
Te warm voor een vossenjacht

VEENDAM - De Albert Heijn
in winkelcentrum Autorama
gaat later deze maand hele-
maal ‘over de kop’. De super-
markt staat een grote verbou-
wing te wachten. Het wordt
zo’n grote operatie, dat de win-
kel dertien dagen gesloten zal
zijn. Maar daarna kan de pu-
bliekstrekker van Autorama er
ook meteen weer jaren tegen-
aan. Ook het winkelcentrum
zelf krijgt een nieuw gezicht.

De buitenkant van het overdekte
winkelcentrum ondergaat een wa-
re metamorfose. Zo worden onder

andere alle ingangen gelijk inge-
richt en wordt het metselwerk aan-
gepakt. Supermarktmanager Jan
Haandrikman van de Albert Heijn
in Autorama, de publiekstrekker
van het winkelcentrum, is erg te
spreken over de aanpak van Auto-
rama. ,,Ik weet niet of ik het zo
mag zeggen, maar het winkelcen-
trum wint daarmee aan klasse en
kan er weer tien jaar tegenaan.” 
De werkzaamheden aan Autorama
bevinden zich in de afrondende fa-
se. Bijna aansluitend zal de Albert
Heijn een flinke verbouwing on-
dergaan. ,,De supermarkt wordt
als het ware gekanteld”, zegt
Haan drikman. Niet letterlijk uiter-
aard, wel qua inrichting. ,,Zo zal de
nieuwe ingang uitkomen op de
centrale hal, die we nog belangrij-
ker gaan maken.” Verder krijgt de
supermarkt er flink wat vloerop-
pervlakte bij. De juwelier en de
hakkenbar sluiten en worden bij
de supermarkt betrokken. ,,We
krijgen er op die manier zo’n 600
vierkanter meter bij. Dat is fors”,
aldus Haandrikman. 
In de supermarkt zelf blijft niets
op zijn plek staan. ,,Alles wordt ge-
stript”, zegt Haandrikman. Zo
komt er een nieuwe vloer, een
nieuw plafond en nieuwe stellin-
gen. Verder krijgt de winkel een
uitgebreide versafdeling, waarbij
het belang van verse producten
meer wordt benadrukt. ,,Dat gaat
gepaard met een primeur voor
Noord-Nederland: Japanners die
in de supermarkt verse sushi gaan
bereiden”, vertelt Haandrikman
vol trots. De mannen komen te
werken op een speciaal ‘versei-
land’ in de winkel. Klanten kun-
nen de Japanners dus gewoon aan
het werk zien en dat zorgt voor een
extra stukje beleving. 
Tegelijk met de grote verbouwing
gaat de Albert Heijn ook de zelf-
scanners invoeren. ,,Dat had mis-
schien wel twee jaar eerder ge-
kund, maar omdat wij wisten dat
deze verbouwing er aan zat te ko-
men hebben we nog even ge-
wacht”, vertelt Haandrikman. Om-
dat klanten elders inmiddels aan
het gebruik van de zelfscanner ge-
wend zijn, kreeg Haandrikman wel
vaak de vraag wanneer zijn winkel
deze hulpmiddelen zou invoeren
omdat boodschappen doen daar-
mee nog makkelijker is. Binnen-
kort is het dus zover. De winkel
krijgt dan de Scan & Go. Klanten
scannen producten en rekenen zelf
af bij een betaalpaal. 
Maar voor het zover is, gaat de
winkel dus eerst volledig op de
kop. Als gevolg daarvan is de su-
permarkt dertien dagen dicht.
,,Normaliter zijn we elke dag geo-
pend, dat wordt dus wel even scha-
kelen”, geeft Haandrikman aan.
De AH gaat woensdagavond 26 au-
gustus dicht en opent dinsdag 8
september om 16.00 uur weer de

deuren. ,,De heropening hadden
we natuurlijk graag op grootse wij-
ze gecvierd, maar door corona kan
dat helaas niet. We moeten voor-
zichtig blijven.”  Op de openings-
dag zijn klanten van 16.00 tot 22.00
uur welkom.

OUDE PEKELA - In het Hugo
de Grootpark in Oude Pekela
zijn vrijdag verschillende leuke
kinderactiviteiten gehouden.
De organisatie - Stichting Kin-
deractiviteiten Pekela - was van
plan om een vossenjacht te or-
ganiseren, maar daarvoor was
het veel te warm. 

De organisatie moest het evene-
ment daarom afblazen, zoals men
eerder ook al moest besluiten om
deze zomer in verband met de co-
ronacrisis  geen spelweek of ande-
re kinderactiviteiten te organise-
ren. Dat er toch een vossenjacht op
het programma stond, kwam dank-
zij een bericht van de gemeente
Pekela. Men had laten weten dat
de Augeo Foundation geld be-
schikbaar had gesteld voor de or-
ganisatie van activiteiten tijdens
de zomervakantie in de ‘armste’
dorpen van Nederland. 
De vossenjacht bleek in trek, want
er kwamen ruim veertig aanmel-
dingen binnen. In verband met de
warmte kwamen donderdag al en-
kele afmeldingen binnen en een
dag later was het inderdaad erg
warm. Zo warm zelfs dat men ter
plekke besloot geen vossenjacht te
gaan lopen. Voor de kinderen die
wel kwamen, stond er een spring-
kussen en wat spelletjes klaar.
Ook kregen de kinderen een lek-
kere versnapering en een cadeau-
tje mee naar huis. 
Stichting Kinderactiviteiten Peke-
la dankt de gemeente Pekela voor
de bijdrage van een subsidie, Af-

eer voor de Horeca-keet, Meinardi
voor de appels en mandarijnen en
alle anonieme sponsors voor het
mogelijk maken van deze activi-
teit. 
Stichting Kinderactiviteiten Peke-

Er werd vrijdag geen vossenjacht gehouden in Oude Pekela, maar kinderen konden zich wel verma-
ken met andere spelletjes en een springkussen. Foto: Bert Woltjes.

Winkelcentrum Autorama ondergaat momenteel een flinke me-
tamorfose. Daarna is het de beurt aan publiekstrekker Albert
 Heijn. 

VEENDAM - Het vijfhonderdste pleziervaartuig
van dit jaar is dinsdag Veendam binnen geva-
ren. Het betrof het scheepje Luts van het echt-
paar Gert en Yvonne de Jong uit Utrecht. Het be-
treft een in 1982 in Engeland gemaakte ‘Narrow
Boat’. Met dit soort schepen kon men op smalle
kanalen en rivieren varen, veelal met vracht.
Het schip is 10 meter lang en 2,10 breed en is
enige jaren geleden van de schroothoop gered en

weer opgebouwd in originele staat. Het vijfhon-
derdste bootje werd warm onthaald door wet-
houder Henk Jan Schmaal. Hij overhandigde het
echtpaar een Veendampakket met onder andere
bloemen en het boekje ‘Toervaart langs het klein-
ste dorp van Nederland’.. Dat verliep corona-
proof: met een grijpstok om op anderhalve meter
afstand te kunnen blijven. Foto: Bert Woltjes.
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la laat hierbij weten dat de kinde-
ren de vossenjacht nog tegoed hou-
den. De vossenjacht gaat, afhanke-
lijk van hoe het coronavirus zich
verspreid, in de herfstvakantie
plaatsvinden.
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Nieuwe uitstraling voor overdekt winkelcentrum 

AH Autorama wacht
flinke verbouwing

Vijfhonderdste bootje in Veendam
Racen als Verstappen 
in bibliotheek Veendam
VEENDAM - De kinderochtend in de bibliotheek van Veendam
worden deze vakantie gevuld met een reis langs zes bijzondere lan-
den. Woensdag 12 augustus wordt Sportmanië bezocht. In dit land
zit niemand stil. Deze ochtend duiken de kinderen in de racewereld
van Max Verstappen. Ze maken hun eigen raceauto’s en bouwen
samen aan een racebaan. Het racen door de bieb begint om 10.00
uur en duurt tot 11.30 uur. De gratis kinderochtend kent een vrije
inloop. 

