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Vandaag in de abonneekrant

Graspop Baflo
maakt kans op
Vrijwilligersprijs
BAFLO - Stichting Graspop Baflo is ge-
nomineerd voor de twintigste Provincia-
le Vrijwilligersprijs. ,,Niet alleen de eer,
maar ook de bijbehorende geldprijs van
3000 euro is in deze coronatijden zeer welkom”, laat het bestuur van
het muziekfestival weten. Stemmen op Graspop kan vanaf vandaag. 
Groninger vrijwilligersorganisaties konden zich tot 1 oktober aan-
melden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs in een van de vijf cate-
gorieën: Zorg, Leefbaarheid, Jeugd, Cultuur en Sport. Per ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Theo de Vries nieuwe 
wethouder in Het Hogeland

LEENS - Raadslid Theo de Vries (59 jaar)
wordt door de fractie van de ChristenUnie
voorgedragen als nieuwe wethouder van Het
Hogeland. De Leenster volgt de opgestapte
Harmannus Blok op. Hij struikelde over het
dossier De Tirrel. Sinds de herindeling is De
Vries als raadslid actief in Het Hogeland.
Daarvoor was hij al raadslid in de voormalige
gemeente De Marne. Tot voor kort werkte hij
bij de Koninklijke Marechaussee, waar hij
hoofdzakelijk heeft gewerkt vanuit Delfzijl ...
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Frank Veenwijk, 
de fietsende voetballer
Frank Veenwijk is als voetballer  een van de sterkhouders binnen

het eerste elftal van FC LEO.
Maar sinds vorig jaar is de 26-ja-
rige inwoner van Leens ook suc-
cesvol in het wielrennen. Het
fietsen bevalt hem zo goed, dat
hij volgend jaar als licentiehou-
der bij de amateurs gaat koer-
sen. Al negen seizoenen behoort
Frank Veenwijk tot de eerste se-
lectie van FC LEO, de ...
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Ommelander clubs kennen
tegenstanders in de beker
De KNVB heeft vrijdag de loting voor de eerste knock-out-ronde van
de districtsbeker verricht. Vijf Ommelander clubs hebben de groeps-
fase overleefd en weten nu wie hun tegenstander in de eerste ronde
is. Wanneer die wedstrijden gespeeld worden, is door het coronavi-
rus hoogst onzeker. De bekerwedstrijden staan in principe gepland
voor het weekend van 14 en 15 november, maar of de ...
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Anita Jongman trots op 
volleybalvereniging Merna
Anita Jongman werd ruim zes
jaar geleden lid van volleybal-
vereniging  Merna in Leens. Ze
werd vrij snel voorzitter, als op-
volger van Jilles Littel, die het
na vijf jaar tijd vond om het
stokje over te dragen. De in-
woonster van Leens steekt heel
veel tijd in de bloeiende volley-
balvereniging, niet alleen als
voorzitter maar bijvoorbeeld ook als jeugdtrainer en mascotte...
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Wethouder Rudi Slager bij het momument op de Lopster be-
graafplaats. Foto: Jan Pitt.

LOPPERSUM - In het kader
van 75 jaar vrijheid zijn 14 oor-
logs- en herdenkingsmonumen-
ten in de gemeente Loppersum
voorzien van een informatie-
bord. Op de borden staat infor-
matie over de geschiedenis van
het monument. 

De borden geven inzicht in wat er
in de Tweede Wereldoorlog (1940-
1945) is gebeurd in de verschillen-
de dorpen van de gemeente Lop-
persum. Wethouder Rudi Slager
onthulde het informatiebord bij
het oorlogsmonument op de be-
graafplaats in Loppersum. Dit mo-
nument is eerder dit jaar geplaatst

ter nagedachtenis aan zeven Cana-
dese soldaten die daar tijdelijk be-
graven hebben gelegen.
Rudi Slager: ,,Tijdens de jaarlijkse
herdenkingen, die worden bezocht
door jong en oud, werden soms
vragen gesteld over de monumen-
ten. Wat voor betekenis heeft het
monument en wat vertellen de He-
breeuwse teksten over het monu-
ment? Door het plaatsen van infor-
matieborden bij de monumenten
wordt hier een antwoord op gege-
ven. De borden staan bij monu-
menten voor verzetsstrijders en
omgekomen Canadese soldaten,
maar ook bij enkele herdenkings-
monumenten die ons doen herin-
neren aan een ooit levendige jood-

In het kader van 75 jaar vrijheid

Lopster monumenten
voorzien van infoborden

se gemeenschap in enkele dorpen
van de gemeente Loppersum. Dat
de Tweede Wereldoorlog nog erg
leeft in de dorpen blijkt wel uit het
feit dat er in 2020 nog een nieuw
herdenkingsmonument is geplaatst
op de begraafplaats in Lopper-
sum.”
Aan de oorlogs- en herdenkingsmo-
numenten is een fietsroute gekop-
peld. Het is een route van 53 kilo-
meter door de gemeente Lopper-
sum met de naam: vrij uitzicht over
herwonnen land. De route voert
langs alle 14 monumenten. De in-
formatieborden en de fietsroute
zijn ontwikkeld door Stichting Top
van Groningen. De brochure is af te
halen bij de VVV Informatiepun-
ten in de gemeente. 
Dit jaar wordt het beëindigen van
de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar
geleden, herdacht. De informatie-
borden zouden eigenlijk voor 5 mei
onthuld worden. Vanwege het coro-
navirus werd dat verplaatst naar
oktober. 
De volgende oorlogs- en herden-
kingsmonumenten in de gemeente
Loppersum zijn voorzien van een
informatiebord:
Oorlogsmonument, Concordiaplein
Middelstum; Joods monument, Sta-
tionsweg Stedum; Joods monu-
ment, Rijksweg Garrelsweer; Fok-
ko Reinhard Zuidveld, Stadsweg
Garrelsweer; Oorlogsmonument,
Torenplein 't Zandt; Oorlogsmonu-
ment,  Loppersum; Baarhuisje, Ste-
dum; Oorlogsmonument, dorps-
plein Andreaskerk Westeremden;
Joods monument, hoek Molen-
weg/Schepperij Loppersum;  Tijde-
lijke graven, begraafplaats Wir-
dum; Herdenkingsmonument An-
nette Katan, Borgweg Zeerijp;  Be-
vrijdingsmonument, Rijksweg Wir-
dum; Oorlogsmonument begraaf-
plaats Loppersum; Oorlogsmonu-
ment begraafplaats Leermens.

Stickers 30 kilometer
voor inwoners Den Andel
DEN ANDEL - Leden van de verkeerscommissie van Den Andel
hebben vorige week 30 kilometer per uur-stickers van Veilig Ver-
keer Nederland uitgedeeld aan de bewoners van de Oudedijk en de
Streekweg. De stickers kunnen geplakt worden op de nieuwe vuil-
containers. Inwoners van het dorp vinden dat er in Den Andel te
hard wordt gereden en dat leidt volgens hen tot gevaarlijke ver-
keerssituaties. Er is verschillende keren contact geweest met de ge-
meente, maar tot snelheidsremmende maatregelen heeft dat nog
niet geleid.

Volkskredietbank verruimt
bereikbaarheid door corona
NOORD-GRONINGEN - De
Volkskredietbank Noordoost-
Groningen is nu ook op dins-
dag- en donderdagavond telefo-
nisch bereikbaar voor nieuwe
klanten.  

