
Veendammers denken mee 
over toekomst buurt Noordwest

VEENDAM - Dat het project
Snel Internet Groningen van de
provincie Groningen, Economic
Board Groningen en Nationaal
Coördinator komende maand
van start gaat in onder andere
de gemeenten Veendam en Pe-
kela, leidt tot verbazing bij
Stichting Kabelnet Veendam.
,,Wij hebben Veendam en Peke-
la al voorzien van een super-
snelle glasvezelverbinding”,
zegt Freddy van Egmond van
de SKV. 

De provincie Groningen heeft in
het project Snel Internet Gronin-
gen 30 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor de aanleg van snel in-
ternet op het platteland. De Econo-
mic Board Groningen en Nationaal
Coördinator Groningen dragen elk
5 miljoen euro bij. Van het totaal-
bedrag is 10 miljoen euro speciaal

bestemd voor het aardbevingsge-
bied, dat als eerste aan de beurt
was. Nu richt het project zijn vizier
op Zuidoost-Groningen en onder
andere op de gemeenten Veendam
en Pekela. En dat is, zo laat de
SKV weten, compleet overbodig. 
Om mee te kunnen doen aan het
project en een gratis aansluiting te
krijgen op het snelle internet
(waarvoor vervolgens wel een
abonnement moet worden afgeslo-
ten bij een specifieke partij), moe-
ten Veendammers en Pekelders
namelijk woonachtig zijn op een
zogenaamd wit adres. Witte adres-
sen zijn door de provincie Gronin-
gen vastgesteld na overleg met de
marktpartijen. Als er geen plan-
nen zijn om de snelheid op een
adres binnen drie jaar te verhogen
en de voorziening is op dit moment
onvoldoende om een bepaalde
snelheid te halen, dan is een adres
‘wit’. Als vervolgens minstens 50
procent van de witte adressen aan-
geeft mee te willen doen, gaat de
aanleg van snel internet van start.
Volgende maand gaat het project
Snel Internet Groningen in onder
andere Veendam en Pekela star-
ten met de zogenaamde vraagbun-
deling. Dan wordt dus gekeken
hoe groot de animo onder de witte
adressen is om mee te doen. 
,,Witte adressen zijn er bijna niet
meer in Veendam en Pekela”, zegt
Van Egmond. De SKV heeft enige
tijd geleden in Veendam glasvezel
aangelegd. ,,Ook in de onrendabe-
le buitengebieden. Op dit moment
zit het buitengebied van Pekela in
de afrondende fase.” Door de
werkzaamheden van de SKV kan
iedere Pekelder en Veendammer
al beschikken over supersnel inter-
net. ,,En dat zonder een subsidie
van de overheid”, merkt Van Eg-
mond fijntjes op. Mensen die aan-
gesloten willen worden op dit su-
persnelle internet, hoeven alleen
maar een abonnement af te sluiten
bij de SKV.  De uitrol van het pro-
ject Snel Internet Groningen in
Veendam en Pekela is daarmee
dus volstrekt overbodig geworden.
Sterker nog, een van de spelregels
van de provincie was dat het pro-
ject niet van start mocht gaan in
gebieden waar een marktpartij al
plannen had om snel internet mo-
gelijk te maken. ,,Zo’n vijf jaar ge-
leden is de vraag bij KPN en Ziggo
neergelegd of zij plannen hadden
voor de aanleg van snel internet in
Veendam en Pekela. Die plannen
lagen er bij hen niet. Op basis van
die gegevens is de provincie ver-

der gegaan met het project. Maar
de wereld staat ondertussen niet
stil. Wij als SKV hebben wel plan-
nen ontwikkeld en zijn overgegaan
tot de aanleg van snel internet in
beide gemeenten”, legt Van Eg-
mond uit. 

VEENDAM - Wat is er nodig
om nu en in de toekomst fijn te
kunnen wonen in de buurt
Veendam Noordwest? Om hier
achter te komen, wordt aan be-
woners gevraagd een vragen-
lijst in te vullen over het wonen
in Noordwest. 

De gemeente Veendam, woning-
corporatie Acantus, de Commissie
Huurzaken en welzijnsorganisatie
Compaen gebruiken de bewoners-

wensen, die uit de vragenlijst naar
voren komen, voor het maken van
een toekomstplan. Op die manier
gaan ze, samen met de bewoners
gericht aan de slag in Veendam
Noordwest.

Noordwest op z’n best!
De partijen gaan aan de slag in
Noordwest, zodat de bewoners nu
en in de toekomst er met veel ple-
zier en comfort kunnen blijven wo-
nen. Onder het motto: Noordwest
op z’n best! Het uiteindelijke resul-

Linda Stol, manager Wonen van  woningbouwvereniging Acantus, en wethouder Ans Grimbergen
van de gemeente Veendam zijn aanwezig bij de start van de vragenronde  onder bewoners van de wijk
Noordwest. Foto: Bert Woltjes. 

MEEDEN - Op sportpark De Bouwte in Meeden
is zaterdag een volleybaltoernooi gehouden, als
onderdeel van de plaatselijke feest week. Het toer-
nooi stond open voor vriendenteams. Teams
dienden uit minimaal zes personen te bestaan en
in het veld moesten minimaal twee dames
staan. Om er voor te zorgen dat elk team een
binding met Meeden had, moest elke ploeg be-

staan uit minstens twee inwoners van het dorp.
Het toernooi trok uiteindelijk acht teams, die er
een gezellige volleybalstrijd van maakten. Hoe-
wel plezier de boventoon voerde, werd er ook ge-
streden om de toernooizege. Die eer ging uitein-
delijk naar Team Zonder Naam, dat in de finale
afrekende met Buurman en Buurman. Foto:
Bert Woltjes. 

Vriendenteams volleyballen
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taat na de uitvoering van het toe-
komstplan is een buurt waar men
zich thuis voelt, waar men reke-
ning houdt met elkaar en waar
men voor elkaar en de buurt zorgt.
Zodat het er met elkaar ook fijn
wonen blijft.
Wat er precies in de buurt nodig is,
wordt samen met de bewoners in
kaart gebracht. Dit moet onder
meer blijken uit het onderzoek on-
der de bewoners. De verwachting
is dat het toekomstplan voor de zo-
mer 2021 klaar is. 

Jaren vijftig
Veendam Noordwest is een buurt
waarbij de meeste huizen in de ja-
ren vijftig zijn gebouwd. Er zijn
325 huizen die worden verhuurd
door Acantus, 177 huizen zijn van
particuliere eigenaren. Relatief
veel huizen zijn portiekwoningen.
Het toekomstplan voor Veendam
Noordwest is onderdeel van de Re-
giodeal Oost-Groningen. Binnen de
Regiodeal wordt in iedere gemeen-
te één gebiedsgerichte aanpak op-
gezet, in de gemeente Veendam is
dat Noordwest op z’n best. Met de
gebiedsgerichte aanpak is er aan-
dacht voor zowel de woningen en
het openbaar gebied als ook socia-
le opgaves zoals het vinden van
werk, opleiding, hulp bij opvoe-
ding en gezondheid. 

