorgklachten telefoon 088 - 700 71 50
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100
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Hersenstichting
zamelt 43 mille in
Groningen in
VEENDAM - De collecte van de Hersenstichting
heeft landelijk weer meer dan 1,5 miljoen euro
opgebracht. In de provincie Groningen hebben
716 vrijwilligers gecollecteerd voor de Hersenstichting. Zij hebben samen ruim 43.000 euro opgehaald.
De opbrengst wordt ingezet voor gezonde hersenen
voor iedereen. De Hersenstichting wil dat bereiken
door te investeren in onderzoek, voorlichting en het
verbeteren van de patiëntenzorg.,,We zijn onze collectanten en organisatoren heel dankbaar”, aldus directeur-bestuurder Merel Heimens Visser. ,,Deze opbrengst hebben we alleen maar kunnen bereiken met
de hulp van al deze vrijwilligers.”
Het is voor het 22e jaar op rij dat de totale opbrengst
hoger is dan het jaar daarvoor. De opbrengst wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. ,,Dat is
noodzakelijk, want 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. En dat worden er in de toekomst helaas
alleen maar meer”, aldus Heimens Visser. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal mensen dat
lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson, of een
beroerte krijgt, tot 2040 explosief zal stijgen. ,,Dat
heeft een enorme impact op de samenleving”, aldus
Heimens Visser. ,,Het is mooi dat we met deze opbrengst weer stappen kunnen zetten naar oplossingen
voor hersenaandoeningen en een beter leven voor iedereen met een hersenaandoening en hun naasten.”
De collecte van de Hersenstichting vond dit jaar plaats
in de laatste week van januari. Er liepen toen 19.000
vrijwilligers langs de deuren. De collecte van 2021
staat gepland van 1 februari t/m 6 februari. Nieuwe
collectanten kunnen zich het hele jaar aanmelden via
www. hersenstichting.nl

Gratis

De beste winkelwagenmunt
die u kunt wensen
Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje

Riex Wonen geeft
Beko-gasfornuis weg
MUNTENDAM - Bij Riex Wonen in Muntendam heeft gisterochtend de prijsuitreiking plaatsgevonden van de Facebookactie die
het bedrijf heeft gehouden. Inzet was een Beko-gasfornuis dat werd
gewonnen door Sieneke van Biessum (links). De prijs werd uitgereikt door Gerlien Drenth van Riex Wonen. Om mee te dingen hoefde men niets anders te doen dan de actie te ‘liken’ op Facebook. Nadat de grens van 4000 keer ‘vind ik leuk’ was bereikt, wees het lot
Sieneke van Biessum aan als de gelukkige winnares.

Jeugdteam Aquila actief in landelijke competitie
WILDERVANK - Basketbalvereniging Aquila uit Wildervank heeft een
jeugdteam ingeschreven voor de landelijke competitie. Het team komt
volgend seizoen uit in de 2de U14 divisie.
Het is voor het eerst in het bijna 45-jarige
bestaan van de club dat op landelijk niveau geacteerd wordt. De afgelopen jaren heeft de club veel energie gestopt in
het opleiden van de jeugdleden en de
coaches. Al die moeite wordt nu beloond

met een mooie landelijke uitdaging.
,,Makkelijk gaat het niet worden, maar
we gaan deze uitdaging met veel passie
en energie tegemoet’’, aldus voorzitter Jeroen Hooijer van Aquila.
De basketbalclub heeft voor het onder
14-team een nieuwe trainer en coach aangetrokken. De 20 jarige Veendammer Damian Boomstra zal zich ontfermen over
de jeugdspelers. De oud-speler van Aquila heeft de afgelopen jaren bij diverse
clubs in de regio ervaring opgedaan, zowel als trainer en coach maar ook als landelijk speler.

