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Vandaag in de abonneekrant

Hogelandster 
coalitie verdeeld
over ozb-tarief
NOORD-GRONINGEN - Een extra ver-
hoging van de onroerendezaakbelasting
heeft tijdens de gisteravond gehouden
raadsvergadering voor verdeeldheid ge-
zorgd binnen de coalitie in Het Hogeland. De ChristenUnie en het
CDA wilden een duidelijk signaal afgeven dat er grenzen zijn aan de
lastenverhoging, maar botsten met wethouder Eltjo Dijkhuis en zijn
partij GemeenteBelangen. De discussie was meer een principiële
kwestie dan dat Hogelandsters er heel veel profijt van hebben...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Zorgen over sloop steenfabriek
GARRELSWEER - De erfgoedvereniging Bond Heemschut is in het
geweer gekomen tegen de mogelijke sloop van de voormalige steen-
fabriek Enzelens aan het Damsterdiep en de Stadsweg in Garrels-

weer. De steenfabriek Enzelens
is rond 1868 gesticht door de
toenmalig burgemeester P.W. Ti-
chelaar en is in 1969 gesloten.
De steenfabriek is historisch in-
teressant vanwege de aanwezig-
heid van een aantal uit 1889 da-
terende gave droogloodsen bij
de fabriek. Door het hoge ijzer-
gehalte en de fijnkorrelige ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

’Oostumerweg bij Garnwerd
na onderhoud stuk onveiliger’
GARNWERD - Aan de Oostumerweg bij Garnwerd hebben de voor-

bije dagen asfalteringswerk-
zaamheden plaatsgevonden. Het
resultaat is dat de weg veran-
derd is in een racebaan en de
verkeersveiligheid verder is af-
genomen. Dat vindt Garnwerder
Fokko Leutscher. Leutscher
heeft bij de gemeente Wester-
kwartier dan ook bezwaar aan-
getekend tegen het resultaat...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

CDA wil dat 
Hogeland beter communiceert
NOORD-GRONINGEN - De wijze waarop er de laatste tijd door de
gemeente Het Hogeland gecommuniceerd wordt, heeft tot veel op-
merkingen van inwoners geleid. De fractie van het CDA wil dat er
een verbeterslag wordt gemaakt. De gemeenteraad uitte onlangs, zo-
als gemeld, forse kritiek op de wijze van communiceren van het ge-
meentebestuur. Eerder ging het al helemaal mis rond de ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Succesvolle inzameling 
Bloedserieus Hogeland
WINSUM - De inzamelingsactie
Bloedserieus Het Hogeland heeft
al heel veel maandverband en
tampons opgeleverd. Dit werd
maandag door PvdA-raadslid
Mädi Cleerdin, kartrekker van
de actie, overhandigd aan de
voedselbank in Winsum. De in-
zamelpunten van Bloedse rieus
in de bibliotheken op Het Hoge-
land worden goed bevoorraad door betrokken inwoners. Het ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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NOORD-GRONINGEN - Slechts
elf inwoners van het Groninger
aardbevingsgebied hebben zich
dit najaar gemeld voor de op-
koopregeling Koopinstrument
van de Nationaal Coördinator
Groningen (NCG). 

Op basis van het beschikbare bud-
get kunnen alle aangemelde wonin-
gen worden opgekocht. Stichting
Woonbedrijf Aardbevingsgebied
Groningen start in opdracht van de
NCG binnenkort met het taxatie-
en aankoopproces van deze wonin-
gen. Eigenaren van woningen in
het aardbevingsgebied die min-
stens acht maanden openbaar te
koop stonden, konden zich tussen
14 september en 11 oktober aan-
melden voor opkoop van hun wo-
ning. Het aantal aanmeldingen zit
in een dalende lijn. In de eerste
aanvraagronde van dit jaar ontving
de NCG 32 aanmeldingen. In 2019
waren er 76 aanmeldingen en in
2018 159. De NCG vermoedt dat de
afname onder andere te maken
heeft met het aantrekken van de
woningmarkt. De NCG is in 2016
gestart met het Koopinstrument
om woningeigenaren die moeite
hebben om hun huis in het aardbe-
vingsgebied te verkopen te helpen.
Tot en met 2019 was jaarlijks 10

miljoen euro beschikbaar. Sinds dit
jaar is er een budget van 20 mil-
joen euro. Dit bedrag wordt ver-
deeld over twee aanvraagrondes:
een ronde in maart en een ronde in
september. In maart 2021 is de
eerstvolgende aanmeldronde. Van
2016 tot en met 2019 zijn in totaal

Slechts elf aanmeldingen

Minder Groningers melden
zich voor opkoopregeling

110 woningen opgekocht via het
Koopinstrument. De woningen wor-
den gebruikt als tijdelijke huisves-
ting voor de versterkingsopgave of
opnieuw te koop gezet. Stichting
Woonbedrijf Aardbevingsgebied
Groningen is hiervoor verantwoor-
delijk. 

Hogeland wil NPG-geld voor
Zoutkamper ’koppelkansen’
ZOUTKAMP - Rond de aanpak
van de Lauwersmeerdijk en het
H.D. Louwesgemaal in Zout-
kamp ziet Het Hogeland diver-
se ‘koppelkansen’ voor de recre-
atie in en rond het vissersdorp.
De gemeente wil hiervoor een
beroep doen op geld uit het Na-
tionaal Programma Groningen.  

Met het oog op de toekomstige wa-
terveiligheid staat waterschap
Noorderzijlvest voor een aantal
flinke investeringen in en rond
Zoutkamp. Zo moet de afvoercapa-
citeit van gemaal H.D. Louwes wor-
den vergroot om overtollig regen-
water sneller te kunnen afvoeren
vanuit het Hogeland naar het Lau-
wersmeer. Ook wordt er gewerkt
aan de versterking en verhoging
van de dijken rondom het Lauwers -
meer. Een deel van die waterke-
ring, circa 1 kilometer, loopt door
het dorp Zoutkamp.
Er ligt, zoals gemeld, een variant
op tafel waarbij het gemaal 500
meter wordt verplaatst. Het nieu-
we gemaal ter vervanging van het
huidige H.D. Louwesgemaal wordt
gebouwd in de voormalige zeedijk
in de directe omgeving van de mo-
numentale Hunsingosluis. In com-
binatie met de nieuwbouw van het
gemaal wordt de Hunsingosluis ge-
restaureerd en krijgt het de oor-
spronkelijke functie van schuts-
sluis weer terug. De oude zeedijk

ter plaatse krijgt daarmee ook de
waterkerende functie terug. 

Tegelijkertijd met de werken van
het waterschap krijgt ook de re cre-
atie in en om Zoutkamp een im-
puls. ,,Voor deze zogenaamde kop-
pelkansen wordt financiering ge-
zocht door de drie direct betrokken
partijen: gemeente, waterschap en
provincie”, zegt het college in het
begroting voor 2021. Men mikt
daarbij op de goed gevulde pot met
geld van het Nationaal Programma
Groningen. ,,Ook zal er een aan-
vraag gedaan worden bij het Wad-
denfonds”, aldus het dagelijks be-
stuur van de gemeente. 
De koppelkansen waarvoor de ge-
meente geld van derden hoopt te
ontvangen, bestaan onder andere
uit nieuwe fiets- en wandelverbin-
dingen tussen de jachthaven Hun-
zegat en het dorp. Ook wordt inge-
zet op een  fietsverbinding over de
dijk van Zoutkamp richting Garn-
werd. Verder wil men recreatieve
aanmeervoorzieningen realiseren
in het Hunsingokanaal in het dorp
en recreatieve voorzieningen op
het ‘schiereiland’ Hunzegat waar-
bij wordt verwezen naar oude cul-
tuurhistorische elementen. Ook wil
men de oude Brons-motoren herbe-
stemmen van het huidige H.D. Lou-
wesgemaal. 

De totale kosten van de uitbreiding
van het gemaal bedragen, zoals ge-

meld, 27,5 miljoen euro. Hoeveel er
gemoeid is met de koppelkansen, is
niet bekend. 

Namen nodig
voor nieuwe
treinen Arriva
NOORD-GRONINGEN - Streekver-
voerder Arriva heeft een namen-
wedstrijd uitgeschreven voor 18
nieuwe treinen die in Groningen en
Friesland rijden of gaan rijden. On-
der het motto ‘Geef onze trein een
naam’ gaat men op zoek naar de
mooiste bestemmingen in Gronin-
gen en Friesland. Iedere nieuwe
trein krijgt een unieke naam van
een bestemming. 
De favoriete bestemmigen kunnen
tot 21 november worden doorgege-
ven via  de website
www.arriva.nl/na men wed strijd.
Een jury bepaalt uiteindelijk wat
er op de treinen komt. Dat wordt
begin volgend jaar bekendge-
maakt.

� Een impressie van de nieuwe H.F. Louwesgemaal. Foto: Water-
schap Noorderzijlvest. 

Bibliotheken
gaan weer open
NOORD-GRONINGEN - De biblio -
theken gaan niet helemaal dicht,
zoals het kabinet eerst van plan
was. Het afhalen van reserverin-
gen en het inleveren van boeken
blijft wel mogelijk. Maandag is de-
ze afhaal- en inleverservice ge-
start.

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

Restauratie De Haver in volle gang

ONDERDENDAM - De restauratie, het schade-
herstel en de herbestemming van boerderij De
Haver aan het Boterdiep bij Onderdendam is in
volle gang. Op bijgaande foto van Marco Glast-
ra, directeur van Het Groninger, worden de
schoorstenen weer geplaatst. De rijksmonumen-
tale boerderij uit 1894 heeft flink wat aardbe-
vingsschade opgelopen. De laatste eigenaren heb-
ben de boerderij verkocht aan de NAM, die op
zijn beurt de boerderij in 2017 heeft overgedra-
gen aan Het Groningen Landschap. Met de over-

dracht is de instandhouding van het monumen-
tale karakter van de boerderij gegarandeerd. De
boerderij behoudt zijn woonbestemming, maar
op zo’n wijze dat dit niet gepaard gaat met een
ingrijpende versterkingsoperatie. Concreet bete-
kent dit het kwetsbare stenen voorhuis een klein-
schalige publieke functie krijgt en dat de woon-
functie elders in de boerderij wordt gerealiseerd.
De werkzaamheden duren in principe tot ko-
mend voorjaar.
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Sint Maarten-attentie voor
kinderen Leens en omgeving
LEENS - Schoolkinderen uit
Leens en omstreken hebben
dinsdag en woensdag een Sint
Maarten-tas met goodies, snoep
en fruit aangeboden gekregen
van Dorpsbelangen Leens en de
Ondernemersvereniging Hoge-
land West.

Dit deed men om iedereen een hart
onder de riem te steken in deze bij-
zondere tijden en om Sint Maarten
ook dit jaar ruim baan te geven. De
gemeente is de afgelopen weken be-
zig geweest met raad en advies rond
het cronaproof maken van Sint
Maarten. In Leens is daarna beslo-
ten de tasjes aan te bieden.

In totaal heeft men de afgelopen
twee dagen zo’n 800 tasjes uitge-
deeld. Bij het vullen kreeg men hulp
van vrijwilligers van de activiteiten-
commissie en Dorpsbelangen. 

Een extra donatie van alle onderne-
mers maakte de actie financieel mo-
gelijk. 

� Het was een flinke klus om alles tasjes te vullen.

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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FISCAAL | JURIDISCH | FINANCIEEL ADVIES

Wij verzorgen uw boekhouding voor een vast & scherp tarief

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

Is uw huidige rechtsvorm 
voor u nog de juiste? 

Laat u informeren over  

de voor- en nadelen van  

de BV, maatschap en Vof.

Stylingdag bij 
In ‘t Veen Optiek
UITHUIZEN - Bij In ’t Veen Optiek aan de Hoofdstraat West in Uithuizen
wordt vrijdag 27 november van 10.00 tot 17.00 uur een stylingdag georgani-
seerd. 