De Koerier
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‘Veendam en Pekela hebben al supersnel internet’

Verbazing bij SKV over
uitrol snel internet

Golf van inbraken in
Veendam houdt aan
VEENDAM - De golf van in-
braken in Veendam houdt aan.
In de nacht van zaterdag op
zondag was het raak bij tank-
station Argos aan de Lloyds-
weg.
Toen het alarm afging, werd behal-
ve de politie ook de brandweer ge-
waarschuwd. De agenten die als
eerste ter plaatse waren, zagen dat
de kiosk van het station vol rook
stond. Bij nader onderzoek bleek
ook de toegangsdeur geforceerd.
Daardoor is het inbraakalarm afge-
gaan en werd tegelijk een rookge-
nerator geactiveerd. Dit apparaat
blaast de ruimte binnen enkele se-
conden vol met rook. Inbrekers
zien hierdoor niets meer.

De brandweer heeft de winkel-
ruimte verkend en geconstateerd
dat van vuur geen sprake was. De
spuitgasten konden kort daarna te-
rugkeren naar de kazerne. De poli-
tie heeft sporenonderzoek gedaan
en enkele getuigen gehoord. Of er
iets is weggenomen, is onduidelijk.
De kans is aanwezig dat er passan-
ten zijn geweest die gezien hebben
dat één of meerdere personen zich
verdacht bij het tankstation heb-
ben opgehouden.  De politie komt
graag in contact met hen via 0900
8844 of anoniem via 0800 7000. 

Het tankstation was in de nacht
van 5 op 6 augustus ook al het
doelwit van inbrekers. Eind vorige
week werd er ook al ingebroken
bij Snackpoint aan het Veenlust-
plein. De zaak werd overhoop ge-
haald, maar volgens de eigenaar is
niets buit gemaakt. Verder werd
er in een week tijd twee keer inge-
broken in de kiosk bij het bussta-
tion, in winkelcentrum Autorama

en ook zijn meerdere particulieren
gedupeerd door inbraak of een po-
ging daartoe. De politie waar-
schuwt dan ook om alert te zijn op
verdachte situaties.

De politie bezig met het sporenonderzoek (foto Dennie Gaasen-
dam). 

Aierlegger Award
voor Ria en Be Kor 
MEEDEN - De Aierlegger
Award voor een vereniging,
club of persoon die van belang
is geweest voor de Meedener
gemeenschap of een prestatie
van formaat heeft neergezet, is
ditmaal uitgereikt aan het echt-
paar Ria en Be Kor.

De uitreiking van de Aierlegger
Award is een vast onderdeel van
de feestweek in Meeden gewor-
den. Vorig jaar ging de prijs naar
Richard Kor en Janet Drent. Ook
de winnaar van deze editie is een
duo: Ria en Be Kor. De ene helft
van het duo is betrokken geweest
bij vele verenigingen  en organisa-

ties als de Dorpsraadcoöperatie,
Stichting Organisatieteam de Mee-
den, vrouwenverenigingen, de in-
tocht van Sinterklaas en plaatselij-
ke voetbalclub. De andere helft
was nooit te beroerd om een hand-
je te helpen waar maar hulp nodig
was. Zoals bij een toneelvereni-
ging, biljartclub, voetbalvereni-
ging en stichting Metmans, maar
ook bij privé personen. Waar hulp
nodig was, was hij aanwezig. En al-
tijd steunde de een de ander waar
dit maar nodig was.
De Aierlegger Award was een blijk
van waardering voor het vele werk
dat Ria en Be Kor volledig vrijwil-
lig voor de Meedener gemeen-
schap hebben verricht.

Ria Kor neemt de prijs in ontvangst uit handen van Stichting
Metmans-voorzitter Roel Snitjer. Foto: Bert Woltjes. 

Snoeiwerk aan bomen Pekela
OUDE PEKELA - In Boven,
Nieuwe en Oude Pekela wor-
den de komende periode bo-
men gesnoeid. Het is een ver-

volg op de werkzaamheden die
de gemeente in maart is begon-
nen. 

Het vervolg op het onderhoud aan
bomen in de gemeente Pekela gaat
eind deze maand van start. De
werkzaamheden duren tot onge-
veer eind september, afhankelijk
van de weersomstandigheden. 

In deze periode worden er bomen
gesnoeid. De werkzaamheden vin-
den plaats in Boven, Nieuwe en
Oude Pekela en is een vervolg op
het onderhoud aan de bomen in
maart. Toen werden er bomen ge-
kapt die niet meer veilig of ziek
waren. Tijdens deze onderhouds-
werkzaamheden worden er bomen
gesnoeid.

De werkzaamheden worden uitge-
voerd op werkdagen tussen 7.00 en
18.00 uur door aannemer Beers en
Beers uit Bellingwolde. Inwoners
kunnen enige hinder van de werk-
zaamheden ondervinden. Dit
wordt zoveel mogelijk beperkt.

Bibliotheken 
weer langer open
VEENDAM - De bibliotheken in de
gemeenten Pekela en Veendam
hebben hun openingstijden ver-
ruimd. ,,Vanwege de coronamaat-
regelen en de zomervakantie han-
teerden we aangepaste opening-
stijden”, vertelt Alian Spelde, re-
giomanager bij Biblionet Gronin-
gen. ,,We zijn blij dat we onze
dienstverlening nu weer stap voor
stap kunnen uitbreiden. Vanzelf-
sprekend blijven we wel werken
volgens het corona-protocol voor
de bibliothekensector.” 
Meer informatie over de ruimere
openingstijden is te vinden op
www.biblionetgroningen.nl. 

Kindermiddagen
in bieb Veendam
VEENDAM - Bibliotheek Veen-
dam is vandaag (woensdag)
weer gestart met de wekelijkse
kindermiddagen. Woensdag 26
augustus draait het om Lego en
Super Mario. Deze middag kun-
nen kinderen bouwen en spelen:
Speel Mario Kart of bouw met
LEGO. En dat is niet alles, want
deze middag mogen de kinderen
de nieuwe materialen van LE-
GO Super Mario testen. Met le-
go kunnen ze dan hun eigen  Su-
per Mario-spel maken. 
De gratis inloopmiddag begint
om 14.00 uur en duurt tot 16.30
uur. 

In Boven, Nieuwe en Oude
Pekela worden de komende pe-
riode bomen gesnoeid.
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WILDERVANK - Bij een zolder-
brand aan de Prinsenhof in Wil-
dervank is zaterdagavond één
persoon gewond geraakt. 

De brandweer werd omstreeks
22.00 uur gealarmeerd. Op zolder
woedde korte tijd brand. Agenten

die als eerste ter plaatse waren,
zijn gewapend met een brandblus-
ser de woning binnengegaan om
het vuur te doven. Het ging om een
relatief kleine brand.
In de woning was een persoon aan-
wezig die gewond raakte en niet
meer zelf naar buiten kon komen.