Interactieve
fietstocht voor
het hele gezin
VEENDAM - Vanaf stadion De
Langeleegte in Veendam wordt
woensdag 12 augustus een interac-
tieve fietstocht voor het hele gezin
gehouden. De zeven kilometer
langs tocht wordt georganiseerd
door Team Sport Veendam. Tus-
sen 10.00 en 14.00 uur kunnen ge-
zinnen van start gaan en op het
startpunt een gratis routeboekje
krijgen.  Op de route zijn verschil-
lende plekken met QR-codes. Bij
het scannen van deze QR-codes
met een smartphone komen film-
pjes met vragen en opdrachten te-
voorschijn. Deze vragen en op-
drachten hebben zowel met sport
als cultuur te maken. 
De fietstocht is onderdeel van het
project Kies je Zomeractiviteit. Op
www.sportpas.nl/veendam is hier
meer informatie over te vinden.
Op dit site kunnen belangstellen-
den zich tevens voor de fietstocht
aanmelden. 

Grootscheepse aanpak voor 
veilige N366 is bijna klaar 
NIEUWE PEKELA - De verbre-
ding van het wegvak Nieuwe
Pekela-Alteveer is het laatste
project van de grootscheepse
infrastructurele aanpak van de
N366. Met het asfalteren van
dit wegvak komt het einde van
de aanpak van de weg in zicht.
In ruim elf jaar tijd zijn lange
stukken weg verbreed en zijn
er twaalf ongelijkvloerse kruis-
ingen gerealiseerd, met als doel
een goede wegverbinding in
Oost-Groningen aan te leggen
en de verkeersonveiligheid op
de weg tussen Veendam en Ter
Apel aan te pakken. 

Bij de start van het project werd
tot doel gesteld het totaal aantal
ongevallen met minimaal de helft
te verminderen: van 100 naar 50
per jaar. Dat streven gold ook voor
het aantal ongevallen met letsel
en/of dodelijke afloop. In 2015
bleek uit een ongevallenanalyse
dat deze doelstellingen al werden
gehaald. Het project is nog niet he-
lemaal afgerond, maar er heeft de
laatste jaren een verdere daling
plaatsgevonden: in 2019 waren er
42 ongevallen en 6 slachtofferon-
gevallen.  

De belangrijkste oorzaken van de
verkeersonveiligheid waren des-
tijds het niet verlenen van voor-
rang op kruisingen, het te weinig
afstand houden en het verliezen
van de macht over het stuur. Bo-
vendien gebeurden er regelmatig
ongevallen waarbij dieren betrok-
ken waren. Dit vroeg om een in-
grijpende aanpak. Zo werden ver-
spreid over de jaren twaalf onge-
lijkvloerse kruisingen gerealiseerd
vanaf de aansluiting van de
N366/N33 tot aan de Duitse grens.
Daarnaast werd de N366 verbreed,
voorzien van een bredere redres-
seerstrook  langs de rijbaan waar-
op een ribbelmarkering werd aan-
gebracht. Ook werd de volledige
N366 voorzien van een dubbele
midden streep met groen, de aan-
duiding voor autowegen. Ook wer-
den diverse maatregelen genomen
om de hoeveelheid overstekend
wild af te laten nemen.
Door de aanpak van de N366 op te
delen in kleinere projecten werd
er naar gestreefd de impact voor

omwonenden en weggebruikers te
beperken. Dit bleek niet altijd mo-
gelijk. In de laatste fase van het
project werd gewerkt aan het weg-
vak Alteveer-Stadskanaal, het
wegvak Veendam-Pekela en het
wegvak Pekela-Alteveer. De
stremmingen, omleidingsroutes en
sluipverkeer hadden duidelijk
merkbare gevolgen voor omwo-
nenden en weggebruikers. Daarom
werden extra maatregelen getrof-
fen om de hinder voor omwonen-
den te verminderen. Na openstel-
ling van de wegvakken leek het

leed snel vergeten en waren er
vooral positieve geluiden te horen
over de betere doorstroming op de
N366.
Het wegvak Nieuwe Pekela-Alte-
veer is het laatste wegvak dat is
vernieuwd in het kader van het
project N366Veilig. De komende
tijd wordt het project afgerond,
onder meer door bomen te planten
langs dit wegvak en ter hoogte van
de nieuwe op- en afrit Pekela-Zuid.
Een officiële afronding van het
project zal in het najaar plaatsvin-
den.

Wandeling door
beekdallandschap
OUDEMOLEN - Door het beek-
dallandschap van de Drentsche
Aa in Noord-Drenthe wordt zon-
dag een zomerwandeling gehou-
den. De start is om 14.00 uur bij
Herberg De Fazant  in Oudemo-
len. Het betreffende landschap
is het meest gaaf gebleven laag-
land bekenstelsel van Noord-
west-Europa. Onder leiding van
een natuur- en landschapsgids
kan worden deelgenomen aan
een circa twee uur durende zo-
merwandeling door het meest
gevarieerde deel van het na-
tuurgebied tussen Zeegse en
Gasteren. Onderweg geeft de
gids in het kort uitleg over de
natuur, de cultuurhistorie en de
nog steeds zichtbare geologische
ontstaansgeschiedenis, zoals on-
der meer pingoruïnes en smelt-
waterdalen. De wandeling is ge-
schikt voor jong en oud en ver-
loopt in een ontspannen tempo.  

Gratis ontwikkeladvies 
voor alle Groningers
VEENDAM - Werkende en
werkzoekende Groningers kun-
nen vanaf deze maand koste-
loos een ontwikkeltraject vol-
gen bij een gekwalificeerd
loopbaanadviseur. Deze ontwik-
keladviezen zijn onderdeel van
de landelijke regeling NL Leert
Door. 

Door corona verandert het werk
nog sneller. Het wordt digitaler,
meer op afstand en er zijn zelfs ba-
nen die verdwijnen.Om werken-
den en werkzoekenden zich hierop
voor te bereiden, biedt NL Leert
Door gratis ontwikkeladvies voor
iedereen. Daarnaast starten dit na-
jaar kosteloze (online) scholings-
trajecten die Groningers helpen
zich voor te bereiden op ander
werk of veranderd werk.