Door bijvoorbeeld het wegvallen
van werk door de coronacrisis
wordt een toenemende groep men-
sen in korte tijd geconfronteerd
met geldzorgen en kunnen ze in de
financiële problemen komen. Deze
mensen biedt de Volkskrediet-
bank ondersteuning.
,,Door de coronacrisis ontstaat een
heel nieuwe klantengroep. Mensen
die voor de coronacrisis geen fi-
nanciële zorgen hadden, worden
nu ineens geconfronteerd met be -
talingsproblemen’’, zegt voorzitter
Annalies Usmany-Dallinga van het
dagelijks bestuur. ,,Het is belang-
rijk om in deze onzekere tijden
rust en overzicht te bieden aan de-
ze groep mensen met financiële
problemen om erger te voorko-
men.’’
Inwoners van de gemeenten Ap-
pingedam, Delfzijl, Het Hogeland,
Loppersum, Oldambt, Pekela en
Veendam kunnen gebruik maken
van de diensten van de Volkskre-
dietbank. Het is een sociale bank
die geen winst maakt. De financië-
le instelling helpt bij het leren om-
gaan met geldzaken en het oplos-
sen van schulden. Soms is er spra-

ke van een drempel die mensen
over moeten om over geldproble-
men te praten, maar niets doen
zorgt vaak voor het verslechteren
van de si tuatie. De Volkskrediet-
bank is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en
tussen 13.00 en 16.00 uur bereik-
baar op 0596-629600. Daarnaast
kunnen nieuwe klanten daar te-
recht op dinsdag- en donderdag
van 18.00 tot 20.00 uur. Mailen kan
ook: info@volks kre dietbank.nl .

Actie Vakantielezen
wederom groot succes
NOORD-GRONINGEN - Meer
dan 3000 teams van kinderen
en ouders hebben deze zomer
meegedaan aan  Vakantielezen -
de Thuiseditie, het online lees-
bevorderingsprogramma van Bi-
blionet Groningen. Samen heb-
ben ze maar liefst 65.000 minu-
ten (voor)gelezen en 28.000
taalopdrachten gedaan. 
Hiermee heeft het programma een
belangrijke bijdrage geleverd aan
het vergroten van het leesplezier
van jonge lezers.
Jolanda Robben, senior adviseur
bij Biblionet Groningen, is trots op
de mooie cijfers. ,,Omdat we dit
programma online aanbieden, kon-
den we de resultaten goed meten.
Zo weten we dat er 3.610 teams van
ouders en kinderen aan de schat-
tenjacht meededen, samen goed
voor 9.623 spelers. Via opdrachten
reisden ze virtueel naar onder an-
dere Sportmanië, Sprookjesland en
de Griezelkust. In elk land lazen de

teams verhalen en deden ze
(taal)spelletjes. Er zijn maar liefst
28.000 opdrachten afgerond en al-
leen de verhalen waren al goed
voor 65.000 leesminuten. Zo heb-
ben alle deelnemers op een speelse
manier gewerkt aan het vergroten
van hun leesplezier. En dat is be-
langrijk, want leesplezier is dé sleu-
tel tot een betere lees- en taalvaar-
digheid.”

Het zomerleesprogramma is niet
alleen aangeboden aan kinderen in
de provincie Groningen, maar ook
in de rest van Nederland. Er gingen
35 bibliotheekorganisaties mee aan
de slag. Hiermee is het, naast Scoor
een Boek!, het tweede leesbevorde-
ringsprogramma van Biblionet Gro-
ningen dat een landelijke uitrol
heeft gekregen. Jolanda Robben:
,,We bekijken nu hoe we volgende
zomer nog meer kinderen, ouders
en opa’s en oma’s kunnen laten
meedoen met de school editie én de
thuiseditie van Vakantielezen.”

Brandweer Groningen
zoekt nieuwe vrijwilligers
NOORD-GRONINGEN - Brand-
weer Groningen is vorige week
met een regionale wervings-
campagne gestart om tenmin-
ste veertig tot zestig nieuwe
brandweervrijwilligers aan te
trekken. 

Dit aantal is nodig omdat het afge-
lopen half jaar geen nieuwe vrij-
willigers zijn binnengehaald. De
campagne wordt door de hele pro-
vincie tegelijkertijd uitgevoerd om
zo nieuwe brandweermensen aan
te trekken.
Op dit moment werken er 736
brandweervrijwilligers in Gronin-
gen. Door natuurlijk verloop stopt
jaarlijks 7 procent van de vrijwilli-
gers, daarom werft brandweer
Groningen continue nieuwe men-
sen. Eerder dit jaar konden de nor-
male wervingscampagnes niet
plaatsvinden, daarom is besloten
om de krachten te bundelen en
een grootste wervingscampagne te

lanceren.
In de nieuwe campagne staan Jan-
net, Hassan en Sven centraal.
Naast hun gewone baan als ver-
pleegkundige, installateur en in-
formatiemanager zijn ze actief bij
de brandweer. Ze willen iets bete-
kenen in en voor hun omgeving en
zijn daarom bij de brandweer ge-
gaan. Het drietal staat centraal in
de campagne om vrijwilligers te
werven omdat de brandweer wil
laten zien dat welke baan iemand
ook heeft, ze altijd welkom zijn om
aan te haken.

Meer informatie is te vinden op
www.wordbrandweervrijwilliger.n
l. Geïnteresseerden kunnen zich
ook via de website aanmelden.
Daarna krijgen ze bericht van de
betreffende post om kennis te ko-
men maken en krijgen ze informa-
tie over het brandweervak en het
reilen en zeilen bij de post. De
campagne loopt tot en met 3 no-
vember.

De Ommelander
e-mail: ommelander@noordpers.nl

Brons voor beuk Domies Toen
PIETERBUREN - De rode beuk in Domies Toen in Pieterburen is op de derde plaats geëindigd bij de
Nederlandse Boom van het Jaar-verkiezing. De beuk kreeg 2083 stemmen en werd daarmee wel de
mooiste boom van Noord-Nederland. Bomen in Drenthe (Gieten) en Friesland (Terschelling) moesten
zich namelijk tevreden stellen met  respectievelijk 595 en 242 stemmen. De verkiezing werd gewonnen
door een grootbladige linde in het centrum van Etten-Leur. Een  tweestammige vleugelnoot in Mid-
delburg werd tweede. De Moeierboom in Etten-Leur gaat Nederland vertegenwoordigen bij de Euro-
pese Tree of the Year-verkiezing, begin 2021. 
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Eind aan gesjoemel met
kilometertellerstanden 
NOORD-GRONINGEN - Fraude
met kilometertellerstanden van
auto’s wordt steviger aangepakt.
Zo worden apparaten die de tel-
ler van een motorvoertuig kun-
nen manipuleren verboden en
wordt op meer momenten de tel-
lerstand geregistreerd. Ook voor
motorfietsen komt er een teller-
registratie. De ministerraad
heeft daarmee ingestemd op
voorstel van minister Van Nieu-
wenhuizen van Infrastructuur en
Waterstaat.

Het manipuleren van kilometertel-
lerstanden is strafbaar. Een auto
waarvan de teller is teruggedraaid,
kan namelijk onveilig zijn en is
duurder in de aanschaf en in het on-
derhoud. Fraude met kilometertel-
lers kost jaarlijks zo’n 110 miljoen
euro aan teveel betaalde aanschaf-
kosten en achterstallig onderhoud.
De RDW registreert sinds 2014 de
tellerstanden van auto’s en lichte be-
stelwagens. Door tellerstanden re-
gelmatig te registreren en met el-
kaar te vergelijken, valt het op als
een tellerstand niet logisch is en er
dus mogelijk sprake is van fraude.

Er zijn momenteel apparaten op de
markt die ervoor zorgen dat tijdens
het rijden geen of slechts een be-
perkte hoeveelheid kilometers
wordt bijgeschreven op de teller.
Met een verbod op de invoer, de ver-
koop en het in voorraad hebben van
deze apparaten, wordt fraude verder
aangepakt.
Naast het verbieden van deze appa-
raten, wordt ook de registratie van
tellerstanden verbeterd. Relatief
nieuwe voertuigen zijn nog niet
APK-plichtig en hebben vaak weinig
tot geen grote reparaties of onder-
houdsbeurten nodig. Er worden dan
weinig tellerstanden geregistreerd
omdat het aantal garagebezoeken
beperkt is. Dat maakt deze categorie
voertuigen kwetsbaar voor fraude.
Daarom gaat verplichte registratie
van de kilometerstand gelden bij al-
le reparatie-, onderhouds- en ban-
denwisselbezoeken. Nu geldt die
verplichting alleen bij reparaties bo-
ven de 150 euro.

