
8 PAGINA’S 34e JAARGANG, NUMMER 87

Huis-aan-huis nieuwsblad in geheel Noord-Groningen
DONDERDAG 29 OKTOBER 2020

Vandaag in de abonneekrant

Onduidelijkheid
rond MFA Bedum
BEDUM - De nieuwe multifunctionele
accommodatie die bij het sportpark in
Bedum moet gaan verrijzen heeft, zo
leek het maandag bij de presentatie van
de begroting voor 2021 van Het Hoge-
land, geen prioriteit meer bij het college
van burgemeester en wethouders. Gisteravond bleek de vlag er een
beetje anders bij te hangen. Het gebouw zal het dorpshuis van Be-
dum moeten gaan worden en onderdak moeten bieden aan onder
meer SV Bedum en maatschappelijke organisaties als Colourful Het
Hogeland. Aan het plan hangt een prijskaartje van zo’n 6 miljoen ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

KunstKerk Warffum winnaar
Culturele prijs Het Hogeland
WARFFUM - De Culturele Stimuleringsprijs van de gemeente Het Ho-

geland is gewonnen door de
KunstKerk in Warffum. De prijs,
een geldbedrag van duizend eu-
ro, is dinsdag na een digitale bij-
eenkomst met alle genomineer-
den overhandigd door wethou-
der Eltjo Dijkhuis. De Stichting
Monnikenwerk en cultureel café
Wongema in Hornhuizen wer-
den respectievelijk tweede ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Speciaal voor het vrouwenhart: 
de Ludwig Kliniek
BEDUM - Cardioloog Marieke Ludwig heeft op 2 oktober haar eigen

praktijk geopend in Bedum: de
Ludwig Kliniek. Aandacht voor
het vrouwenhart is heel belang-
rijk, zegt Ludwig: hart- en vaat-
ziekten zijn op dit moment on-
der vrouwen dodelijker dan on-
der mannen. Vrouwen met een
hartaandoening hebben vaak
klachten die niet als hartklach-
ten herkend worden. Niet ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Hogeland verhoogt ozb-
tarief met ruim 12 procent
NOORD-GRONINGEN - Een verhoging van het tarief voor de onroe-
rendezaakbelasting (ozb) van 12,2 procent. Dat is een van de maatre-
gelen die het college van burgemeester en wethouders denkt te moe-
ten nemen om de gemeente Het Hogeland financieel in de benen te
houden. Dat staat in de begroting voor volgend jaar, die sluit met
een bescheiden overschot van een half miljoen euro. De ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Werkplaats Martin Boer 
is ‘tweede huis’
ZEERIJP - Een bezoek aan de
werkplaats van Martin Boer in
Zeerijp zorgt voor een aaneen-
schakeling van verhalen over
motoren, onderdelen en zelfge-
maakte machines. Machines die
de Riepster moeten helpen om
de diverse motoren die hij in
zijn bezit heeft nog verder te
perfectioneren. ,,Het sleutelen
aan brommers leerde ik al op jonge leeftijd. Mijn vader had in ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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NOORD-GRONINGEN - Het
steunpunt vrijwilligerswerk in
de gemeente Het Hogeland in-
troduceert een digitale scheur-
kalender. Op deze kalender

wordt iedere dag een andere
vrijwilliger of organisatie die
werkt met vrijwilligers in het
zonnetje gezet.  

,,Het maatschappelijke en culture-
le leven draait voor het belangrijk-
ste deel op vrijwilligers. In de
sport, cultuur, religie, zorg en wel-
zijn, natuur en milieu houden vele
vrijwilligers de clubs, verenigin-
gen en stichtingen draaiende. In
dorpen en wijken zorgen actieve
inwoners vrijwillig voor hun buurt
en buren. Het steunpunt vrijwilli-
gerswerk ondersteunt deze vrijwil-
lige inzet. We kunnen ontzettend
trots zijn op alles wat er gebeurt op
Het Hogeland”, zegt Irma Schuur-
man, coördinator van het steun-
punt vrijwilligerswerk. 
De kalender krijgt de vorm van
een digitale scheurkalender die
via social media wordt gepubli-
ceerd. Organisaties mogen een da-
tum kiezen in de kalender om bij-
voorbeeld een activiteit of een ju-
bileum onder de aandacht te bren-
gen of een vrijwilliger in de spot-
lights te zetten. De kalender kan
worden gevuld met tekst, foto’s of
filmpjes, als het maar over vrijwil-
lige inzet gaat.
Inwoners die vrijwilligerswerk in
Het Hogeland onder de aandacht
willen brengen, kunnen dit melden
via vrijwilligersgroningen@hetho -
ge land.nl, via telefoonnummer
0595-433245 (Werk op Maat) en 06
83 59 70 72 (steunpunt vrijwilli-
gerswerk). 