Het is tijd voor iets nieuws! Niet alleen de natuur verandert van kleur, ook de winkels
hebben de frisse kleuren vervangen voor een kleurenpalet met diepe, warme en inten-
se tinten. Woonwinkels, schoenenwinkels en kledingboetieks: waar men ook komt is het
een kleurenfeest. De frisse kleuren hebben plaats gemaakt voor diepe en intense kleu-
ren tinten zoals rood, geel, groen en paars.
Ook bij In ’t Veen Optiek worden ze blij van de kleuren en de nieuwe collectie. Daarom
wordt er een bijzonder evenement georganiseerd voor mensen die zich graag willen la-
ten adviseren op een nieuwe en verrassende manier.
,,Bent u toe aan een nieuwe bril en wilt u iets anders dan die neutrale uitstraling? Welk
montuur is net even anders en heeft een kleur waarop u niet snel uitgekeken raakt?
Kom langs en laat u inspireren”, aldus het bedrijf.
Brillenstylist Marije Gerdes geeft adviezen in de winkel. Als opticien en stylist weet ze
alles van brillen én kleur. Ze geeft een kleuradvies (ter waarde van 75 euro) en uitleg
over het combineren van al die mooie kleuren. Marije Gerdes en het stylingteam van In
’t Veen Optiek laten zien welke brillen bij de klant passen. ,,We werken met de ge-
zichtsscan. We kijken naar uw gezichtsvorm en persoonlijke kenmerken en vertalen ze
naar een passend montuur. Uiteraard houden we daarbij rekening met uw persoonlijke
stijl”, aldus Marije Gerdes.
Tijdens deze stylingdag is er ook een volledige collectie brillen aanwezig van Eyes to
Be. In ’t Veen Optiek koopt deze normaal gesproken groot in op de beurs. Er is dus ze-
ker geen gebrek aan montuurkeuze met de collecties van Eyes to Be. Eyes to Be heeft
onder andere Dilem in het assortiment. Dilem is een collectie, waarvan de veren van
het montuur afgestemd kunnen worden op de kledingkeuze en/of tijd van het jaar. Dat
is ideaal voor de modebewuste man of vrouw, die wil variëren met kleuren.  
Iedereen is van harte welkom tijdens de stylingdag. Wegens de coronamaatregelen
wordt men wel gevraagd een afspraak te maken voor het bewonderen van de volledige
collectie en een kleur- en briladvies door Marije Gerdes van De Brillenstylist.
Op deze speciale stylingdag krijgt men 20 procent korting op de aanschaf van een
nieuw montuur. 

� In ‘t Veen Optiek organiseert op vrijdag 27 november een stylingdag.

Adverteren doet verkopen

SP: ‘N999 is een racebaan’ 
UITHUIZEN - De N999, de weg tussen Uithuizen en Garsthuizen, is volgens SP-er
Joop Bergman een ‘echte racebaan’. Tijdens de gisteravond gehouden begrotings-
vergadering in Het Hogeland pleitte de inwoner van Zevenhuizen (bij Eppenhui-
zen) er voor omer  regelmatig snelheidscontroles te houden. ,,Terwijl er 80 kilome-
ter per uur mag worden gereden, word je vaak ingehaald. Dat is uiterst gevaarlijk
met al die zijwegen en uitritten”, vindt de Noord-Groninger. 
Wethouder Eltjo Dijkhuis deelt de zorgen. ,,De N999 zien we als een probleemweg.
We zijn dan ook van plan om hier opnieuw melding van te maken bij de gedepu-
teerde.”

Ommelander Courant
ommelander@noordpers.nl

Warfumburen viert
‘gewoon’ Sint Maarten
WARFFUM - Warfumburen, de woonvorm voor 55-plussers in Warffum, heeft
gisteren ‘gewoon’ meegedaan aan Sint Maarten. Hoe moeilijker feestjes zijn te
organiseren en hoe naar de coronasituaties ook zijn: de vindingrijkheid in War-
fumburen neemt alleen maar toe. De activiteitencommissie heeft het plan ten
uitvoer gebracht om bij de entree een Sint Maartentafel in te richten. De kin-
deren zongen in de frisse buitenlucht en konden daarna hun cadeau-zakje van-
af de tafel meenemen. Ondanks de coronamaatregelen wisten vele jongere en
oudere zangers en zangeressen de weg naar Warfumburen te vinden. Het was al
met al een groot succes.



Ook de nieuwste generatie van
de Toyota Yaris is meteen na
de introductie een verkoopsuc-
ces.

De nieuwe, vierde generatie
ging in de eerste maand na de
introductie meteen al 2500
keer over de toonbank. Kopers
van de nieuwe Yaris kunnen
rekenen op een generatie die
dynamischer is dan ooit. De
Toyota Yaris Hybrid is daarbij
zuiniger en krachtiger gewor-
den. Bij maar liefst 87 procent
van de orders ging het om de

Hyundai Motor heeft zijn
nieuwste high-performance-mo-
del onthuld. Het gaat om de ge-
heel nieuwe Hyundai i20 N,
een sportauto pur sang, die zó
het circuit op kan.

Net als de andere N-modellen
van Hyundai biedt ook de i20
N maximaal rijplezier met zijn
krachtige motor en dynami-
sche technologische innovaties.
De Hyundai i20 N is na de i30
N en de i30 Fastback N het
derde high-performance-model
van Hyundai voor de Europese

De elektrische Peugeot e-208
heeft de titel Electric Small Car
of the Year van Brits automaga-
zine What Car? in de wacht ge-
sleept.

De verkiezing is dit jaar voor
het eerst gehouden. De Franse
autoproducent liet onder meer
de Honda E en de Renault Zoe
achter zich.
De Peugeot e-208, het eerste
volledig elektrische model van
de nieuwste generatie van het
merk, wint dus opnieuw een
onderscheiding. Eerder dit jaar
werden de Peugeot 208 en e-
208 al door een Europese vak-
jury verkozen tot de Europese
Auto van het Jaar. 
De jury van van What Car?
was onder de indruk van de
unieke filosofie van Peugeot:
kies je model en kies je aan-
drijflijn. Daarmee hebben ko-
pers de keuze uit zowel de
elektrische als de benzine- en
dieselversies van de Peugeot
208, zonder dat dat ten koste
gaat van de overige specifica-
ties, het gebruiksgemak of de

De orderboeken voor de nieu-
we Opel Crossland zijn ge -
opend. Het compacte model
met aansprekende SUV-looks
en een ruim en veelzijdig inte-
rieur is er vanaf 21.999 euro, in
combinatie met een 1,2-liter
benzinemotor van 83 pk. 

De standaarduitrusting omvat
diverse assistentiesystemen zo-
als rijbaanwaarschuwing, een
intelligente cruisecontrol en
verkeersbordenherkenning.
Behalve de standaarduitvoe-
ring is te kiezen uit de versies
Edition, Business Edition, Ele-
gance, GS Line en Ultimate,
waarbij laatstgenoemde de
meest complete uitrusting
biedt, met onder meer alcanta-

500.000e NISSAN LEAF

compacte stadsauto’s optimaal
benut om een elektrische auto
te ontwikkelen die qua rijge-
drag, actieradius en functiona-
liteit perfect aansluit op de be-
hoeften van hedendaagse
stadsrijders. 
De Twingo Electric is gebouwd
op een platform dat in beginsel
ontworpen is voor toepassing
van elektrische aandrijving.
Daarmee biedt de elektrische
variant dezelfde mate van rij-
plezier die heeft bijgedragen
aan het succes van de Renault
Twingo. De elektrische variant
combineert het aansprekende
ontwerp en vele personalisatie-
mogelijkheden van de normale
Twingo met functies die het
elektrische karakter benadruk-
ken.

Net als de variant met verbran-
dingsmotor biedt de Twingo
Electric de kleinste draaicirkel
in deze klasse. Achterwielaan-
drijving in combinatie met ver-
schillende rijmodi maken het
rijden nog leuker. Dankzij de
22 kWh-batterij hoeft de Twin-
go Electric slechts één keer per
week te worden opgeladen als
die voornamelijk in stadsver-
keer gebruikt wordt, maar de
Twingo leent zich zeker ook
voor langere ritten met een ac-
tieradius van 270 kilometer.
Bovendien is de batterij bij de
meeste publieke laadpunten
tot vier keer sneller op te la-
den dan die van de concurren-
tie dankzij de speciale lader.
Met zijn compacte formaat en
slimme ruimte-indeling is de
Twingo Electric een prettige
metgezel die tevens de norm
zet op het gebied van connecti-
viteit met specifieke functies
voor een elektrisch voertuig. 
De elektrische variant van de
populaire, compacte Renault is
leverbaar vanaf 20.590 euro.
Renault is een grote speler in
het segment van de compacte
stadsauto’s met een uitgebrei-
de ervaring met 100 procent
elektrische voertuigen. De ken-
nis en ervaring van Renault
ten aanzien van stadsauto’s en
elektrische aandrijving komt
volledig tot uiting in de nieuwe
Twingo Electric.

De nieuwe, elektrische variant
is het antwoord op de verande-
rende behoeften in het com -
pacte segment, waar automobi-
listen op zoek zijn naar prakti-
sche en milieuvriendelijke au-
to’s. In stedelijk gebied zijn
elektrische voertuigen de
meest voor de hand liggende
oplossing voor vrijetijdsritten
en woon-werkverkeer.

Tevens is de Twingo Electric
alweer het zevende volledig
elektrisch aangedreven voer-
tuig dat door Renault ontwik-
keld is, na de ZOE, Twizy, Kan-
goo ZE, Master ZE, City K-ZE
voor de Chinese markt en RSM
SM3 ZE die in Zuid-Korea ver-
kocht wordt. In Europa vormt
de Twingo Electric een perfec-
te aanvulling op de Renault
ZOE, waarmee het A- én B-seg-
ment bediend worden met een
aantrekkelijk elektrisch voer-
tuig.

liefhebbers van sportauto’s.
De nieuwe Hyundai i20 N heeft
zijn wortels in de autosport. Hij
is geïnspireerd op de i20 WRC.
Dat is de auto waarmee Hyun-
dai deelneemt aan het FIA
World Rally Championship.
Het straatmodel heeft hetzelf-
de gewicht. De i20 N is voor-
zien van een voorbumper met
een opvallend grote luchtinlaat
voor de turbomotor. De brede
grille met N-logo heeft een
uniek reliëf dat doet denken
aan de zwartwit geblokte vlag
uit de racerij, als subtiele ver-

Prijs voor PEUGEOT e-208

OPEL Crossland te bestellen
ra bekleding.
De Opel Crossland krijgt net
als de nieuwe Opel Mokka en
als eerste bestaande model het
nieuwe familiegezicht van
 Opel: de Opel Vizor. Die strekt
zich in één vloeiende lijn uit en
versterkt de visuele breedte
van de auto. Het front bevat
minder afzonderlijke onderde-
len en decoratie die de focus
op het strakke paneel met
geïntegreerde koplampen ver-
stoort. Het Opel ‘Blitz’ merklo-
go is centraal op het front ge-
plaatst. De Opel Vizor wordt de
komende jaren een kenmerk
van alle Opel-modellen, met als
doel de techniek in de voorzij-
de van de auto te clusteren.
Tevens is de achterzijde van de

Nieuwe YARIS is populair

Nissan heeft de 500.000e LEAF
geproduceerd. De Nissan
LEAF is ’s werelds eerste op
grote schaal geproduceerde,
volledig elektrisch aangedre-
ven gezinsauto. 

De productie van de half mil-
joenste LEAF vond toevallig
slechts enkele dagen voor
World EV Day plaats, een dag
waarop e-mobiliteit en de tran-
sitie naar duurzaam transport
centraal staat.
De 500.000e Nissan LEAF rol-

Met de volledig elektrisch aan-
gedreven Twingo Electric biedt
Renault nu een uitvoering die
nog meer rijplezier en comfort
biedt. In combinatie met een
sprankelende persoonlijkheid
biedt het model altijd zijn vol-
ledige potentieel.