Motorfietsen
Daarnaast komt er een verplichting
voor tellerstandregistratie bij motor-
fietsen bij de overschrijving van het
kenteken en bij reparatie, onder-

houd en bandenwissels. Vanwege
fraude met tellerstanden betaalt
naar schatting 10 tot 20 procent van
de kopers teveel voor een tweede-
hands motor. Zij lopen bovendien
het risico een onveilige motor aan te
schaffen.
De verplichting tot registratie van
de kilometerstand bij demontage
was al vervallen. De laatste teller-
stand doet er namelijk in de meeste
gevallen niet meer toe, omdat het
voertuig dan gesloopt wordt.
Als het aan het kabinet ligt, gaan de
nieuwe regels per 1 juli volgend jaar
in. Het voorstel wordt eerst aan de
Tweede Kamer gezonden.

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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Oppositie in Staten wil 
spoeddebat over stikstof
NOORD-GRONINGEN - De op-
positiepartijen in Provinciale
Staten van Groningen -Gronin-
ger Belang, Forum voor Demo-
cratie, PVV, Partij voor het
Noorden, 50 Plus en de Partij
voor de Dieren- hebben een
spoeddebat aangevraagd over
de gevolgen van extern salde-
ren. Daarbij gaat het om  de
stikstofuitruil tussen bedrijven
om aan de regels rond stikstof-
uitstoot te kunnen voldoen. 

De stikstofproblematiek houdt Ne-
derland in een wurggreep. Er kan
nauwelijks nog geïnvesteerd wor-
den door bedrijven, de bouw gaat
moeizaam en veel boeren zitten in
grote onzekerheid over de toe-
komst, wat innovatie en verduurza-
ming in deze sector tegenhoudt.
Donderdag wil het college van Ge-
deputeerde Staten starten met ex-
tern salderen. Een voornemen dat
in diverse sectoren zorgt voor on-
rust en nog meer onzekerheid. De
oppositiepartijen Groninger Be-

lang, Forum voor Democratie,
PVV, Partij voor het Noorden, 50
Plus en de Partij voor de Dieren
hebben een spoeddebat aange-
vraagd om helder te krijgen wat de
gevolgen zijn van extern salderen. 
De oppositie constateert dat er nog
veel onduidelijk is over de negatie-
ve en positieve gevolgen van ex-
tern salderen. Ook bij de Statenle-
den zelf, die niet zijn bijgepraat
over de gevolgen van deze maatre-
gel. Fractievoorzitter Bram
 Schmaal van Groninger Belang:
,,Wij hebben kennis genomen van
de maatschappelijke onrust die ex-
tern salderen veroorzaakt en van-
uit het landbouwcollectief komen
alarmerende signalen binnen.”
Om de volksvertegenwoordigende
rol naar behoren te kunnen uitvoe-
ren wil een groot deel van de oppo-
sitie, nog voordat de maatregel van
kracht, in debat met het college
van Gedeputeerde Staten.

In december hebben Provinciale
Staten een motie aangenomen
waarin wordt opgeroepen om een
analyse te maken over de grootte
van de stikstofproblemen in de
provincie Groningen. ,,Het is nog
niet bekend of deze analyse al ge-
maakt is”, meldt Schmaal. ,,Net als
dat de eventuele mogelijke oplos -
singen nog niet in kaart zijn ge-
bracht, laat staan zijn medege-
deeld aan Provinciale Staten. Niet-
temin wordt er een grote stap ge-
zet in dit dossier, zonder te weten
wat de gevolgen zijn.” 

De oppositie wil helder krijgen
wat de positieve en negatieve ge-
volgen zijn het extern salderen, zo-
als dat nu wordt voorgesteld door
het college. Schmaal: ,,Wij zijn be-
nieuwd hoe het college mogelijke
negatieve gevolgen denkt te gaan
oplossen en wat zij vinden van de
kritiek dat er weinig wordt gedaan
met de input van deelnemers aan
de sectortafels.” Er zijn veel vra-
gen die de oppositie beantwoord
wil hebben voordat de maatregel
van kracht wordt. 

Omdat de maatregel donderdag al
van start gaat, wil de oppositie
woensdag in debat met het college
van Gedeputeerde Staten. Windturbines gesloopt

Engelenhaar in Eemshaven
EEMSHAVEN - Sandra Vos maakte zaterdag een avondwandeling in de Eemshaven en maakte bij-
gaande foto van een mooi natuurverschijnsel. ,,Op dit land zijn de spinnen wel heel hard aan het
werk geweest. Een prachtig gezicht”, zegt Vos. Het land is dankzij het werk van heel kleine spinnetjes
bedenkt met een gigantisch spinnenweb, waarvan de draden dansen in de wind. Het natuurver-
schijnsel  wordt ook wel engelenhaar genoemd. 

’Waar was mijn vader in
de oorlog ondergebracht?’
NOORD-GRONINGEN - Dina Peijnenburg-Veraa uit Waal-
wijk is op zoek naar missende stukjes uit het leven van
haar vader Kees. Op de vlucht in de Tweede Wereldoorlog
is haar familie ondergebracht op een boerderij in de pro-
vincie Groningen. De vraag is echter waar?
,,Ik kan het niet loslaten en ben dit
jaar opnieuw gaan zoeken en gra-
ven naar het antwoord”, legt de
Noord-Brabantse uit.  ,,Van 1999
tot 2003 heb ik onderzoek gedaan
naar de jeugdjaren van mijn in-
middels overleden vader. Een
groot gedeelte van zijn jeugd viel
in de Tweede Wereldoorlog. Mijn
vader is geboren in 1937. In deze
periode heeft mijn vader als onwe-
tend en onschuldig kind van 5 à 6

jaar mee op de vlucht gemoeten
gedurende 16 maanden. Het is mij
destijds niet gelukt te achterhalen
waar hij met zijn moeder en twee
zussen is verbleven in de periode
maart tot en met december 1945.”
Ze doet nu een laatste poging om
toch nog iets boven water te krij-
gen. ,,Het heeft mij niet losgelaten
en daarom ben ik nu, 17 jaar later,
opnieuw gaan zoeken naar het ant-
woord. Nieuw onderzoek heeft dui-

delijk gemaakt dat grootmoeder
en de kinderen in de periode
maart tot december 1945 zijn on-
dergebracht in de provincie Gro-
ningen. Maar ja, dat is een groot
gebied en hoe pak je dat aan?’
Naast archieven en kranten heeft
ze besloten te kijken of ze ook via
buurthuizen mensen kan bereiken,
die mogelijk nog iets kunnen ver-
tellen over deze periode. Ze heeft
daarom pampfletten met foto’s
verstuurd van haar grootmoeder
en de kinderen die mee naar Gro-
ningen gingen. ,,Ik ben op zoek
naar mensen, die personen op fo-
to’s hieronder herkennen uit de
periode maart-december 1945. Zij

verbleven in deze periode tijdelijk
als evacuees/vluchtelingen in de
provincie Groningen. Hoogst waar-
schijnlijk zijn grootmoeder en de
kinderen ondergebracht op een
boerderij.”
Een van de kinderen op de foto is
haar inmiddels overleden vader
Kees. Ze heeft in 2003 een boek
over zijn jeugd geschreven, maar
kon geen informatie vinden over
die negen maanden uit zijn leven.
Ze hoopt op deze manier toch nog
duidelijkheid te krijgen. 

Wie informatie heeft, kan contact
met haar opnemen via e-mail: hen-
nypeijnenburg@home.nl.

Een foto van haar familie met vanaf links Sjaan, Annie, Jan (die elders verbleef) en vader Kees.

De ChristenUnie maakte onder andere kennis met Voedselbank Eemsdelta.

Raadsleden ChristenUnie
presenteren elkaars projecten
LOPPERSUM - Kandidaat-
raadsleden van ChristenUnie
Eemsdelta uit nu nog Appinge-
dam, Delfzijl en Loppersum,
presenteren projecten uit de
‘oude’ gemeenten aan elkaar.
Zo willen ze meer leren over
wat er nu gebeurt in het ge-
bied. 