Naast de landelijke uitdaging blijft de
club ook maatschappelijk breed betrokken. Aquila realiseert zich dat het in deze
tijd van thuisvakantie belangrijk is dat
kinderen de mogelijkheid hebben om
lekker te kunnen sporten. Daarom kan iedereen vanaf 6 jaar elke woensdagavond
terecht op het basketbalveldje in Recreatiepark Borgerswold in Veendam. Onder
begeleiding van verschillende ervaren
trainers kan men daar in een uurtje kennis maken met de basketbalsport. Meer
informatie is te vinden op
www.bvaquila.nl
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Toch wedstrijden
op Schildmeer
STEENDAM
Zeilvereniging
Schildmeer organiseert in het
weekend van 15 en 16 augustus
Kleintje Schild. Op 3 en 4 oktober
wordt de Schildmeer Regatta gehouden. Het gaat in beide gevallen
om wedstrijden voor alle open eenheidsklassen en de windsurfers LT.
De zeilvereniging had zich opgemaakt voor de 75e editie van de
Schildweek, maar dit evenement
moest vanwege corona worden afgeblazen. Nu er versoepelingen zijn
afgekondigd heeft de club besloten
op kleinere schaal toch een aantal
wedstrijden te organiseren.
Meer informatie is te vinden op
zeilverenigingschildmeer.nl
I De gezamenlijke bibliotheken in Groningen hebben een speciaal
Vakantie-doe-boek uitgegeven (foto Biblionet Groningen).

Groningse biebs delen
Vakantie-doe-boek uit
VEENDAM - In de bibliotheek
in Hoogezand is donderdag het
Vakantie-doe-boek gepresenteerd. De gezamenlijke bibliotheken in Groningen hebben
het boek speciaal ontwikkeld
voor volwassenen die moeite
hebben met lezen, schrijven en
rekenen.
In het Vakantie-doe-boek staan puz-

Grote Kerk Veendam
open voor bezichtiging
VEENDAM - De Grote Kerk in
Veendam is de komende tijd geopend voor bezichtiging. Belangstellenden kunnen een kijkje
nemen op woensdag 22 en 29 juli en de eerste drie woensdagen
van augustus, telkens tussen
13.30 en 16.30 uur.

Expositie van Piet de
Raad in vanBeresteyn
VEENDAM - In vanBeresteyn is momenteel een expositie te zien
van amateurkunstenaar Piet de Raad uit Veendam. In de lange
gang van het Veendammer cultuurcentrum hangen meer dan zeventig schilderijen en schilderijtjes van zijn hand. Naast de landschapsbeelden van het Drentsche A-gebied zijn er afbeeldingen van
bijvoorbeeld huisdieren, de wolf en een putter van heel dichtbij. De
lange expositiegang in vanBeresteyn is gratis toegankelijk tijdens
de openingstijden van het cultuurcentrum.

De Grote Kerk is het oudste stenen
gebouw van Veendam. Het monument is gebouwd in 1662. In de loop
van de tijd is het een aantal keren
verbouwd. De grootste verbouwing
was 1776. Het schip werd toen verdubbeld. Bijzonder in de kerk zijn
onder andere de Herenbank, de
Ommelanderbank, de Schippersbank en de Vrouwenbank uit de
17e, 18e en 19e eeuw. Aandacht

verdient verder het houtsnijwerk
van de preekstoel uit 1767 en de
avondmaalstafel uit 1662.
Het grote romantische orgel werd
in 1824 gebouwd door Timpe. Dit
orgel was niet meer te restaureren
en daarom bouwde de Duitse orgelbouwer Faber en Dienes in 1927
een groot nieuw concertorgel met
drie klavieren en ongeveer 2500
pijpen orgel achter de frontpijpen
van Timpe.
De bezichtiging van het interieur
wordt mogelijk gemaakt door de
stichting Vrienden van de Grote Kerk. Wie de kerk op de
aangegeven tijden bezoekt,
kan ook luisteren naar het orgel. Het instrument wordt bespeeld door een van de organis-

VakantieBieb 2020: gratis
e-books en luisterboeken
VEENDAM - De gezamenlijke
bibliotheken in Nederland hebben de app VakantieBieb gelanceerd. Iedereen kan hier gratis
gebruik van maken en genieten
van e-books en luisterboeken.
Met de VakantieBieb beleeft iedereen een zomer vol verhalen: jong
en oud, leden en niet-leden van de
bibliotheek. Er zijn tientallen ebooks en luisterboeken, voor elk
wat wils: van spanning tot chicklit,
van literatuur tot informatief.
Voor de jongste lezers zijn er bijvoorbeeld ‘SuperDolfje’ van Paul
van Loon en verhalen van Guusje
Nederhorst en Jacques Vriens. Jongeren kunnen genieten van boeken
als ‘Instagirl’ van Annette Mierswa
en ‘Klem’ van Mel Wallis de Vries.

