
Redders drenkeling gehuldigd

VEENDAM - Muziek-, Dans en
Theaterschool Veendam (MDT)
organiseert tijdens de zomerva-
kantie gratis workshops voor
jong en oud in de foyer van cul-
tuurcentrum vanBeresteyn. De
start van deze MDT Summer-
school was afgelopen maandag.
De deelname is gratis.

MDT en Theater vanBeresteyn ge-
ven de workshops iedere werkdag
om thuisblijvers iets te bieden in
de zomervakantie. Tegelijk krijgt
iedereen de mogelijkheid kennis
te maken met cultuur in Veendam.
Deelnemers hoeven nog niets te
kunnen om meteen mee te kunnen
doen. 
Directeur Harry van der Laan van
de MDT: ,,Sinds half maart kon er
veel niet meer en stond de samen-
leving op pauze. Lessen gingen on-
line wel door, maar net nu er weer
meer kan, begint de zomervakan-
tie. Tijdens een bezoek aan de ver-
schillende gebruikers in het ge-
bouw, kwam wethouder Annelies
Kleve met het idee om activiteiten
op het gebied van cultuur voor ie-
dereen te organiseren. Natuurlijk
binnen de mogelijkheden van de
geldende maatregelen. Samen met
vanBeresteyn is dit uitgewerkt.
Door de MDT Summerschool kun
je ontdekken wat je leuk vindt en
misschien begin je na de zomerva-
kantie wel met een nieuw ontdek-
te hobby door les te nemen bij de
MDT.” 

Iedere maandag is er djembé voor
kinderen, jongeren en volwassen.
Er zijn tijdvakken van een uur. El-
ke dinsdag kan gitaar gespeeld
worden. Dit is voor drie leeftijds-
groepen. Op woensdag is er zang
met een kinderkoor en solo aan de
vleugel en presentatie op de cat-
walk. Op donderdagen denken de
deelnemers mee over de theater-
productie Gronings Vuur of leert
men spelenderwijs over acteren en

kleinkunst. De vrijdag staat in het
teken van dans en choreo grafie
met videoclips. De vleugel en alle
instrumenten staan klaar en wor-
den vooraf en na afloop schoonge-
maakt.
De workshops starten telkens van-
af 13.00 uur en zijn voor maximaal

twaalf deelnemers. Het hele pro-
gramma staat op www.vanbere -
steyn.nl en vol is vol. Er liggen uit-
gebreide beschrijvingen van alle
workshops in de toegangshal die
op werkdagen open is vanaf 10.00
uur. Inschrijven kan ter plekke bij
de theaterkassa of per mail vooraf.

PEKELA - Burgemeester Jaap
Kuin van de gemeente Pekela
en burgemeester Adriaan Hoo -
gendoorn van de gemeente
Midden-Groningen hebben gis-
termiddag de heren A.F. Post-
ma, J. Rieks en H.J. Molema ge-
huldigd. Alle drie ontvingen ze
een bronzen legpenning en een
getuigschrift van het Carnegie
Heldenfonds  voor het redden
van een man uit het water.

Op 23 mei vorig jaar, rond 23.00
uur, raakte een destijds 27-jarige
bestuurder van een personenauto
uit Groningen de macht over het

stuur kwijt. Hij kwam in het water
naast de Abramskade in Hooge-
zand terecht. De heren A.F. Post-
ma (55 jaar) uit Sappemeer, J.
Rieks (53 jaar) uit Kiel-Winder-
weer en H.J. Molema (36 jaar) uit
Nieuwe Pekela zijn het water inge-
sprongen. Zij hebben de auto, die
op de kop in het water lag, gelift
en gestabiliseerd en hebben de
achterruit ingeslagen om de be-
stuurder te bevrijden. Vervolgens
hebben zij het slachtoffer naar de
kant begeleid en eerste hulp ver-
leend totdat de politie en ambulan-
ce kwamen.
Burgemeesters Kuin en Hoogen-
doorn: ,,Ze hebben een behoorlijke
lichamelijke inspanning moeten
leveren wat niet zonder gevaar
voor hun eigen leven was. Ze heb-
ben zich zonder aarzeling over het
slachtoffer ontfermd en hebben di-
rect adequaat gehandeld. Deze ui-
ting van burgermoed, die zij zelf
als vanzelfsprekend hebben erva-
ren, waarderen wij zeer. Die waar-
dering tonen we onder andere
door het uitreiken van de penning
van het Carnegie Heldenfonds.”