Sinds de introductie van de
eerste generatie Twingo in
1992 heeft het model zich tel-
kens opnieuw uitgevonden om
te voldoen aan de veranderen-
de behoeften van automobilis-
ten. Na drie generaties en bijna
vier miljoen verkochte exem-
plaren in 25 landen wereldwijd
is de compacte Renault een
nieuwe weg ingeslagen met de
introductie van een volledig
elektrische variant: de Twingo
Electric.
Renault heeft zijn verregaande
expertise op het gebied van

de van de productieband in de
fabriek in Sunderland in het
Verenigd Koninkrijk. Hier zijn
al meer dan 175.000 exempla-
ren van de LEAF geprodu-
ceerd sinds 2013.
De productiefaciliteit van Nis-
san in Sunderland blijft de
LEAF volgens de hoogste eisen
produceren om ervoor te zor-
gen dat elke LEAF innovatie
en opwinding uitstraalt en te-
gelijkertijd streeft naar voor-
uitgang op het gebied van
duurzame mobiliteit.

gebruiksmogelijkheden van de
auto.
Ook de opvallende afwerking
van het interieur in de Peugeot
e-208 Allure scoorde hoog bij
de juryleden. Ze prezen de
nieuwste 3D-cockpit. Verder
scoorden ook de grote actie -

Elektrische RENAULT
Twingo

Opel Crossland vernieuwd,met
nieuwe, donker getinte lichten
met het kenmerkende vleugel -
ontwerp, terwijl een nieuwe
hoogglanszwarte afwerking van
de achterklep beschikbaar is in
combinatie met een zwart dak.
Dat maakt de Crossland voor
het oog breder en krachtiger.
De nieuwe Opel Crossland is in
de uitvoering Business Edition
extra aantrekkelijk voor ge-
bruikers die vaak en lang ach-
ter het stuur zitten. Bij deze
versie is een ergonomische
AGR-gecertificeerde bestuur-
dersstoel standaard. LED-kop-
lampen zorgen voor goede ver-
lichting in het donker. De par-
keersensoren voor en achter
voorkomen parkeerschade.

wijzing naar het feit dat de
Hyundai i20 N ook op het cir-
cuit goed uit de voeten kan. 
De Hyundai i20 N wordt aange-
dreven door een 1.6-liter T-
GDi-turbobenzinemotor die is
gekoppeld aan een handge-
schakelde zesversnellingsbak.
De motor is de eerste van een
nieuwe generatie motoren voor
Europa en levert een vermo-
gen van 204 pk. De topsnelheid
ligt op 230 kilometer per uur.
Een sprint naar 100 kilometer
per uur duurt slechts 6,7 secon-
den.

� De elektrische
Twingo heeft
een actieradius
van 270 kilo-
meter.

� De Hyundai i20 N is een snelle jongen, zowel qua prestaties als uiterlijk.

� Ook de vierde generatie Toyota Yaris is populair.

Nieuwe sportauto HYUNDAI

VW ID.3 
scoort goed
bij crashtest
De Volkswagen ID.3 heeft de
hoogst mogelijke score van vijf
sterren behaald bij de Euro
NCAP-crashtest. De elektrisch
aangedreven ID.3 scoorde goed
op alle fronten. Hij beschermt
inzittenden (volwassenen en
kinderen) én kwetsbare mede-
weggebruikers optimaal en er
was lof van de organisatie voor
de hoogwaardige assistentie-
systemen.

Euro NCAP bepaalt de mate
van inzittendenbescherming
door middel van frontale en zij-
delingse botsproeven en door
whiplash-tests. Voor de be-
stuurder en passagiers kwam
daaruit een beschermingsni-
veau van 87 procent naar vo-
ren en voor kinderen van 89
procent. Bij de beoordeling van
de veiligheid van kinderen spe-
len diverse factoren een rol, zo-
als de bescherming die beveili-
gingssystemen bieden bij aan-
rijdingen en de mogelijkheden
om kinderzitjes van verschil-
lende maten te monteren.

Hybrid-variant van de compac-
te Japanner. 
Hiermee bewijst de zuinigste
Yaris van allemaal dat de Ne-
derlandse consument prijs stelt
op een compacte, vanbinnen
ruime 5-deurs auto met een op-
vallend laag brandstofverbruik
(vanaf 3,8 liter per 100 kilome-
ter) en een dito CO2-uitstoot,
namelijk vanaf slechts 86 gram
per kilometer. Bovendien is de
Yaris Hybrid in elektrische mo-
dus volledig emissievrij zónder
dat hier een laadsnoer en op-
laadpunt aan te pas komen. 

Bijkomend voordeel is dat de
Toyota Yaris Hybrid krachtiger
is dan voorheen. De nieuwe
1,5-liter hybride-aandrijflijn is
standaard gekoppeld aan een
automaat en goed voor een ver-
mogen van 116 pk. Tel hier het
nieuwe extra stijve voertuig-
platform dat garant staat voor
rijplezier bij op en alle ingre-
diënten voor een succesnum-
mer zijn aanwezig. De andere
twee motorvarianten van de
Yaris zijn de 1.0 VVT-i met 72
pk en de 1.5 VVT-i met 125 pk. 
De prijzen van de nieuweling
beginnen bij 17.895 euro. Die
van de Yaris Hybrid starten bij
21.195 euro. De nieuwe Yaris is
ongeacht de uitvoering uitge-
rust met tal van actieve veilig-
heidssystemen, zoals adaptieve
cruisecontrol, rijbaanwaarschu-
wing en airbags. Nieuw, stan-
daard en uniek in het segment,
is dat het Pre-Collision System
dat op kruisingen naderende
voertuigen en voetgangers kan
detecteren en indien nodig zelf
kan remmen. Dat is een optie
die letterlijk levens kan red-
den en door de kopers van de
eerste Yarissen erg wordt ge-
waardeerd. De Japanse auto-
producent verwacht nog voor
het eind van dit jaar vijfdui-
zend exemplaren van de nieu-
weling te kunnen verkopen.

radius in de praktijk en de soe-
pele wielophanging hoge ogen.
De nieuwe Peugeot e-208 heeft
een vermogen van 136 pk en
een accucapaciteit van 50
kWh. De actieradius op een
volle accu bedraagt 340 kilo-
meter.

� De Peugeot e-208 is een prijzenpakker.

LEAF-eigenaren hebben sinds
2010 over de hele wereld al
meer dan 14,8 miljard kilome-
ter lokaal emissievrij gere-
den1. Dat komt neer op een
CO2-besparing van maar liefst
2,4 miljard kilogram. Tijdens
recente lockdowns is de lucht-
kwaliteit over de hele wereld
verbeterd door een afname van
activiteiten die CO2 uitstoten.
Steeds meer Nederlanders ma-
ken de overtap naar elektrisch
rijden, waarbij de LEAF popu-
lair is.
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� De Crossland heeft het nieuwe Opel-gezicht.
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Sluiten burgerzaken in 
Bedum ’pijnpunt’ CU 
BEDUM - Dat in Bedum, het
grootste dorp in de gemeente Het
Hogeland, het loket burgerzaken
wordt gesloten, is voor de Chris-
tenUnie een ‘pijnpunt’. 
Dat liet fractievoorzitter Bernd de
Jong tijdens de gisteravond ge-
houden gemeentelijke begrotings-
vergadering weten.  De gemeente
Het Hogeland wil de dienstverle-
ning, zoals gemeld, centraliseren.
Het aanvragen van een nieuw pas-
poort of het verlengen van een rij-
bewijs kan dan alleen nog in de
gemeentehuizen van Winsum en
Uithuizen. Vorig jaar stelde de ge-
meente al vast dat in de gemeen-
tehuizen in Leens en Bedum dage-
lijks aanzienlijk minder bezoe-
kers langskomen dan in Winsum
en Uithuizen. Desalniettemin
heeft de ChristenUnie grote moei-
te met het sluiten van het loket
burgerzaken in Bedum. De coali-

tiepartij noemt het zelfs een ‘pijn-
punt’. ,,De grootste kern van onze
gemeente, met meer dan 8500 in-
woners, heeft als het aan het col-
lege ligt geen loket burgerzaken
meer. Wat is de visie achter dit
besluit? En hoe de gemeente deze
dienstverlening wel vormgeeft
aan minder mobiele en niet-digi-
taal vaardige burgers kunnen wij
helaas niet vernemen”, merkte
Bernd de Jong op. Helaas voor
hem en de ChristenUnie stond
verder geen enkele fractie stil bij
de sluiting van het Bedumer loket
burgerzaken. 
Buremeester Henk Jan Bolding
gaf aan dat de sluiting nu ingege-
ven is door onder andere bezuini-
gingen en corona, maar dat de ge-
meente later met een visie op de
dienstverlening komt. ,,En dan
houden we ook rekening met de
inwoners die u benoemt.”  

Westerkwartier heeft
meeste collectanten 
NOORD-GRONINGEN - De gemeente
Westerkwartier heeft 226 Hersenstich-
ting-collectanten. Dit is het hoogste aan-
tal collectanten van de provincie Gronin-
gen. De gemeenten Groningen en Het
Hogeland volgen op plek nummer twee
en drie. 
Nieuwe aanwas van collectanten blijft in
heel Groningen nodig om geld op te halen
voor onderzoek naar hersenaandoenin-
gen.  ,,Afgelopen collecteweek werd in de
provincie Groningen 43.496,84 euro opge-
haald”, zegt Andreas Tober, woordvoer-
der van de Hersenstichting. ,,Namens de
vier miljoen Nederlanders die een her-
senaandoening hebben, danken wij alle
vrijwilligers die dit mogelijk hebben ge-
maakt. In de komende collecteweek ho-
pen we de opbrengst te verhogen en om
dit te bereiken hebben we meer collec-
tanten nodig. Want hersenaandoeningen
zijn helaas hard op weg de grootste ziekte
van Nederland te worden. Het raakt ons
vroeg of laat allemaal. Hoe meer collec-
tanten er zijn, hoe meer mensen met een
hersenaandoening we uiteindelijk kun-
nen helpen.” 
Met de opbrengst investeert de Hersen-
stichting in baanbrekend onderzoek,
voorlichting en het verbeteren van pa-
tiëntenzorg.  

Dit jaar collecteerden 716 mensen in de
provincie Groningen voor de Hersenstich-
ting. Het Westerkwartier spande de
kroon met 226 collectanten, gevolg door
Groningen met 155 en Het Hogeland met
116.   Mensen die willen collecteren, kun-
nen voor meer informatie terecht op
www.hersenstichting.nl/collecte. 
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FAMILIEBERICHTEN
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?

DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging, kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980AAUithuizen

- Brengen naar: Ommelander Courant,
Stationsplein 2, (tegenover het station),Uithuizen

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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enige 3-railfabrikant. In de loop
der jaren zijn ook Fleischmann,
Roco en HAG deze producten gaan
maken. Voor mij  is dat echter
geen reden om ook de andere mer-
ken aan mijn verzameling toe te
voegen”, aldus de verzamelaar die
in de wintermaanden veel met zijn
hobby bezig is. ,,Ik kan uren zoet
zijn met mijn treinen of het plaat-
sen van een tunnel, brug of ge-
bouw. Dat mijn omgeving weleens
moet glimlachen wanneer ik aan
het knutselen ben, snap ik heel
goed. Ik ben echter niet alleen ver-
zamelaar, maar ook bouwer. Ik

Bleeker. Het kantoor was best
groot en vandaar dat ik er graag
een goede bestemming aan wilde
geven. Doe je dat namelijk niet,
dan wordt het al snel een rommel-
hok en daar ben ik de man niet
naar. Vroeger was ik al in treinen
geïnteresseerd maar voor model-

BEDUM - Jaap Lijfering is een
man die precisie hoog in het
vaandel heeft staan. Naast dat
hij als penningmeester van de
stichting Omloop van Bedum
alles goed op orde wil hebben
tijdens de wielerronde moet
ook alles binnen zijn hobby, mo-
delbouwtreinen, tot in detail
kloppen.

door Johan Staal

De 78-jarige Lijfering begon vijf-
tien jaar geleden met modeltrei-

bouwtreinen had ik in mijn werk-
zame leven geen tijd of gunde ik
mij die tijd misschien ook wel
niet”, aldus de Bedumer, die in
2005 direct wist dat hij het bij
maar één merk wilde houden. ,, Je
hebt meerdere merken, zoals het
zeer bekende Fleischmann, en de
iets minder bekende HAG en Ro-
co, maar voor mij is er maar één
merk en dat is Märklin. Daar voel-
de ik mij meer toe aangetrokken
en daar is tot op de dag van van-
daag ook niets in veranderd. Toen
ik met het verzamelen van Märk-
lin-treinen begon, was dat merk de

maak de tunnels en bruggen waar
de treinen door en over rijden alle-
maal zelf van kippengaas, oude
kranten en klei. En de gebouwen
die langs de diverse spoorlijnen
staan, komen als bouwpakket. Ook
die zet ik zelf in elkaar’’, vertelt
Lijfering, die met een ontwape-
nende trots vervolgens een aantal
van zijn treinen door het voorma-
lig kantoor laat rijden. 
Elektrische treinen werden vroe-
ger aangestuurd via kastjes die
met draden aan de rails waren ver-
bonden, maar dat gaat tegenwoor-
dig anders. ,,De technologie heeft
ook in de modelbouw niet stilge-
staan. Ik kan nu alles via een spe -
ciaal computerprogramma aanstu-
ren. Dat is trouwens niet iets dat je
zo even onder de knie hebt, wil je
alles netjes laten rijden”, vertelt
Lijfering, die vervolgens het beeld-
scherm toont waar allemaal klok-
jes staan die een behoorlijke puz-
zel vormen. ,,Alles moet precies op
tijd rijden. Natuurlijk gaat het wel
een keer fout wanneer je ergens
op de spoorbaan een wissel per
abuis verkeerd hebt staan. Maar
ergens maakt dat het ook wel weer
leuk want  het zijn wel in totaal
vijftien treinstellen die rond kun-
nen rijden”, vertelt de  treinenlief-
hebber die regelmatig een beurs
bezoekt in zijn speurtocht om iets
aan zijn verzameling toe te voegen.
,,In Utrecht heb je het Spoorweg-
museum waar het voor de echte
liefhebbers natuurlijk genieten is.
En verder is er in Houten met re-
gelmaat een grote beurs waar ik
graag een bezoek aan mag bren-
gen. Maar nog leuker is het om op
internet te speuren naar een loco-
motief of wagon die je graag in je
verzameling wilt hebben. Dat is
toch meer de kunst van het verza-
melen”, vertelt Lijfering terwijl
we van de zolder richting de huis-
kamer gaan. 
In deze huiskamer laat hij ieder
jaar rond de feestdagen een deel
van zijn verzameling in kerstsfeer
rijden. ,,Voorgaande jaren begon
ik altijd na Sinterklaas te bouwen.
Maar nu met het coronavirus is al-
les anders. We moeten het dit jaar
toch wat meer in de huiselijke
sfeer zoeken en in ons geval hoort

ADORP - Vrouwen van Nu
Adorp bestaat op 20 november
75 jaar.  Het wordt een dag met
een lach en een traan, want
met het bereiken van deze mijl-
paal wordt meteen een punt ge-
zet achter het bestaan van de
plaatselijke afdeling. Het gaat
Tiny Ebbinge-Croeze uit Win-
sum, zij is 40 jaar lid, aan het
hart. 

door Janny de Weijs 

Twee jaar geleden werd tijdens de
jaarvergadering besloten om niet
alleen op feestelijke wijze aan-
dacht te besteden aan de 75e ver-
jaardag van de Vrouwen van Nu in
Adorp, maar ook om de plaatselij-
ke afdeling dan op te heffen. Dat
laatste was natuurlijk een pittige
beslissing, die ook wel hard aan
kwam. Het genomen besluit kwam
niet doordat het aantal leden, het
waren er nog 25, beneden een kri-
tische grens was gedaald. De reden
voor de opheffing was dat be-
stuursfuncties, doordat er geen
aanwas kwam van jongere leden,
niet meer konden worden inge-
vuld. Tot nu toe was dat nog rede-
lijk in orde, maar flink wat be-
stuursleden woonden al helemaal
niet meer in Adorp en voor de
vacante plaatsen kon geen invul-
ling meer worden gekregen. Veel
bestuursleden, die ook niet meer
tot de allerjongsten behoren, had-
den er daarnaast ook al flink wat
jaartjes op zitten.

Het feest, waar zo naar werd uitge-
keken, gaat echter niet door. Coro-
na gooit roet in het eten. Er kwam
in september geen mooie boot-
tocht en op 20 november is er geen
feestelijke middag met een leuk
programma. Het is wel zo dat als
de coronamaatregelen minder
streng worden of zelfs afgeschaft,
er in 2021 nog een gezellige activi-
teit zal worden georganiseerd.

Wanneer dat precies zal zijn, kan
niemand zeggen. 
Het stoppen van Vrouwen van Nu
gaat Tiny Ebbinge-Croeze aan het
hart. Toch vindt ze het een goed
besluit. ,,Jonge vrouwen sluiten
zich in Adorp niet meer bij de club
aan. Zij hebben andere prioritei-
ten. Zo zijn ze actiever op sportge-
bied. Daarnaast hebben ze vaak
banen buitenshuis. Maar een orga-
nisatie als Vrouwen van Nu heeft
voor het voortbestaan groei van
onderen nodig. Als dat niet ge-
beurt, dan loopt de zaak spaak”,
stelt ze. 

‘Nooit spijt’
Het lidmaatschap van de Vrouwen
van Nu heeft de Winsumse veel
gebracht. Veertig jaar geleden
verhuisde de familie Ebbinge -va-
der, moeder en drie kinderen (19,
17 en 16)- vanuit Hoogkerk naar
Wetsinge. De boerderij, waar men
woonde, was uitgekocht. Met me-
dewerking van het Landbouw-
schap kon toen een andere boerde-
rij worden aangekocht. Om er een
beetje tussen te komen, sloot Tiny
Ebbinge zich aan bij het Her-
vormd Kerkkoor in Wetsinge en
bij de Plattelandsvrouwen. Daar
heeft ze nooit spijt van gehad, inte-
gendeel. In de eerste jaren was ze
gewoon lid. Daarna vervulde ze er
diverse bestuursfuncties. Zo was
ze een aantal jaren voorzitter. Mo-
menteel is ze nog secretaris. Wel
verhuisde ze twintig jaar geleden,
de kinderen waren al lang de deur
uit, met haar echtgenoot naar Win-
sum. Toch bleef ze de Adorper af-
deling van Vrouwen van Nu trouw.
Op 14 oktober 1930 werd de ‘Ne-
derlandse Bond van Boerinnen en
andere Plattelandsvrouwen’ opge-
richt. De doelstelling ten tijde van
de oprichting was: de bevordering
van de belangen in den ruimste
zin, van boerinnen en andere plat-
telandsvrouwen. Per 1 januari
1946 kreeg de bond een andere
naam: Nederlandse Bond van Plat-
telandsvrouwen. In die tijd waren
het nog vooral boerinnen die lid

waren, maar er traden ook vrou-
wen met andere achtergronden
toe. Later veranderde de naam nog
weer en werd het NBvP-Vrouwen
van Nu.
Vrouwen van Nu is momenteel de
grootste vrouwenvereniging van
ons land. Het is een organisatie die
de leefomgeving met de kracht
van vrouwen versterkt en die mee-
bouwt aan een wereld waarin di-
versiteit als meerwaarde wordt ge-
zien. De missie is: Vrouwenkracht
voor een betere wereld; met de
kracht van vrouwen de leefomge-
ving versterken.
Sinds 2004 is Prinses Beatrix be-
schermvrouw van Vrouwen van
Nu. Ze was toen nog koningin,
maar na de troonwisseling in 2013
bleef ze deze rol vervullen. Ze
volgde overigens haar moeder op,

die vanaf 1955 beschermvrouw
was.
Bij Tiny Ebbinge zijn heel wat ar-
chiefstukken van de plaatselijke
vereniging te bekijken. Wat opvalt
is dat er in al die jaren zo ontzet-
tend veel is gebeurd. Zo was er
eens in de vier weken een bijeen-
komst in dorpshuis Artharpe. Vaak
kwam er dan een spreker of
spreekster, die wat interessants
had te vertellen. De Winsumse ver-
telt dat die sprekers vaak graag
kwamen omdat het in Adorp zo'n
gezellige club was. Van alles wat er
gebeurde, werd een uitgebreid
verslag gemaakt, vaak vergezeld
door een aantal foto’s.
Daarnaast waren er middagen of
avonden dat men met elkaar
 creatief aan de slag ging. Voor de
leden waren er verder mogelijkhe-

den om interessante cursussen te
volgen, zowel provinciaal als lan-
delijk. Verder waren er excursies.
Wat er in een jaar allemaal zou ge-
beuren, stond duidelijk en over-
zichtelijk in een programmaboek-
je. Aan die uitgaves werd altijd
veel zorg besteed. Ze zagen er fleu-
rig uit.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt in het verenigings-
jaar was toch wel het jaarlijkse uit-
stapje, dat zowel een educatief als
een gezelligheidselement bevatte.
Zo werden er bezoeken gebracht
aan bedrijven die een relatie had-
den met de agrarische sector. Ook
werden er gezellige avonden geor-
ganiseerd in samenwerking met de
Maatschappij van Landbouw.
Het archief bevat stukken vanaf

de oprichting. In eenvoudige
schoolschriftjes staan de notulen
van de oprichtingsvergadering op
20 november 1945 en de bijeen-
komsten in de eerste jaren. De
inkt daarvan is inmiddels wat ver-
geeld. De Tweede Wereldoorlog
was net afgelopen en het land
moest weer worden opgebouwd. 
Tijdens de oprichtingsvergadering
in Adorp was het wel duidelijk
waar het om ging: de bevordering
van de ontwikkeling van het vak-
onderwijs voor vrouwen en meis-
jes, in het bijzonder het landbouw-
onderwijs. Voorzitter was in die
tijd mevrouw M. de Jong-Schuur-
mans, secretaris mevrouw A. Brill.
In de eerste jaren kwam men sa-
men in het plaatselijke café, later
kwam men samen in dorpshuis
Artharpe.

Tiny Ebbige vertelt dat de club in
de beginjaren wel wat elitaire
trekjes had. ,,Niet iedereen kon er
zo maar lid van worden. Daar gol-
den speciale regels voor. In de be-
ginjaren betrof het eigenlijk al-
leen maar boerinnen. Gelukkig is
dat al lang niet meer zo. Maar toch
is nog niet iedereen die tijd verge-
ten”, vertelt ze. 

Voor de leden van de Adorper af-
deling van Vrouwen van Nu is het
na 20 november: over en uit. Wat
blijft zijn de herinneringen, herin-
neringen aan vele jaren met veel
gezelligheid en educatie. Daar-
naast zullen de vele foto’s en ver-
slagen nog wel eens ter hand wor-
den genomen om met dankbaar-
heid terug te zien op een wel heel
mooie periode.