Met digitale scheurkalender

Gemeente Het Hogeland zet 
vrijwilligers in het zonnetje

Hogeland trekt
tarieven gelijk
NOORD-GRONINGEN - De ge-
meente Het Hogeland gaat de
tarieven van binnensportaccom-
modaties per 1 augustus 2021
gelijktrekken. 
Deze zogenaamde harmonisatie
is nodig om de gemeenten waar-
uit Het Hogeland is ontstaan, al-
lemaal verschillende tarieven
hanteren. Het gaat om sporthal-
len en gymzalen. Volgens het
college zijn de prijzen die nu
nog gehanteerd worden ‘erg
verschillend’. 
De komende tijd wordt er over-
legd gevoerd met de gebruikers
en wordt duidelijk wat de har-
monisering voor iedereen bete-
kent. 

Kinderkunst over 75 jaar
vrijheid in kerk Adorp
ADORP - In de kerk van Adorp
is tot 2 december een expositie
te zien over 75 jaar vrijheid.
Centraal staat het thema vrij-
heid door de ogen van kinde-
ren. 
Beeldend kunstenaar Tabitha
Brouwer heeft samen met de kin-
deren van obs De Wierde in Adorp
en cbs De Meander in Sauwerd
ruimtelijk werk en collages ge-
maakt naar aanleiding van het
werk van Picasso. In de kerk is een
allegorie van de vrede te zien. Er
vliegen kleurrijke vogels door de
lucht, waar vissen tussendoor lij-

ken te zwemmen. Er zijn hemelli-
chamen, muziek, dansende engel-
tjes en er is fruit in overvloed. Op
de achtergrond is de oorlog nog
zichtbaar. Met zwart, wit en grijs
wordt zowel ruimtelijk als in een
collage het bombardement op
Guernica verbeeld, het meester-
werk van Picasso. 

De tentoonstelling is donderdag
geopend door Henk Jan Bolding,
burgemeester van de gemeente
Het Hogeland. De expositie is da-
gelijks te zien van 10.00 tot 17.00
uur. Er mogen per keer maximaal
vier volwassenen naar binnen.

Kinderen van De Wierde en De Meander bewonderen hun kunst-
werken. 

Fotowedstrijd VVV
Bedum over herfst
BEDUM - VVV Het Hogeland-
Bedum organiseert weer een
fotowedstrijd. Het thema is dit
keer de herfst.

Deelnemers kunnen een of twee
foto’s inzenden, die dan worden
beoordeeld door een jury onder
leiding van Peter Russchen. Instu-
ren kan per email (info@vvvbe-
dum.nl) met vermelding van naam
en adres. De winnaar ontvangt een
prijs. Deelname kost 3 euro. Met
dit bedrag wordt de VVV Het Ho-
geland-Bedum ondersteund. Wie
reeds donateur is (5 euro per jaar)

betaalt 2 euro. Nieuwe donateurs
zijn welkom. Zij kunnen zich mel-
den tijdens de openingstijden van
de VVV aan de Kapelstraat 3. 
Alle ingestuurde foto’s worden ei-
gendom van de VVV en kunnen
gebruikt worden in publicaties.

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

Vogels in kleurrijke herfst
NOORD-GRONINGEN - De herfst is in volle gang. Dat betekent niet alleen de nodige regenbuien, soms
met hagel en onweer, maar ook bladeren die in een rap tempo uit de boom vallen. Die bladeren vor-
men, voordat ze het opgeven, voor een prachtig schouwspel zeker wanneer de zon zich ook nog laat
zien. Bij die fraaie kleuren past ook een kleurrijk vogeltje, zoals dit roodborstje. Sandra Vos uit Roode-
school, enthousiast amateurfotografe, aarzelde niet en legde het voor de eeuwigheid vast. 
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Nico Torrenga debuteert
met Groninger roman
NOORD-GRONINGEN -
De debuutroman van
schrijver Nico Torrenga
uit Appingedam is ver-
schenen. Het boek
wordt uitgegeven door
Stichting t Grunneger
Bouk.

Twee jaar geleden schreef
Torrenga een kort verhaal
dat geïnspireerd was op
een oude buurvrouw. Dit
verhaal voelde niet als
compleet en na het win-
nen van de provinciale
Groninger schrijfwedstrijd
in 2019 begon het gepuzzel
om hier een roman van te
schrijven. 
,,‘Een verhaal schrijven
gaat niet zomaar. Daar
gaat veel denkwerk en on-
derzoek aan vooraf. Je
creëert een fictief verhaal
over een oude dame die
een heel leven heeft erva-
ren en die familie en
vrienden heeft. Het zijn al-
lemaal puzzelstukjes die
uiteindelijk op hun plek
vallen en daarmee het ver-
haal compleet maken. ’n
Aarm verdrait is een ver-
haal met een lach en een
traan. Over blijdschap en
verdriet dat menigeen er-
vaart, maar waar men ook
moet leren dat niemand er
alleen voor hoeft te staan.
Juist in deze moeilijke tij-
den van onzekerheid en
eenzaamheid is het van be-
lang dat wij er voor elkaar
zijn, dat ondanks dat er
weinig fysiek contact mo-
gelijk is, wij onze mense-
lijkheid een oprecht ge-
zicht moeten geven. Iro-
nisch genoeg schreef ik
bijna twee jaar geleden in