En voor volwassenen is er ook veel
moois, denk aan ‘Otmars zonen van
Peter Buwalda of ‘De kleine bakkerij aan het strand’ van Jenny Colgan.
Omdat er zowel e-books als luisterboeken in de VakantieBieb zitten,
kan gekozen worden voor lezen of
luisteren, net wat op dat moment
het beste uitkomt.
Voor lezers tot en met 18 jaar is
een winactie. Zij maken kans op
een Beats Solo Pro-koptelefoon.
Hiervoor dienen ze door te geven
wat hun favoriete boek in de VakantieBieb is.
De app met e-books en luisterboeken is gratis beschikbaar in de App
Store en in Google Play. De boeken
zijn te lezen tot en met 31 augustus,
ook als men geen lid is van de Bibliotheek.

I

De Grote Kerk in Veendam.

Regio Deal is rond: 30 miljoen
voor toekomst Oost-Groningen
VEENDAM - De Regio Deal
Oost-Groningen is een feit. Dat
betekent dat er dertig miljoen
euro beschikbaar komt om de
leefbaarheid en het toekomst-

perspectief van Oost-Groningen
te verbeteren. Vrijdag werden
de handtekening gezet.

De miljoenen zijn beschikbaar
voor projecten in in de gemeenten
Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en
Westerwolde. Vijftien miljoen euro

I De gemeentebestuurders die nauw samen bij de Regio Deal Oost-Groningen zijn betrokken. Vanaf
links: Hennie Hemmes (wethouder gemeente Pekela), Gert Engelkens (wethouder gemeente Oldambt),
Gozina Brongers (wethouder gemeente Stadskanaal), Ans Grimbergen (wethouder gemeente Veendam), Tjeerd van Dekken (gedeputeerde provincie Groningen) en Bart Huizing (wethouder gemeente
Westerwolde).

komt van het Rijk, de andere
helft wordt opgebracht door
de provincie en de gemeenten.
Na de zomer wordt gestart met
de uitvoering. Het programma
loopt vier jaar.
De projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen, hebben te maken met leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving. De
hoofdlijnen van de plannen
zijn inmiddels vastgesteld, de
verdere uitwerking gebeurt samen met partijen in de regio.
Dit zijn bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties
Enkele projecten zijn al benoemd en gaan na de zomer
van start. Voorbeelden zijn het
onderwijsproject Route Rubicon en het gezondheidsproject
Gezonde Huiskamer. Deze projecten worden uitgebreid over
meerdere gemeenten in de regio. Ook worden energiecoaches opgeleid om inwoners
te helpen bij het besparen op
hun energierekening.
Gedeputeerde Tjeerd van
Dekken is enthousiast over de
deal: ,,Ik zie dat organisaties
en gemeenten elkaar opzoeken om ervoor te zorgen dat
bijvoorbeeld scholieren goed
voorbereid de regionale arbeidsmarkt op komen. Allemaal omdat de inwoners van
Oost-Groningen dat dubbel en
dwars verdienen.”

ten van de stichting, Doewe Kraster, Wim van de Laar en Gert-Jan
Farenhorst. Er zijn rondleiders die
alles kunnen vertellen over de geschiedenis van het kerkgebouw. De
toren kan niet beklommen worden
in verband met de corona maatregel van anderhalve meter afstand.
In de kerk is een kleine winkel,
waar onder andere mondkapjes
worden verkocht. De opbrengst
gaat naar de restauratie van het orgel. De toegang is gratis, maar een
donatie in de orgelpijp is altijd welkom.