� Tiny Ebbinge
met een deel
van het verle-
den van Vrou-
wen van Nu
voor haar op
tafel. 

nen. ,,In 2005 kwam hier in het
pand  aan  het Boterdiep Westzijde
het kantoorgedeelte vrij omdat we
een jaar eerder ons bedrijf Lijfe-
ring Drankengroothandel hadden
verkocht. In het kantoor in Bedum
werkte ik toentertijd samen met
Jan Staal, Stoffer Kersaan en Derk

Treinenliefhebber in hart en nieren:

JAAP LIJFERING
daar een deel van de treinenverza-
meling zeker bij”, aldus de gebo-
ren en getogen Bedumer, die op-
eens naar het nabijgelegen ge-
meentehuis wijst. ,,Als iemand die
in zijn hobby's, en vroeger ook  tij-
dens mijn werkzaamheden, met de
factoren tijd en precisie bezig is,
stoor ik mij enorm aan het feit dat
de klok op het gemeentehuis niet
de juiste tijd aangeeft. Wanneer
het bijvoorbeeld zes uur is dan
slaat hij drie in plaats van zes
keer. Nu kun je zeggen, waar
maakt een mens zich druk om,
maar ik zie dat als een slechte re-
clame voor ons dorp. Ik heb dat ja-
ren geleden al een keer aange-
kaart bij toenmalig burgemeester
Henk Bakker en later bij zijn op-
volger Erica van Lente. Helaas
hebben zij daar niets aan kunnen
veranderen zodat ik niet anders
kan zeggen dan dat de klok op het
gemeentehuis niet met de tijd
meegaat”, aldus Lijfering, die ook
niet begrijpt dat van het gemeen-
tehuis aan de Schoolstraat de
bronzen letters zijn ver dwenen.
,,Dat is ook iets wat ik jammer
vind en dat vertaal ik dan naar de
gebouwen die langs mijn spoor-
baan staan. Die moeten op schaal
helemaal compleet zijn nage-
maakt want anders geeft het mij
geen voldoening. Alles moet klop-
pen. En dat geldt ook voor de rest
van de accessoires die ik voor mijn
hobby in mijn bezit heb. Dat
maakt het namelijk pas echt
leuk.’’
Lijfering heeft nooit overwogen
om de modeltreinen door zijn tuin
te laten rijden. ,,Qua ruimte zou
dat kunnen maar dan kom je qua
modeltreinen toch in een slag gro-
ter terecht. Zo weet ik dat dj Erik
de Zwart ook een treinfanaat is.
Hij laat zijn grotere treinen wel
door zijn tuin rijden. In mijn bele-
ving wordt het dan toch meer een
hobby voor in de zomermaanden
en daar heb ik vijftien jaar gele-
den bewust niet voor gekozen. Ik
zocht een hobby voor in de winter-
maanden, die ik met het verzame-
len van treinen, ze op tijd laten rij-
den en het knutselen aan alles
rond en op de spoorbaan  meer
dan gevonden heb.” 

‘Voor mij is er
maar één merk en

dat is Märklin’

� Jaap Lijfering
vermaakt zich
prima met zijn
treinen.

Vrouwen van Nu ADORP zet er
na 75 jaar
een punt acchhtteerr
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� Aangestoken kaarsjes tijdens de vorige editie van Wereldlichtjesdag in de kerk van Eenrum.

Wereldlichtjesdag in
Eenrum dit jaar online
EENRUM - Vanwege de corona-
uitbraak wordt de Wereldlicht-
jesdagbijeenkomst in Eenrum
dit jaar online gehouden.

De organisatoren van Wereldlicht-
jesdag Noord-Groningen willen op
deze manier de ouders, broers, zus-
sen, opa’s en oma’s, andere familie-
leden of vrienden de mogelijkheid
geven om ook in coronatijd een
kaarsje aan te laten steken en de
naam te laten noemen van hun
kind(je), broer, zus of kleinkind.

Al een aantal jaren wordt in Een-
rum op de tweede zondag in de-
cember Wereldlichtjesdag georga-
niseerd. Al die keren bleek de be-
hoefte groot te zijn om samen met
anderen die hetzelfde hebben door-
staan stil te staan bij het verlies
van hun kind, omringd door licht-
jes en elkaars steun. Vanwege de
coronamaatregelen is een samen-
komst nu niet mogelijk, maar is de
herdenking op 13 december wel on-
line te volgen. 

Hilda Oostenbrink, medeorganisa-
tor van Wereldlichtjesdag in Een-
rum: ,,We waren het allemaal eens
dat de Lichtjesdag door moest
gaan. Het noemen van de namen
mocht niet overgaan vanwege coro-
na. Daarom hebben we gekozen
voor een livestream. Het ontsteken
van de kaarsen en het noemen van
de namen blijft ook tijdens deze
online-herdenking het belangrijk-
ste moment. Ondanks dat het nu
dus anders gaat dan normaal hopen
we op deze manier toch ook steun
en troost te mogen bieden.”

Nooit vergeten
Of het nu gaat om een kindje dat
tijdens de zwangerschap is overle-
den of om een volwassen kind, of
het heel kort geleden is of dat het
al jaren wordt gemist, ieder jaar
worden er meer namen doorgege-
ven om hardop te noemen tijdens
de Wereldlichtjesdag in Eenrum.
Vorig jaar waren dat er ruim der-
tig. Sommige ouders noemen de
naam van hun kind overigens lie-
ver in gedachten, maar zijn wel
aanwezig om een kaarsje aan te
steken. 

Hartenboom
De afgelopen twee jaar heeft de or-
ganisatie van de Wereldlichtjesdag
in Eenrum naast het noemen van
namen en het aansteken van kaars-
jes ook de mogelijkheid gegeven
om een hartje, al dan niet met ei-
gen woorden beschreven,  op te
hangen in de hartenboom. Vorig
jaar is vanwege het slechte weer op
het allerlaatste moment uitgewe-
ken naar de Laurentiuskerk in Een-
rum en kon er daardoor geen ge-
bruik worden gemaakt van de har-
tenboom in de Notoarestoen. Daar-
om is in de kerk gebruik gemaakt
van een denneboom. 
Vrijwel iedereen hing een hartje in
de hartenboom. Omdat de aanwezi-
gen ook deze vorm van herdenken
belangrijk vinden, wil de organisa-
tie ook nu die mogelijkheid bieden.
Iris Kremer-Uilenberg, mede-orga-
nisator: ,,Vaak worden er na de her-
denking door ouders, broers, zus-
sen of grootouders foto’s gemaakt
van de kaarsjes die ze aangestoken
hebben of van het hartje in de har-
tenboom. Omdat dit tijdens de her-
denking in december niet mogelijk
is, willen we voor iedereen die dat
wil een foto van het hartje in de
hartenboom maken en daarna
mailen. Zo hebben ze toch een her-
innering aan deze Lichtjesdag. Wie
dat wil kan bij ons een formuliert
opvragen en de gegevens invul-
len.”

Programma
Net als voorgaande jaren worden
de kaarsjes om 19.00 uur aangesto-
ken. Dat gebeurt op dat tijdstip
overal ter wereld, zodat er sprake is
van een golf van licht over de aard-
bol. Het programma in Eenrum be-
gint om 18.40 uur. De bijeenkomst
is te volgen via de Facebook-pagina
van Wereldlichtjesdag Noord-Gro-
ningen en de Facebookpagina en
website van Uitvaartzorg van Stad
tot Wad.
Mensen die de naam van hun over-
leden kind willen laten horen, een
kaarsje willen laten aansteken of
een hartje in de hartenboom willen
laten hangen, kunnen dit doorge-
ven via michielenhilda@ hotmail. -
com, catjahavinga@live.nl of 
info@uitvaartzorgvanstadtot wad .nl

’Maak wijkagent en
BOA beter bereikbaar’
LOPPERSUM - Gemeentebe-
langen Eemsdelta wil een bete-
re bereikbaarheid van BOA’s en
wijkagenten. Een veilige en
leefbare omgeving, daar is het
Gemeentebelangen Eemsdelta
om te doen. 

Om dit te realiseren zijn bijzondere
opsporingsambtenaren (BOA’s)
aangesteld en heeft iedere buurt of
wijk een wijkagent. De wijkagent
handhaaft op de openbare orde en
veiligheid in de wijk. 
De BOA richt zich vooral op de aan-
tasting van de leefbaarheid door
overtredingen of overlast, zoals het
verkeerd aanbieden van huisvuil,
hondenoverlast, illegaal gedumpt
afval of verkeerd geparkeerde au-
to’s en ondernemen zij actie op si-
tuaties die niet in de haak zijn.

Volgens raadslid Rob Kok van Ge-
meentebelangen in Delfzijl weet de
overgrote meerderheid van de in-
woners van Eemsdelta niet hoe ze
BOA’s kunnen of moeten bereiken
of wie hun wijkagent is. ,,Laat
staan dat ze weten bij welk delict
een BOA of wijkagent gebeld moet
worden. Daarom willen wij dat de
bereikbaarheid van BOA’s en wijk-
agenten vergroot wordt. Wij den-
ken dat een speciaal telefoonnum-
mer dat voor elke inwoner herken-
baar is daaraan bijdraagt” aldus
Kok.

,,Door een betere bereikbaarheid
kunnen BOA’s en wijkagenten snel-
ler handhaven en zo samen met on-
ze inwoners ervoor zorgen dat het
in onze gemeente prettig wonen,
werken en vertoeven is”, aldus de
Gemeentebelanger.

Uitgever gids Hogeland
gaat diep door het stof
NOORD-GRONINGEN - De uit-
gever van de onlangs versche-
nen Gemeentegids van Het Ho-
geland, die zoals gemeld vol
met fouten staat, gaat diep
door het stof. Akse Media uit
Den Helder biedt excuses aan
voor de gang van zaken.

De uitgever zegt het te betreuren
dat er in de papieren gids gege-
vens van bedrijven, instellen en or-
ganisaties staan die niet actueel
zijn. In de digitale gids, die via de
website van de gemeente te vin-

den is, zijn deze gegevens inmid-
dels aangepast. Mensen die nog
wijzigingen hebben, kunnen con-
tact opnemen met het bedrijf. Ook
die wijzigingen worden dan digi-
taal doorgevoerd. Hogelandsters
die de voorkeur geven aan de pa-
pieren editie zullen het dus nog
lange tijd met een gids vol fouten
moeten doen.
De gemeente Het Hogeland is blij
met de reactie van de uitgever.
,,Daarmee is de kwestie wat ons
betreft op een bevredigende ma-
nier opgelost’’, aldus woordvoerder
Paul Kremer.

Garnwerders in de wachtkamer
GARNWERD - De uitreiking van de Leefbaarheidsprijs van het Wes-
terkwartier is, als gevolg van de aanscherping van de coronamaatrege-
len, uitgesteld. Dat betekent dat de jeugdcommissie van Dorpsvereni-
ging Garnwerd als genomineerde voor de prijs in de wachtkamer
plaats moet nemen. De andere twee genomineerden zijn de Stichting
Kuzemerkooi in Oldekerk en Plaatselijk Belang Visvliet. Voor de win-
naar is 500 euro beschikbaar. Ook de nummers twee (300 euro) en drie
(200 euro) gaan met een geldprijs naar huis.  De prijs zou op 5 novem-
ber worden uitgereikt. Na de onthulling zou burgemeester Ard van der
Tuuk bij zowel de winnaar als de twee andere genomineerden langs
gaan. Er wordt nu naar een geschikter moment gezocht. 

Cabaret in Winsum met
Marjolijn van Kooten
WINSUM - Cabaretière  Marjo-
lijn van Kooten zal zaterdag 21
november haar voorstelling On-
gestoord voor het voetlicht
brengen in zalencentrum De
Hoogte in Winsum. 

De cabaretvoorstelling wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Kultu-
rele Kommissie Winsum. Men gaat
er dus van uit dat de coronarichtlij-
nen het later deze maand weer
mogelijk maken om voorstellingen
met publiek te organiseren. 