In de foyer van vanBeresteyn werd afgetrapt met een workshop djembé. Wethouder Annelies Kleve
en docent Harvey Mercera geven het goede voorbeeld (foto Bert Woltjes).

Bianca en Pieter Prins ontvangen de ‘sleutel’ van de kinderboerderij uit handen van Henk Jan
 Schmaal (foto Bert Woltjes).
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De onderscheidingen zouden eer-
der dit jaar uitgereikt worden,
maar door de coronamaatregelen
kon dat toen niet doorgaan. Ze
werden nu uitgereikt tijdens een
feestlijke bijeenkomst in Hotel Fa-
ber in Hoogezand. 

Voor de thuisblijvers, met gratis deelname

Gratis workshops MDT 
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Nieuwe beheerders voor
kinderboerderij Borgerswold

VEENDAM - Kinderboerderij
Borgerswold heeft sinds zondag
nieuwe beheerders. De attrac-
tie is daarom zondagmiddag
weer open gegaan. 
Het beheer van de kinderboerde-
rij is overgedragen aan Bianca en
Pieter Prins van manege Lipizza
Veendam. Uithanden van wethou-
der Henk Jan Schmaal ontvingen
ze symbolisch de sleutel van de

boerderij.
De nieuwe beheerders zijn niet al-
leen verantwoordelijk voor de ver-
zorging van de dieren, ook organi-
seren ze leuke activiteiten voor de
jeugd. Naast de reguliere werk-
zaamheden gaan zij ook een aantal
sociale dagbestedingswerkplekken
aanbieden.
Sinds zondagmiddag is de kinder-
boerderij geopend voor publiek.
Kinderen die de kinderboerderij

bezoeken kunnen nu weer mee-
doen aan een nieuwe speurtocht
waarbij ze ook een leuke verras-
sing ontvangen.
Bij de kinderboerderij gelden ui-
teraard de RIVM-richtlijnen. Voor
volwassenen geldt: houd 1,5 meter
afstand. Kinderen tot 18 jaar hoe-
ven geen afstand van andere kin-
deren te houden. Kinderen vanaf
12 jaar houden ook 1,5 meter af-
stand van volwassenen.  

Summerfun Thuis in
Veendam groot succes
VEENDAM - Summerfun Bij Je
Thuis #Zomervakantie is een
groot succes zo blijkt. Maan-
dagochtend kwamen zeventig
kinderen hun themapakket
Feest (knutselen en spel) opha-
len bij Compaen. 

De kinderen kregen een feestelijk
pakket om het 20-jarig bestaan
van Summerfun te vieren. De in-
houd bestond onder andere uit een
zelf te maken gebakje en materi-
aal voor het maken van een vlag-
genlijn, een foam cupcake en een
boter-kaas-en eierenspel. Ook was
er voor ieder kind een doosje
stoepkrijt. 
Normaal organiseert Summerfun
activiteiten op locatie zoals in Bor-
gerswold, maar met alle maatrege-
len rondom corona is er voor geko-
zen om deze zomervakantie nog
even door te gaan met Summerfun

Bij Je Thuis. ,,Daar waren we in
maart mee begonnen toen alles op
slot ging en wij daarom geen acti-
viteiten meer in het gebouw van
Compaen mochten organiseren.
De kinderen konden vanaf dat mo-
ment thuis allerlei activiteiten
doen. En deze formule legt ons
geen windeieren. Voor de zomer-
vakantie hebben we een goeie be-
slissing genomen om zo door te
gaan. Voor de eerste week maar
liefst zeventig aanmeldingen. We
hadden ingekocht voor vijftig, dus
er moest als de wiedeweerga nog
vanalles bijgekocht worden. Ook
voor Buitengewoon Natuurlijk
voor volgende week hebben zich
zestig kinderen aangemeld”, zo
laat Bart Kruizinga weten. 
De thema’s die nog komen zijn:
LetterPret, Schatgraven, Summer-
fun Overboord en de zomervakan-
tie wordt afgesloten met Tijdrei-
zen.