De agenten hebben de man naar
beneden kunnen halen, waar am-
bulancemedewerkers zich over het
slachtoffer hebben ontfermd. Hij is
met spoed naar het ziekenhuis
overgebracht. Er wordt onderzoek
gedaan naar de oorzaak van de
brand. 

Man gewond bij brand in Wildervank
� Het slachtoffer, afgeschermd, krijgt eerste hulp (foto Dennie Gaasendam).

VEENDAM - Summerfun Veen-
dam heeft tijdens de zomerva-
kantie de actie Summerfun Bij
Je Thuis #Zomervakantie gehou-
den. Wekelijks op maandag
konden kinderen bij Compaen
een themapakket ophalen met
knutsel- en spelmaterialen om
thuis te doen. Het werd een
groot succes.

In verband met corona is de zomer-
vakantie voor veel kinderen anders
verloren dan normaal. Voor de va-
kantie ondervonden kinderen de
gevolgen van de coronacrisis door-
dat de scholen een tijdlang dicht
waren en kinderen daardoor aan
huis gebonden waren. Summerfun
kwam daarom op het idee om iets
te organiseren voor de kinderen
thuis.
,,En dat legde ons geen windeieren.
Er was veel belangstelling voor bij-
voorbeeld het pakket voor Moeder-

dag en Vaderdag en ook de Sprook-
jespakketten gingen als warme
broodjes over de toonbank”, ver-
telt Bijka Scholtens namens de or-
ganisatie. 
Ondertussen was Summerfun al
wel begonnen met het opstarten
voor de zomervakantie. De insteek
was een aanbod van activiteiten sa-
men te stellen zoals in voorgaande
jaren, met bijvoorbeeld paintbal-
len, klimmen en kanoën. Corona
maakte dat onmogelijk. ,,Daarom
besloten we om tijdens de zomerva-
kantie verder te gaan met de the-
mapakketten”, vertelt Scholtens. 
,,Wij hadden hierbij gerekend op
50 kinderen, dat werden er weke-
lijks 80 en het hadden er ook 100
kunnen zijn. We kunnen terugkij-
ken op een geweldige zomervakan-
tie. We zijn er trots op dat deze
nieuwe formule zo aanslaat. En
dankzij een bijdrage van de Ned-
mag, SKV en de gezamenlijke
Veendammer serviceclubs hebben

we hier flink op kunnen inzetten.” 
De themapakketten Bij Je Thuis
#Zomervakantie bestonden uit zes
edities: Feest, Buitengewoon Natuur-
lijk, LetterPret, Schatgraven, Sum-
merfun Overboord en Tijdreizen.
Scholtens: ,,Wij kregen op alle the-
ma’s hele leuke reacties, van zowel
de kinderen als ouders. Die laat-
sten zijn ook blij dat de kinderen
iets hadden waarmee ze zich kon-
den vermaken. Want de verveling
kan ook thuis natuurlijk een keer
toeslaan.” 

Vanwege het grote succes heeft
Summerfun besloten om voorlopig
door te gaan met deze ‘thuispak-
ketten’. Zo komt er in het najaar
een pakket rond het thema Hallo-
ween en gaat Summerfun ook aan
de slag met de Kinderboekenweek.
Thema dit jaar is En Toen?, waarin
geschiedenis centraal staat. Sum-
merfun heeft al laten weten dat di
thema hen erg aanspreekt.

Zomeractie Summerfun
Veendam groot succes

� Foto: Henk Drenth.

NIEUWE PEKELA - In de
Evangelisch-Lutherse Kerk aan
de Abraham Westersstraat in
Nieuwe Pekela wordt vrijdag
een tentoonstelling geopend
met werk rond theoloog en ver-
zetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. 

In gevangenschap heeft Bonhoeffer
vele gedichten geschreven. Kunste-
nares Jeltje Hoogenkamp heeft
naar aanleiding van dertien van de-
ze gedichten schilderijen gemaakt.
Deze reizende collectie wordt de
komende weken tentoongesteld in
Nieuwe Pekela. Iedere vrijdag en
zaterdag is de expositie van 13.00
ror 17.00 uur te zien. De tentoon-
stelling opent vrijdag en duurt tot
en met zaterdag 12 september. 
Dietrich Bonhoeffer was een lut-
hers predikant en theoloog. Hij
nam deel aan een samenzwering te-
gen Adolf Hitler met als doel hem
te doden.  Hij werd in april 1943 ge-
arresteerd na de ontdekking dat er
geld om joden te helpen ontsnap-
pen naar Zwitserland door hem be-
middeld was. Hij stond terecht
voor hoogverraad. Na de mislukte
aanslag van 20 juli 1944 kwam zijn
betrokkenheid met de groep offi-
cieren aan het licht en werd hij ter
dood veroordeeld. Het vonnis werd
pas op 9 april 1945 voltrokken, min-
der dan drie weken voordat de stad
werd bevrijd. 

Schilderijen rond 
Bonhoeffer in Pekela

� Theoloog en verzetsstrijder
Dietrich Bonhoeffer. Kofferbakmarkt op Museumplein

VEENDAM - Op het Museumplein in het centrum van Veendam is zondag een kofferbakmarkt ge-
houden. Zo’n 25 standhouders verkochten de inhoud van hun kofferbak, uitgestald op kleedjes. Het
aanbod was zeer divers. De markt trok veel Veendammers, die voor een gezellige sfeer op de markt zorg-
den.  Uiteraard vond een en ander plaats met inachtneming van de coronaregels. Foto: Bert Woltjes. 

VEENDAM - Nieuw weten-
schappelijk onderzoek van het
KNMI en de Wageningen Uni-
versiteit toont aan dat er nau-
welijks verschillen zijn wanneer
agrariërs overdag of ’s nachts
beregenen. Boerenorganisatie
LTO Noord wil daarom dat er
een eind komt aan het verbod
overdag te beregenen.

Boeren en tuinders beregenen hun
grond en gewassen om ervoor te
zorgen dat de voedselvoorziening
in stand blijft. Lange tijd werd ge-
dacht dat beregenen in de nachte-
lijke uren voor veel minder ver-
damping zou zorgen. Nu dit niet
waar blijkt te zijn, gaat LTO Noord
met de waterschappen om tafel om
een eind te maken aan wat ge-
noemd wordt ‘onzinnige berege-
ningsverboden’.
LTO Noord-bestuurder Trienke
Elshof: ,,Het instellen van een ver-
bod op het beregenen overdag le-
vert weinig op om waterverliezen
te beperken, maar kan wel zorgen
voor ernstige schade aan gewas-
sen.” Elshof vindt dat maatwerk
nodig is. ,,Of beregend moet wor-

den, hangt heel erg af van de hoe-
veelheid regen die er valt, de
grondsoort en de gewassen die de
boer of tuinder teelt. Een ‘one size
fits all’-benadering voor een groot
gebied heeft daarom geen zin.” In
de akkerbouw is nu de oogsttijd
aangebroken. Daarom is het nu
vooral noodzakelijk dat gewassen
zoals aardappelen, wortelen, uien
en bieten voldoende water krijgen.
Bloembollen hebben nu minder wa-
ter nodig. 
Elshof: ,,Boeren snappen heel goed
dat ze in dagen van extreme hitte
extra zuinig met water om moeten
gaan en nemen die verantwoorde-
lijkheid.” Volgens de belangenor-
ganisatie zetten boeren en tuinders
ook nadrukkelijk in op technische
innovaties in watergebruik zoals
precisieberegening en het verbete-
ren van de bodemkwaliteit, waar-
door regenwater niet direct weg-
spoelt en gewassen beter voedings-
stoffen opnemen.
De onderzoekers kondigen aan dat
op een later moment meer onder-
zoek naar alle facetten rond bere-
genen gewenst is. LTO Noord zegt
de resultaten met belangstelling af
te wachten. 