Goed ontvangen
Na het succes van de theatervoor-
stellingen Geen paniek en Ik zie de
bui al hangen is er nu Ongestoord,
alweer boordevol zwarte humor.
Het psychiatrisch cabaret van Mar-

jolijn van Kooten wordt goed ont-
vangen. Tussen de lachbuien door
voelt haar publiek zich getroost en
verbonden door haar relativerende
humor en ontroerende liedteksten. 
Wat blijft er van je over als je geen
patiënt meer bent? Wat is dan je
identiteit? Ben je dan normaal?
Wat is dat eigenlijk, normaal zijn?
Het gaat nu al een paar jaar zó
goed met Marjolijn van Kooten,
dat het bijna eng wordt. Maar ja,
de humor zit toch vaak in tragiek
en ellende. ,,Dus kom maar op met
die tegenslag”, zegt Van Kooten.
Met de moed der wanhoop zet ze
haar hangende schouders eronder
en maakt er grappen over. Want
humor blijkt nog altijd het beste
medicijn. 
De voorstelling wordt twee keer
opgevoerd: om 19.00 en 21.00 uur. 

Marjolijn van Kooten Fotograaf: Richard Zandberg en Buro
Rust



Donderdag 12 november 2020 - 15



4 - Donderdag 12 november 2020

‘Moi Loppersum!’: afscheid
met digitaal monument
LOPPERSUM - Na dertig jaar
is het einde van de zelfstandige
gemeente Loppersum in zicht.
Vanaf 1 januari gaat de ge-
meente zoals bekend op in de
nieuwe gemeente Eemsdelta,
samen met de gemeenten Ap-
pingedam en Delfzijl. 

Om iets blijvends achter te laten,
heeft de gemeenteraad besloten
een digitaal platform te maken,
waar (oud)inwoners een herinne-
ring in beeld achter kunnen laten:
Moi Loppersum! Voor huidige in-
woners, hun (klein)kinderen en
oud-inwoners, maar ook voor de
toekomstige inwoners van de ge-
meente Eemsdelta.
,,De herindeling is voor ons een be-
langrijk moment om bij stil te
staan”, zegt burgemeester Hans
Engels. ,,We kijken vooruit, maar
blikken tegelijkertijd ook terug op
onze prachtige gemeente. Om er-
voor te zorgen dat mooie herinne-
ringen van de zeventien dorpen in
onze gemeente niet verloren gaan,
hebben we een digitale plek ont-
wikkeld waar (oud)inwoners, be-
drijven, verenigingen en andere
(maatschappelijke) organisaties
herinneringen met elkaar kunnen
delen. Zo hebben we straks een ‘di-
gitaal monument’ waar we met
trots en blijdschap en wellicht
soms met weemoed terug kunnen

blikken op dertig jaar gemeente
Loppersum.”
Mensen kunnen hun eigen herin-
neringen delen via www.moilop -
per sum.nl. Zo vertellen zij samen
het verhaal van dertig jaar ge-
meente Loppersum, waar het zo
fijn wonen, werken en recreëren
is, met alles waar zij trots op zijn.
Zo kan men foto’s en filmmateriaal
uploaden van het open landschap,
de molens, monumenten, kerken
en andere gebouwen in bijvoor-
beeld het dorp. Maar denk ook aan
herinneringen aan evenementen,
sportactiviteiten en bijzondere
prestaties. Burgemeester Engels:
,,In principe is alles mogelijk, als
het maar een herinnering is bin-
nen de gemeentegrenzen.”
Het monument is voor en door
(oud)inwoners van de gemeente
Loppersum Met dit ‘digitale monu-
ment’ wordt de charme van de ze-
ventien dorpen en de mooie herin-
neringen van haar inwoners ver-
eeuwigd. 
Hans Engels: ,,Ook al gaat de ge-
meente Loppersum op in de nieu-
we gemeente Eemsdelta, de unie-
ke kenmerken van onze dorpen
zullen we ons altijd blijven herin-
neren. Ik roep iedereen dan ook op
om hun mooie foto’s en filmpjes
met ons te delen!” 
Moi Loppersum! wordt tijdens de
laatste raadsvergadering op 17 de-
cember officieel onthuld. Na die

datum is het niet meer mogelijk
om beeldmateriaal toe te voegen.
,,Je moet het zien als een soort di-
gitaal kunstwerk, op een gegeven
moment is het af.”
Het delen van herinneringen kan
vanaf nu tot 17 december.

Moi Loppersum! wordt het digitale afscheid van de gemeente.

Vogels in het Waddengebied 
hebben weinig last van vliegtuigen
LAUWERSOOG - Vogels in het
Waddengebied hebben maar
weinig last van vliegtuigen. Uit
onderzoek blijkt dat de Wadvo-
gels nauwelijks schrikken van
sportvliegtuigjes of straaljagers.
Van laagvliegende transport-
vliegtuigen raken de vogels wel
van de leg. 

De Waddenzee is een belangrijk
gebied voor miljoenen vogels die er
elk jaar doortrekken of overwinte-
ren. Maar ze krijgen er ook te ma-
ken met allerlei verstoringen,
waaronder door vliegtuigen. De af-
gelopen drie jaar is voor het eerst
in detail onderzocht wat de effec-
ten zijn van vliegtuigen op wadvo-
gels. Het onderzoek is uitgevoerd
door het Nederlands Instituut voor
Ecologie (NIOO-KNAW), Radboud
Universiteit Nijmegen en Sovon
Vogelonderzoek Nederland.   Tij-
dens het meerjarige onderzoek
werd gekeken naar het effect van
vier types vliegtuigen: sportvlieg-
tuigjes, straaljagers, helikopters en
transportvliegtuigen. Er werd on-
derzocht hoe vaak rosse grutto’s,
wulpen, scholeksters en meeuwen
moesten opvliegen. Deze vogelsoor-
ten komen vooral met hoogwater in
grote aantallen voor op Vlieland.
Scholeksters zijn met GPS-zenders
uitgerust en konden in detail ge-

volgd worden na verstoringen.

Sterk verschilt
Uit het onderzoek bleek dat de
hoeveelheid verstoring die vliegtui-
gen veroorzaken sterk verschilt, af-
hankelijk van het type vliegtuig en
de afstand. Sportvliegtuigjes zorg-
den voor weinig verstoring wan-
neer ze 450 meter of hoger vlogen:
de wettelijke minimale vlieghoogte
in de Waddenzee. Ook de effecten
van straaljagers waren meestal be-
perkt.
Op  militair oefenterrein de Vlie-
hors op Vlieland wordt vaak met
straaljagers geoefend. Mogelijk
zijn de vogels er zo aan gewend dat
ze nauwelijks meer reageren. Het
afwerpen van explosieven boven
het oefenterrein - wat maximaal
drie weken per jaar gebeurt - zorg-
de wel voor enige verstoring: tot op
4 kilometer afstand verplaatsten
de vogels zich. Ook helikopters zor-
gen voor verstoring, doordat ze
vaak lang aanwezig zijn en onvoor-
spelbare bewegingen maken.
Veel groter was het effect van laag-
vliegende transportvliegtuigen zo-
als de Hercules C-130 of Airbus
A400. Vogels vlogen tientallen mi-
nuten rond en weken soms zelfs uit
naar andere eilanden in de Wad-
denzee. De luchtmacht oefent ech-
ter slechts een paar keer per jaar
met transportvliegtuigen boven

Vlieland en ook verder vliegen ze
alleen bij uitzondering boven de
Waddenzee. 

Energie
Dankzij onderzoek met GPS-zen-
ders kon berekend worden hoeveel
energie scholeksters verspillen
door opvliegen na verstoring. Ge-
middeld kost dat ze per dag slechts
0,25 procent meer energie, zelfs op
de Vliehors waar veel vliegtuigen
langskomen. Het percentage is zo
laag omdat scholeksters maar zel-
den reageren op straaljagers en
kleine sportvliegtuigjes, de meest
voorkomende vliegtuigtypen.
De extra energetische uitgaven zijn
wel erg hoog op dagen met grote
verstoringen door transportvlieg-
tuigen en in mindere mate ook op
dagen met oefeningen met helikop-
ters en straaljagers die explosieven
gooien. Dan moeten scholeksters
tot ongeveer 10 procent extra ener-
gie uitgeven door opvliegen voor
verstoringen.

Vrij klein
Over het algemeen lijkt het effect
van vliegtuigen dus vrij klein te
zijn zeker vergeleken met andere
menselijke activiteiten in het Wad-
dengebied. Toch is het volgens de
onderzoekers wenselijk om de ver-
storing nog verder te beperken of
te voorkomen tijdens voor de vo-

gels moeilijke periodes zoals koude
winters. 
Voor sportvliegtuigen is het aan-
houden van 450 meter als minima-
le vlieghoogte al effectief genoeg
om de kans op verstoring te beper-
ken. De impact van straaljageroe-
feningen kan gereduceerd worden
door ze niet uit te voeren bij ex-
treem hoge waterstanden. Vogels
worden dan al door het water in
het nauw gedreven en ze worden
sneller door vliegtuigen verstoord.
Laagvliegende transportvliegtui-
gen boven de Waddenzee hebben
een grote impact. Het is dus, zo be-
nadrukken de onderzoekers, be-
langrijk dat deze ook in de toe-
komst zeldzaam blijven. Daarnaast
is het nuttig om dit soort vliegbe-
wegingen te vermijden tijdens
strenge wintervorst.

Bij al deze mogelijkheden om ver-
storing te beperken is specifiek ge-
keken naar scholeksters; niet alle
wadvogelsoorten zijn in evenveel
detail onderzocht. Uit een vergelij-
king met wulpen en rosse grutto’s
bleek dat scholeksters relatief on-
gevoelig zijn voor verstoring van
vliegtuigen en dat rosse grutto’s va-
ker reageren. Het is, aldus de on-
derzoekers, dus belangrijk dat ook
andere vogelsoorten in de toe-
komst in meer detail onderzocht
worden.

GroenLinks praat over
onderwijsvernieuwing 

LOPPERSUM - GroenLinks
Eemsdelta organiseert vrijdag-
middag een digitaal interactief
gesprek met het kamerlid Lisa
Westerveld.  Het gaat over on-
derwijs in een krimpregio, on-
derwijs in coronatijd en onder-
wijs in landelijk gebied. 

Eemsdelta heeft met alle maat-
schappelijke vraagstukken rond-
om onderwijs te maken. Voor
GroenLinks Eemsdelta is het van
belang dat alle inwoners gelijke
kansen op goed onderwijs krijgen.
Dat houdt volgens de partij in dat
kinderen ook vanuit Oosterwijt-
werd of Bierum gemakkelijk naar
school moeten kunnen. ,,Of het
nou de basisschool, middelbare of
vervolgonderwijs is, je moet er
kunnen komen en het onderwijs
krijgen dat je nodig hebt”, aldus
Anneke Knip namens de partij.
,,Praktisch houdt dat in dat er goe-
de fietspaden én goede bus- en
treinverbindingen nodig zijn, waar
wij een groot voorstander van zijn,
maar nog belangrijker is het on-
derwijs zelf. Hoe zorgen we ervoor
dat opleidingen en kansen voor on-
ze kinderen en jongeren beschik-
baar blijven?”
Het antwoord hierop ligt volgens

de partij in een andere manier van
onderwijs aanbieden. Landelijk
zijn er steeds meer organisaties die
pleiten voor hervormingen in het
onderwijs. GroenLinks Eemsdelta
wil in de regio zo snel mogelijk in
gesprek met scholen om dit ook te
realiseren.  ,,Onderwijs is meer
dan theorie uit een boek. Onder-
wijs is nu opgebouwd uit losstaan-
de scholen en niveaus. Dit zou veel
meer met elkaar verbonden kun-
nen zijn”, meent Knip. 
GroenLinks Tweede-Kamerlid Lisa
Westerveld is uitgenodigd om met
inwoners en de partijleden van ge-
dachten te wisselen over hoe on-
derwijs in landelijk gebied beter
kan om kinderen hier dezelfde
kansen te geven als kinderen in
stedelijk gebied. 
Door middel van een interactieve
digitale bijeenkomst gaan Lopster
lijsttrekker voor GroenLinks An-
neke Knip en Tweede Kamerlid Li-
sa Westerveld met een panel, be-
staande uit leerkrachten en ou-
ders, vrijdag om 15.30 uur in ge-
sprek. Geïnteresseerde ouders,
scholieren en leerkrachten van ba-
sis- of voortgezet onderwijs zijn uit-
genodigd om daar aan mee te
doen. 
Aanmelden kan via de website
eemsdelta.groenlinks.nl/onderwijs. 