Door de beperkingen van corona
ging de partij in groepen van drie
en vier mensen op pad. Zaterdag
was Delfzijl aan de beurt. Eén
groep maakte nader kennis met de
Voedselbank Eemsdelta. ,,Be-
stuurslid Bram van der Krieke ver-
telde waardoor mensen in proble-
men komen, waar het uit te geven
voedsel vandaan komt, over de ei-
sen voor opslag en hoe de uitgifte
zelf verloopt. Het is hartverwar-
mend dat zeker veertig vrijwilli-
gers de Voedselbank draaiende
houden. Hiervoor een groot com-
pliment van de ChristenUnie”, zo
vatte Meindert Joostens het be-
zoek samen. Joostens is de lijst-

trekker voor de CU bij de volgen-
de maand te houden verkiezingen
en nu nog als wethouder actief in
Delfzijl. 

Een tweede groep bezocht de alge-
mene voorziening De Kajuit. ,,An-
ka Hoven van Stichting Welzijn en
Dienstverlenin, één van de part-
ners van De Kajuit, legde uit dat
het een laagdrempelig gelegen-
heid is voor ontmoeting, participa-
tie, ontwikkeling en preventie voor
mensen die extra steun nodig heb-
ben. Ook is er opvang voor licht de-
menterenden en kunnen mensen
er terecht met vragen op maat-
schappelijk gebied, zoals bij finan-
ciële problemen. Het is een heel
belangrijke en nodige voorziening.
In het bijzonder hebben wij veel
waardering voor de vrijwilligers
die daar actief zijn. Door corona
moeten de activiteiten nu op af-
spraak en met minder mensen,
maar het gaat door en dat is voor
veel mensen een grote opluch-
ting”, aldus Ina Schenkel. De in-
woonster van Appingedam staat

op de tweede plaats op de CU-lijst. 
Ook was er een bezoek aan een
kippenhouder in Holwierde. De
ondernemer runt zijn bedrijf vol-
gens het Beter Leven-principe.
Daarbij is er veel meer aandacht
voor dierenwelzijn. Hij wil ze meer
scharrelruimte geven door het bij-
bouwen van een buitenverblijf.
,,De ChristenUnie vindt dierenwel-
zijn erg belangrijk en daarom is
het fijn als ondernemers daarin
willen investeren”, aldus Harold
Kol uit Delfzijl, de nummer vier op
de lijst van de ChristenUnie. 
Als slot namen de kandidaat-raads-
leden kennis van de centrum- en
dijkontwikkelingen in Delfzijl. ,,In-
drukwekkend om te zien wat er al-
lemaal gebeurt en wat de plannen
zijn. En belangrijk om alles een
keer met eigen ogen te hebben ge-
zien”, vertelde Gert Drenth uit
Middelstum, de nummer drie van
de CU. 

De komende weken hoopt de par-
tij Appingedam en Loppersum na-
der te verkennen.  

Eerste hoogspanningsmast voor
nieuwe stroomsnelweg staat
EEMSHAVEN - De allereerste
masten voor de nieuwe 380 kV-
hoogspanningsverbinding tus-
sen Eemshaven en Vierverlaten
zijn vrijdag geplaatst. De nieu-
we ‘stroomsnelweg’ vervangt de
bestaande verbinding. De inge-
bruikname is voorzien in 2023.

De bouw van de 380 kV-hoogspan-
ningsverbinding Eemshaven-Vier-
verlaten is een nieuwe (en zichtba-
re) fase ingegaan. Na jaren van
voorbereiding is hoogspannings-
netbeheerder TenneT in maart
van gestart met de aanleg. De ver-
binding is cruciaal voor de elektri-
citeitsvoorziening in Noord-Neder-
land en huidige- en toekomstige
energieplannen zoals in Eemsha-
ven. 
TenneT zet nog dit jaar masten
neer in de buurt van het hoogspan-
ningsstation Vierverlaten (bij
Hoogkerk) en bij Eemshaven. Tot
en met 2023 is TenneT op de 121
(mast)locaties bezig met de aanleg
van funderingen, plaatsen van
masten en het monteren van de ge-
leiders (draden). Na de ingebruik-
name van de 40 kilometer lange
nieuwe verbinding breekt TenneT
de - dan overbodige  - 220 kV-ver-
binding tussen Eemshaven en
Vierverlaten en een deel van een
nu parallel lopende 110 kV-verbin-
ding Brillerij-Vierverlaten af. 
De regio heeft er lang voor gepleit
om een deel van de nieuwe stroom-
snelweg ondergronds aan te leg-
gen, in ieder geval het traject door
het Reitdiepgebied en Middag-
Humsterland. Daar wilde het mi-
nisterie niet aan. Wel is er, ter
compensatie, een programma met
landschappelijk maatregelen op-
gesteld. De provincie Groningen
voert dit programma uit en doet
dat samen met gemeenten en be-
woners. Het landschap in het deel

van Groningen waar de verbinding
ligt, typeert zich door een open ka-
rakter, eeuwenoude  wierden, wa-
ters, dijken, dorpen en kerken.
Het merendeel van de maatrege-
len is gericht op het opknappen,
verfraaien en toegankelijk maken
hiervan. Een kleiner deel betreft

inpassing van de hoogspannings-
verbinding zoals het aanpassen
van zicht op de verbinding  (en
hoogspanningsstation). Aan de eer-
ste maatregelen uit het land-
schapsprogramma wordt al ge-
werkt, in 2028 moeten ze allemaal
in uitvoering zijn genomen.

Meerderheid nieuwe
auto’s is een automaat
NOORD-GRONINGEN - Uit de
nieuwste versie van het naslag-
werk Mobiliteit in Cijfers Auto’s
van BOVAG en RAI Vereniging

blijkt dat vorig jaar bijna 51
procent van de nieuwe perso-
nenauto’s was voorzien van een
automatische versnellingsbak.
In de eerste drie kwartalen van
dit jaar is dat aandeel al opge-
lopen naar ruim 53 procent,
terwijl tien jaar geleden nog 4
op de 5 nieuwe auto’s handge-
schakeld waren.

De opkomst van ‘de automaat’
hangt enerzijds samen met de
groeiende populariteit van hybride
en elektrische auto’s. Zo was in
2018 nog 60 procent van de nieuwe
personenauto’s handgeschakeld,
maar door de grote vraag naar
elektrische auto’s in 2019 daalde
dat aandeel vorig jaar tot 49 pro-
cent. Anderzijds speelt de vraag
naar meer comfort en de vergrij-
zing van de bevolking een rol, ge-
tuige de gestage afname van nieu-
we handgeschakelde auto’s sinds
2010. 
Voorzitter Steven van Eijck van
RAI Vereniging merkt daarbij op:
,,Bovendien is een automaat vaak
zuiniger in brandstofverbruik dan
een vergelijkbare auto met hand-
bak, waardoor er bij aanschaf min-
der BPM verschuldigd is. Op veel
luxe modellen is een automaat
doorgaans de standaard en een
handbak vaak niet eens lever-
baar.” Per brandstofsoort zijn er
wel grote verschillen waar te ne-
men. Van de afgeleverde benzi-
neauto’s vorig jaar betrof 36 pro-
cent een automaat, van de nieuwe
diesels had bijna 3 op de 5 een au-
tomatische versnellingsbak en bij
LPG-auto’s was dat 95 procent. 
Uit Mobiliteit in Cijfers Auto’s
blijkt verder dat Nederland op 1
januari dit jaar 8.938.572 perso-
nenauto’s telde. Dat is 15 procent
meer dan in 2010. Afgelopen 1 ok-
tober stond de teller alweer bijna
50.000 stuks hoger. Han ten Broe-
ke, algemeen voorzitter van BO-
VAG, voorziet een nieuwe mijlpaal
in 2020: ,,Het is aannemelijk dat
de grens van 9 miljoen personen-
auto’s dit kalenderjaar doorbroken
wordt. Begin dit jaar stonden bo-
vendien voor het eerst meer dan 1
miljoen bestelwagens in Neder-
land geregistreerd.” 
De gemiddelde aanschafprijs van
een nieuwe personenauto in 2019
bedroeg 36.881 euro. Door het gro-
te aandeel van relatief dure elek-
trische auto’s in de verkopen van
2019 lag dat bedrag bijna 9 pro-
cent hoger dan in 2018. 