LTO: ‘Stop met verbod
op overdag beregenen’

� Overdag of 's nachts beregenen, het maakt weinig uit.

VEENDAM - Treant vernieuwt
de MRI’s op haar ziekenhuislo-
caties Refaja in Stadskanaal,
Scheper in Emmen en Bethesda
in Hoogeveen. De nieuwe MRI’s
geven een nog nauwkeuriger
beeld en zorgen voor een meer
patiëntvriendelijke ervaring.

Met deze MRI’s haalt Treant de
nieuwste technologie in huis. De
MRI in Stadskanaal is als eerste
vervangen. In september volgt de
MRI in Emmen, gevolgd door
Hoogeveen begin 2021.
Treant heeft ervoor gekozen om de
MRI in Hoogeveen te vervangen
door een zogenaamde 3-Tesla MRI-
scanner. ,,De magneet van deze
MRI is sterker, waardoor de scans
een hogere beeldkwaliteit hebben.
Eventuele afwijkingen worden nog
beter in beeld gebracht waardoor
je als arts beter en met meer zeker-
heid een diagnose kan stellen. Het
scannen zelf gaat sneller waardoor
een patiënt minder lang in de MRI
ligt”, vertelt radioloog Margot Wil-
lemse. Met name urologie, neurolo-
gie en orthopedie hebben baat bij
een krachtige MRI, maar ook pa-
tiënten van het Mammacentrum in
Hoogeveen en andere oncologiep-
atiënten.
Voor Emmen en Stadskanaal is ge-
kozen voor de 1,5-Tesla MRI, omdat
deze MRI’s vanwege de magneti-
sche veldsterkte ook geschikt zijn
voor patiënten met pacemakers en

ICD’s.
De nieuwe apparaten maken min-
der geluid en scannen sneller waar-
door de patiënt minder lang in de
MRI ligt. In ziekenhuislocaties
Scheper en Bethesda hebben de
MRI’s een ruimere tunnel gekre-
gen. Voor patiënten die niet goed
tegen kleine ruimtes kunnen, is
een MRI-scan nu beter vol te hou-
den.

Om de patiëntenzorg zoveel moge-
lijk door te laten gaan, krijgt zie-
kenhuislocatie Scheper in Emmen
vanaf half september de beschik-
king over een mobiele MRI. Tij-
dens de vervanging vinden er tijde-
lijk minder onderzoeken plaats in
Emmen. Patiënten kunnen inciden-
teel voor onderzoek naar Bethesda
of Refaja worden verwezen, omdat
ze daar sneller terechtkunnen.
Magnetic Resonance Imaging
(MRI) is een techniek om doorsne-
defoto's te maken van het lichaam.
Een MRI-scan geeft daarmee een
nauwkeurig beeld van gewrichten
en spieren, maar ook van organen
zoals de hersenen, het hart of de
prostaat. Hiermee kan de arts
eventuele afwijkingen of beschadi-
gingen zien. Een MRI-scan werkt
met sterke magneetvelden, en dus
niet met röntgenstralen. Daardoor
is een MRI-scan uitermate geschikt
voor beeldvorming bij kinderen,
jongvolwassenen, zwangere vrou-
wen en patiënten die regelmatig
een onderzoek moeten ondergaan.

Nieuwe MRI’s voor 
ziekenhuizen Treant

� Vernieuwde MRI op ziekenhuislocatie Refaja. Foto: Bianca Ver-
hoef

MEEDEN - De feestweek in
Meeden zit er weer op. Door de
coronapandemie verliep de
week anders dan anders. Desal-
niettemin werden er tal van,
veelal sportieve, activiteiten ge-
organiseerd. 

Na de muziekavond van begin fe-
bruari begon al snel de voorberei-
ding op de feestweek. Al even snel
moest echter worden besloten om
deze week te cancelen vanwege de
lockdown die heel Nederland in
zijn  greep hield als gevolg van de
uitbraak van het coronavirus.
Toen in de loop van het voorjaar de
wereldwijde pandemie enigszins
beheersbaar leek te worden en de
afgekondigde maatregelen wat
werden versoepeld, ontving de
stichting Metmans steeds meer sig-
nalen om alsnog een sport- en cul-
tuurweek in Meeden te organise-
ren, zij het in aangepaste vorm. 
Vorige week was het zo ver. De
feestweek ging dinsdag van start
met een fietstweedaagse. Die
avond, en een dag later, konden
liefhebbers kiezen uit twee afstan-
den door de omgeving van Meeden.
Meteen bij de eerste activiteit was
de invloed van corona merkbaar.

Want anders dan in voorgaande ja-
ren stelde de organisatie geen con-
sumptie beschikbaar tijdens de
tocht om opeenhoping van mensen
op één plek te voorkomen. Desal-
niettemin stapten op de eerste dag
zo’n honderd liefhebbers op. Een
dag later was de animo niet heel
veel minder. 

Wandelen
Donderdag werd de fiets ingeruild
voor wandelschoenen. Er waren
tochten uitgezet van ongeveer 7 en
14 kilometer. Tientallen mensen
gaven zich voor deze activiteit op.
En de inwoners van Meeden toon-
den zich van hun sportieve kant: de
meeste wandelaars kozen voor de
langste afstand. 
Vrijdag stond in het teken van een
recreatieloop over 5, 10 en 15 kilo-
meter. In verband met corona vond
er geen massale start plaats, maar
deelnemers gingen individueel van
start. Het was dan ook geen klassie-
ke hardloopwedstrijd, al konden
deelnemers natuurlijk wel een aan-
val doen op hun persoonlijk record.
Een kleine twintig hardlopers gre-
pen deze gelegenheid aan. 
De week werd verder gevuld met
een volleybaltoernooi en de uitrei-
king van de Aierlegger Award. El-
ders in deze krant daarover meer. 

Meeden kijkt terug 
op sportieve feestweek

� Een van de onderdelen van de feestweek was een fietstocht. Foto:
Bert Woltjes.

VEENDAM - Vogelbescherming
heeft laten onderzoeken welke
plek natuur heeft ingenomen
tijdens de lockdown als gevolg
van de coronacrisis. Veel Neder-
landers zijn die periode beter
doorgekomen omdat ze konden
‘ontsnappen’ in de natuur. Drie-
kwart vindt dat investeren in
natuur onderdeel moet zijn van
de economische herstelplannen
na de coronacrisis.