Jonge Veendammers halen het themapakket Feest op bij Sum-
merfun (foto Bert Woltjes). 

Auto over de kop
in Oude Pekela
OUDE PEKELA - Op de Apollolaan in Oude Pekela is zondagmid-
dag een auto over de kop gevlogen. Het ongeluk gebeurde rond
kwart over drie. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de
macht over het stuur kwijt waarna een lantaarnpaal werd ge-
ramd. Het voertuig kwam op de kop tot stilstand (foto). De inzit-
tenden, waaronder een kind, wisten met behulp van omstanders
uit het voertuig te komen. Beiden werden door ambulanceperso-
neel nagekeken op eventuele verwondingen. Niemand hoefde naar
het ziekenhuis. Voor de schrik kreeg het kind een traumabeertje. De
Apollolaan werd tijdelijk afgesloten. Berger Fruitema berging heeft
de auto afgevoerd (foto Marisja van der Laan/DG-Fotografie).

Zomeractiviteiten
voor kinderen
in Veendam
VEENDAM - De gemeente Veen-
dam organiseert deze zomer in sa-
menwerking met een aantal sport-
aanbieders ‘Kies je Zomeractivi-
teit’. Vanaf vrijdag 10.00 uur kun-
nen kinderen in de leeftijd van 9
tot en met 12 jaar zich inschrijven
voor leuke vakantieactiviteiten.
De deelname is gratis. 
Kies je Zomeractiviteit geeft kin-
deren de mogelijkheid om de zo-
mervakantie op een leuke en actie-
ve manier door te brengen. Er wor-
den verschillende activiteiten aan-
geboden zoals judo-, tennis-, bas-
ketbal- of hockeyclinics. Daarnaast
kunnen ze klimmen in het klimbos,
kanovaren in Borgerswold of een
spannend spel spelen in Stadion
De Langeleegte. Voor het comple-
te activiteitenaanbod en aanmel-
den gaat men naar www.sport pas.
nl/veendam. 

Bij de activiteiten wordt een maxi-
maal aantal deelnemers gehan-
teerd. Wie meer wil weten over
Kies je Zomeractiviteit kan mailen
naar teamsport@dekompanjie.nl. 

Op reis met de bieb
VEENDAM - Deze zomer gaan
een paar duizend gezinnen op
reis met de bibliotheek. In de
vakantie doen ze mee aan het
online zomerleesprogramma
Vakantielezen. 
Vakantielezen is een spannende
ontdekkingsreis voor beginnende
lezers. Biblionet Groningen ont-
wikkelde het online programma
voor kinderen uit groep 3 en 4.
Met Vakantielezen wil Biblionet
Groningen het leesniveau van kin-
deren in de schoolvakantie op peil
houden. 
Via de website www.vakantie-le-
zen.nl reizen de gezinnen de hele
wereld over. Van de Griezelkust
naar Sportmanië en van het Die-
renrijk naar Lachland. In ieder
land doen de gezinnen opdrachten
en proberen ze een schat te vin-
den. Ze lezen verhalen en spelen
samen zomerse (taal)spellen. Let-
tertwister met stoepkrijt, een
woordenspel met waterballonnen:
de 18 opdrachten stimuleren op
speelse wijze de taal- en leesomge-
ving. Daarnaast is er voor ieder
land een speciaal boek geschre-
ven.  Met de digitale schattenjacht

maken de gezinnen kans op leuke
prijsjes. De gratis materialen zijn
verkrijgbaar in alle bibliotheken
in de provincie Groningen. 