De eerste masten voor de nieuwe stroomsnelweg zijn geplaatst.
Foto: TenneT

Groninger fabels
voor het goede doel
LEERMENS - Nane van der
Molen uit Leermens heeft al
honderdvijftig fabels vertaald
in het Gronings. Nu heeft de
auteur honderd van deze korte
verhaaltjes verzameld in een
bundel: Foabels & Groabels. De
opbrengst gaat naar een goed
doel. 

Van der Molen heeft de fabels niet
alleen vertaald; aan een groot aan-
tal ervan heeft hij een Groninger
twist meegegeven. Hij laat die ver-
halen in diverse Groninger dorpen
plaatsvinden. Daarbij worden ook
de oude scheldnamen van de inwo-
ners gehanteerd. 
Iedereen kent ze wel, die fabels.
Bijvoorbeeld die van de vos en de
kraai die het stuk kaas laat vallen
omdat de vos hem vraagt nog eens
zo mooi voor hem te zingen. Of die
van de hardloopwedstrijd tussen
de haas en de schildpad.  In elke
fabel, of groabel (Grunneger fo-
abel) zoals Van der Molen ze
noemt, schuilt een wijze les die
aan het eind ook steeds door hem

genoemd wordt. 
Honderd van deze fabels zijn nu
verzameld in de bundel Foabels &
Groabels.  Dick van Veen uit
Schouwerzijl heeft bij zo’n vijftig
van de  groabels een tekeningetje
gemaakt. De opbrengst van de ver-
koop van de bundel gaat naar een
droomreis voor Bas, een 21-jarige
CP-patient die geheel zorg- en rol-
stoelafhankelijk is. Bas, vaste be-
zoeker van elke thuiswedstrijd van
FC Groningen, zijn droom is om
ooit nog eens naar een thuiswed-
strijd van FC Barcelona te kunnen
gaan. Voorlopig kan hij door de co-
rona zelfs niet naar zijn FC.
De bundel Foabels & Groabels is
de vierde bundel van Van der Mo-
len. Eerder al publiceerde hij Kat-
jewìnst op t Hogelaand (gedichten,
samen met Willy Westerdijk),
Gaanzen gakken en kikkers kwakken
op t Hogelaand en Tussenbaaiden -
mìn nen op t Hogelaand (beide met
gedichten en korte verhalen).

De bundel kost 12 euro (exclusief
portokosten) en is te bestellen bij
de auteur via nanedbvandermo-
len@ziggo.nl. 

EEMSHAVEN - Negen windturbines in de Eemshaven worden de
komende periode gesloopt. De windmolens staan tussen Vopak en
Google. Vorige week werd een start gemaakt met de sloop van de
eerste twee turbines, op de Middenweg achter Vopak. Een grote te-
lescoopkraan werd opgebouwd om de gondel en de wieken van de
turbine te verwijderen. De fundering van de windturbine blijft in
eerste instantie staan en zal met een sloopkogel tegen de vlakte
gaan. Verschillende wegen zijn voor dit project afgesloten, wat voor
een omleiding zorgt voor het verkeer naar de Borkumlijn. Ook op
de Kwelderweg zal er binnenkort overlast zijn. Hier zullen tijdelij-
ke rijbanen komen. Er is al een start gemaakt met de sloop van ne-
gen windmolens in de Eemshaven. Foto: Mariska Burema /
www.eemshavenonline.nl.
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Nederlanders: Moeilijk om
land aardgasvrij te maken
NOORD-GRONINGEN - De
meeste Nederlanders denken
dat het moeilijk zal zijn om een
geheel aardgasvrij Nederland
te realiseren. Dat blijkt uit re-
cent onderzoek uitgevoerd door
Kantar in opdracht van NOGE-
PA, de Nederlandse associatie
van olie- en gasproducenten. 

Nederlanders zien, blijkens de uit-
komsten van het onderzoek, een
rol voor aardgas weggelegd in de
transitie naar een duurzame ener-
gievoorziening. De houding over
aardgaswinning in Nederlandse
kleine velden blijkt meer positief
(33 procent) dan negatief (17 pro-
cent). De voornaamste reden om

positief tegenover aardgaswinning
in Nederlandse kleine velden te
staan, is om niet afhankelijk te zijn
van aardgas uit het buitenland (81
procent).
Men geeft duidelijk aan dat de
energietransitie een geleidelijk
proces is waar duurzame energie-
bronnen nog niet altijd volstaan.
Nederlanders zijn van mening dat
de energietransitie om lastige keu-
zes vraagt (63 procent) en begrij-
pen dat aardgas kan dienen als
vangnet bij te weinig energie uit
duurzame energiebronnen (60 pro-
cent). De meeste Nederlanders (57
procent) denken dat het moeilijk
zal zijn om een geheel aardgasvrij
Nederland te realiseren. Tweeder-
de van de Nederlanders is positief
over het hergebruik van bestaande
aardgasleidingen en -infrastruc-
tuur voor de inzet van nieuwe,
duurzame gassen zoals waterstof.
Arendo Schreurs, algemeen direc-
teur van NOGEPA, is blij dat de
rol van Nederlands aardgas in de
energietransitie erkend wordt:
,,Aardgas dat in Nederland gewon-
nen wordt, heeft maar liefst 30 pro-
cent minder CO2-uitstoot dan
geïmporteerd aardgas. En de win-
ning ervan levert geld en banen op
(zowel in de industrie als bij toele-
veranciers), in plaats van dat het
geld kost. Nederlanders die posi-
tief zijn over aardgaswinning uit
eigen bronnen kijken vooral naar
gaswinning op zee. De mensen die
negatief zijn over kleine gasvelden
op land blijken vooral zorgen te
hebben over de kans op bevingen.
Gezien de geschiedenis van Gro-
ningen snap ik die zorgen; het is
belangrijk dat daar een oplossing
voor gekomen is.” Hij voegt daar-
aan toe dat de gaswinning uit klei-
ne velden qua risico niet te verge-
lijken is met het Groningenveld.
,,De schaal van de kleine velden is
zo veel kleiner. Uiteraard staan we
er als sector voor dat we alleen gas
uit kleine velden willen winnen
wanneer dit veilig en verantwoord
kan.”

’Waddenkinderen’ genieten
van vakantieprogramma 
LEENS - Kinderen die deelne-
men aan het Voorschoolse Edu-
catie-programma van Kinderop-
vang Waddenkind, actief in de
voormalige gemeente De Mar-
ne, hebben in de herfstvakantie
twee extra dagen naar de peu-
terspeelzaal mogen komen. De
pedagogisch medewerkers be-
dachten een leuk programma
rond het thema Herfst.

De eerste dag zijn de kinderen er
lekker op uitgegaan om kastanjes
te zoeken. Op fietsjes vertrok het
groepje naar Borg Verhildersum in
Leens. Daar waren wel heel veel
bladeren en kastanjes om te verza-
melen.  Om even uit te rusten, was
er een picknick met fruit en drin-
ken. Geheel onverwacht mochten
de kinderen daarna een rondje
mee in het wagentje van het land-
goed. Eenmaal terug op de peuter-
speelzaal werd er heerlijk ge-
speeld en voorgelezen.  De dag
werd afgesloten met bolletjes

knakworst.
Op de tweede dag zaten de kinde-
ren nog vol met verhalen van de
dag ervoor. Aan de hand daarvan
gingen ze een eigen bos maken,
met gras, een grote paddenstoel en
een zelfgemaakte boom van echte
boomschors. De kinderen moesten
bedenken welke dieren er in het
bos wonen en al snel werden de
vos, de egel en de uil in het peuter-
bos gezet. Ook de slang, de bij en
de spin kregen een plekje op de
boomstam. 
Altijd spannend zijn de voelbak-
ken. Deze keer waren de bakken
gevuld met eikeltjes, kastanjes en
bladeren. Na het creëren van hun
eigen bos, was het tijd om een
pompoen uit te hollen. Dat was een
gezellige bezigheid die best wat
handigheid vereiste maar het luk-
te. Prachtige pompoen-gezichtjes
waren het resultaat. Uiteraard
mochten de kinderen de creaties
mee naar huis nemen. De dag
werd afgesloten met pannenkoe-
ken en een goed verhaal. Weg van Noord- naar 

Zuidwolde onderzocht
NOORDWOLDE - De Vereniging Plaatselijk Belang
Noordwolde (PBN) heeft vrijdag het eindrapport ontvan-
gen van het onderzoek naar de Noordwolderweg. Deze
weg is al eeuwenlang de verbinding tussen beide dorpen.
PBN wilde een gedegen analyse laten uitvoeren naar de
veiligheid en mogelijke verbeteringen.
De onderzoekers hebben met be-
trokken inwoners gesprekken ge-
voerd en alle aspecten van deze
verbinding met deze klankbord-
groep grondig doorgesproken. Zo
is een rapport tot stand gekomen
dat concrete projecten benoemt
die PBN op zeker moment onder
de aandacht van de gemeente Het
Hogeland wil brengen. 