Anneke Knip op het schoolplein: ‘Onderwijs meer dan theorie uit
een boek’.
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Verkiezingsdebat Eemsdelta op internet 
DELFZIJL - De Businessclub
Delfzijl en ondernemersclub
EemsDelta organiseren
maandag 16 november het
grote Eemsdelta-verkiezings-
debat met alle lijsttrekkers
van de toekomstige gemeen-
te.

De Businessclub Delfzijl organi-
seert al 21 jaar, voorafgaand aan
de verkiezingen op plaatselijk-,
provinciaal- en landelijk niveau,
een politiek debat. Dit debat is
het grootste debat met de lijst-
trekkers van de tien partijen die
woensdagdeelnemen aan de
herindelingsverkiezingen van

de gemeenten Appingedam,
Delfzijl en Loppersum. Alle par-
tijen zijn aanwezig: Lokaal Be-
lang Eemsdelta, Christen Unie,
Gemeente Belangen Eemsdelta,
VVD, PvdA, CDA, Seniorenpar-
tij EemsDelta, Jongerenpartij
EemsDelta, Groen Links en D66.
,,Het Eemsdelta-verkiezingsde-

bat 2020 is essentieel voor de lo-
kale democratie. Herindelings-
verkiezingen zijn toch net even
weer anders”, aldus Paul Nij-
burg, voorzitter van de Busines-
sclub Delfzijl. In verband met de
coronacrisis is het een debat
zonder publiek. Normaal is een
ieder welkom en komen er zo’n

300 personen af op het debat. 
Het debat is maandag echter
wel te volgen via de eigen PC,
telefoon of tablet. Zowel in Ap-
pingedam, Delfzijl als Lopper-
sum wordt het live uitgezonden
op de gemeentelijk website en
via Facebook (ondernemersclub
EemsDelta). 

Ook is het debat nadien terug te
zien op genoemde kanalen. Het
lijsttrekkersdebat start om 19.00
uur. Wie vragen aan de lijsttrek-
kers heeft, kan deze per mail
sturen naar activiteiten@bcdelf-
zijl.nl of stellen via de Facebook-
pagina van ondernemersclub
EemsDelta.

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Wat gaan we
eten vandaag?

Laat uw 
maaltijd 

thuisbezorgen
of haal het af!



18 - Donderdag 12 november 2020

� Razende Roeland staat tevergeefs te wachten op de aankomst van Sinterklaas in Uithuizen. 

Ook Uithuizen blaast
Sinterklaasintocht af
UITHUIZEN - Ook in Uithuizen wordt dit jaar geen Sint-
intocht gehouden. Door de huidige coronamaatregelen is
het niet mogelijk om iets te kunnen organiseren waarbij
de gezondheid en veiligheid van de kinderen en de Goed-
heiligman gegarandeerd kunnen worden.  
Sinterklaas vindt dit uiteraard
heel jammer. ,,Een jaar geen in-
tocht in Uithuizen kan ik me niet
meer herinneren”, zegt Sinter-
klaas tijdens een Skype-gesprek
met Razende Roeland, die de in-
tocht in Uithuizen altijd begeleidt.
Beide mannen hebben de afgelo-
pen maanden veelvuldig contact
met elkaar gehad. Vanuit de Stich-
ting Sint Uithuizen, die alle feeste-
lijkheden rondom de intocht en
het verblijf van Sint en zijn Zwar-
te- en Roetveeg Pieten organiseert,
zijn vele ideeën bedacht. ,,Ieder
idee hebben we uitgewerkt en be-
sproken met de gemeente Het Ho-
geland, maar net als we een plan
klaar hadden, dan veranderden de
regels weer”, laat voorzitter Bertil
Sietsema weten. ,,Het contact met
de medewerkers van de afdeling
evenementenvergunning was su-
per. Ze dachten, met de corona-
maatregelen in het achterhoofd,
mee over onze plannen, maar het

kan gewoon niet en zelfs voor Sin-
terklaas kunnen ze geen uitzonde-
ring maken, wat we helemaal be-
grijpen.”

Om de kinderen, en hun ouders,
gerust te stellen kan Razende Roe-
land meedelen dat Sinterklaas wél
naar Uithuizen komt. ,,Uiteraard
komt Sint wel naar Nederland en
zeker ook naar Uithuizen. Ik kan
er verder niets over zeggen, maar
in het diepste geheim komt hij
naar Uithuizen.” Als de ouders de
coronamaatregelen in acht nemen,
dan gaat pakjesavond gewoon
door natuurlijk. 
Sinterklaas: ,,Anderhalve meter af-
stand, hoesten en niezen in de elle-
boog en vaak de handen wassen,
ook in Spanje doen we het al sinds
maart. En als de Pieten gezond-
heidsklachten hebben dan blijven
ze op hun kamer in het Pietenhuis.
Ik kom dan ook met minder Pieten
naar Uithuizen dan in voorgaande

jaren.”
De Stichting Sint Uithuizen doet
geen mededelingen over wanneer
de Goedheiligman naar Uithuizen
komt. ,,Nee, want dan weten we ze-
ker dat er vele kinderen en hun
ouders langs het Boterdiep staan
en dat kan gewoon niet”, vertelt
de voorzitter. Alleen Razende Roe-
land weet hoe Sint en zijn Pieten
naar Uithuizen komen en waar ze
slapen zolang ze in Uithuizen zijn.
,,Zelfs wanneer hij komt, weet ik
nog niet, maar wees gerust, dat zal
ruim voor 5 december zijn”, aldus
de snelle reporter. ,,We mogen het
wel filmen. Ik heb al een compleet
team achter de hand dat ik zeer
snel bijeen kan roepen. Via de
website www.sintuithuizen.nl en
onze Facebookpagina zal dat film-
pje te zien zijn.” 
,,Behalve alle vrijwilligers van de
SSU zijn ook de sponsors, veelal de
plaatselijke winkeliers en onder-
nemers, weer verheugd dat Sint
toch naar Uithuizen komt”, vertelt
Sietsema. Sint heeft aangegeven
dat hij zeker dit jaar zoveel moge-
lijk lokaal inkopen gaat doen, ook
om de winkels die het moeilijk

hebben in dit coronatijdperk te
steunen. ,,We worden dit jaar door
verschillende mensen, stichtingen
en bedrijven benaderd of ze op
welke manier dan ook kunnen hel-
pen om Sint toch naar Uithuizen te
halen.” Een bezoek aan de scholen
en kindcentra  gaat dit jaar echter
ook niet gebeuren. ,,We zijn nog
druk in overleg met de scholen hoe
we het wel kunnen doen, we zitten
te denken aan online-contact mo-
menten.” 

,,Ik ben erg blij dat Sinterklaas en
zijn gevolg toch naar Uithuizen
komt, ook al zal ik de gezellige in-
tocht en de andere momenten dat
ze in het dorp zouden zijn missen”,
zegt Razende Roeland. ,,Maar sa-
men met het enthousiaste team
van de Stichting Sint Uithuizen
gaan we er voor zorgen dat hij in
alle stilte veilig en wel aankomt en
een goed verblijf heeft in Uithui-
zen in deze rare tijden. Onder
strenge voorwaarden zijn huisbe-
zoeken nog wel mogelijk. We vra-
gen belangstellenden om contact
met ons op te nemen om te kijken
wat er mogelijk is.”  

Sponsorloop SVU wordt succes
UITHUIZEN - Zes studenten van de opleiding Sport, Gezondheid en Managenement van de Hanzeho-
geschool in Groningen hebben vrijdag bij de turners van SVU in Uithuizen een sponsorloop georgani-
seerd. Doel van het evenement was voldoende geld bijeen te krijgen om een balkverbreder te kunnen
aanschaffen. Hierdoor wordt de evenwichtsbalk wat breder en kunnen de SVU-leden beter oefenen.
Een relatief kleine groep kinderen is erin geslaagd voldoende sponsors te vinden om de balkverbreder
te kunnen aanschaffen. Daar is SVU blij mee. Op de foto staan de SVU-ers met de studenten.

Groninger melkveehouders
benutten meststoffen beter
NOORD-GRONINGEN - Melk-
veehouders uit Groningen heb-
ben de afgelopen drie jaar opti-
mistische resultaten geboekt.
Zij hebben indrukwekkende
stappen gezet richting een be-
tere benutting van mineralen
op bedrijfsniveau, het vermin-
deren van fosfaat en stikstof
naar het milieu, het verbeteren
van de bodemvruchtbaarheid
en daarmee het bedrijfsrende-
ment. 

Op het gebied van ammoniakemis-
sie valt nog iets te winnen. Dat
blijkt uit de resultaten van het pro-
ject Vruchtbare Kringloop Noord Ne-
derland.
Van 104 melkveebedrijven in Gro-
ningen en Friesland zijn de Kring-
loopWijzers van de periode 2017 tot
en met 2019 geanalyseerd. Uit die

analyse kwam naar voren dat de
eiwitopbrengst van grasland in
2019 gelijk is gebleven ten opzich-
te van 2017, ondanks de droogte
en terwijl de totale stikstofbemes-
ting op grasland met 10 procent is
gedaald. De kunstmestgift is in
2019 zelfs 23 procent lager dan in
2017. Er wordt dus minder bemest,
maar niet minder geoogst. ,,Melk-
veehouders bemesten steeds beter
de juiste hoeveelheid op het juiste
moment en op de juiste plaats. Dat
is de winst van dit project: mest-
stoffen worden steeds beter be-
nut”, aldus Gerjan Hilhorst, onder-
zoeker bij Wageningen UR.

Uitstoot
Bevat het rantsoen meer ruw eiwit,
dan neemt de bron voor de ammo-
niakuitstoot toe. Hilhorst: ,,Om de
ammoniakemissie bij het aanwen-
den van de mest te verlagen voe-
gen melkveehouders water aan de

mest toe. Daarnaast reduceren zij
het aantal jongvee en zien we dat
het aantal weidedagen en aantal
weide-uren per jaar iets is toegeno-
men. Weidegang verlaagt de am-
moniakemissie. Ondanks deze drie
maatregelen is de ammoniakemis-
sie per bedrijf in drie jaar tijd ge-
stegen met 5 procent. Dit wordt
verklaard doordat bedrijven in
hoeveelheid geproduceerde melk
groter zijn geworden.”

Vorig jaar was het aandeel eiwit
eigen teelt gemiddeld 68 procent.
,,.Een goede score. Opvallend is
dat bij de 25 procent hoogst-sco-
rende bedrijven bijna alle bedrij-
ven beweiding toepassen”, aldus
Hilhorst. ,,Beweiding past dus bij
verhoging van het aandeel eiwit
van eigen land, verlaagt de ammo-
niakemissie en de eiwit aanvoer
met krachtvoer en dat is financieel
aantrekkelijk.”

Handpoppen bij KindH
UITHUIZEN - De kinderen van
Kinderopvang KindH en van de
samen naar school klas van
Stichting Gewoon Bijzonder in
Uithuizen zijn vol enthousias-
me aan de slag gegaan met het
leren van gebaren via het pro-
ject Lotte en Max, praten met je
handen. 

Ter afsluiting zijn de handpoppen
Lotte en Max op bezoek geweest.
Samen met de kinderen hebben ze
liedjes gezongen en gespeeld. Ook
hebben de kinderen aan Lotte en
Max laten zien hoe goed ze al kun-
nen gebaren. 