Dat blijkt uit onderzoek van Moti-
vaction in opdracht van Vogelbe-
scherming Nederland. In het onder-
zoek is gekeken welke plek natuur
heeft ingenomen tijdens de intelli-
gente lockdown. 
Veel Nederlanders (62 procent)
geeft aan dat ze deze periode beter
zijn doorgekomen omdat ze konden
‘ontsnappen’ in de natuur. Verder
geeft 65 procent aan behoefte te
hebben aan meer groen in de na-
bije omgeving en van betere kwali-
teit.  De coronacrisis heeft het be-
lang van het beschermen en uit-
breiden van natuur in Nederland
onderstreept vindt 70 procent van
de Nederlanders. Iets meer, 73 pro-
cent, vindt dan ook dat investeren
in natuur een plek moet krijgen in
de economische herstelplannen.
Het onderzoek van Motivaction is
in juli gehouden om inzicht te krij-
gen in het belang van natuur voor
Nederlanders in de coronacrisis. De
resultaten laten zien dat Nederlan-
ders veel behoefte hebben aan toe-
gankelijke natuur in de buurt. In
de chaotische en stressvolle tijd
aan het begin van de coronacrisis
waren het de groene plekken waar
Nederlanders zich even konden op-
laden. 
Vogelbescherming roept de over-

heid daarom op om extra te inves-
teren in groen. Hierbij denkt Vo-
gelbescherming niet alleen aan na-
tuurgebieden en nationale parken,
maar ook aan stadsparken en een
natuurrijker boerenland. Het moet
voor iedereen mogelijk zijn om in
de nabije omgeving een plek te
hebben om tot rust te komen en te
genieten van natuur, ongeacht eco-
nomische status en stedelijkheid.
,,Het onderzoek laat namelijk dui-
delijk zien dat de toegang tot na-
tuur niet gelijk verdeeld is tussen
Nederlanders. De hoogste inko-
mens hebben meer natuur om zich
heen en wonen vaker dichterbij na-
tuur”, laat de vogelbescherming
weten. Tegelijkertijd hebben veel
vogels en andere diersoorten rust
nodig. ,,Ook daarom is het belang-
rijk dat er geïnvesteerd wordt in
uitbreiding van groen en natuur
waardoor er ruimte is voor zowel
mensen als dieren.”
Naast de waarde van natuur voor
mensen persoonlijk heeft Motivac-
tion in opdracht van Vogelbescher-
ming de waarde van natuur in rela-
tie tot de energietransitie en de uit-
breiding van steden onderzocht.
Hieruit blijkt dat veel mensen het
belangrijk vinden dat natuur ont-
zien wordt bij aanpassingen rond-
om deze grote thema's. Zo vindt bij-
na drie op de vier Nederlanders (72
procent) dat daken en industrieter-
reinen betere plekken zijn voor
zonnepanelen dan natuurgebieden,
51 procent vindt daarnaast ook
landbouwgebieden beter geschikt
voor het plaatsen van zonnepane-
len dan in de natuur. Daarnaast
vindt 63 procent dat kwetsbare na-
tuur ontzien moet worden bij bouw-
programma's voor woningnood. Vo-
gelbescherming roept de Neder-
landse politiek op hier bij de plan-
vorming rekening mee te houden.

’Natuur moet onderdeel zijn
van herstelplan na corona’

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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SIDDEBUREN - Het lijkt er op
dat ze altijd aan het verbouwen
zijn bij Groencentrum Freek
van der Wal  in Siddeburen.
,,Dat klopt”, zeggen ze daar dan
ook. ,,Na elke verbouwing zeg-
gen we ‘het is nu klaar, zo kun-
nen we wel een paar jaar voor-
uit’.”
Zo is er afgelopen jaar een grote par-
keerplaats gerealiseerd met 100 par-
keerplaatsen. Ook kwamen er een
gescheiden ingang en uitgang en
dubbele kassa’s. ,,Dit was geweldig
afgelopen jaar, maar eigenlijk, door
de groei, alweer achterhaald.”
Met de huidige verbouwing wordt de
winkel aangepast met veel bredere
looppaden en verdubbeling van het
aantal kassa’s, zodat er voor elke
klant meer ruimte is. De verbouwing
aan de binnenkant is naar verwach-
ting met drie weken klaar. Dit ge-
beurt gefaseerd, omdat de winkel
natuurlijk gewoon open blijft voor
publiek. En omdat alles nu ver-
plaatst wordt en de medewerkers lie-
ver ook alles maar één keer in han-
den hebben, is er nu een grote oprui-
ming. Voor een paar tientjes kan
men de winkelkar al volladen.
,,Heerlijk in je tuin bezig en genieten
van de planten!” Er wordt gewerkt
aan een duidelijker routing en be-
bording. En nog meer parkeerruim-
te. Een wijziging in het assortiment

is niet de bedoeling. Groen is en
blijft de basis. Alle andere produc-
ten moeten daar mee te maken heb-

ben. Zo kan men heerlijk winkelen
bij de groenste en de grootste tuin-
plantengigant van Noord-Nederland.

Grote verbouwingsopruiming
Groencentrum Freek van der Wal

� Bij Freek van der Wal wordt een grote verbouwingsopruiming gehouden.

OUDE PEKELA - Chauffeurs-
café Trefpunt N367 in Oude Pe-
kela heeft vorige week de deu-
ren ge opend. Ook onder de
nieuwe eigenaar Dirk Hut kan
een ieder -niet alleen vrachtwa-
genchauffeurs- er terecht voor
goed eten voor een schappelijke
prijs. 

Gunstig geleden aan de Industrie-
weg-West, vlak bij de doorgaande
weg tussen Oude Pekela en Win-
schoten, met ook nog eens een ben-
zinepomp voor de deur,  is Tref-
punt gehuisvest. Niet te missen
dus. ,,Inderdaad een opvallende
plek”, stelt eigenaar Dirk Hut te-
vreden vast. De zaak is enige tijd
dicht geweest. Nu, onder de nieuwe
eigenaar, is een ieder die zin heeft
in ‘gewoon goed eten voor een
schappelijke prijs’ meer dan wel-

kom in Oude Pekela. Op het menu
staan onder andere succesnum-
mers als de schnitzel, de gehaktbal,
karbonade en een macaronischotel.
Gewoon goed eten dus.   ,,We zijn
zes dagen in de week geopend, van
maandag tot en met zaterdag van
11.00 tot 21.00 uur”, vertelt Hut. 

Naast lunchen en dineren kan men
ook maaltijden afhalen. Groepen
kunnen er terecht voor een buffet,
diner, koffietafel en steengrillen.
Behalve het wegrestaurant heeft
Hut ook een cateringservice opge-
zet. Ook voor hapjesschalen en bar-
becuepakketten  kan men bij de
horecaman terecht, die al meer dan
35 jaar ervaring heeft. Hut heeft
zin in zijn nieuwe klus. ,,En zoals
gezegd zijn niet alleen vrachtwa-
genchauffeurs welkom, maar ieder-
een. Het is een echt trefpunt. Laat
de klanten maar komen.” 