zels, verhalen, tips voor uitstapjes
en taaloefeningen. Van alles om
ook in de vakantie te kunnen oefenen.
,,Mensen die beter willen leren lezen en schrijven kunnen hier hulp
bij krijgen in het Taalhuis van de
bibliotheek,” vertelt programmamaker Peter Doorn. ,,Iedereen kan
daar terecht, ook als ze niet lid zijn
van de bibliotheek. De deelnemers
oefenen in groepjes, begeleid door
vrijwilligers. Of ze kunnen één op
één hulp krijgen tijdens het taalspreekuur. Het Taalhuis biedt speciale leesboeken, oefenboeken en
gratis taalcursussen.”
Tijdens de zomervakantie zijn sommige Taalhuizen van de bibliotheek
gesloten. ,,Gelukkig kunnen mensen blijven oefenen door de filmpjes van het Online Taalhuis te bekijken, en nu dus ook met het Vakantie-doe-boek”, aldus Doorn.
Taalhuis-bezoekers kunnen het gratis Vakantie-doe-boek ophalen in
hun bibliotheek. Naast de Taalhuiseditie is er ook een Vakantie-doeboek voor volwassenen die goed
taalvaardig zijn. ,,Een cadeautje
van de bibliotheek in tijden van corona”, zegt Doorn. ,,We brengen
500 exemplaren van dit vakantieboek naar verzorgingstehuizen en
verdelen de rest over 37 bibliotheken in de provincie. Bibliotheekleden die graag een Vakantie-doeboek willen hebben, kunnen het ophalen in de bibliotheek.”

Airport Eelde
noteert groei
in vluchten
EELDE - Groningen Airport Eelde
kijkt met tevredenheid terug op de
maand juni. Het was voor het vliegveld de drukste maand sinds jaren,
ondanks dat de passagiersvluchten
nog niet werden uitgevoerd wegens
het coronavirus.
Het aantal vliegbewegingen in de
maand juni is met bijna 50 procent
gegroeid ten opzichte van vorig
jaar.De grote stijging zit voornamelijk in het aantal lesvluchten. Er
zijn ruim 2800 lesbewegingen uitgevoerd in de maand juni, terwijl
dat er vorig jaar rond dezelfde tijd
rond de 800 waren. Ook het aantal
privé-vluchten was met meer dan
1200 groter dan juni vorig jaar.
De groei valt te herleiden uit de fusie van de KLM Flight Academy en
MartinAir Flight Academy. De volledige vloot van MartinAir is sinds
mei dit jaar gevestigd op Groningen Airport Eelde
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In deze regio zijn opvallende veel bloeiende akkerranden te zien (foto T. Doornbos).

Veel bloeiende akkerranden
VEENDAM - Langs de akkers
in deze regio zijn momenteel
opvallend veel bloeiende margrieten, klavers en klaprozen
aan te treffen. Verantwoordelijk
hiervoor zijn 100 boeren die 400
kilometer akkerrand hebben ingezaaid met een speciaal grasen bloemenmengsel.
Het gaat om boeren in het gebied
van waterschap Hunze en Aa’s. Met
de ingezaaide akkerranden willen
ze voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Ook trekken
de grassen en bloemen lieveheersbeestjes, kevers en zweefvliegen
aan. Deze insecten dragen bij aan
een natuurlijke plaagbestrijding,
waardoor de boer minder gewasbeschermingsmiddelen nodig is. De

akkerranden zijn dus niet alleen
mooi, maar ook nuttig.

Marjon Schultinga, projectleider
bij de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen.

Tussen de sloot en het gewas staat
een strook bloemen van drie tot
vier meter breed. Het is een mix
van bloemen en grassen. Op dit moment springen de margrieten en
klaprozen eruit. ,,Het mengsel dat
ingezaaid is, bestaat uit soorten die
in Nederland in het wild voorkomen. De soorten zijn voornamelijk
meerjarig, wat ervoor zorgt dat er
jaarrond planten groeien’’, Aldus

De honderd boeren die deelnemen
aan het project, zijn lid van Agrarische Natuur Drenthe (AND) en de
Agrarische Natuurvereniging OostGroningen (ANOG). Naast het inzaaien en beheren van akkerranden, zitten de boeren in studiegroepen waarin natuurlijke plaagbestrijding, waterkwaliteit en onkruiddruk centraal staan.

Kerkenstichting verwacht
zomer met meer toeristen
Jumbo de Reede start met
thuisbezorgen boodschappen
VEENDAM - Jumbo de Reede
is deze week gestart met het
thuisbezorgen van boodschappen in Veendam. Klanten kunnen bestellen via Jumbo.com en
de Jumbo-apps voor smartphone
en tablet.
De bestelde boodschappen worden
door medewerkers van de winkel
bij de klanten afgeleverd. Wie liever zijn online bestelling afhaalt, is
welkom bij het Pick Up Point in de
winkel.
,,We weten dat veel van onze klanten op verschillende manieren en
momenten boodschappen willen
doen. Vaak komen zij hier in de supermarkt, maar op sommige momenten kiezen zij er voor om hun
boodschappen online te doen, bijvoorbeeld omdat er weinig tijd is of
wanneer er veel producten nodig
zijn voor een verjaardagfeestje”,
aldus Harold van der Ploeg van
Jumbo de Reede. ,,We hadden al
de mogelijkheid om boodschappen