het eerste hoofdstuk het
volgende: Hai zigt gain
mìns op stroat en is verbies-
terd dat e haildaal niks
heurt. Gain blad dij aan n
boom beweegt, gain zuchtje
wiend, gain speulende kien-
der op stroat, gain gebrom
wied vot van verkeer, niks
…haildaal niks. t Is zo alder-
noarste stil, dat t hom aan n
horrorfilm denken dut, doar
aal t leven besweken is aan
ain of aander virus en ales
volsloagen oetsturven is. 

En nu is het net of de we-
reld in deze situatie ver-
keert, en is de heer sende

eenzaamheid onder velen
zo actueel, aldus Torrenga.
De 48-jarige kapper uit
Appingedam is inmiddels
geen onbekende in de
Grunneger schrijfwereld.
Zo gaf hij in 2018 Tied veur
dieverdoatse uit. Dat is een
bundel vol korte hilarische
verhalen over het echt-
paar Wubbe en Janna Til-
lema. Daarnaast schrijft
hij toneelstukken in het
Nederlands en Gronings
die in heel Nederland en
België worden opgevoerd,
publiceert hij geregeld
zijn proza in Toal & Taiken,
Kreuze en op

Dideldom.com. Ook is hij
actief op Facebook. Sinds
de coronacrisis maakt Tor-
renga humoristische film-
pjes als zijn alter Neef
Geert. Die zijn terug te
vinden op Facebook en
Youtube.

Het boek ’n Aarm verdrait
is te bestellen via info@ni-
cotorrenga.nl. Het is ook
te koop bij kapsalon Vo-
gue (Appingedam), Albert
Heijn (Appingedam, Win-
sum en Uithuizen) en di-
verse boekenzaken in de
gehele provincie. Het boek
kost 12,50 euro.

� Nico Torrenga.
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Aula De Boogstee
in Winsum geopend
WINSUM - In Winsum is gisteren afscheidshuis De Boog-
stee ge opend. De aula is gehuisvest aan de Wierdaweg, in
het voormalige onderkomen van Fysiotherapie Van der
Vegt.  

Winsum heeft meerdere begraaf-
plaatsen, maar moest het al enige
tijd zonder aula doen. De voormali-
ge aula bij de Obergumer kerk
heeft jaren geleden een flinke ver-
bouwing ondergaan en biedt nu
onderdak aan het KinderBoeken-
Huis. 
Sinds gisteren heeft Winsum weer
een aula, al spreken de uitvaarton-
dernemers Heleen en Jan van

Houten liever van een afscheids-
huis. Daar kunnen Winsumers hun
dierbaren opbaren, want niet ie-
dereen heeft daar thuis de ruimte
voor of vindt dat prettig. Ook als er
voor het afscheidshuis wordt geko-
zen, is er sprake van een intieme,
huiselijke sfeer waarin mensen in
alle rust afscheid kunen nemen
van hun dierbare, maar ook zaken
rond de uitvaart kunnen regelen.  

Afscheidshuis De Borgstee be-
schikt over twee familiekamers
met opbaarruimte. De familie
krijgt een digitale sleutel waarmee

ze 24 uur per dag toegang tot het
afscheidshuis hebben. 
Zie voor meer informatie de websi-
te www.vanhoutenuitvaart.nl. 

De feestelijke opening van Afscheidshuis De Borgstee

Adventskalender Winsum
voor Samenloop voor Hoop
WINSUM - Ondernemingsver-
eniging Winsum zal van 12 tot
en met 29 november adventska-
lenders verkopen. De op-
brengst gaat naar de Samen-
loop voor Hoop.

Het is voor het derde jaar op rij
dat Winsumer ondernemers een
adventskalender gaan verkopen.
Een kalender kost 5 euro.  Doordat
alle kosten worden gedekt door in-
komsten van adverteerders en
deelnemers, kan de volledige op-
brengst geschonken worden aan
een goed doel.  Dat is ditmaal de
Samenloop voor Hoop. Dit evene-
ment zou in juni gehouden worden
in Winsum, maar is vanwege de co-
ronamaatregelen verplaatst naar
volgend jaar.  De Samenloop voor
Hoop is een evenement van KWF
voor iedereen die iets tegen kan-
ker wil doen. Gedurende een 24-
uurs wandelestafette staan deelne-