Goed eten voor schappelijke
prijs bij Trefpunt N367

� Truckstop Trefpunt N367 in Oude Pekela. 

MUNTENDAM - In de gemeen-
te Midden-Groningen start 1 ok-
tober het project 100-100-100.
De gemeente zoekt honderd
huishoudens die honderd dagen
lang proberen restafvalvrij te
leven. 
De afvalcoaches hebben er zin in
en via een video roepen Wilma
Kruit en Robin Bodegom vanaf vol-
gende week inwoners op om deze
uitdaging aan te gaan. 
Honderd dagen lang krijgen de
deelnemers tips om hun afval zo
goed mogelijk te scheiden en zo-
veel mogelijk te hergebruiken. El-
ke week krijgen ze via een speciale
website een weekopdracht en
wordt het restafval door alle deel-
nemers gewogen en vastgelegd. 
Verantwoordelijk wethouder Peter
Verschuren: ,,Met dit project ho-
pen we inwoners bewust te maken
van hoeveel afval ze nu eigenlijk
produceren. We kijken samen hoe

we zo weinig mogelijk restafval
over kunnen houden. Tegelijker-
tijd worden wij als gemeente ons
ook bewust van waar onze inwo-
ners tegenaan lopen. Sinds 1 ja -
nuari hebben we in de hele ge-
meente dezelfde afspraken over
het inzamelen en scheiden van af-
val. Door groente-, fruit en tuinaf-
val, verpakkingsafval, restafval,
oud papier en textiel apart in te za-
melen, willen we zoveel mogelijk
afval hergebruiken. Onze inwoners
zijn al goed bezig. Volgens de cij-
fers tot nu toe hebben we ten op-
zichte van 5 jaar geleden nu al 25
procent minder restafval. Maar we
denken ook dat het nog beter kan.’’
Het project start op 1 oktober en
eindigt na honderd dagen, op 8 ja-
nuari. Eind september organiseert
de gemeente een feestelijke bij-
eenkomst als gezamenlijke aftrap
van het project. Deelnemers kun-
nen zich tot 11 september aanmel-
den via 100@midden-groningen.nl.

Uitdaging: Honderd dagen
lang restafvalvrij leven

HOOGEZAND - In Hoogezand
zal 24 oktober de allereerste
Midden-Groningse Hackathon
plaatsvinden. Tijdens dit evene-
ment gaat een groep regionale
‘knappe koppen’ een robot-
blindengeleidehond ontwikke-
len. Met dit idee won de tienja-
rige Delano, die er zelf ook bij
is op 24 oktober, het Innovatie-
festival van Midden-Groningen. 

Wat is een hackathon? Die vraag
krijgen Anneke Tiddens, project-

leider vanuit Biblionet, en Marja
Koster, begeleider van de hacka-
thon, het vaakst. ,,Een hackathon is
een samenvoeging van de woorden
‘marathon’ en ‘hacken’. Dat hacken
kennen we vanuit de computerwe-
reld, maar ook van bijvoorbeeld life
hacks die je vaak ziet op social me-
dia. Op 24 oktober hacken we het
idee van Delano tijdens een lange
zit, de marathon. De knappe kop-
pen trekken alles uit de kast om te
komen tot een kansrijke digitale
vervanger van een levende blind-
engeleidehond’.’

Delano (10) is zelf niet slechtziend
of blind, maar kent wel iemand die
door een ziekte heel snel blind zou
kunnen worden. Hij vindt dat ver-
schrikkelijk en wil graag helpen.
Omdat niet iedereen een echte
hond wil, lijkt een robothondje een
goed alternatief voor mensen die
toch deze hulp nodig hebben. De E-
Dog  die hij heeft bedacht, heeft
net als de bekende blindenstok dui-
delijke rood-witte strepen. Via zijn
ogen, maar ook aan de achter- en
zijkant geeft de hond licht. Voor
vertrek kan je een route instellen,
waar de hond je dan naartoe leidt.
Dag en nacht, bij weer of geen
weer, kun je een beroep op het
hondje doen. 

Altijd op rekenen
Maar een echte hond is toch veel
leuker? ,,Een echte levende blind-
engeleidehond is lief en aaibaar,
maar kan bijvoorbeeld niet lezen,
niet goed diepte en bewegingen in-
schatten en geen groen of rood
licht onderscheiden. Een echte
hond kan last hebben van stress of
vermoeidheid en is, net als wij, in
staat om fouten te maken. Het lijkt
ons daarom geweldig om een alter-
natief te bedenken waar blinde
mensen altijd op kunnen rekenen
en die hen letterlijk verder op weg
helpt, voor grotere zelfstandigheid
en een fijner leven. Wellicht is de
uitkomst dat de oplossing helemaal
geen ‘hond’ is maar een ander ap-
paraat, of een combinatie van ap-
paraten. Wie weet.” 
,,Het idee van Delano heeft is heel
tastbaar. Zowel kinderen als vol-
wassenen kunnen zich er iets bij
voorstellen, waardoor begrip, maar
ook de lol van technologie en in-
noveren toeneemt. Bovendien la-
ten we wederom zien dat in onze
regio mensen wonen en werken die
in goede samenwerking bijzondere
prestaties leveren. We zeggen hier
vaak ‘Kop d’r veur’. Dat staat zowel
voor doorzetten als voor doorden-
ken.”
Bibliotheek medewerkster Anneke
Tiddens: ,,Als het ons lukt om op 24
oktober tot een haalbaar concreet
idee of het liefst al tot een prototy-
pe van een hulpmiddel voor blin-
den en slechtzienden te komen, is
dat een mooie prestatie. Door slim
samenwerken, krachten bundelen
en kennis delen, via bijvoorbeeld
zo’n hackathon, krijgen we snel
veel voor elkaar en behalen we
mooie resultaten.”
,,Een hackathon is als werkvorm

Midden-Groningen ontwikkelt 
robot-blindengeleidehond

uitstekend toepasbaar voor innova-
tie, productontwikkeling of het ont-
wikkelen van nieuwe services. We
nodigen geïnteresseerde bewoners
en bedrijven uit om op 24 oktober
mee te kijken in het E-lab van de
bibliotheek in Hoogezand. In ver-
band met corona weten we begin
oktober hoeveel mensen de hacka-
thon kunnen bezoeken.” 
Mensen die de marathon willen bij-
wonen of willen meehacken, kun-
nen zich aanmelden via
a.tiddens@biblionetgroningen.nl of
kijk op Innovatiefestivalmiddeng-
roningen.nl/hackathon.