KwisLab: nieuwe spelshow Biblionet
VEENDAM - Biblionet Groningen
start met een zomerse spelshow:
KwisLab. Het programma is te zien
op BiebLab, een YouTube-kanaal
voor kinderen. 
In KwisLab neemt een medewer-
ker van de bibliotheek het op te-
gen zes uitdagers. Er zijn vier ron-
des: Kennik, Klinkt me als muziek

in de oren, Leesracers en Strijd-
vaardig. De inzet is een wisselbo-
kaal. 
KwisLab is elke woensdagochtend
vanaf 10.00 uur te zien op www.
you tube.com/bieblab. Wie zelf mee
wil doen, kan wekelijks het Kwis-
Boek downloaden op www.biblio -
netgroningen.nl/bieblab. 

Zoemende 
workshops in
Veendam
VEENDAM - Kinderen kunnen de-
ze vakantie mee op reis tijdens het
zomerprogramma van Bibliotheek
Veendam. Woensdag 15 juli wor-
den samen met het Veenkoloniaal
Museum twee zoemende works-
hops georganiseerd.

Wekelijks zijn er kinderochtenden
in de bibliotheek (10.00 tot 11.30
uur) waarbij een reis langs zes bij-
zondere landen wordt gemaakt.
Volgende week woensdag kan een
bezoekje gebracht worden aan het
dierenrijk. Kinderen van zeven
jaar en ouder kunnen meedoen
aan twee zoemende workshops.
Het draait allemaal om bijen en in-
secten. In het Veenkoloniaal Muse-
um leert de imker de deelnemers
alles over het leven en nut van bij-
en en in de bibliotheek worden
bibberbeestjes gemaakt. Wie mee
wil doen aan deze work shop och -
tend kan zich melden via veen-
dam@biblionetgro ningen.nl. Er is
plaats voor maximaal twintig kin-
deren.
Bibliotheek Veendam heeft deze
zomer een programma voor kinde-
ren en (groot)ouders. Elke woens-
dagochtend kunnen ze in de biblio-
theek op reis. Zes weken lang wor-
den de leukste en gekste plekken
bezocht. Van de Griezelkust naar
Sportmanië en van het Dierenrijk
naar Lachland. Wekelijks wordt
een ander land bezocht. Meer info-
ramtie staat op www.biblionetgro -
ningen.nl/veendam.

LetterPret bij
Summerfun
VEENDAM - Voor kinderen van
vijf tot en met twaalf jaar uit de
gemeente Veendam is er deze zo-
mer Summerfun Bij Je Thuis #Zo-
mervakantie. Er worden verschil-
lende activiteiten georganiseerd,
die dankzij de steun van Nedmag
en de Veendammer Serviceclubs
gratis kunnen worden aangebo-
den. In de week van 20 tot en met
24 juli draait het allemaal om Let-
terPret. 
Wie om zich heen kijkt ziet ze
overal: letters. Op straat, de televi-
sie, in (strip)boeken, in de winkel
en noem maar op. Summerfun
heeft daarom LetterPret bedacht.
Kinderen kunnen een speciaal
pakket afhalen met materialen om
zelf een boeklegger en deurhanger
te maken en nog veel meer.
Aanmelden kan tot en met zondag
12 juli door een email te sturen
naar summerfun@compaenveen -
dam.nl onder vermelding van
naam en leeftijd. Summerfun
stuurt een bevestigingsemail met
daarin meer info.
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Black Lives Matter
ook in Veendam
VEENDAM - De Black Lives Matter-discussie houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Ook in
Veendam. Op het Museumplein in de Parkstad werd afgelopen weekend ‘Black Lives Matter’ op de be-
 strating gekalkt. Medewerkers van de gemeente hadden er maandag flink wat werk aan om het stille
protest tegen racisme weer van het wegdek te verwijderen (foto Bert Woltjes). 

� Gerrit Dopper, erelid van van de Winkler Prins Harmonie. 

Gerrit Dopper erelid
Winkler Prins Harmonie
VEENDAM - Gerrit Dopper is
benoemd tot erelid van van de
Winkler Prins Harmonie (WPH)
in Veendam. Dat gebeurde afge-
lopen weekend tijdens de sei-
zoensafsluiting van de muziek-
vereniging. 