Zo werd er tijdens het spelen fana-
tiek geoefend met het gebaar eten
en kreeg Lotte van alles lekkers
toegestopt door de kinderen.  
Spelenderwijs leren kinderen ge-
baren waardoor ze al kunnen com-
municeren nog voordat ze kunnen
praten. Al vanaf 7 maanden kun-
nen baby’s, horend of niet-horend,
gebaren leren. 
Dankzij Lotte en Max leren de kin-
deren basisgebaren, waardoor ze
zich beter kunnen uiten en meer
zelfvertrouwen krijgen. De achter-
liggende gedachte is dat het de
leukste manier is om samen een
hechte band op te bouwen en de
taalontwikkeling te stimuleren. 

� Door middel van de handpoppen Lotte en Max leren de kinderen
gebaren.

Kinderpostzegelactie dit
jaar goed voor 7,6 miljoen
NOORD-GRONINGEN - In to-
taal 120.000 basisschoolkinde-
ren hebben dit jaar tijdens de
Kinderpostzegelactie maar
liefst 7,6 miljoen euro opge-
haald. Tijdens coronatijd kre-
gen kinderen voor het eerst in
de geschiedenis van Stichting
Kinderpostzegels de mogelijk-
heid om online te verkopen. 

Daarnaast konden ze dit jaar ook
op de gepaste afstand van 1,5 me-
ter langs de deuren gaan. Hiervoor
werd een speciale verkoopbox ont-
wikkeld. Het aantal donaties was
dit jaar ook ongekend hoog. De
Kinderpostzegelactie werd dit jaar
voor de 72e keer werd gehouden. 
De Kinderpostzegelactie is uniek
in de wereld. Het is een oer-Hol-
landse traditie en zelfs immate-
rieel cultureel erfgoed. Ieder jaar
halen kinderen geld op voor kinde-
ren in moeilijke (thuis)situaties.
Dit jaar bleek opnieuw dat kinde-
ren erg begaan zijn met het lot van
andere kinderen. Het opgehaalde
bedrag van ruim 7,6 miljoen euro
gaat naar projecten die zich inzet-
ten voor de ruim 90.000 kinderen
in ons land die in een onveilige
thuissituatie leven. Pascal de Smit,
directeur Stichting Kinderpostze-
gels: ,,Deze fantastische opbrengst
is te danken aan de 120.000 kinde-
ren die zich hebben ingezet tijdens
de actie. Zij hebben zich het lot
van andere kinderen heel erg aan-
getrokken in coronatijd. Dit had-
den wij vooraf niet durven dro-
men. Ik ben ongelofelijk trots dat
we dit samen voor elkaar gekregen
hebben in deze moeilijke tijd.”
Bijna 7.500 kinderen verkochten
dit jaar digitaal kinderpostzegels
met behulp van een persoonlijke
videoboodschap. Naast deze popu-
laire online verkoopoptie werd er
ook een speciale verkoopbox ont-
wikkeld. Kinderen konden hier-
mee op veilige afstand van 1,5 me-
ter en met inachtneming van de
geldende maatregelen van deur
tot deur verkopen. Minister-presi-
dent Mark Rutte had de primeur.
Hij plaatste op 22 september op
het Catshuis in Den Haag binnen
de RIVM-richtlijnen de allereerste
bestelling met deze box. Daarbij
gaf hij aan ontzettend blij te zijn
dat de Kinderpostzegelactie on-
danks de coronacrisis toch door
kon gaan.
Er werden dit jaar 960.000 bestel-
lingen gedaan. Dat zijn gemiddeld
8 bestellingen per kind. In totaal
deden leerlingen van 3.148 scholen
mee aan de actie. De velletjes kin-
derpostzegels werden het meest
verkocht, ruim 445.000 keer. Maar
ook de kinderpostzegels in combi-
natie met ansichtkaarten waren

populair. Dit pakketje werd
167.000 keer afgenomen. Daar-
naast was ook het pleisterblikje,
met een verkoopaantal van
156.000, erg geliefd. Naast fysieke
producten, nam ook het aantal do-
naties toe. 
Angela Groothuizen, ambassadeur
van Stichting Kinderpostzegels:
,,Ik ben ontzettend trots. Het is ons
gelukt om de actie in deze ingrij-
pende periode door te laten gaan
én we hebben een prachtig bedrag
opgehaald. Met dit geld kunnen
we vele kinderen helpen die in een
moeilijke thuissituatie zitten.” 
Het opgehaalde bedrag wordt on-
der meer gebruikt voor de Warm
Welkom Tas (een schooltas gevuld
met fijne spulletjes om kinderen
in de daklozen- en de vrouwenop-
vang een warm welkom te bieden)
en Kamer voor een Kind (steun
voor het verbouwen van huizen
van pleeggezinnen om een fijne
plek te kunnen realiseren.

Visiedocument vissers
aangeboden aan commissaris
LAUWERSOOG - Het door de
Nederlandse visserijsector op-
gestelde visiedocument is vori-
ge week aangeboden aan Euro-
commissaris Sinkevicius, ver-
antwoordelijk voor visserij.
Het document werd aangebo-
den door de Europarlementa-
riërs Peter van Dalen (Chris-
tenUnie), Annie Schreijer-Pie -
rik (CDA) en Bert-Jan Ruissen
(SGP).

In het visiedocument staat onder
andere dat er veel zorgen zijn om-
trent de Brexit (het uittreden van
het Verenigd Koninkrijk uit de Eu-
ropese Unie) en over het feit dat er
op steeds minder plaatsen gevist
kan worden door de gevolgen van
de energietransitie en het aanwij-
zen van extra natuurgebieden.
Daarnaast wil de Nederlandse vis-
serijsector dat de pulsvisserij op-
nieuw tegen het licht gehouden
wordt.
De Nederlandse Vissersbond is blij
dat Sinkevicius het visiedocument
in handen heeft. ,,De Nederlandse
visserijsector staat voor intense
uitdagingen. Het visserijbeleid dat
grotendeels in Europa gevormd
wordt, heeft daar grote invloed op.
Eurocommissaris Sinkevicius is

daar aanvoerder van. Dat hij ons
visiedocument in ontvangst heeft
willen nemen, is een eerste stap in
het krijgen van begrip en ruimte
om te blijven vissen”, zegt voorzit-
ter Johan K. Nooitgedagt van de
Nederlandse Vissersbond.
Ook de Europarlementariërs ho-
pen met het afgeven van het vi-
siedocument een extra signaal te
geven richting de Eurocommissa-
ris. Peter van Dalen: ,,De energie-
transitie is nodig, maar er is nau-
welijks overleg met vissers over de
manier waarop windmolenparken
aangelegd worden, en of daar ge-
vist kan worden. Dat moet an-
ders.”
Annie Schreijer-Pierik: ,,Voor de
Nederlandse familiebedrijven in
de visserij dreigt een rampscena-
rio door de Brexit. Het is in het be-
lang van beide partijen om over-
eenstemming te bereiken over een
evenwichtige overeenkomst die
wederzijdse toegang tot visgron-
den en de verdeling van visquota
garandeert.”
Bert-Jan Ruissen: ,,De Noordzee is
niet onbeperkt, dus vissers mogen
niet zomaar worden verdreven
voor windmolens of natuurparken.
De EU moet eerst kijken naar al-
ternatieven en gevolgen. Dat zou
goed bestuur zijn.” 

� Kotters in de haven van Lauwersoog (archieffoto).

Meer aanvragen voor
anderhalvemeterregeling
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal aanvragen voor de an-
derhalvemeterregeling van de
provincie neemt toe. De provin-
cie en het Samenwerkingsver-
band Noord-Nederland (SNN)
zijn een promotiecampagne be-
gonnen om de subsidie nog be-
ter onder de aandacht te bren-
gen. 

Sinds de start van de campagne
zijn 54 nieuwe aanvragen binnen-
gekomen. In totaal is nu 215.000
euro subsidie verstrekt. Er is nog
ruim 1 miljoen beschikbaar, waar
winkels, bedrijven, sportverenigin-
gen, maatschappelijke en culture-
le organisaties uit de provincie
Groningen snel gebruik van kun-
nen maken. Subsidie aanvragen
kan tot en met 31 december.
De subsidie van de provincie is be-
doeld voor onder meer kleine win-
kels en bedrijven, sportverenigin-
gen, musea, dorps- en wijkcentra,
kerken en welzijnsorganisaties. In
aanmerking komen kosten voor
onder andere desinfectiepalen,

een online-betaalsysteem of spat-
schermen. Ook geldt de subsidie
voor het inhuren van bijvoorbeeld
een architect of aannemer voor
aanpassing van de inrichting.
,,Veel bedrijven en instellingen
hebben maatregelen moeten ne-
men om te voldoen aan de RIVM-
richtlijnen. Voor kleine organisa-
ties zijn dat hoge kosten. Ze ko-
men bovenop de omzetdaling door
de coronacrisis. Met deze regeling
geeft de provincie graag een steun-
tje in de rug. De subsidiepot is nog
lang niet leeg. Dus grijp deze
kans’’,  zegt gedeputeerde IJze-
brand Rijzebol.

Met behulp van de anderhalveme-
terregeling kunnen organisaties de
helft van de gemaakte kosten ver-
goed krijgen. Met deze tegemoet-
koming ondersteunt de provincie
organisaties met minder dan vijf-
tig werknemers in de anderhalve-
metereconomie. De subsidie be-
draagt minimaal 500 en maximaal
2.500 euro. Dat betekent dat de in-
vestering in de coronamaatregelen
minimaal 1.000 euro moet bedra-
gen.

Swing du Nord komt
naar Wehe-den Hoorn

WEHE-DEN HOORN - De for-
matie Swing du Nord komt zon-
dag 29 november voor een op-
treden naar ‘t Marnehoes in
Wehe-den Hoorn (aanvang
15.00 uur). Men waagt dan een
nieuwe poging nadat het con-
cert onlangs vanwege de nieu-
we coronarichtlijnen moest
worden afgelast.

Swing du Nord brengt zigeunermu-
ziek en gypsy swing. Het program-
ma heet Van Parijs naar Budapest.
De formatie bestaat uit Willem
Woldhuis (viool), Wim de Bos (kla-

rinet en taragato), Don Hofstee (gi-
taar) en Hans Lass (contrabas). Als
gast is in Wehe-den Hoorn gitarist
Wim Sleeboom van de partij.
Swing du Nord speelt swingmuziek
uit de jaren veertig en vijftig in de
stijl van het beroemde Quintette
du hotclub de France van gitarist
Django Reinhart en violist Stépha-
ne Grappelli. De bezetting van
Swing du Nord leent zich ook   -
uitstekend voor Oost-Europese zi-
geunermuziek. Men speelt num-
mers uit Hongarije, Roemenië , Ar-
menië en Rusland. Reserveren kan
via 0595-571395 of muziekreserve-
rin  gen@ marnehoes. nl.

� De mannen van Swing du Nord.

Veel activiteiten in biebs
NOORD-GRONINGEN - In 2019
organiseerden de openbare bi-
bliotheken ruim 220.000 activi-
teiten, 15 procent meer dan
een jaar eerder. 
Activiteiten spelen een steeds gro-
tere rol binnen de praktijk van de
bibliotheken. De uitleen van fysie-
ke boeken, de voornaamste klas-
sieke functie van de openbare bi-
bliotheek, laat al jaren een dalen-
de trend zien. Dat blijkt uit onder-
zoek van het CBS en de KB, natio-

nale bibliotheek. Naast het aanbie-
den van de fysieke en digitale col-
lectie is het organiseren van activi-
teiten een steeds belangrijker mid-
del voor de openbare bibliotheken
om invulling te geven aan de ver-
schillende maatschappelijke kern-
functies uit de bibliotheekwet. De
nadruk lag in 2019 op activiteiten
in het kader van de kernfunctie
‘educatie en ontwikkeling’; activi-
teiten op het gebied van media-
wijsheid, taalvaardigheid en digi-
tale vaardigheden. 
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