mers stil bij kanker én vieren ze
het leven. 
Er zijn in totaal 2500 kalenders te
koop. Als alle kalenders worden
verkocht, kan de Samenloop voor
Hoop dus rekenen op een bijdrage
van 12.500 euro. 
Bij de aankoop van een kalender
wordt niet alleen een goed doel ge-
steund, maar men maakt ook kans
op een prijs. Elke kalender heeft
namelijk een uniek lotnummer.
Van 1 tot en met 24 december ma-
ken mensen kans om 1 van de 30
prijzen te winnen. Het totale prij-
zenpakket heeft een waarde van
3114,85 euro. Elke dag kan een
vak geopend worden waarin de te
winnen prijzen staan. Degene die
het  winnende lotnummer heeft,
wint de bij die dag behorende prijs
van de winkelier die in het vakje
van die dag staat. De prijzen be-
staan uit cadeaupakketten en
waardebonnen van de winkeliers
van Winsum.  Op 24 december zijn
er drie extra trekkingen, waarin
men kans maakt op één van de
drie hoofdprijzen. Dat zijn waarde-
bonnen van 500, 250 en 100 euro,
die men kan inleveren bij de win-
kels die zijn aangesloten bij de on-
dernemersvereniging. 
Het winnende lotnummer wordt
dagelijks bekend gemaakt via een
filmpje op de Facebookpagina van
de Ondernemersvereniging Win-
sum en vanaf 24 december op lijs-
ten bij de verkooppunten. Prijzen
kunnen tot en met 10 januari  bij
de desbetreffende winkelier opge-
haald worden. De kalenders zijn
van 12 tot en met 29 november ver-
krijgbaar bij Albert Heijn, Blok-
ker, Discus, Gaaf, La Sicilia, Slage-
rij Hasper, Spar, Roling Optiek,
Sporthuis Winsum en DePrint.

Prehistorische Nederlanders
vroeger boer dan gedacht
NOORD-GRONINGEN - Het
boerenbestaan tijdens de jonge
steentijd in Nederland werd al
eerder belangrijk dan tot nu
toe gedacht. Runderen werden
in vroegere stadia al gehouden
als belangrijk onderdeel van de
voedselvoorziening. 

Dat blijkt uit onderzoek van ar-
cheologen Safoora Kamjan, Canan
Çakırlar, Daan Raemaekers
(Rijksuniversiteit Groningen) en
Rosalind E. Gillis (University of
Algarve).
Voorheen was het beeld vooral dat
het boerenbestaan, dat in de jonge
steentijd (circa 5300 tot 2000 voor
Christus) begon, in grote delen van
Nederland aarzelend op gang
kwam. Hier bleven jagen en verza-
melen eeuwenlang nog een belang-
rijk bron van voedsel. Dit beeld is
nu bijgesteld dankzij het onder-
zoek, waarbij de onderzoekers bot-
materiaal (ongeveer 3600 tot 3400
voor Christus) van de opgraving
Schipluiden vlakbij Den Haag be-
keken. De bewoners van Schiplui-

den waren boeren; hun runderen
waren erg belangrijk voor hen,
voor het vlees en ook voor de
melk.
De onderzoekers tonen dit aan met
de leeftijden waarop de runderen
geslacht zijn. Enkele runderen
werden op hogere leeftijd ge-
slacht, wat aangeeft dat koeien
ook voor de melk werden gehou-
den. Bovendien beïnvloedden de
bewoners van Schipluiden de
voortplanting van hun runderen:
de kalfjes zijn over een langere pe-
riode geboren dan in de natuur ge-
bruikelijk. Waarschijnlijk pro-
beerden ze op deze manier langer
gebruik te maken van de beschik-
baarheid van melk.

Ten slotte hadden de bewoners
van Schipluiden ook controle over
het voedsel van het vee. De meeste
runderen graasden in de directe
omgeving, maar enkele runderen
werden gevoerd met bladeren uit
bossen die verder weg lagen. Al
deze aspecten geven aan dat run-
deren voor deze prehistorische
boeren van groot belang waren.

Ministerie op zoek
naar ratten en muizen
NOORD-GRONINGEN - Het mi-
nisterie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit zoekt tot
eind maart 90 pluimvee-, melk-
vee- en vleesveebedrijven om
plaagdierrisico-inventarisaties
(PRI’s) te laten uitvoeren, met
speciale focus op ratten en mui-
zen. Hiermee wil LNV zoeken
naar mogelijke verbeterpunten
voor de brandveiligheid van
stallen.