Dopper is al 25 jaar actief als vrij-
williger binnen het bestuur van de
WPH. In die periode is hij geduren-
de een aantal jaren naast penning-
meester ook voorzitter geweest.
Huidig voorzitter Jeffrey Barth zet-
te Dopper tijdens de jaarlijkse slot-
bijeenkomst van de harmonie in
het zonnetje. Hij roemde onder
meer Doppers inzet en oog voor de-
tail. Complimenten waren er ook

voor het feit dat Dopper de WPH
altijd een financieel gezonde koers
heeft laten varen.
Van muziekbond KNMO ontving
Dopper de gebruikelijke jubileum-
speld en -oorkonde. Daarnaast
werd de jubilaris dus verrast met
het erelidmaatschap van de vereni-
ging. Voorzitter Barth merkte op
hoe bijzonder het is dat Dopper
geen instrument bespeelt in het or-
kest en zich toch al 25 jaar belange-
loos inzet voor de harmonie. Dat
onderstreept eens te meer de grote
betrokkenheid van de penning-
meester.
Basklarinettist Stefan de Jonge
werd tijdens dezelfde bijeenkomst
gehuldigd vanwege zijn 12,5-jarig
lidmaatschap.

Noorden blijft investeren in 
wetenschappelijke kennis krimp
VEENDAM - De bijzondere
leerstoel Bevolkingsdaling en
Leefbaarheid voor Noord-Ne-
derland aan de Rijksuniversiteit
Groningen wordt met vijf jaar
verlengd. Bijzonder hoogleraar
Bettina Bock onderzoekt ook de
komende vijf jaar de kansen en
mogelijkheden voor de leefbaar-
heid in krimpgebieden, waaron-
der Oost-Groningen. 

De verlenging wordt mogelijk ge-
maakt door de drie noordelijke
provincies Groningen, Friesland en
Drenthe.
Het wetenschappelijk onderzoek
richt zich vooral op de toenemende
verschillen tussen regio’s (de ruim-

telijke ongelijkheid), brede wel-
vaart en levensgeluk. Daarnaast
wordt gekeken naar initiatieven zo-
als vernieuwingen in de zorg waar-
mee krimpgebieden zich kunnen
versterken. De bijzondere leerstoel
is in 2015 ingesteld door de Stich-
ting ter Bevordering van Ruimtelij-
ke Wetenschappen bij de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen van
de Rijksuniversiteit Groningen.
De provincie Groningen ziet dat de
bijzondere leerstoel Bevolkingsda-
ling en Leefbaarheid voor Noord-
Nederland in de afgelopen vijf jaar
een succes is geweest. Gedeputeer-
de Tjeerd van Dekken is blij met
de verlenging: n,,Bijzonder hoogle-
raar Bettina Bock heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de
agendering van de problematiek
rond bevolkingsdaling en leefbaar-
heid zowel in de media, voor een
breed publiek, als ook bij belangrij-
ke politieke spelers zoals de minis-
teries. En zij initieert wetenschap-
pelijk onderzoek op dit thema. De
komende vijf jaar kan ze haar goe-
de werk voortzetten en uitbou-
wen.”
Noord-Nederland heeft nog steeds
te maken met de gevolgen van be-
volkingsdaling en met een verande-
rende samenstelling van de bevol-
king door vergrijzing en ontgroe-
ning. In de provincie Groningen
zijn drie gebieden aangewezen als
krimpregio: de regio’s Oost-Gronin-
gen, Eemsdelta en Het Hogeland.
De regio Noordoost-Friesland heeft
ook de status van krimpregio. In de
provincies Friesland en Drenthe
zijn er daarnaast nog ‘anticipeerre-
gio’s’. Dat zijn regio’s waar krimp
verwacht wordt. Bevolkingsdaling

zorgt voor uitdagingen op het ge-
bied van onder andere leefbaar-
heid, voorzieningen, werkgelegen-
heid en woningmarkt.
De drie noordelijke provincies wer-
ken al jaren samen om de gevolgen
van bevolkingsdaling voor de leef-
baarheid in kaart te brengen. Ver-
der delen zij kennis over succesvol-
le aanpakken met elkaar. Dit doen
de drie provincies samen met de
Rijksuniversiteit Groningen en de
Hanzehogeschool Groningen in het
Kennisnetwerk Krimp Noord-Ne-
derland. Door de verlenging van de
bijzondere leerstoel de komende
vijf jaar, kan prof. dr. ir. Bettina
Bock een belangrijke rol blijven
vervullen in het maatschappelijk
en wetenschappelijke debat. Niet
alleen in onze provincies, maar ook
op nationaal en internationaal ni-
veau.