In het onderzoek wordt de geschie-
denis van de weg besproken die
geleid heeft tot een verbinding
waar heden ten dage voetballers
van vv Noordwolde langsfietsen,
waar klanten en cliënten van het
dierenasiel en ’s Heeren Loo Op-
maat hun bestemming hebben en
waar meer en meer bezoekers ge-
nieten van het uitloopgebied tus-
sen beide dorpen, dat ‘het Groene
Ommetje’ is gedoopt. 
Zo wordt de verlichting van de weg

besproken (deze moet niet concur-
reren met de fietssnelweg langs de
provinciale weg), wordt voor het
gedeelte van Noordwolde naar het
voetbalveld slimme LED-verlich-
ting geadviseerd (die licht op als er
beweging is) en wordt een Kunst
Kwartiertje geopperd voor de re-
creatieve wandelaar. Dat ommetje
loopt onder andere langs de boes-
koolboer in Zuidwolde, kunstwerk
7x7, de bomenbank en het Klein-
ste Museum in Noordwolde loopt.
Het onderzoek is tot stand geko-
men met financiële hulp van Loket
Leefbaarheid, in nauwe samenwer-
king met de gemeente en in goed
overleg met alle betrokkenen.
Vanwege de coronapandemie
heeft het project enige vertraging
opgelopen en vanzelfsprekend een
bijzondere uitvoering gekregen.
Zo is de overhandiging van het
rapport door bureau Winkelmann

& Wijnstra Spatial Planning and
Design buiten de zichtbare publici-
teit gebleven, maar is dit op ver-
antwoorde wijze in huiselijke

kring gebeurd. 
De verbinding blijft, zo stelt PBN,
een beleving die nog lang tot de
verbeelding zal blijven spreken. 

Een drone-foto van het onderzoeksgebied tussen Noord- en Zuidwolde. 

De overhandiging van het eindrapport door de onderzoekers
Finn Winkelmann en Joram Wijnstra aan PBN in de persoon van
Peter van de Wal. 

Na het bezoek aan Verhildersum maakten de kinderen hun eigen
bos. 

Bananenoogst in Loppersum
LOPPERSUM - Diverse soorten fruit blijken, zoals eens eerder gemeld, in Loppersum goed te gedijen.
Na de bekende Lopster aallbessen zijn er in beperkte mate nu ook Lopster bananen.De bananen zijn
de afgelopen maanden flink gegroeid en inmiddels in de afrijpfase aanbeland. ‘Bananenkweker’ Bert
Huizenga is er maar wat trots op. ,,Ik heb reeds één geproefd. De smaak is geweldig. Ik heb nog nooit
zo’n lekkere banaan gehad.” De Lopster oogst niet alleen bananen, ook lof. Ook anderen kunnen zijn
kwekerskunst waarderen. ,,Ik heb dan ook al veel positieve reacties op mijn bananenplant gehad”,
zegt hij dan ook.

Brandje bij HHC Warffum
WARFFUM - Op het sportveld van Het Hogeland College in Warffum heeft in de nacht van zaterdag
op zondag een kleine brand gewoed. Buurtbewoners werden wakker geschud door een harde knal. Een
aantal bewoners nam polshoogte bij de middelbare school en trof daar een brand aan. De brandweer
van Baflo werd met spoed opgeroepen. Er was onder meer een matras in brand gestoken. De politie
heeft in de omgeving naar de aanstichter(s) gezocht, maar er werd niemand aangetroffen die mogelijk
betrokken is geweest bij de brandstichting. Foto: Ingmar Vos. 

Het is in de Eemshaven een komen en gaan van onderdelen voor een Engels windpark. Foto: Maris-
ka Burema / www.eemshavenonline.nl

Drukte in Eemshaven voor
bouw van Engels windpark
EEMSHAVEN - Het is in de
Eemshaven momenteel een ko-
men en gaan van onderdelen
voor het nieuw te bouwen
windpark Hornsea 2. Het wind-
park wordt gebouwd in de En-
gelse wateren, op 89 kilometer
uit de kust van Yorkshire. 

De bouw van het eerste deel van
het windpark, de fundaties, wordt
volledig vanuit de Eemshaven ge-
daan.
Hornsea 2 is eigendom van de

Deense windmolenbouwer Orsted
en zal bestaan uit maar liefst 165
Siemens 8 megawatt-windturbines.
Voor de op- en overslag van de fun-
datie onderdelen is gekozen voor
de Eemshaven. Het project vindt
plaats vanaf de Buss Terminal,
waar momenteel al een grote hoe-
veelheid onderdelen liggen.
Op dit moment zijn er twee manier
van aanvoer van de fundaties. De
transition pieces worden middels
een ponton aangevoerd vanuit En-
geland en de monopiles vanuit De-
nemarken. De afvoer van de fun-

daties is voor het jack-up kraan-
schip Innovation, die per trip drie
monopiles en drie transition pieces
meeneemt.

Zondagmiddag kwam weer een
ponton met onderdelen aan in de
Eemshaven. De sleepboot En
Avant 1 heeft het ponton Sarah-S
vanuit het Engelse Middlesbrough
naar de Eemshaven gesleept. Met
behulp van de sleepboot Water-
stroom werd het ponton, van 91,44
meter lang en 27,44 meter breed,
afgemeerd in de Julianahaven.

Meer waardering voor
boeren en tuinders
NOORD-GRONINGEN - De
waardering voor boeren en
tuinders is voor het eerst sinds
jaren omhoog gegaan, blijkt uit
de Agrifoodmonitor. De moni-
tor wordt elke twee jaar uitge-
voerd door Wageningen Econo-
mic Research en laat zien wat
mensen van sectoren vinden. 

Daarnaast biedt de monitor ver-
schillende manieren om de waar-

dering te verhogen, bijvoorbeeld
door de fysieke en sociale afstand
tot een sector kleiner te maken.
Wim Bens, waarnemend voorzitter
LTO Nederland: ,,Het is goed dat
de waardering voor de sector om-
hoog is gegaan. We proberen daar
als organisatie een bijdrage aan te
leveren, ook met bijvoorbeeld de
uitdeel- en donatieacties tijdens de
Dutch Food Week en de Agrarische
Troonrede. Maar we zijn vooral
trots op de ondernemers aan wie
we dit te danken hebben omdat ze
zich elke dag inzetten om gezond
en goed voedsel te produceren.
Juist in tijden als deze, waarin ook
de agrarische sector hard geraakt
wordt, kan waardering voor je har-
de werk voor een steuntje in de
rug zorgen.”
Uit de monitor blijkt dat de econo-
mische bijdrage van de agri- en
foodsector en het vertrouwen in
voedselveiligheid belangrijker ge-
worden zijn voor de waardering
van die sector. Actuele gebeurte-
nissen hebben daarbij een rol ge-
speeld. Zo is bijvoorbeeld corona
van invloed geweest op hoe men-
sen eten. Respondenten zijn gezon-
der gaan eten, zijn geïnteresseerd
geraakt in waar het eten vandaan
komt en hoe het geproduceerd
wordt. Daarnaast zijn mensen door
het coronavirus Nederlandse pro-
ducten meer gaan waarderen.
Smaak, betaalbaarheid en gezond
zijn de belangrijkste waarden bij
het voedsel dat elke dag wordt ge-
geten. Deze waarden worden be-
langrijker gevonden dan de jaren
hiervoor. Ook veiligheid en een
goed gevoel zijn belangrijker dan
voorgaande jaren. Daarnaast vin-
den ondervraagden het in de moni-
tor nadrukkelijk belangrijker dan
in 2018 dat voedsel uit de regio
komt.
Duurzaamheid wordt als even be-
langrijke waarde gezien als in eer-
dere versies van de monitor. Vrij-
wel alle sectoren worden wel als
duurzaam gezien, waarbij akker-
bouw en tuinbouw het duurzaamst
scoren. Ook hebben mensen aan-
gegeven bereid te zijn meer te be-
talen voor duurzaam voedsel.
Daarbij gaat het voornamelijk om
producten uit de zuivel en akker-
bouw.
Uit het onderzoek blijkt dat waar-
dering voor een sector te vergroten
is door de fysieke en sociale af-
stand tot een sector kleiner te ma-
ken. Mensen die in de buurt wo-
nen van een boer, hebben meer
waardering voor de agri- en foods-
ector. De kloof tussen de Nederlan-
der en de voedselproductie wordt
steeds groter, wordt geconclu-
deerd. Moestuinen aanleggen,
boerderijen bezoeken en voedsel
bij de boer of tuinder halen, zou-
den kunnen helpen om de waarde-
ring van de productie te verhogen.