Ratten en muizen kunnen de oor-
zaak zijn van stalbranden doordat
ze elektriciteitskabels in stallen
aanvreten, waardoor kortsluiting
en brand kan ontstaan.
Met het onderzoek wil LNV be-
trouwbare informatie genereren
over de aanwezigheid van ratten
en muizen en de risico’s die de aan-
wezigheid van deze dieren met
zich meebrengen. Bovendien wil
LNV inzicht krijgen hoe het is ge-
steld met maatregelen die worden
genomen om overlast van plaag-
dieren te beheersen. Hieruit is mo-
gelijk ook te leren wat wel en niet
effectieve maatregelen zijn.
Op basis van deze gegevens kun-

nen verbeterpunten worden aan-
gedragen als input voor plaagdier-
beheersplannen van veehouders.
Dit kan erg waardevol zijn in ge-
sprekken met plaagdierbeheer-
sers.
Elk bedrijf dat meedoet, ontvangt
na het bezoek een PRI-rapportage
met daarin de bevindingen van het
onderzoek.
Het betreft een eenmalig bezoek
per bedrijf. Er zijn geen kosten
aan verbonden voor de deelne-
mende bedrijven. De gegevens van
deelnemers worden vertrouwelijk
behandeld. Dit betekent dat elk
bedrijf een code krijgt in het eind-
rapport dat het ministerie ont-
vangt.
De namen of locaties zullen in het
rapport niet worden genoemd,
waardoor bevindingen niet gekop-
peld kunnen worden aan indivi -
duele bedrijven. Dit is ook niet no-
dig, want het gaat om het verkrij-
gen van een sectorbreed beeld van
de stand van zaken
Deelnemers kunnen zich aanmel-
den middels een mail naar Dr. Inge
Krijger van Stichting Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen: ikrij-
ger@kad.nl.

Ratten en muizen kunnen de oorzaak zijn van stalbranden. 

Mobiele app helpt tegen
vermoeidheid bij kanker
NOORD-GRONINGEN - De mo-
biele app Untire helpt om ver-
moeidheid bij kanker te ver-
minderen. Dit blijkt uit een on-
derzoek van het UMCG onder
800 (ex-)patiënten in Engeland,
de Verenigde Staten, Australië
en Canada.

Nederland telt ruim 900.000 men-
sen die kanker hebben of hebben
gehad. Vermoeidheid is een van de
meest voorkomende bijwerkingen
van kanker- en kankerbehandelin-
gen. Tachtig procent van alle men-
sen met kanker is tijdens de be-
handelingen in het eerste jaar na
de diagnose ernstig vermoeid.
Ruim dertig procent heeft daar
veel langer last van, soms tot meer
dan tien jaar na dato. Vermoeid-
heid heeft een zeer negatieve in-
vloed op hun kwaliteit van leven

en belemmert hen om hun dage-
lijkse leven te leiden zoals zij dat
graag willen.
Uit het onderzoek van het UMCG
blijkt dat deelnemers die de Unti-
re app gebruiken, na twaalf weken
duidelijk minder vermoeidheids-
klachten hebben. Mensen die de
app regelmatig gebruiken, boeken
de meeste vooruitgang. 
Bij het onderzoek kreeg tweeder-
de van de deelnemers de mogelijk-
heid om direct te starten met het
gebruik van de Untire app. De ove-
rige proefpersonen vormden een
controlegroep die twaalf weken la-
ter toegang kreeg tot de app. Aan
het begin en na vier, acht en twaalf
weken werd gemeten hoe ver-
moeid de proefpersonen zich voel-
den en hoe het gesteld was met
hun kwaliteit van leven.
Untire kan gebruikt worden onge-
acht geslacht, leeftijd, type kanker
en behandelfase. De app biedt psy-
cho-educatie, onder andere in de
vorm van animaties, oefeningen
voor het verhogen van de lichame-
lijke activiteit, ontspanningsoefe-
ningen, het leren managen van
energie en dagelijkse positieve
tips. Ook is er een besloten online
community voor het uitwisselen
van ervaringen. De Untire app is
ontworpen door psychologen, on-
derzoekers en patiënten om veel

meer vermoeide (ex-) kankerpa-
tiënten te kunnen helpen dan nu
gebeurt. De app is beschikbaar in
het Nederlands, Engels en Duits
en sinds de lancering in 2018 zijn
er al meer dan 27.000 gebruikers.

Links Fusien Bijl de Vroe (directeur Vereniging Rembrandt) en Cynthia Heinen (directeur Museum
StadAppingedam) bekijken de thee. Foto: Jasper de Vries

Bijzondere theepot voor
Museum Stad Appingedam
APPINGEDAM - Het Museum
Stad Appingedam is met steun
van de Vereniging Rembrandt
(mede dankzij haar Groninger
Fonds en een particulier) een
bijzonder object rijker gewor-
den: een zilveren trekpot of
theepot, vervaardigd door de
Damster zilversmid Gerrit Ho-
ving omstreeks 1740.

De theepot is fraai vormgegeven
en rijk versierd met klassieke mo-
tieven zoals dat in de 18e eeuw ge-
bruikelijk was. Het is gemerkt met
de letters ‘G H’ op de bodem en er
staan ook initialen in, die verwij-
zen naar de eigenaar; T L H. Dit
zou kunnen verwijzen naar Trijn-
tje Leujes Huisinga, die in 1741 ge-
boren werd in Garsthuizen en in ’t
Zandt overleden is in 1805, maar
deze toeschrijving moet nog ver-
der onderzocht worden.