Prof. dr. ir. Bettina Bock (1960) zet
zich sinds 2015 als eerste bijzonder
hoogleraar in Nederland op het ge-
bied van Bevolkingsdaling en Leef-
baarheid met succes in voor het
agenderen van de gevolgen van be-
volkingsdaling op de leefbaarheid.
Zij is sinds 1996 als plattelandsso-
cioloog verbonden aan Wagenin-
gen University & Research, waar ze
in 2018 werd benoemd tot persoon-
lijk hoogleraar inclusieve platte-
landsontwikkeling. Haar onder-
zoek richt zich op de invloed van
verstedelijking op plattelandsont-
wikkeling, waarbij gemarginali-
seerde regio’s en groepen centraal
staan. Belangrijke thema’s in haar
onderzoek zijn burgerparticipatie,
ondernemerschap, bestuur en so-
ciale en ruimtelijke ongelijkheid.� Bettina Bock. 

Nijntje (65) staat op 
Kinderpostzegels
VEENDAM - Kinderpostzegels
zet zich in voor kwetsbare kin-
deren die om wat voor reden
dan ook in onveilige situaties te-
recht zijn gekomen. Thema van
de Kinderpostzegelactie dit jaar
is Geef een veilig thuis. Met een
jarige Nijntje op de vrolijke kin-
derpostzegels wil de stichting
een warm en prettig gevoel van
veiligheid aan de kinderen ge-
ven. 

Kinderpostzegels is in 1924 gestart
om de kinderen die wees waren ge-
worden na de Spaanse griep een
veilig thuis te geven. De rijke histo-
rie laat een groot aantal mijlpalen
zien. Zo gingen de kinderen in 1948
voor het eerst met postzegels langs
de deur, werden menig prins en
prinses op de postzegels afgebeeld
en zijn belangrijke organisaties en
projecten zoals de Kindertelefoon
opgericht met geld van de kinder-
postzegelactie. Nog altijd zet Kin-
derpostzegels zich in voor kinderen
die in een onveilige thuissituatie le-
ven. Met projecten als Huisje
Boompje Beestje en de Warm Wel-
kom Tas wordt gezorgd voor een
‘thuisgevoel’ in een daklozenop-
vang of blijf-van-mijn-lijfhuis.
Op dit moment woont een op de
vijftien kinderen in Nederland in
een onveilige situatie. Dat zijn ge-

middeld twee kinderen per school-
klas. Zij hebben thuis dagelijks te
maken met ernstige problematiek,
zoals huiselijk geweld, verwaarlo-
zing, armoede of verslaafde ouders.
School is voor deze kinderen de vei-
lige haven. Doordat zij daar de af-
gelopen drie maanden niet of nau-
welijks naartoe konden, is de situ-
atie in deze gezinnen alleen maar
verergerd. Juist voor deze groep is
hulp nu extra hard nodig. 

Nijntje
Dit jaar staan de kinderpostzegels
in het teken van Nijntje: Nijntje is
jarig. Het lieve konijntje, in 1955
getekend door Dick Bruna, is 65
jaar geworden. Al 65 jaar verovert
het konijntje vele kinderharten en
genieten diverse generaties van de
prentenboeken en verhalen van
nijntje. De eenvoud van de vorm
geeft ieder kind de vrijheid om het
naar zijn of haar eigen fantasie in
te vullen. Veel kinderen herken-
nen zich in Nijntje en haar avontu-
ren. Ze is ongecompliceerd en on-
schuldig, is positief en staat open
voor nieuwe ervaringen. Dit jaar
zijn de postzegels per vijf stuks te
koop. Ook kan men dit jaar weer
de zegels zonder kaarten kopen.
Op woensdag 23 september gaat de
Kinderpostzegelactie weer van
start en kunnen basisschoolleerlin-
gen uit groep 7 & 8 voor de 72e
keer verschillende producten,
waaronder kinderpostzegels, verko-
pen. Welke vorm de verkoop gaat
krijgen, is Stichting Kinderpostze-
gels nog aan het onderzoeken. ,,We
zijn erg blij dat de actie door kan
gaan. Na uitgebreid onderzoek on-
der leerkrachten, ouders, kinderen
en het Nederlands publiek én in
goed overleg met de scholen ma-
ken we de actie binnen de RIVM-
richtlijnen veilig en vooral leuk
voor de kinderen”, aldus Pascal de
Smit, directeur Stichting Kinder-
postzegels.