Soul in ’t Keerpunt
SPIJKERBOOR - De concertreeks
in Café ’t Keerpunt in Spijkerboor
wordt zaterdag voortgezet met een
optreden van soulband: Soul Vibra-
tion (aanvang 20.30 uur), 
Onder het motto Keep the soul alive
richtte Henk Haak in 2014 de band
Soul Vibration op. Inmiddels staat
er een mooi opgetuigde band op
het podium die overal kan rekenen
op enthousiaste reacties. 
De band speelt met name swingen-
de en spetterende soul uit de jaren
zestig en zeventig. Maar een soul-
ballad om het publiek ongeremd
mee te laten zingen ontbreekt ook
niet in het repertoire. 
De band bestaat uit maar liefst vier
zangeressen, een trombonist, twee
saxofonisten, een gitarist, een pia-
nist, een bassist en een drummer. 

Weefcentrum
houdt open dag
ZUIDBROEK - Stichting Weefcen-
trum Wildervank zal vrijdag 4 sep-
tember haar jaarlijkse open dag
houden in dorpscentrum De
Broeckhof in Zuidbroek. Het werk
van cursisten van het afgelopen sei-
zoen wordt dan getoond en het pro-
gramma voor het komende seizoen
-met cursussen en vrij toegankelij-
ke contactochtenden- wordt gepre-
senteerd. Tevens is er mate riaal te
koop. Er worden demonstraties ge-
geven en men kan er terecht voor
advies bij aankoop van materialen
zoals garens, spinnenwielen en
weefgetouwen. Iboy Udema is aan-
wezig met haar mohair garens en
Erica Tepper met Raumawol uit
Noorwegen. De open dag is van
10.00 tot 16.00 uur.  
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VEENDAM - De scholen in
deze regio zijn maandag
weer begonnen. Veilig Ver-
keer Nederland (VVN)
roept werkend Nederland
daarom op om vanaf de
start van de scholen in de
ochtend zoveel mogelijk
thuis te werken en te reizen
buiten de ochtendspits om. 

Aanleiding voor de oproep zijn
cijfers die aantonen dat er ie-
der jaar vlak na de zomerva-
kantie opvallend veel ongeval-
len plaatsvinden onder fietsen-
de scholieren. 
VVN heeft, vlak voor de start
van de campagne De scholen
zijn weer begonnen, laten weten
dat medewerking van automo-
bilisten hard nodig is om kin-
deren de ruimte te geven om
veilig naar school te kunnen
gaan. Minister Cora van Nieu-
wenhuizen van het ministerie
van Infrastructuur en Waters-
taat onderstreepte de thuis-
werkoproep. 
De oproep om ’s morgens zo-
veel mogelijk thuis te werken
gaat over de hele looptijd van
VVN’s campagne tot en met
half september. Kinderen kun-
nen die periode dan gebruiken

om te wennen aan hun schoolroute,
die zij in veel gevallen voor het
eerst zelfstandig gaan afleggen of
voor hen soms compleet nieuw is.
Uit VVN’s Flitspeiling 2020, waarin
ook de invloed van corona op het
verkeer is opgenomen, blijkt dat
een combinatie van half thuis wer-
ken en half op kantoor werken
door bijna de helft van werkend
Nederland ideaal wordt gevonden. 
VVN-directeur Evert-Jan Hulshof
reageert op deze uitkomst: ,,Het
zou goed zijn wanneer we met el-
kaar het ‘nieuwe werken’ ook ge-
bruiken om slimmer naar onze
agenda’s te kijken. Bijvoorbeeld
door in de ochtenden vooral afspra-
ken te plannen die digitaal kunnen
plaatsvinden. Zo beperken we de
verkeersdrukte. Door de ochtend-
spits zo goed als uit te bannen bie-
den we scholieren de ruimte om
veilig naar school te gaan. Boven-
dien geeft dit voor ouders de ruim-
te om jonge kinderen te voet of op
de fiets te begeleiden naar school”,
aldus Hulshof. 
Tijdens de coronacrisis hebben
mensen ontdekt dat fysieke afspra-
ken vaak niet nodig zijn. ,,Moet je
er toch op uit, dan is het raadzaam
om de schoolroutes tijdens de
schoolspits te mijden en om te kie-
zen voor gepaste snelheid in plaats
van de maximumsnelheid”, aldus
VVN. 

Scholen begonnen: 
beroep op automobilisten

VEENDAM/PEKELA - Een
consulent gaat in onder an-
dere de gemeenten Veen-
dam en Pekela de diaco-
nieën van 35 kerken onder-
steunen en zorgen voor on-
derlinge afstemming van
het armoedebeleid. 

De werving gaat deze maand
nog van start. Doel is het voor-
komen en bestrijden van ar-
moede. Speerpunten zijn ar-
moede die van generatie op ge-
neratie overgaat en aandacht
voor kinderen. 
De consulent komt in dienst
van de Classis Groningen-
Drenthe van de Protestantse
Kerk en ondersteunt diaco-
nieën in de gemeenten Old-
ambt, Pekela, Westerwolde,
Stadskanaal en Veendam. 
De aanstelling van de consu-
lent wordt betaald door de lan-

delijke diaconale organisatie Kerk
in Actie, kerken in de regio en lan-
delijke en plaatselijke fondsen. De
consulent gaat nauw samenwerken
met een ervaringsdeskundige op
het gebied van armoede en sociale
uitsluiting.
De nieuwe man of vrouw wordt met
ingang van oktober in een voltijds-
baan aangesteld voor vijf jaar. Het
idee voor een consulent is één van
de aanbevelingen van de Stuur-
groep Diaconaat in de regio. Deze
wil verder onder meer dat kerken
nadenken over gratis activiteiten
voor kinderen en maatjesprojecten
voor arme gezinnen. Ook moet het
taboe op armoede binnen de kerk
worden doorbroken en moet er
meer contact komen tussen kerken
en mensen in armoede.

Ondersteuning voor
kerkelijk armoedebeleid 

VEENDAM - De allereerste
Padel Clubkampioenschappen
van TC Veendam zijn afgelopen
weekend gespeeld.  

Het was niet alleen een primeur
voor de vereniging, maar ook in de
provincie Groningen waren nog
niet eerder clubkampioenschappen
in deze tak van sport gehouden.
Paddel is eind jaren zestig ontstaan
in Mexico. De bedenker had thuis
niet genoeg plaats om een tennis-
terrein te laten plaatsen, dus be-
dacht hij een soortgelijke sport.
Paddel, een mix van squash en ten-
nis, was geboren. 
De weergoden hielpen mee om te
zorgen dat er in een Spaanse sfeer
(de eerste Europese padelclub
werd in Spanje opgericht) padel ge-
speeld kon worden, want het toer-
nooi werd afgewerkt gedurende de
laatste dagen van de hittegolf.
De organisatie mocht zich verheu-
gen in de inschrijving van maar
liefst 16 teams, die in alle mogelij-
ke samenstellingen (dames- heren-
of gemengd dubbel) de strijd met
elkaar aanbonden. Zij waren na lo-

ting verdeeld in vier poules van
vier teams en werkten op vrijdag-
avond en op zaterdag hun poule-
wedstrijden af.
Op zondag speelden de eerste twee
teams van iedere poule in een af-
valschema de winnaarsronde en de
laatste twee teams van iedere pou-
le kwamen uit in de verliezersron-
de. Uiteindelijk werden Vincent
Goldenstein en Sebastiaan van der
Wal de eerste clubkampioenen
door in de finale met 6-1 en 6-1 te
winnen van vader en zoon Egbert
en Jeffrey Oldenburger.
De verliezersronde werd gewonnen
door Nadi Dijksterhuis en Rob van
Loenen, die in de finale te sterk
bleken voor Ramon en Sonny Jon-
ker.
De organiserende padelcommissie,
die ook debuteerde als toernooilei-
ding, kijkt met tevredenheid en
trots terug op een zeer geslaagd
toernooi. Men kijkt reikhalzend uit
naar volgend jaar om dan niet al-
leen clubkampioenschappen te or-
ganiseren, maar ook het Veendam
Padel Open op de toernooikalender
te kunnen presenteren.