In ieder geval maakt dit detail de
theepot nog interessanter voor het
museum: niet alleen is de maker
verbonden met Appingedam, maar
de eigenaar woonde en leefde
waarschijnlijk in de regio.
De theepot of trekpot werd ge-
bruikt om sterke thee mee te ma-

ken: op de getrokken thee werd
telkens opnieuw water opgeschon-
ken om de thee tot drinkbare
sterkte te verdunnen. Thee was in
de 18e eeuw nog echt voorbehou-
den aan welvarende mensen: uit
die tijd dateren ook de rijkversier-
de theekistjes die afgesloten kon-
den worden, zodat het personeel
de theeblaadjes niet stiekem mee
kon nemen. Deze trekpot is een
mooi voorbeeld van een theepot
waarmee gepronkt kon worden.
Het is een zeldzaamheid als zilver
uit Appingedam op de markt
komt. Naast de stad Groningen is
Appingedam de enige stad in de
provincie van middeleeuwse oor-
sprong.
Beide steden kenden het gildesys-
teem, maar in Appingedam was
dat veel kleinschaliger georgani-
seerd dan in Groningen. Daarom is
het Damster zilver ook veel zeldza-
mer: dat bleek wel uit de onver-
wachte vlucht die de biedingen na-
men tijdens de veiling. Het muse-
um bezit een unieke collectie Dam-
ster zilver en heeft zich destijds als
opdracht gesteld deze collectie uit
te breiden.
Het museum is dan ook bijzonder
verguld met deze aanwinst, die
mogelijk is gemaakt door de Ver-

eniging Rembrandt, mede dankzij
haar Groninger Fonds en een par-
ticulier. Een deel van het aankoop-
bedrag kon het museum vanuit
haar aankoopfonds bekostigen, dat
is opgebouwd uit giften van dona-
teurs.
,,Juist voor een unieke kans als de-
ze is het aankoopfonds in het leven
geroepen. En gelukkig was de Ver-
eniging Rembrandt direct bereid
om ons te steunen. Zij zagen het
unieke van deze gelegenheid in en
hebben ons tijdens het verwer-
vingsproces met raad en daad bij-
gestaan. Wij zijn de Vereniging
Rembrandt en onze donateurs dan
ook bijzonder dankbaar”, aldus
Cynthia Heinen, directeur van het
museum.
De zilveren trekpot van Gerrit Ho-
ving is inmiddels te bezichtigen in
het museum, als onderdeel van de
vaste presentatie.

Het museum is geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 11.00
uur tot 17.00 uur en op zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.00 uur
tot 17.00 uur. Voor verder informa-
tie, onder andere over corona-
maatregelen kan men de website
www.museumstadappingedam.nl
raadplegen.

IMG ontvangt bijna
duizend meldingen
NOORD-GRONINGEN - Het blijft
meldingen van aardbevingsschade
regenen bij het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen (IMG). Vo-
rige week heeft men maar liefst
990 nieuwe meldingen ontvangen.

Er is nu voor 440 miljoen euro
schadevergoeding toegekend door
het IMG. Bij de afhandeling van fy-
sieke schade ging het om 397 mil-
joen euro. Bij waardedaling is nu
43 miljoen euro schadevergoeding
toegekend. Er zijn vorige week
3.424 nieuwe aanvragen voor de

Waardedalingsregeling binnenge-
komen. Het totaal komt daarmee
op 24.747. In totaal hebben ruim
22.000 aanvragers een of meer
aanvragen gedaan. Er werden vori-
ge week 1.212 besluiten genomen
over aanvragen voor vergoeding
van fysieke schade, waarmee 1.292
schademeldingen werden afgehan-
deld. Bij 95 besluiten werd de aan-
vraag volledig afgewezen. Het
IMG kent bij gemiddeld 94,3 pro-
cent van de schademeldingen voor
fysieke schade een schadevergoe-
ding toe. 

Ezingers kunnen aan
de slag met erf of tuin
EZINGE - Inwoners van de
voormalige gemeente Ezinge
die woonachtig zijn in het bui-
tengebied, kunnen met het pro-
ject Erven & Tuinen Wester-
kwartier aan de slag met hun
erf of tuin. 

Deelnemers kunnen gebruik ma-
ken van een subsidie voor streek -
eigen beplanting, bijen- en vlinder-
planten en snoeiwerkzaamheden
aan fruitbomen. Vanwege corona
gaan de workshops niet door, maar
mensen kunnen wel meedoen als
deelnemer en gebruik maken van

de subsidie voor beplanting. 
Vooralsnog start het project met
een excursie en praktijkdeel in
kleine groepjes, zolang het toege-
staan is. Men geeft een uitgebreid
tuinadvies bij deelnemers thuis.
Het project hoopt zo lang mogelijk
door te kunnen gaan, mits met het
oog op de coronacrisis verant-
woord is. Elke twee week start een
nieuwe groep met maximaal zes
personen. Zaterdag gaat een nieu-
we excursie van start. De andere
startmomenten vallen op 14 en 28
november. Meer informatie is te
vinden op www.erven-tuinenwes-
terkwartier.nl.