Kort regionaal
NOORD-GRONINGEN - Het alge-
meen bestuur van Noorderzijlvest
zal woensdag weer een water-
schapsvergadering houden in het
waterschapsgebouw aan de Stedu-
mermaar in Groningen (aanvang
19.30 uur)
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Expositie met werk van Alkema
en koeien uit Feerwerd
HUIZINGE - Werk van Josefien
Alkema uit Huizinge is van 1
november tot en met 28 fe bru-
ari te zien in het MOW Muse-
um Westerwolde in Bellingwol-
de. Het museum maakt gelijk-
tijdig ook ruimte vrij voor koei-
en uit Feerwerd.  

Alkema maakt deel uit van
6kmperuur10mdiep.  Dit kunste-
naarscollectief verdiepte zich een
jaar lang in de betekenis van spo-
ren. Alle uit deze zoektocht voort-
komende werken komen samen in
de expositie Sporen, die te zien is in
Bellingwolde. Het collectief viert
met de groepsexpositie tegelijker-
tijd zijn tienjarig bestaan.
Het onderwerp sporen biedt ruim-
te voor talloze invalshoeken. In de
natuur, de samenleving, anderen
en bij jezelf: overal zijn sporen te
vinden. Toch is een spoor is niet al-
leen iets dat men achterlaat, maar

ook een weg ergens naartoe. Als
in: volg het spoor. Een spoor kan
door de ruimte lopen, maar ook
door de tijd. Een spoor is soms fy-
siek en soms alleen mentaal, bij-
voorbeeld als een herinnering. Een
spoor kan nauwelijks waarneem-
baar zijn en soms bijna niet te
overzien. Wat voor spoor trekken
mensen bijvoorbeeld over de aar-
de?
Elke kunstenaar verkende op ei-
gen manier het onderwerp. In de
expositie is onder andere grafisch
en fotografisch werk te zien. Ver-
der is er ruimte voor installaties en
kunst in mixed media-technieken.
Terugkerende thema’s zijn de ma-
nier waarop de natuur zichzelf en
mensen vormt, het onherroepelijk
verglijden van tijd en de werking
van het geheugen. Sommige kun-
stenaars richten hun blik naar bin-
nen, voor een deel misschien een
gevolg van werken tijdens een
pandemie en lockdown. Andere

kunstenaars gingen aan de slag
met sporen op het menselijk li-
chaam.

Grazende koeien
Gelijktijdig en naadloos aanslui-
tend is in het museum de expositie
GraasChoreografieën te zien. Het
gaat om een presentatie van 50 te-
keningen en teksten, waarmee het
duo PolakVanBekkum de ver-
plaatsingen van grazende koeien
vastlegde. PolakVanBekkum be-
staat uit Esther Polak (Amster-
dam) en Ivar van Bekkum (Rotter-
dam).  Deze expositie neemt de be-
zoeker mee op een reis door twee
landschappen: het vlakke Groning-
se land nabij Feerwerd en het
bergachtige Zwitserse Engadin-ge-
bied. Het duo PolakVanBekkum
tekende op beide locaties in de zo-
mer van 2019 en plein air. De fasci-
natie van het duo voor routes en
mobiliteitspatronen richtte zich
deze keer op graaspatronen van
koeien. Wat voor ruimte en land-
schap produceren koeien met hun
graasbewegingen? 
Waar de kunstenaars in het verle-
den vaak GPS gebruikten om be-
wegingspatronen vast te leggen,
werkten zij dit keer analoog: met
aquarelpotlood op papier, met een
zelf ontwikkelde veldezel en werk-
methodiek. Zo werkten zij als een
soort menselijke GPS, vanuit vo-
gelperspectief, terwijl zij geduldig
en zorgvuldig de bewegingen van
het grazende vee vastlegden. Op
de achterkant van elke tekening
schreven de kunstenaars de om-
standigheden, ervaringen en hun
eigen ingevingen van elke expedi-
tie. Elke tekening kent zo een ei-
gen verhaal. 
Vanwege de beperkingen die gel-
den in deze coronatijd zal geen of-
ficiële opening plaatsvinden. In
plaats daarvan ontvangen de eer-
ste bezoekers - zolang de voorraad
strekt - een ‘weggevertje’, gemaakt
door exposerende kunstenaars.

Esther Polak en Ivar van Bekkum stapten op de fiets op zoek naar grazende koeien in het Groninger
landschap. In de buurt van Feerwerd vonden ze deze kudde. 

Optreden 
Rocking Good
Folk verplaatst
WINSUM - Het concert dat de
Rocking Good Folkclub voor ko-
mende zondag had gepland in
De Hoogte in Winsum gaat niet
door. Er zou worden opgetreden
door Boxin’ The Vox. In overleg
met de band is het concert ver-
plaatst naar 31 januari. De re-
den van de verplaatsing is uiter-
aard de aanscherping van de co-
ronaregels. Het concert dat Roc-
king Good Folkclub zondag 29
november organiseert in De
Hoogte blijft vooralsnog staan.
Dan brengt Dancing Voices Kel-
tische folk. 

Onderzoek naar predatie bij weidevogels
NOORD-GRONINGEN - Vossen
die eieren uit een nest roven, of
een reiger die er met een jong
kuiken vandoor gaat. Voor wei-
devogels hoort de dreiging van
roofdieren bij het leven. Alleen
lijkt het er op dat de predatie
onder weidevogels al tientallen
jaren toeneemt. Draagt dat bij
aan de sterke achteruitgang
van weidevogels in Nederland?
Onderzoekers van Sovon Vogel-
onderzoek Nederland zetten de
feiten op een rijtje.

Door agrarisch natuurbeheer in
combinatie met natuurreservaten
wordt al decennialang geprobeerd
het leefgebied van weidevogels te
verbeteren, bijvoorbeeld door aan-
gepast maaibeheer of de aanleg
van plas-dras-gebieden. Het succes
van deze maatregelen is beperkt,
stellen de onderzoekers vast. De
aantallen van weidevogels als kie-
vit, grutto en wulp gaan al jaren
achteruit. De toegenomen predatie
onder weidevogels zou hier aan bij
kunnen dragen. 
Om een feitelijk beeld te schetsen
van het predatieprobleem heeft
Sovon met ondersteuning van het
ministerie van Landbouw, Natuur

en Voedselkwaliteit en Vogelbe-
scherming Nederland onderzoek
gedaan. De onderzoekers richtten
zich specifiek op vijf weidevogels:
scholekster, kievit, grutto, wulp en
tureluur. De belangrijkste predato-
ren van de legsels van weidevogels
zijn de hermelijn, steenmarter en
vos. Roofvogels roven relatief wei-
nig eieren uit legsels, maar bruine
kiekendief, zilvermeeuw, buizerd
en raaf worden wel als bedreigend
door de weidevogels ervaren.
Waarschijnlijk niet zo zeer vanwe-
ge eierroof, maar meer vanwege
de roof van kuikens.
Onderzoekers stelden vast dat de
predatie in de loop der jaren is toe-
genomen. Alle vijf soorten die de
onderzoekers tussen 2004 en 2018
hebben gevolgd, verloren gemid-
deld eenderde van de legsels aan
predatie. Ten opzichte van twintig
jaar geleden zijn vooral in Fries-
land en Groningen de predatiever-
liezen toegenomen.
Verschillen in predatie tussen ge-
bieden in Nederland zijn groot. De
onderzoekers wilden weten hoe
dat komt en keken onder andere
naar hoe intensief het land ge-
bruikt wordt. In het algemeen is de
kans op het voorkomen van preda-
toren kleiner als de omgeving
meer open is, verder verwijderd is