Het gratis ontwikkeladvies wordt
gegeven door gekwalificeerde
loopbaanprofessionals. Zij geven
inzicht in de mogelijkheden en
kansen op de arbeidsmarkt. Het

ontwikkeladvies begint met een
arbeidsmarktscan. Zo krijgen deel-
nemers een beeld van hun arbeids-
marktkansen en (bij)scholings-mo-
gelijkheden die aansluiten op hun
ervaring en wensen. Ook helpt het
ze bepalen of ze over alle vaardig-
heden beschikken voor een speci-
fieke baan, of dat hiervoor
(bij)scholing nodig is. Iedereen
vanaf 18 jaar tot de pensioenge-
rechtigde leeftijd kan gebruikma-
ken van NL Leert Door.

Scholingstrajecten
Dit najaar kunnen werkende of
werkzoekende Groningers ook een
gratis (online) scholingstraject vol-
gen. Men kan hierbij kiezen voor
een kortdurende cursus, vakge-
richte bijscholing, vakgerichte mo-
dule of oriëntatie op omscholing.
De subsidieaanvraag voor loop-
baanadvies en scholingskosten
doet de adviseur of opleider. Deel-
nemers hoeven niets te betalen of
voor te schieten, Meer informatie
is te vinden op hoewerktneder-
land.nl.
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Met scouts door Borgerswold
VEENDAM - Scouting Veendam heeft zaterdag een zomertocht door het Borgerswold georganiseerd.
Veel activiteiten konden de afgelopen periode in verband met corona niet doorgaan en daarom besloot
de vereniging om deze zomer uit te pakken met twee zomertochten. Helaas voor de organisatie viel de
belangstelling op zondag tegen, waardoor die tocht werd afgelast. De hike van zaterdag trok wel veel
deelnemers. Zij konden kiezen uit een route van ongeveer 5 en ongeveer 8,5 kilometer. Een gewone
wandeling was het niet. De tocht stond volledig in het teken van het scoutingspel en onderweg kwa-
men de deelnemers uitdagende activiteiten tegen, zoals een touwbrug, varen met een vlot en een be-
hendigheidsspel. Foto: Bert Woltjes. 

VEENDAM - Luchtfotograaf
Koos Boertjens zal maandag
zijn nieuwe fotoboek Groningen
van Boven - Stad en Ommeland
presenteren. Ook in deze regio
werden luchtfoto’s gemaakt. 

Dit boek van maar liefst 320 pagi-
na’s bevat bijna 600 luchtfoto’s die
kenmerkend zijn voor Groningen,
zowel de stad als de provincie. Het
boek telt acht hoofdstukken, elk in-
geleid met een tekstbijdrage van
enkele bekenden uit Groningen  zo-
als Commissaris van de Koning

René Paas, burgemeester Koen
Schuiling van Groningen, directeur
Marco Glastra van Het Groninger
Landschap en Harm Post, voorma-
lig directeur van Groningen
 Seaports en voorzitter van Stich-
ting DelfSail 2003, 2009 en 2016.
,,Groningen van Boven - Stad en
Ommeland toont luchtfoto’s van de
binnenstad, de wijken en bijzonde-
re gebouwen in de stad. Maar ook
van het Groninger landschap dat zo
uniek voor Nederland is. Verder
komen de economische ontwikke-
lingen in de Eemshaven en Delfzijl
aan bod, met nadruk op de energie-

transitie en innovatie. Van DelfSail
en de Oostwold Airshow - evene-
menten die je een keer gezien moet
hebben - staan spectaculaire lucht-
foto’s in dit boek”, vertelt Koos
Boertjens
Groningen van Boven - Stad en Om-
meland heeft een liggend A4-for-
maat en is in het Engels en Duits
vertaald. Het is verkrijgbaar voor
29,95 euro bij Uitgeverij Boertjens
& Kroes en in de boekhandel.  De
presentatie is maandag op vlieg-
veld Oostwold. Burgemeester Koen
Schuiling van Groningen krijgt dan
het eerste exemplaar aangeboden.

Luchtfotograaf brengt
Groningen van Boven uit

� Een van de luchtfoto’s in het fotoboek ‘Groningen van Boven’: de in aanbouwde zijde stikstoffabriek
in Zuidbroek. 

VEENDAM - Het nieuwe sei-
zoen van de Veendammer zaal-
voetbalcompetitie V&Z zal
woensdag 2 september van start
gaan. Twee dagen later staat de
bekerfinale op het programma.
Die kon in april vanwege de co-
ronacrisis niet gespeeld worden. 

De bekerfinale vindt plaats in de
Parkstadhal en gaat tussen MF
Shipping en Adam & Partners.
Shipping kwam voor de zomer uit
in de hoofdklasse (het hoogste ni-
veau binnen de V&Z-competitie),
terwijl Adam & Partners in de eer-
ste klasse actief was. De wedstrijd
start om 21.00 uur. Om 19.00 uur
vindt de strijd om het brons plaats
tussen de hoofdklassers Draaijer
Schilders en SWO Veendam. Tus-

sen beide bekerwedstrijden in ver-
zorgt Kids United, de G-voetballers
van FC Groningen, een demonstra-
tiewedstrijd (aftrap 20.00 uur). 
Bekerfinalist Adam & Partners zal
in het nieuwe seizoen overigens on-
der een andere naam actief zijn in
de V&Z-competitie. Het team gaat
dan door het leven als  Ritsema
Verzekeringen. Er hebben meer
naamsveranderingen plaatsgevon-
den: Statusbar is nu Salon La Gran-
ja, Slagerij K. Nieland wordt Panta-
lon de Sud, MOG ICT is de nieuwe
naam voor Kleine Panda en Amigo
Ranch neemt zijn oude naam weer
aan: Galacticos. Onder die naam
werd de ploeg in 2019 kampioen in
de hoofdklasse. Verder hebben
zich drie nieuwe teams aangemeld:
Fc Voetbalvrienden, H. van der
Veen VOF en Dofine.

Bekerfinale V&Z wordt 
gespeeld op 4 september 

VEENDAM - Les Misérables is
zondag 30 augustus te zien in
Filmhuis vanBeresteyn in Veen-
dam. De film schetst een ontlui-
sterende beeld van de ban lieu-
es, de Franse voorsteden. 

Les Misérables is de eerste speel-
film van de Franse regisseur Ladj
Ly (40), bekend van enkele docu-
mentaires en korte films. Les Misé-
rables kreeg in 2019 de juryprijs op
het filmfestival van Cannes en
streed dit jaar als Franse inzending
mee voor de Oscar voor de beste in-
ternationale film (die uiteindelijk
werd gewonnen door Parasite).
Het worden de ergste dagen van
zijn leven, alleen weet agent Stép-
hane Ruiz dat nog niet, wanneer hij
in Les Misérables kennismaakt met
zijn nieuwe collega’s Chris en Gwa-
da. Stéphane (Damien Bonnard)

heeft om privéredenen Cherbourg
ingeruild voor de Parijse voorstad
Montfermeil:  van overzichtelijk
straatwerk naar kronkelige pa-
trouillediensten door de banlieue,
waar machtsstructuren gelden die
de nieuweling onmogelijk kan
overzien. 
De politiemannen gaan gekleed in
een bijna militaire uitrusting, alsof
ze op oorlogspad gaan. Al snel
blijkt dat Chris en Gwada hun
werk in de wijk ook zien als een
vorm van oorlog. Als de agenten
slaags raken met een groep jonge-
ren en dit gefilmd wordt door een
drone, dreigt de hele wijk te ont-
ploffen. 
De film start om 16.00 uur. Reser-
veren kan via de site www.van ber-
esteyn.nl, 0598-634566  of bij de
theaterkassa, geopend van  maan-
dag tot en met vrijdag van 13.00 tot
16.30 uur.