Live-sessie over 
afvalbeleid Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Het in-
zamelen van afval in Het Hoge-
land gaat volgend jaar via het
Diftar-systeem. Over het nieu-
we afvalbeleid houdt de ge-
meente vanavond een live-ses-
sie op haar YouTube-kanaal. 

Diftar is een systeem dat uitgaat

van het principe de vervuiler be-
taalt. Hogelandsters betalen vanaf
1 januari een vast bedrag en daar-
naast een bedrag per lediging en
per kilo. Dat geldt alleen voor de
grijze container. Voor het ophalen
van gft-afval en voor het gewicht
ervan hoeft niet apart betaald wor-
den. Voor het inzamelen en ver-
werken van wordt alleen een vast
bedrag betaald. 
Belangrijke doelstelling in het
nieuwe afvalbeleid is het terug-
dringen van de afvalstroom: van
200 kilo afval per persoon per jaar
naar 30 kilo in 2025. 
Meekijken en meepraten over het
nieuwe afvalbeleid kan donderdag
tijdens een live-YouTube-sessie.
Hogelandsters kunnen dan vragen
stellen aan wethouder Eltjo Dijk-
huis en John Vernooij, directeur
van  afvalverwerkingsbedrijf  Om -
rin. Meekijken kan via youtu-
be.com/gemeentehethogeland. De
uitzending start om 18.30 uur en
duurt tot ongeveer 19.30 uur.

Statenfractie CDA wil geld
van Rijk voor winkelcentra
NOORD-GRONINGEN - Er ligt
100 miljoen euro bij het Rijk
op de plank voor de aanpak
van winkelgebieden. De Staten-
fractie van het  CDA ziet graag
dat een deel van dit geld ten
goede komt aan Groningen. 

,,Aangezien in onze provincie in
verschillende gebieden leegstand
voorkomt en winkelcentra met
veel detailhandel stevige klappen
incasseren door de coronamaatre-
gelen lijkt herstructurering van
winkelcentra en bedrijventerrei-
nen ook in onze provincie helaas
van groeiend belang”, stelt Robert
de Wit namens de christen-demo-
craten in Provinciale Staten. Het

Rijk heeft die problematiek onder-
kend en voor volgend jaar een be-
drag van honderd miljoen euro be-
schikbaar gesteld aan gemeenten
om bedrijventerreinen en winkel-
centra te ondersteunen in her-
structurering. 
Het CDA vindt het voor de leef-
baarheid in de Groninger dorpen
en wijken belangrijk dat leegstand
wordt aangepakt en wil dan ook
van het college van Gedeputeerde
Staten weten of men op de hoogte
van is van het feit dat het Rijk 100
miljoen euro beschikbaar heeft.
,,En in hoeverre dringt u er in Den
Haag op aan om dit geld ook naar
Groningen te halen? Zijn hierover
gesprekken gevoerd?”, wil De Wit
weten. 

Kampioen
vuilvissen
LAUWERSOOG - De Zoutkam-
per visser Sander Meijer van de
NG 21 heeft vrijdag een deelna-
mecertificaat ontvangen voor
het vuilvisproject Fishing for Lit-
ter. De Noord-Groninger wordt
in de sector kampioen vuilvissen
genoemd. Negen kotters met
Lauwersoog als thuishaven
brachten vorig jaar, zoals ge-
meld, 40 ton opgevist vuil aan
de wal. Sander Meijer doet
sinds 2015 fanatiek mee met
Fishing for Litter en plaatst re-
gelmatig foto’s en filmpjes van
opgevist afval op sociale media. 
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Onafhankelijk Raadsman Gaswinning: 

’Behandel Groningers gelijk’
LOPPERSUM - Onafhanke-
lijke Raadsman Gaswinning
Leendert Klaassen heeft
zijn jaarrapport gepubli-
ceerd. Hierin besteedt hij
aandacht aan de klachten
en signalen die bij hem zijn
gemeld. Veel meldingen
gaan over communicatie en
de lange afhandelingsduur
van schade en versterking.

Klaassen: ,,De communicatie
moet en kan nog een stuk be-
ter, vooral in de complexe ver-
sterkingstrajecten. Er is nu
veel onduidelijkheid en onze-
kerheid bij de mensen in die
trajecten.” Daarnaast zijn er
zorgen over de voortgang, zo-
wel bij de schadeafhandeling
door het IMG als de verster-
king door de NCG.
,,De snelle stijging van het aan-
tal openstaande schademeldin-
gen baart zorgen”, stelt Klaas-

sen. ,,En met de versterking wil het
ook nog niet vlotten. Pogingen om
te versnellen zijn er wel, maar heb-
ben nog niet geleid tot concrete re-
sultaten. Verder komt een integra-
le aanpak van schade en verster-
king daarbij nauwelijks van de
grond, terwijl dit wel gewenst is. Er
is hier nog veel werk te verzetten.”