op te halen bij het Pick Up Point in
onze winkel, maar nu gaan we ook
thuisbezorgen. Zo bieden wij onze
klanten maximale keuze om boodschappen te kunnen doen hoe,
waar én wanneer zij willen.”
De supermarkt organiseert thuisbezorging vanuit de winkel. Een vertrouwd gezicht uit de winkel brengt
de boodschappen bij de klant. Harold van der Ploeg legt uit: ,,Jumbo
garandeert naast de laagste prijs
en het grootste assortiment ook de
beste service. De bezorging van
boodschappen geven we dan ook
niet zo maar uit handen. Onze collega’s zijn getraind in de 7 Zekerheden. Zo krijgen onze klanten ook
aan huis de service die zij van Jumbo gewend zijn.”
Wanneer klanten kiezen voor thuisbezorgen, hebben zij de keuze uit
twee tijdsvakken van drie uur, in
de ochtend of in de avond. Bij het
plaatsen van de bestelling kunnen
klanten aangeven waar hun voorkeur naar uit gaat.

GRONINGEN - De Stichting Oude Groninger Kerken houdt er
rekening mee dat haar monumenten deze zomer meer bezoekers zullen trekken. De kerken
en torens zijn interesssant voor
al die mensen die de vakantie
vanwege corona in eigen land
doorbrengen.

I

Wie op vakantie is in het buitenland loopt ook vaak een kerkje binnen. Gewoon om even de stilte, de
rust en de sfeer te ervaren. Dat kan
ook in Groningen. In deze provincie
staan prachtige middeleeuwse kerken met indrukwekkende gewelven, plafondschilderingen en zeldzame orgels. De Stichting Oude
Groninger Kerken (SOGK) zet zich

De kerk van Garmerwolde, gezien vanuit de lucht (foto SOGK).

Clubkampioenschappen
bij Tennisclub Veendam
VEENDAM - Tennisclub Veendam heeft de activiteiten hervat
met de jaarlijkse clubkampioenschappen. Wel is sprake van een
aangepast programma, waardoor de titelstrijd in het enkelspel is komen te vervallen.
Van vrijdag tot en met zondag kwamen de gemengde dubbels in actie.
Komend weekend volgen de damesen herendubbelspelen. Dit alles op
een coronaproof tennispark waar
spelers en bezoekers met ludieke
bewegwijzeringen steeds herinnerd
werden aan de veiligheidsregels.
Barman Jakob Woltjes verraste de
aanwezigen tussendoor met lekkere
hapjes.
Voor het openingsweekend hadden
zich veertien koppels opgegeven.
Zij werden ingedeeld in twee pou-

les. In de A-poule viel de beslissing
zondag in een uitermate spannende
wedstrijd tussen Aukje van der Wal
met partner Hendrik Stevens en
Evelien de Jonge met Daniël Axinte. In een bloedstollende super-tiebreak met wisselende kansen trokken uiteindelijk De Jonge en Axinte met 11-9 aan het langste eind.
In de B-poule werd het publiek verrast door twee nieuwe talenten: Marieke Ensing, die vorig jaar voor het
eerst is gaan tennissen, en Lars Hoving die in juni met de tennissport
is begonnen. Zij toonden duidelijk
over veel talent te beschikken,
maar zegevierden niet. Poulewinnaar werden Liesbeth Poort en
Jaap van Slooten die in de finale
Ria en Gerard Bouma versloegen.
De winnaars kregen als prijzen een
aantal taarten die prompt onder alle deelnemers verdeeld werden.

I Jumbo de Reede is gestart met het thuisbezorgen van boodschappen in Veendam.