van de bebouwde kom en minder
intensief benut wordt. Hoog grond-
water en meer wegen hebben juist
een tegenovergesteld effect.
,,Maar per type landschap kunnen
deze effecten zeer verschillend
zijn. Het is dan ook niet voor Ne-
derland als geheel te zeggen welk
landschapsbeheer de aantallen
predatoren kan beperken. Daar-
voor is maatwerk op gebiedsni-
veau nodig”, aldus de onderzoe-
kers. 
Op sommige plaatsen in Neder-
land worden predatoren gevangen,
of geschoten in de hoop dat hier-
mee minder weidevogels gegrepen
worden. Het effect van vossenaf-
schot lijkt, zo zeggen de onderzoe-
kers, echter beperkt te zijn. ,,Een
alternatief om legsels te bescher-
men is het afrasteren van gebie-
den. In broedgebieden waar een
hek met schrikdraad omheen
stond, ging slechts zeven procent
van de legsels verloren door preda-
tie, terwijl dit in controlegebieden
78 procent was:, aldus de onderzoe-
kers. 
De resultaten van dit onderzoek
geven belangrijke inzichten om
weidevogels te beschermen tegen
een te hoge predatiedruk. Voor de
inrichting van weidevogelgebie-
den is het vooral belangrijk dat ze

van voldoende omvang zijn. Een
omvang van 250 hectare is een ab-
soluut minimum, maar een gebied
dat tien keer zo groot is zou in de
praktijk het minimum moeten zijn
volgens de onderzoekers.
Om het predatierisico binnen het
kerngebied te beperken, kan dit
gebied het beste worden uitgeras-
terd. Dat valt bij een omvang van
minimaal 250 hectare niet mee.
Toch is het belangrijk om een zo
groot mogelijk gebied te omraste-
ren. Dat voorkomt een sterke con-
centratie van broedvogels, wat
juist een grote aantrekkingskracht
op predatoren zou hebben. Om dit
gebied heen zou bovendien een
bufferzone van een kilometer
breed moeten liggen, waarin het
beheer dusdanig is dat het minder
aantrekkelijk is voor predatoren.
Hierbij kan gedacht worden aan
een open landschap waar weinig
muizen huizen. Die vormen im-
mers het stapelvoedsel voor veel
predatoren.
Het broedgebied zelf moet vol-
doende variatie bieden voor de
weidevogels. Een afwisseling van
hoge en lage, open en gesloten ve-
getatie, bestaande uit een mengsel
van grassen en kruiden, waardoor
de vogels voldoende mogelijkheid
hebben zich te verschuilen en
voedsel te vinden voor de jongen.
Pas als aan die voorwaarden is vol-
daan, kan aanvullend beheer van
predatoren een toegevoegde waar-
de hebben. 

De onderzoekers richtten zich specifiek op vijf weidevogels: scholekster, kievit, grutto, 

Afname van
WW-uitkeringen
GRONINGEN - Het aantal WW-uit-
keringen in Groningen is in sep-
tember verder afgenomen. Na een
forse toename vlak na de corona-
uitbraak, daalt de WW nu al enige
maanden achtereen. Steunmaatre-
gelen van de overheid beperken
de instroom in de WW. Daarnaast
verlaten veel jongeren al na enke-
le maanden de WW, omdat zij
werk vinden of hun kortdurende
WW-uitkering afloopt.
Eind september telde Groningen
9.143 WW-uitkeringen. Dat is 3
procent van de Groningse beroeps-
bevolking. Het aantal WW-uitke-
ringen in Groningen nam in sep-
tember af met 501 uitkeringen (-
5,2 procent) ten opzichte van vori-
ge maand. De WW daalt nu voor
de vierde maand op rij, na een kor-
te, heftige toename in de maanden
maart en april. 

In de eerste maanden na de coro-
na-uitbraak ontvingen vooral jon-
geren met een uitzendcontract, op-
roepcontract of tijdelijk contract
een nieuwe WW-uitkering. Zij
kwamen veelal uit sectoren als ho-
reca en detailhandel. Veel van hen
maken maar enkele maanden ge-
bruik van een WW-uitkering, om-
dat zij door hun korte arbeidsver-
leden kortdurend recht hebben op
een uitkering en vaak snel weer
werk vinden. De afgelopen maan-
den vonden jongeren seizoenswerk
in sectoren als horeca, landbouw
en bouw. De daling van de WW
doet zich dan ook vooral voor on-
der jongeren die als uitzendkracht
hebben gewerkt in sectoren als
bouw, horeca en industrie. Vooral
kelners en barpersoneel, schilders,
schoonmakers en verkopers verlie-
ten de afgelopen maanden de WW. 

Vergeleken met een jaar geleden
telt Groningen meer WW-uitkerin-
gen. Dit komt door de stijging van
de WW in de eerste maanden na
de corona-uitbraak. Eind septem-
ber 2020 telde Groningen 1.056
meer WW-uitkeringen (+13,1 pro-
cent) dan in september 2019.
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� Met een kartonnen VR-bril is de EBG-film het beste te kijken. 

EBG-film MOOI nu 
voor iedereen te zien
NOORD-GRONINGEN - Economic Board
Groningen heeft nu iedereen in staat ge-
steld om de virtual reality-film MOOI te be-
kijken. 

Geïnteresseerden konden op diverse locaties in
Noord- en Midden-Groningen een gratis karton-
nen VR-bril ophalen om de film thuis te bele-
ven. In verband met de aangescherpte corona-
maatregelen heeft EBG deze tour aangepast.
Komende maand is men niet aanwezig op mark-
ten en een aantal bijeenkomsten is afgezegd.
Geïnteresseerden kunnen nu gratis een VR-bril
ophalen bij een locatie in hun buurt, zolang de
voorraad strekt. Hiermee kan de film met een
smartphone op elke gewenste plek bekeken

worden. De locaties zijn te vinden op de website
www.ebgn.nl/mooi en worden nog verder aange-
vuld. Op deze website is de film ook te bekijken
zonder VR-bril. Doordat de film in 360 graden is
gefilmd, is het mogelijk om met de smartphone
of met de cursor ‘om je heen te kijken’. 

MOOI toont de industrie, de windparken, karak-
teristieke dorpen en het prachtige landschap.
De film brengt bedrijven en ondernemers in
beeld die werken aan duurzame en innovatieve
oplossingen. De film laat ook zien hoe de jonge
generatie Groningers al vroeg kennis maakt met
ondernemerschap, techniek en digitale gelet-
terdheid. De stimulerende rol van EBG in het
aardbevingsgebied is als rode draad verwerkt in
de bijna tien minuten durende film. 

Mensenwerk:
Vrolijk straten
op met lichtjes
NOORD-GRONINGEN - Een lichtje
in donkere tijden. Dat hoopt Men-
senwerk Hogeland te bereiken.
Men roept daarom iedereen op om
vanaf 1 november tuinen, balkons
en vensterbanken te versieren met
(kerst)lichtjes om de straten ‘een
beetje op te vrolijken in deze extra
donkere maanden’. Deelnemers
worden opgeroepen foto’s van het
resultaat op social media te delen
onder de hashtag tocheenbeetje-
feest. 
Mensenwerk Hogeland is een stich-
ting die zich sterk maakt voor het
welzijn van alle inwoners van de
gemeente Het Hogeland. 



FAMILIE-
BERICHTEN

DeOmmelanderCourant /
De Ommelander ver-
schijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donder-
dag in geheel Noord-Gro-
ningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een ge-
boorte, 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
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