Ongelijk
De Onafhankelijke Raadsman
krijgt veel meldingen binnen van
inwoners die zich ongelijk behan-
deld voelen. Klaassen: ,,Die ongelij-
ke behandeling zie ik in veel facet-
ten langskomen. Het bezorgt men-
sen een gevoel van onrecht en
machteloosheid en zorgt bovendien
voor sociale spanningen in buurten
en dorpen. Dat is een slechte zaak.”

Een voorbeeld is het 'Loket Opna-
me op Verzoek' van de NCG. Via
dit loket kunnen inwoners die zich
zorgen maken over de veiligheid
van hun woning, een inspectie aan-
vragen. ,,Huizen die op de grote
versterkingslijst staan worden ech-
ter uitgesloten”, aldus Klaassen.
,,Terwijl het soms nog jaren kan
duren voordat er iemand langs-
komt om het huis te bekijken. Dat
vind ik echt niet kunnen.”

Waardedaling
Ook bij de waardedaling van wo-
ningen ontstaat nu ongelijkheid.
Tot dit jaar hebben ongeveer 5.000
huishoudens een vergoeding van
de NAM gekregen voor de waarde-
daling van hun huis. ,,De mensen
die ik in de afgelopen jaren hier-

over heb gesproken, waren vaak
niet tevreden met de vergoeding
maar zagen geen alternatief”, stelt
Klaassen.
Nu is het IMG onlangs gestart met
een regeling om de waardedaling
van zo'n 120.000 woningen te ver-
goeden. Klaassen: ,,Er zijn signalen
dat deze vergoeding hoger is dan
die van de NAM. Maar de mensen
die het aanbod van de NAM heb-
ben geaccepteerd, hebben juri-
disch gezien geen recht op het ver-
schil. Dat voelt erg onrechtvaardig.
Ik roep de betrokken partijen daar-
om op om te kijken of dat verschil
alsnog kan worden gecompenseerd.
Een gelijkwaardige behandeling is
de enige manier om het gevoel van
onrecht in Groningen te verminde-
ren. En dat is hard nodig.”

Stut-en-Steun verhuist
naar pand in Loppersum
LOPPERSUM - Bewonerssteun-
punt mijnbouwschade Stut-en-
Steun gaat verhuizen van Ap-
pingedam naar Loppersum.
Hier neemt men vanaf maan-
dag zijn intrek in een pand aan
de Molenweg.

De reden van deze verhuizing is dat
de faciliteiten op het nieuwe adres
beter aansluiten op de dienstverle-
ning en behoeften van het steun-
punt. Aan de Molenweg 58a denkt
men dat gevonden te hebben. Tij-
dens de coronacrisis is dat geen be-
zoekadres.
Het telefoonnummer en het mail-
en webadres blijven ongewijzigd,
namelijk 050-2112044, welkom@ -
stut ensteun.nl en 

www.stuten steun.nl
Stut-en-Steun is een onafhankelijk
bewonerssteunpunt voor iedereen
die schadelijke gevolgen onder-
vindt van de mijnbouwactiviteiten
in Groningen. Stut-en-Steun be-
staat ruim 4,5 jaar en is opgericht
door de Groninger Bodem Bewe-
ging en het Groninger Gasberaad.
Stut-en-Steun biedt professionele
ondersteuning in de processen
rondom schademelding, schadeaf-
handeling, schade door waardeda-
ling en immateriële schade. Ook
voor vragen over inspectie en ver-
sterken en de verschillende rege-
lingen staat Stut-en-Steun voor in-
woners klaar. Het steunpunt helpt
zowel huiseigenaren als huurders
met onder andere het opstellen van
een zienswijze of bezwaarschrift of

het voorbereiden van bijvoorbeeld
een gesprek, inspectie of hoorzit-
ting. 
Wanneer het contact tussen gedu-
peerde en IMG, NCG of NAM vast-
loopt, biedt Stut-en-Steun onder-
steuning om het proces weer in be-
weging te krijgen. Stut-en-Steun
biedt haar ondersteuning kosteloos
aan en is daardoor laagdrempelig
voor mensen die deze steun goed
kunnen gebruiken. 
Ook tijdens de coronacrisis staat
Stut-en-Steun onverminderd klaar
voor inwoners. Het is momenteel
niet vanwege corona mogelijk om
een fysieke afspraak te maken,
maar het steunpunt is via telefoon
en mail bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag tussen 09.00 en
17.00 uur.

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

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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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

LET OP!
Familieberichten voor demaandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

Ommelander Courant
telefoon: 0595-437777
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