Les Misérables te zien
in Filmhuis Veendam

VEENDAM - Het is zaterdag de
hele dag feest geweest bij lijs-
tenmakerij Atelier Horneman.
Op deze dag opende Atelier
Horneman een tweede vestiging
in Veendam, naast de Turfcen-
trale. 

De open dag werd druk bezocht
door familie, bekenden en natuur-
lijk ook door Veendammers. Direc-
teur van theater vanBeresteyn en
bestuurslid van de Stichting Turf-
centrale, Jos Kraan, verleende tij-
dens de opening de eerste opdracht
aan het jonge lijstenmakersduo
Martin en Stefanie Horneman.
Isis Repertur van het pas gestarte
bedrijf Isis Kookt maakte voor deze
bijzondere dag speciale hapjes. Zij
is als beginnend ondernemer het
afgelopen jaar begeleid door Mar-

tin Horneman, in context van de
Ondernemersacademie. Zij heeft
voor haar ondernemersplan een
prijs van 1000 euro gewonnen
waarmee zij haar bedrijf kon gaan
opzetten.
Martin Horneman heeft afgelopen
jaar de prijs Lijstenmakerij van het
jaar 2020 in de wacht gesleept en
runt al tien jaar met zijn vrouw een
zaak in op maat en handgemaakte
lijsten, met daarnaast een assorti-
ment in kunstenaarsbenodigdhe-
den. Sinds een aantal jaren hebben
ze een zaak in Lewenborg, Gronin-
gen. Nu, in hun jubileumjaar, heb-
ben ze een tweede winkel geopend
in Veendam, hun eigen woonplaats.
Vanwege het 10-jarig jubileum ver-
loot Atelier Horneman deze maand
onder de klanten van de locatie in
Veendam een olieverfschilderkist
van Talens.  

Feest bij lijstenmakerij
Atelier Horneman

� Het lijstenmakersduo Martin en Stefanie Horneman wordt omringd door belangstellenden. Foto:
Bert Woltjes. 

ZUIDBROEK - Groningers met
aardbevingsschade aan hun wo-
ning kunnen niet meer zelf een
aannemer in de arm nemen om
een schade-opname te doen.
Van deze optie is volgens het In-
stituut Mijnbouwschade Gro-
ningen maar weinig gebruik
van gemaakt. Deze mogelijk-
heid wordt daarom geschrapt.
Lopende schademeldingen
waarbij voor de eigen aanne-
mersvariant is gekozen, worden
nog wel afgehandeld.

Sinds september 2019 was het voor
iemand met aardbevingsschade
mogelijk om, onder bepaalde voor-
waarden, zelf een aannemer in de
arm te nemen om een schade-opna-
me te doen. Hiervan is maar weinig
gebruik gemaakt. Van de mogelijk-
heid om een door het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (IMG)
geselecteerde aannemer in te zet-
ten, wordt wel veelvuldig gebruik
gemaakt. Deze optie wordt daarom

niet alleen voortgezet, maar ook
verder opgeschaald.
Om het groeiende aantal schade-
meldingen en de oplopende wacht-
tijden het hoofd te bieden én om de
schademelder meer regie te geven,
heeft de voorloper van het IMG (de
Tijdelijke Commissie Mijnbouw-
schade Groningen) diverse varian-
ten voor het opnemen van schade
ontwikkeld. Zo werd het aantal on-
afhankelijke deskundigen ver-
hoogd en werd gestart met de inzet
van schadeopnemers. Ook konden
bijvoorbeeld woningbouwcorpora-
ties zelf schade-opnames doen.
Eveneens kwam er een mogelijk-
heid schade te laten opnemen via
een aannemer. Dat kon zowel via
een door het IMG geselecteerde
aannemer als via een eigen aanne-
mer. Die eigen aannemer moest
dan wel aan een aantal voorwaar-
den voldoen.
Vanaf september tot eind mei is er
632 keer voor deze ‘eigen aanne-
mersvariant’ gekozen. ,,Bij 83 pro-
cent van die aanvragen bleek de
schade vervolgens niet geschikt om
door een eigen aannemer te laten
opnemen. Bijvoorbeeld omdat het
om een monument of een corpora-
tiewoning ging. Ook bleken aange-
dragen aannemers niet aangesloten
te zijn bij een garantieorganisatie.
Van de aannemers die dat wel wa-
ren, bedankte een vijfde zelf voor
de klus. Tot nu toe zijn er slechts 12
schademeldingen afgehandeld via
deze opnamevariant”, laat het IMG

weten. 
Ook de uitvoering van de schade-
opname door de eigen aannemer
stuitte op problemen. ,,Zo verliep
de communicatie tussen aanvrager
en aannemer of tussen aannemer
en deskundige niet altijd even vlot,
werd in sommige gevallen ten on-
rechte schade-opnames in rekening
gebracht bij schademelders en be-
sloten aannemers soms zelf dat de
geïnspecteerde schade geen mijn-
bouwschade kon zijn. Dit terwijl
daar alleen een onafhankelijke
deskundige over mag adviseren.
Ook bleek de aannemer soms hele-
maal niet op de hoogte dat een aan-
vrager hem had voorgedragen.” Dit
maakte de opnamevariant via de
eigen aannemer veel inefficiënter
voor de aanvrager, voor de deskun-
dige en voor het IMG dan bij de
start de bedoeling was.
Van de mogelijkheid om een van
de dertien door het IMG geselec-
teerde aannemers in te zetten
wordt wel veelvuldig gebruik ge-
maakt. Er is sinds de start medio
2019 in totaal 7.083 keer gekozen
voor deze variant. Daarmee zijn
3.604 schademeldingen afgehan-
deld. Daarnaast bevinden 3.402
schademeldingen zich nog in ver-
schillende stadia van afhandeling.
De komende weken wordt de capa-
citeit bij de aannemers verder op-
geschaald zodat ze vanaf begin sep-
tember 200 schade-opnames per
week voor hun rekening kunnen
nemen.

Schade-opnames door eigen
aannemer kan niet meer

Emailen naar 

De Koerier ?

koerier@noordpers.nl

VEENDAM - Het aantal elektri-
sche bussen in Nederland is in
het afgelopen jaar verder toege-
nomen, waardoor de Nederland-

se busvloot beduidend schoner
is geworden. Vooral deze regio
scoort goed. Het OV Bureau
Groningen-Drenthe heeft zelfs
de meeste elektrische bussen
van Nederland.