Bibliotheek komt
met gratis online
cursussen
VEENDAM - De bibliotheken in Nederland bieden tot het einde van het
jaar 28 gratis online traininen aan. Het gaat om cursussen waarmee mensen zich ‘individueel kunnen ontwikkelen’.
Er is een brede keuze aan voor zowel persoonlijke als professionele vaardigheden. Een greep uit het aanbod: timemanagement, communicatie,
productiviteit, digitale vaardigheden en talen. Verder omvat het aanbod
cursussen digitale fotografie, yoga en mindfulness, sporten en bewegen,
gezond eten, een cursus geluk en meer.
Iedere Nederlander heeft gratis toegang tot de online trainingen en kan
deze tot het einde van het jaar volgen. Een lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig.
Aanmelden kan via de website van de plaatselijke bibliotheek.

I Voorzitter Aukje van der Wal huldigt gemengd dubbel-winnaars
Evelien de Jonge en Daniel Axinte.

al meer dan vijftig jaar in voor het
behoud en de bescherming van deze monumenten.
Nu de coronaregels versoepeld zijn,
komen er steeds meer mogelijkheden de monumenten van de stichting te bezoeken. Vanaf nu kunnen
belangstellenden in ieder geval
weer terecht in en op de torens van
de kerk van Termunten, Uitwierde
en Garmerwolde.
Bovenin de kerktoren van Termunten werden twee ramen aangebracht, een aan de noordkant met
uitzicht over de Eems en een aan
de oostkant, met uitzicht over de
Punt van Reide en de Dollard.
In de toren van Uitwierde bereikt
de bezoeker via de ‘belevenistrap’
een bijzonder uitkijkpunt met zicht
op het omliggende landschap en in
de verte achter de dijk het water
van de Eems. Dit belevenispad van
Onix Architecten won in 2013 een
Dutch Design Award.
De toren van Garmerwolde is in het
weekend geopend. Als bonus is
naast de kerk AvecPlezier te vinden, met van alles voor de inwendige mens. Deze pleisterplaats is
eveneens geopend in het weekend.

Midzomerplantenmarkt bij
Tuingoed Foltz in Meeden
MEEDEN - Tuingoed Foltz in
Meeden houdt zaterdag en zondag weer haar Midzomerplantenmarkt, ook bekend als de
Salvia- en Echinaceadagen.
Bob Foltz en Andries Bierling hebben in de loop der jaren een grote
collectie van ruim 150 soorten Salvia’s verzameld, die hun plek hebben gekregen in de speciale Salviatuin. De Salvia’s worden hier gecombineerd met andere lipbloemigen en siergrassen. Ze hebben diverse eigen kruisingen ontwikkeld.
Ook de collectie zonnehoeden
(Echinacea) is zeer omvangrijk en
wordt uitgebreid toegepast in de
tuinen. Daarnaast telt de collectie
van Foltz zo’n 2500 andere vaste
planten, waarvan er veel nu in
bloei zijn.
Marco van Noort geeft zaterdag
vanaf 13.30 uur een presentatie in
de Echinaceatuin over de kunst
van het veredelen van nieuwe zonnehoeden. Op zondag, ook vanaf
13.30 uur, houdt eigenaar Andries
Bierling een enthousiast verhaal
over zijn favoriete plantensoort: de
Salvia. Hij doet dat in de Salviatuin

en neemt de bezoekers ook mee de
Echinacea- en prairietuin in.
Het hele weekend is ook gerenommeerd varenkweker Wouter van
Driel te gast. Hij presenteert een
unieke collectie tuinvarens. Jutta’s
Staudengarten komt met botanische rariteiten en vleesetende planten. Andere gasten zijn Francis van
Dijk (Oju Ona; sieraden van bijzondere stenen), Antje Schaap (tuinkeramiek) en Kinderhulp Gambia
(Afrikaanse produkten, sieraden,
vrolijke mondkapjes, tuingieters
enzovoort. Verder worden in de tuinen beelden geëxposeerd van Alinda Ottens, René de Boer en Moniek
Westerman. Op het terras kan men
genieten van koffie, thee en homemade gebak. In en rond de boerderij wordt een fraaie collectie brocante gepresenteerd.
De Midzomerplantenmarkt is op
beide dagen van 11.00 tot 15.00 uur
geopend. De toegang is gratis. Tuingoed Foltz is gevestigd aan de Hereweg 346 in Meeden. Het vier hectare grote terrein biedt letterlijk
veel ruimte, maar bezoekers wordt
desalniettemin gevraagd voldoende onderlinge afstand te houden.

I Een van de fraaie bloeiers van Tuingoed Foltz: de Echinacea Hot
Summer.
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