Padelkampioenschap 
Veendam in Spaanse sferen

� De winnaars van de verliezers- en winnaarsronde van het eerste
Padel Clubkampioenschap bij TC Veendam. 

VEENDAM - De aardappelcam-
pagne van Avebe Veendam is
deze week van start gegaan. Na
een wisselvallig teeltseizoen
worden de eerste aardappelen
aangeleverd op de locatie in
Gasselternijveen.

Ook dit jaar kreeg een groot deel
van de leden te maken met droogte
en hoge temperaturen. Het al dan
niet beregenen van percelen en de
verschillen in neerslag zorgen voor
verschillen in opbrengsten tussen
percelen. De maanden augustus en
september zijn nog belangrijke
groeimaanden en van invloed op de
totale oogst. Arjan de Rooij, direc-
teur Agro van Avebe: ,,De groeiom-
standigheden bij onze leden zijn
erg wisselend. Dit verschilt soms
zelfs tussen percelen van dezelfde
teler. Veel gaat afhangen of we de
komende tijd wat verkoeling en
neerslag krijgen.”
De afgelopen maanden is hard ge-
werkt om de productielocaties
weer klaar te stomen voor de cam-
pagne. De start van de campagne in
Gasselternijveen is in lijn met an-
dere jaren. De andere productiel-
ocaties in Ter Apelkanaal en het
Duitse Lüchow volgen aansluitend.
In Dallmin, eveneens gelegen in
Duitsland, werd vorige week al op-
gestart. In de campagne die tot
eind april 2021 is gepland worden
de aardappelen van de circa 2300
Nederlandse en Duitse leden ver-
werkt tot aardappelzetmeel en
aardappeleiwit. Deze ingrediënten
worden door de klanten verder ver-
werkt in voedingsmiddelen, indus-
triële toepassingen en diervoeding.

Avebe is een coöperatie van 2.300
akkerbouwers uit Nederland en
Duitsland. De zetmeelaardappelen
van deze leden worden jaarlijks
verwerkt tot hoogwaardige ingre-
diënten op basis van aardappelzet-
meel en -eiwit, waar ze wereldwijd
toegevoegde waarde bieden in voe-
ding, maar ook in industriële toe-
passingen. Avebe werkt voortdu-
rend aan de ontwikkeling van nieu-

we mogelijkheden en toepassingen
op basis van zetmeelaardappelen
en richt zich op duurzame continuï-
teit. 
Het bedrijf heeft 1.300 medewer-
kers en productielocaties in Neder-
land, Duitsland en Zweden en heeft
verkoopkantoren in de Verenigde
Staten, Europa, Azië en het Mid-
den- Oosten. Het hoofdkantoor
staat in Veendam.

Aardappelcampagne
Avebe Veendam van start

� De aardappelcampagne is weer begonnen. 

Brand in vrachtwagen op N33
NOORDBROEK - Op de N33 bij Noordbroek heeft maandagmiddag brand gewoed in een vrachtwagen.
De chauffeur, die vanuit de Eemshaven in de richting van Veendam reed, zag tijdens het rijden een for-
se steekvlam onder de wagen wegkomen. De chauffeur bedacht zich niet, stopte zijn truck midden op
de rijbaan en alarmeerde de brandweer.  De weg werd in beide richtingen afgesloten, met een file tot ge-
volg. De brandweer, die snel ter plaatse was, heeft de brand geblust. Volgens een woordvoerder van de
brandweer is de brand ontstaan door vastgelopen remmen. Nadat de brandweer de brand had geblust,
is de chauffeur met zijn wagen doorgereden naar de eerstvolgende afrit. Hier heeft de brandweer nage-
blust, dit om ervoor te zorgen dat de brand niet opnieuw oplaaide. Foto: Dennie Gaasendam/DG-Foto-
grafie

VEENDAM - De coronaregels
worden verder aangescherpt.
Meest opvallend is het ‘zeer
dringende advies’ om thuis niet
meer dan zes personen tegelijk
te ontvangen. Dit is gisteravond
tijdens een persconferentie
door premier Rutte bekend ge-
maakt.

Het aantal besmettingen en zieken-
huisopnamen is de afgelopen twee
weken verder toegenomen. Uit on-
derzoek blijkt dat dit vooral komt
doordat in de privé-sfeer de regels
niet worden nageleefd. Bij familie-
bijeenkomsten, verjaardagsfeest-
jes, buurtborrels en in vrienden-
groepen gaat het fout. Dat is op dit
moment de bron van de meeste be-
smettingen.
Het kabinet heeft daarom besloten
dat het aantal mensen dat iemand
tegelijk in z’n huis en tuin ont-
vangt, beperkt moet worden tot
maximaal zes gasten. Kinderen tot
en met 12 jaar worden niet meege-
rekend. Ook moet vooraf worden
gevraagd of iedereen klachtenvrij

is en de regel van anderhalve me-
ter afstand is gewoon van kracht.
Voor feestjes, borrels en andere
bijeenkomsten voor grote groepen
dient men naar een horecagelegen-
heid te gaan, waar meer ruimte is.
Hier dient iedereen een vaste zit-
plaats te krijgen, op anderhalve
meter, zonder fysiek contact, met
registratie en een checkgesprek.
Zaalverhuurders en horecaonder-
nemers wordt gevraagd daar
scherp op te letten. Ook in de hand-
having komt daar extra aandacht
voor.
Bij de bekendmaking van de nieu-
we groepsregel is ook nog eens be-
nadrukt dat het advies om zoveel
mogelijk thuis te werken, nog
steeds van kracht is. Geruchten
over de beëindiging van deze maat-
regel per 1 september werden met
kracht ontkend. Ook werd nog eens
herhaald dat men bij klachten
thuis dient te blijven en zich moet
laten testen. 
Speciale aandacht gaat momenteel
uit naar de scholen, die deze week
weer open zijn gegaan. Het kabinet
heeft op de persconferentie onder-

streept dat kinderen thuis moeten
blijven als ze klachten hebben of
als iemand in het gezin positief test
op corona. Huisgenoten van ie-
mand die positief test op corona
dienen in thuisquarantaine te gaan.
Hiervoor is de termijn wel ingekort
van veertien naar tien dagen.

Nieuwe coronaregel: thuis
niet meer dan zes gasten
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