Kennisinstelling CROW-KpVV
brengt al ruim tien jaar lang de lan-
delijke samenstelling van het OV-
buswagenpark in beeld en daarbij
wordt ook de milieucategorie bijge-
houden. Er zijn maximaal tien pun-
ten te behalen: vijf per bus voor het
onderwerp lokale luchtkwaliteit en
vijf voor   het beperken van broei-
kasgassen. Het totaalaantal punten
per concessie is gedeeld door het
aantal bussen dat er wordt ingezet,
zodat kan worden vastgesteld wat
de milieuwaarde is per concessie
en per OV-autoriteit.
Een van de grootste stijgers van
het land is Groningen-Drenthe. De-
ze concessie ging eind 2019 van
start, wat betekende dat er veel
nieuwe elektrische bussen werden
verwelkomd. Afgelopen voorjaar
waren er 166 nieuwe voertuigen in-
gestroomd die schoon aan de uit-
laat waren en daarmee is dit mo-
menteel de grootste elektrische
concessie in Nederland.
Toch staat Groningen-Drenthe in
de top-5 van CROW op de vierde
plek. Dit komt met name omdat er
voorlopig nog 58 Euro V-bussen
blijven rijden, waardoor de ran-
king blijft steken op 8,07. De con-
cessies Noord-Holland Noord, die
inmiddels grotendeels uit elektri-
sche bussen bestaat, en Voorne-
Putten en Rozenburg scoren beter.

In Voorne-Putten en Rozenburg rij-
den schone groengasbussen rond.
In de milieuposter wordt ook naar
de milieuwaarde van de verschil-
lende OV-autoriteiten in Neder-
land gekeken. De concessieverle-
ner Groningen-Drenthe springt er
bovenuit met een milieuwaarde
van 8,07. Limburg staat op de twee-
de plek met een score van 7,18. Een
groot deel van de concessieverle-
ners weet nog geen voldoende te
halen.
Behalve Groningen-Drenthe en
Limburg krijgen alleen Noord-Hol-
land, de Metropoolregio Rotter-
dam-Den Haag en Gelderland een
voldoende. De andere OV-autoritei-
ten weten nog geen 5 te behalen. 
Als naar het hele Nederlandse wa-
genpark van OV-bussen wordt ge-
keken, is de milieuwaarde nu net
iets meer dan 5. Al sinds het begin
van de meting gaat de score gelei-
delijk omhoog en door de snelle in-
stroom van zero emissie-bussen in
Nederland stijgt het cijfer de laat-
ste jaren flink. In 2030 is het de be-
doeling dat alle bussen in Neder-
land emissievrij zijn en moeten ze
allemaal op groene stroom of wa-
terstof rijden. Volgens CROW is
die deadline haalbaar.

Meeste elektrische bussen 
in regio Groningen-Drenthe

� Nergens in den lande rijden zoveel elektrische bussen als in Gro-
ningen en Drenthe. 

Reeënsafari per fiets 
DROUWEN - Staatsbosbeheer organiseert op de zaterdagen 8 en 15
augustus een fietstocht om reeën te spotten. De zogenaamde
Reeënsafari start vanaf Buitencentrum Boomkroonpad in Drou-
wen. De deelnemers ontdekken verborgen schatten in de boswach-
terij Gieten-Borger en samen met de gids wordt geprobeerd om
reeën te spotten. Ook als er geen reeën te zien zijn, is vrij makkelijk
vast te stellen dat ze er wel zijn. Reeën laten diverse sporen achter
in het veld, zoals veegsporen, looproutes en vraatsporen. De twee
uur durende fietstocht start om 19.30 uur. Aangeraden wordt om
donkere kleding aan te trekken en een verrekijker mee te nemen.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via de site  www.staatsbos be -
heer.nl/natuur gebieden/hondsrug/buitencentra. Foto: Staatsbosbe-
heer.  

VEENDAM - Een kunstwerk
dat mensen aanzet om zich aan
te passen aan het veranderde

klimaat. Dat ziet de beweging
Klimaatadaptatie Groningen
graag verschijnen. Samen met
House of Design roept met kun-
stenaars op zich te melden. 

Het kunstwerk heeft als doel een
klimaatadaptieve beweging in gang
te zetten, gericht op wat er wél kan
en hoe mensen actie kunnen onder-
nemen om zich aan te passen. ,,We
zullen ons moeten aanpassen van
de gevolgen van klimaatverande-
ring -adaptatie- die nu al voelbaar
zijn, zoals hitte, droogte en water-
overlast”, zegt men bij Klimaat-
adaptatie Groningen. Voor het
kunstwerk is men op zoek naar
kunstenaars die wonen en werken
in Noord-Nederland. Zij kunnen
een voorstel indienen. Voorstellen
mogen gaan over nieuw of be-
staand werk (niet ouder dan twee
jaar) en kunnen worden ingestuurd
tot 1 september. Drie geselecteerde
kandidaten krijgen de tijd om het
plan verder uit te werken.
Dit kunstproject  is onderdeel van
de Klimaatadaptatieweek, die van
19 tot en met 25 januari plaatsvindt
in Groningen. In aanloop naar het
evenement worden sinds juni ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd, zoals het aanstellen van een
groene burgermeester, het aanleg-
gen van geveltuinen, het heront-
werpen van versteende gebieden
en lezingen over het onderwerp.

Kunstenaars gezocht
voor ’klimaatkunstwerk’

De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op 
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje
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Automobilist gewond na
ongeval bij Noordbroek
NOORDBROEK - Op de N33 bij Noordbroek is zaterdagavond een automobilist van de weg geraakt.
Hij raakte gewond. De auto kwam uit de richting Zuidbroek toen de bestuurder rond 20.20 uur door
onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. Het voertuig raakte van de weg en belandde in een
sloot. De man kon op eigen kracht uit de auto komen en kreeg eerste hulp van voorbijgangers tot de
ambulance arriveerde. Hij is vervolgens met onbekende verwondingen overgebracht naar het zieken-
huis. De zwaar beschadigde auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Foto: Dennie Gaasendam /
DG-Fotografie.

� Op zaterdag 26 september kunnen buren weer nader tot elkaar komen tijdens Burendag. (foto:
Oranje Fonds) 

VEENDAM - Goed contact met
buren en verbinding in de buurt
is in deze tijd, waarin iedereen
fysieke afstand moet houden,
nog belangrijker geworden. Or-
ganisatoren Douwe Egberts en
Oranje Fonds hebben daarom
een manier bedacht waarop bu-
ren op zaterdag 26 september
Burendag op anderhalve meter

kunnen vieren, onder het motto
Vier het veilig, vier het voor de
deur. 

Burendag is ontstaan vanuit de ge-
dachte dat buurten gezelliger, so-
cialer en veiliger zijn als buren el-
kaar kennen. Burendag biedt ieder-
een in Nederland een mooie gele-
genheid om op een laagdrempelige

manier in contact te komen met
hun buren. Op deze manier kan ie-
dereen ontdekken wie er in zijn of
haar buurt woont en wordt tijdens
Burendag vaak de basis gelegd
voor nieuwe contacten. En ook op
anderhalve meter afstand zijn er
veel leuke en veilige activiteiten
die buren met elkaar kunnen on-
dernemen. Op Burendag.nl zijn

Burendag in coronatijd: Vier het voor de deur
ideeën te vinden voor veilige activi-
teiten als een spelletjesdag, buurt-
bingo of open buurtpodium voor de
deur. Daarbij is het belangrijk dat
iedereen de richtlijnen volgt van
de Rijksoverheid en het RIVM.
Sandra Jetten, directeur van het
Oranje Fonds: ,,We hebben de afge-
lopen maanden allemaal gevoeld
hoe belangrijk het is om naar onze
buren om te kijken. Door Burendag
te organiseren, willen we buren de
mogelijkheid geven contact te leg-
gen zodat ze makkelijker op elkaar
terug kunnen vallen wanneer dat
nodig is. Ook zal dit jaar gevierd
worden dat er al zoveel buurtgeno-
ten zijn die voor elkaar klaarstaan.
We nodigen iedereen uit om mee te
doen en er op een veilige manier
een waardevolle dag van te ma-
ken.” 

Algemeen directeur John Brands
van Jacobs Douwe Egberts vult
aan: ,,Met Burendag willen we men-
sen bij elkaar brengen. In de afge-
lopen maanden brachten veel men-
sen hun tijd vooral thuis door: ach-
ter de voordeur. Met de aangepaste
opzet nodigen we iedereen uit om
de deur open te zetten en vóór de
voordeur contact te maken. Zo kun
je op afstand toch zorgen voor ver-
binding met elkaar en de buurt.”
Alle buurten van Nederland kun-
nen zich aanmelden via de website
www.burendag.nl. Buren kunnen
daar ook een aanvraag bij het
Oranje Fonds indienen voor een fi-
nanciële bijdrage van maximaal
350 euro voor hun Burendagactivi-
teiten.  
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Imker met bijen in 
bibliotheek Veendam
VEENDAM - Imker Bennie van Buizen heeft vorige week in de bi-
bliotheek van Veendam een lezing gegeven. Hij kwam niet alleen.
Van Buizen had een aantal bijen meegebracht en vertelde de bezoe-
kers vervolgens alles over bijen en hun leefomgeving. De aanwezi-
gen luisterden aandachtig naar zijn verhaal. Het werd een zeer ge-
slaagde en interessante ochtend. Foto: Bibliotheek Veendam. 

Nieuwe trainers voor de Baddedravers
ANNERVEENSCHEKANAAL - De Baddedravers uit Annerveenschekanaal zijn twee assistent trainers
rijker. Vorige week kregen Hilde Boelema en Klaas Wieringa hun welverdiende certificaat voor assis-
tent-looptrainer niveau 2 uitgereikt. De twee hebben een online training van de atletiekunie gevolgd,
gecombineerd met vijf workshops onder begeleiding van Baddedraver-looptrainer Ina Oortwijn.  In de-
ze workshops worden praktijk en theorie gecombineerd zodat de assistent-looptrainers met gedegen
kennis van zaken de looptrainingen van de Baddedravers in de toekomst zullen gaan begeleiden. Het
trainerskorps hoopt zo een meer op het individuele niveau toegespitste training te kunnen geven.

VEENDAM - Ondanks het ge-
mis van vrijheid, gezelligheid
en spontaniteit, zijn inwoners
van Noord-Nederland deze zo-
mer voorzichtig bij het maken
van hun vakantieplannen. 

Slechts 14 procent van de Noord-
Nederlanders gaat deze zomer op
vakantie in het buitenland, nor-
maal gesproken is dat 60 procent.
Wanneer Noord-Nederland te ma-
ken krijgt met de verwachte twee-
de coronagolf steunt 84 procent
nieuwe lockdown-maatregelen. Dat
blijkt uit onderzoek van het UMCG
en de Rijksuniversiteit Groningen. 
70 procent van de Noorderlingen
heeft hun vakantieplannen gewij-
zigd vanwege de coronacrisis. Van
de ruim 30.000 ondervraagden gaat
vrijwel niemand op reis buiten de
EU of naar landen met code oranje.
Prof. dr. Lude Franke, onderzoeker
bij het UMCG, vertelt: ,,Het valt
mij op dat Noord-Nederlanders
voorzichtig zijn en dat een meer-
derheid van de mensen voorkeur
geeft aan het houden van afstand,
ook los van de coronacrisis. Dat
suggereert dat de mindset in het
Noorden bijdraagt aan het naleven

van de overheidsadviezen.”
Aansluitend bij de cijfers van het
RIVM van deze week verwacht 78
procent van de inwoners in Noord-
Nederland dat de pandemie langer
duurt dan dit jaar. 67 procent ver-
wacht een tweede coronagolf.
Mocht die er komen, geeft 89 pro-
cent een voorkeur aan voor een
lockdown, waarbij door velen ge-
pleit wordt voor een regionale lock-
down en ander beleid voor ouderen
en kwetsbaren. Bij een tweede golf
is 93 procent het eens met het ver-
mijden van bars, restaurants, festi-
vals en voetbalwedstrijden. De
minst populaire maatregel blijkt
thuisonderwijs, met name bij gezin-
nen met jonge kinderen. De moti-
vatie om samen het virus onder
controle te houden, is ook te zien in
de bereidheid tot vaccineren.
Slechts 7 procent van de onder-
vraagden geeft aan zich niet te wil-
len laten vaccineren. 

Noorden voorzichtig
als gevolg van corona

� Impressie van een van de eerdere koetsentochten.

NOORDBROEK - Voor de
 Fraeylema Koetsentocht is 2020
een bijzonder jubileumjaar, on-
danks de uitbraak van het coro-
navirus. De tocht wordt op 19

september toch verreden. On-
derweg wordt onder andere halt
gehouden bij boerderij Mausel
in Noordbroek. 

Fraeylema Koetsentocht maakt stop in Noordbroek
Een groepje notoire liefhebbers
van de paarden- en mensport stak
25 jaar geleden de hoofden bij el-
kaar om een koetsentocht te orga-
niseren met een collectie histori-
sche rijdende museumstukken uit
het begin van de vorige eeuw. 
Dit plan, in 1995 opgezet door Co
van Rooien, Roel de Vries en Dirk
de Vries, heeft de provincie Gro-
ningen en het middeleeuwse land-
goed de Fraeylemaborg in Slochte-
ren jarenlang prominent op de
kaart gezet. Daarnaast heeft een
groot publiek kunnen genieten van
dit unieke rijdend materieel, ge-
trokken door verschillende rassen
glanzend gepoetste paarden of po-
ny’s. 

Het bestuur van de Fraeylema
Koetsentocht heeft zich niet klein
laten krijgen door het coronavirus
en is enthousiast gestart met de be-
nodigde voorbereidingen. Het pu-
bliek kan opnieuw genieten van
een fraaie collectie van minimaal
20 historische aanspanningen van
postkoetsen, jacht- en boerenwa-
gens, kerkbrikken, barouches,
paardenomnibussen en huifkarren.
Pronkjuwelen die over het alge-
meen in het bezit zijn van verzame-

laars. De Nederlandse Vereniging
van Traditioneel Gerei controleert
de veiligheid, authenticiteit van rij-
tuig en kleding en de conditie van
paarden en tuigen. Niet alleen de
rijtuigen zijn cultureel erfgoed,
maar ook de tuigage, de antieke
kleding en de deelnemende warm-
en koudbloedpaarden. 
De tocht is ongeveer 25 kilometer
lang en gaat door het fraaie Gronin-
ger landschap met zijn karakteris-
tieke dorpskernen, eeuwenoude
buitenplaatsen, middeleeuwse ker-
ken en uiteenlopende landgoede-
ren. Het vertrekpunt is bij manege

De Woldstreek in Schildwolde tus-
sen 10.30 en 11.00 uur en de tocht
eindigt tussen 16.00 en 16.30 uur
bij de manege. Bij zorgcentrum Uf-
kenshuis in Siddeburen stopt men
voor een lunch, terwijl er halverwe-
ge de middag halt wordt gehouden
bij boerderij Mausel in Noord-
broek. Daar zijn de koetsen rond
15.00 uur te zien. Ook langs de 20
kilometer lange route is er voldoen-
de gelegenheid om de aanspannin-
gen te bekijken, al geldt overal dat
mensen zich moeten houden aan de
voorgeschreven afstand van ander-
halve meter.  
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Bijzonder schip in Wildervank 
WILDERVANK - Een bijzonder schip heeft zaterdag door het Oosterdiep in Wildervank gevaren. Het
was de Gerarda, een Hasselteraak van staal en gebouwd in 1903 bij werf Mittendorff in Avereest. Het
heeft een lengte van 21,25 meter en het schip is 4,21 meter breed. Het schip voer in heel Nederland met
onder andere turf, stenen en suikerbieten. Het vaartuig werd gebouwd in opdracht van G. van Elburg
en kreeg de naam De Jonge Hendriks. In de loop der jaren kreeg het schip vaak een andere naam, zoals
in 1946 toen het vaartuig werd verkocht aan Roelf Bakker. Hij gaf het de naam Roelan en maakte van
de Hasselteraak een motoraak met steunzeil en stuurhuis. Het voer voor de steenfabriek in Hillegom
en toen dat stopte, bleef de schipper er op wonen. In 1976 kwam het schip in andere handen en werd
weer verbouwd tot zeilschip, maar nu voor de chartervaart. Zo’n tien jaar later gebruikte een nieuwe
eigenaar het vaartuig als woonboot en voor de vakanties. De huidige eigenaren, de familie Steegmans
uit Amsterdam, kocht het schip in 1990 en noemde het Gerarda. In de loop der jaren verbouwden zij
het schip naar hun wensen en de eisen van deze tijd en maakten er lange tochten mee door Europa. Fo-
to: Bert Woltjes. 

MEEDEN - De bekende piraat
Woeste Willem van het gelijkna-
mige prentenboek zal volgende
week dinsdag een bezoek bren-
gen aan het dorpshuis van Mee-
den. 

Het prentenboek Woeste Willem
van Ingrid en Dieter Schubert is
een oude bekende in kinderboe-
kenland. Het boek met de zachtaar-
dige gepensioneerde piraat werd
voor het eerst in 1992 gepubli-
ceerd, maar is nog altijd populair.
Dit jaar was het onderdeel van Geef
een Prentenboek Cadeau, een initia-
tief waarbij een (prenten)boek tij-
delijk voor 2,50 euro te koop is. De
leesbevorderingscampagne ‘Geef
een prentenboek cadeau’ heeft als
missie om alle kinderen in Neder-
land en Vlaanderen te laten op-

groeien tussen de mooiste boeken
uit de jeugdliteratuur. Boekhan-
dels en diverse landelijke organisa-
ties bundelen hun krachten om elk
jaar een jeugd- en een prenten-
boekklassieker op een toegankelij-
ke manier beschikbaar te maken.
Dit jaar was dat Woeste Willem als
prentenboek en Koning van Kato-
ren als jeugdboek.
Volgende week reist de bibliotheek
door de gemeente Midden-Gronin-
gen om voor te lezen uit Woeste
Willem en bootjes te knutselen.
Kinderen kunnen komen luisteren
naar het verhaal van Woeste Wil-
lem en maken daarna hun eigen
bootje. Het beste bootje wint een
prijsje. De activiteit in het dorps-
huis van Meeden start om 10.30 uur
en duurt tot 12.00 uur. De toegang
is gratis. 

Piraat Woeste Willem
komt naar Meeden

� Woeste Willem.

ZUIDLAREN - De Rabobank Zuidlaarder-
marktloop, die dit jaar op zaterdag 17 okto-
ber zou plaatsvinden, is vanwege de corona-
crisis afgelast. Dat heeft de organisatie van
de Zuidlaardermarktloop besloten. Er komt
echter wel een virtueel hardloopevenement
onder de naam Virtuele Zuidlaardermarkt-
loop. Dit om lopers uit de regio toch een
sportieve doelstelling te kunnen aanbieden.

De maatregelen die genomen moeten worden
om een fysieke wedstrijd te organiseren zijn
fors. Omdat de gezondheid van zowel de deelne-
mers als het publiek nooit in gevaar mag komen,
heeft de  organisatie het besluit genomen
om geen fysiek loopevenement te gaan organi-
seren. Zonder wedstrijden om voor te trainen,
kan het voor lopers lastig zijn om gemotiveerd
te blijven. Hoewel evenementen voorlopig niet
kunnen plaatsvinden, zijn er genoeg virtuele ini-

tiatieven die dit gat opvullen. Bij een virtuele
hardloopwedstrijd lopen hardlopers waar - en
soms ook wanneer - ze willen, op afstand, maar
toch samen. Het is ook mogelijk om onderling
afspraken maken om in kleine groepen te lopen.
De tijden die gelopen worden, kunnen met el-
kaar vergeleken worden en zo kan er toch een
klassement opgemaakt worden. 
De Virtuele Zuidlaardermarktloop kent drie af-
standen, namelijk: 2,2 kilometer (KidsRun), de
5 kilometer en de 10 kilometer. Kortom, jong en
oud kan deelnemen. De teamwedstrijden en de
Kabouterloop komen te vervallen bij de virtuele
editie. 
De organisatie hoopt natuurlijk zoveel mogelijk
lopers uit de regio Zuidlaren te enthousiasme-
ren en te motiveren om mee te doen aan de vir-
tuele editie van de Zuidlaardermarktloop, die
gehouden wordt op zaterdag 17 oktober.  In-
schrijven voor de Virtuele Zuidlaardermarkt-
loop kan binnenkort. 

Virtuele Zuidlaardermarktloop 

� Een fysieke Zuidlaardermarktloop zit er dit jaar niet in. 

OUDE PEKELA - De Vakantie
Voorleestent van Biblionet Gro-
ningen zal in de laatste week
van de zomervakantie de ge-
meente Pekela aandoen. 
Gezinnen kunnen op dinsdagmid-
dag 11 en woensdagmiddag 12 au-
gustus  genieten van de voorlees-

verhalen en meedoen aan de leuk-
ste spelletjes. 
De Vakantie Voorleestent is op 11
augustus van 14.00 tot 15.00 uur te
vinden bij Kinderboerderij Oude
Pekela (Hugo de Grootpark). Een
dag later staat de tent op het plein
door dorpshuis De Kiepe in Nieuwe
Pekela, ook van 14.00 tot 15.00 uur.   
Deelname aan de Vakantie Voor-
leestent is gratis en aanmelden is
niet nodig.

Vakantie Voorleestent
komt naar Pekela

� De Vakantie Voorleestent is volgende week te vinden in Oude en
Nieuwe Pekela. 

Biblionet biedt 
extra hulp bij 
belastingaangifte
VEENDAM - Biblionet Groningen
biedt ieder jaar belastingspreek-
uren aan. Door het coronavirus
konden de fysieke spreekuren dit
jaar niet doorgaan. Daarom organi-
seert Biblionet Groningen deze
maand extra belastingspreekuren,
ook in de bibliotheek van Veen-
dam. 
De gratis belastingspreekuren zijn
bedoeld voor mensen die geen pro-
fessionele hulp kunnen betalen,
maar wel hulp nodig hebben bij de
aangifte van 2019 of informatie zoe-
ken over toeslagen en voorzienin-
gen. Samenwerkingspartners uit de
regio beantwoorden vragen, geven
meer informatie en kunnen (deels)
ingevulde formulieren controleren
of helpen met invullen. 
Het spreekuur in de bibliotheek
van Veendam is dinsdag 18 augus-
tus van 9.30 tot 10.00 uur (vrije in-
loop). 

VEENDAM - In Filmhuis van-
Beresteyn in Veendam is op de
laatste zondag van de schoolva-
kantie de film Lassie te zien,
over werelds beroemdste hond.

Als de 12-jarige Florian en zijn ou-
ders noodgedwongen moeten ver-
huizen, informeert de chagrijnige
hospita hen dat honden absoluut
niet zijn toegestaan. Vader lost dit
op door hun geliefde hond onder te

brengen bij zijn werkgever, Graaf
Von Sprengel en diens kleindoch-
ter Priscilla. Maar door de bemoei-
enissen van een slechte dief raakt
Lassie zoek. Florian en Priscilla
gaan op een avontuurlijke reis om
hun vriend terug te vinden.
De film op zondag 16 augustus start
om 14.00 uur. Reserveren kan via
www.vanberesteyn.nl, 0598-634566
of bij de theaterkassa, ge opend van
maandag tot vrijdag van 13.00 tot
16.30 uur.

Lassie in Filmhuis
� Een scène uit de film Lassie. 

VEENDAM - Dankzij de specia-
le Toolkit Voedselbossen Gronin-
gen kan iedere Groninger aan
de slag met de aanleg van een
voedselbos in zijn of haar eien
tuin. De Toolkit Voedselbossen
is ontwikkeld door de Werk-
plaats Voedselbossen Noord-Ne-
derland en is bedoeld als hulp-
middel voor iedereen die aan
de slag wil met het ontwerpen
of aanleggen van een eigen
voedselbos(je). 

,,Soms zie je door de bomen het
voedselbos niet meer als je een ei-
gen voedselbos wilt beginnen.
Daarom is deze Toolkit gemaakt”,
legt Akkeliene Postema uit. Zij is
projectleider bij de Natuur en Mi-
lieufederatie Groningen en begelei-
der van de Werkplaats Voedselbos-
sen. 

De eerste Groninger die met de
Toolkit aan de slag ging, was Ro-
bert Haan uit Schildwolde. ,,Ik heb
verschillende boeken over voedsel-
bossen”, vertelt Robert Haan. ,,Het
praktische van de Toolkit is dat het
je in één oogopslag veel belangrij-
ke informatie geeft en je meteen
aan de slag kunt in je eigen tuin.
Het is interessant om te zien welke
planten de Werkplaats heeft uitge-

kozen. Zij hebben immers kennis
en ervaring van wat werkt. Dat
geeft een stevige basis voor je ei-
gen voedselbos.”

Mazzel 
,,Sinds een aantal jaar woon ik op
een ruim perceel achter de Hoofd-
weg in Schildwolde. Er waren al
prachtige voedselbosplanten en
grote oude fruitbomen aanwezig,
die de vorige eigenaar heeft aange-
plant. Dat was mazzel. Maar ik
breid het graag uit. Achter de
moestuin hebben we al enkele bo-
men geplant, maar er kan nog veel
meer bij. Het mag echt een mooie
en brede voedselbosrand worden.
Deze herfst wil ik eigenlijk al star-
ten met de aanplant. Tijdens het
zoeken naar meer informatie stuit-
te ik op de Toolkit, op de website
van de Natuur en Milieufederatie
Groningen. Ik was erg nieuwsgierig
naar wat er in zou zitten. Ik zie nu
al planten die ik niet ken, ondanks
dat ik me heb ingelezen.”

Meer plannen
Als het aan Haan ligt, blijft het niet
bij een voedselbos in zijn tuin. Sa-
men met goede vriend Hidde Dous-
ma is hij op zoek naar minimaal 5
hectare landbouwgrond in de pro-
vincie Groningen om een groot
voedselbos aan te planten. Uit zo’n
voedselbos kunnen op termijn jaar-

rond fruit, noten en kruiden wor-
den geoogst. ,,Het lijkt ons fantas-
tisch om duurzaam, puur en lekker
voedsel uit het bos in de regio aan
te bieden aan liefhebbers en cre-
atieve koks. Maar zover is het nog
niet”, lacht hij. ,,Het is een lange-
termijninvestering, maar als het
aan ons ligt, gaat de schep in 2021
de grond in!”

Voedselbos
Een voedselbos is een door mensen
ontworpen ecosysteem, naar het
voorbeeld van een natuurlijk bos,
met het doel voedsel te produce-
ren. Onderscheidende kenmerken
van een voedselbos zijn: een vege-
tatielaag met hoge kruinbomen,
minimaal drie andere vegetatiel-
agen, een rijk bosbodemleven en
een robuuste omvang. De biodiver-
siteit, veerkracht en productiviteit
van een voedselbos zijn hoog. Een
voedselbos is volledig zelfvoorzie-
nend en klimaatbestendig. Ieder-
een met interesse om een voedsel-
bos(je) te starten, kan de Toolkit
gratis lenen bij de Natuur en Mi-
lieufederaties Groningen. Zie voor
meer informatie de wesbite nmfg-
roningen.nl.

Iedere Groninger kan aan de slag
met de aanleg van een voedselbos

� Robert Haan uit Schildwolde met de speciale Toolkit voor de aanleg van een voedselbos. 
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Elke dag geopend
vanaf 17.00 uur.

Bezorgen vanaf 17.00 uur.

Beneden Oosterdiep 165-6, 9645 LN Veendam
veendam@spareribexpress.nl

0598-371354
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•Vele speciaalzaken onder één dak  •Volop gratis parkeergelegenheid
•Uitstekende service & kwaliteit

• Houd 1.5 meter afstand
• Respecteer de aanwijzingen

in ons winkelcentrum