Veel belangstelling boeren
voor waterproject op Texel
VEENDAM - Op Texel worden
voorbereidingen getroffen voor
een proef waarbij regenwater
wordt opgeslagen in de onder-
grond. In droge tijden kan hier-
uit geput worden voor het bere-
genen van gewassen. Agrarisch
Nederland volgt de proef op de
voet, omdat het wellicht ook op
andere plaatsen een oplossing
kan bieden als er een berege-
ningsverbod geldt vanwege de
droogte.

Het project draagt de naam ‘Zoete
Toekomst Texel’. Daarmee zetten
de agrariërs van het Waddeneiland
een belangrijke stap op weg naar
zelfvoorziening op het gebied van
zoetwater. Dat is hard nodig, want
voor het derde jaar op rij hebben
boeren te maken met een lange pe-
riode van droogte en een verbod op
beregening. Opslag van water in de
winter moet uitkomst bieden. Met
‘Zoete Toekomst Texel’ wordt dit
nu op twee locaties in de praktijk
getest. 
De eerste beregeningsverboden
van dit jaar zijn alweer ingegaan.
De lange periode van droogte zorgt

namelijk voor sterk dalende water-
standen. Het is de derde zomer op
rij dat boeren worden geconfron-
teerd met aanhoudende droogte,
met het risico op misoogsten. Boe-
ren hebben dan ook grote behoefte
aan innovatieve irrigatiemethoden,
om de gewassen ook in droge tijden
te kunnen voorzien van water.
Op Texel zijn boeren al langer aan
deze situatie gewend. Op het eiland
is geen externe wateraanvoer en
geldt een permanent, algeheel be-
regeningsverbod. De agrariërs hou-
den om die reden rekening met
eens in de vier jaar een misoogst.
Om de akkers toch te kunnen irri-
geren - ook tijdens de vele droge zo-
mers die ze nog te wachten staan -
leeft onder de boeren op Texel al
jaren de wens om zelf in hun eigen
irrigatiewater te kunnen voorzien.
Samen met LTO Noord en Acacia
Institute hebben ze daarom het ini-
tiatief genomen om het eiland zelf-
voorzienend te maken op het ge-
bied van zoetwater met het ambiti-
euze project ‘Zoete Toekomst
Texel’.
Jaarrond valt er voldoende neer-
slag op Texel om te kunnen voor-
zien in de vraag van de landbouw.
Het probleem is dat het water gro-

tendeels in de winter valt, dus niet
wanneer het nodig is. In de winter
is er juist zoveel water, dat het in
de Waddenzee moet worden ge-
pompt. Jaarlijks gaat er zo 44 mil-
joen kubieke meter aan zoetwater
verloren. Arnold Langeveld, voor-
zitter LTO Noord afdeling Texel en
één van de initiatiefnemers van
‘Zoete Toekomst Texel’, vertelt:
,,Voor alle landbouw op Texel heb-
ben we jaarlijks 6 tot 7 miljoen ku-
bieke meter nodig, dat betekent
dat we 15 procent van het water
moeten zien vast te houden. Die
uitdaging gaan wij als agrariërs van
Texel graag aan.”

In het kader van ‘Zoete Toekomst
Texel’ wordt komende drie jaar op
twee locaties getest of regenwater
tijdens de winter in de ondergrond
kan worden opgeslagen. Het water
wordt vervolgens in de zomer op
een zuinige en slimme manier ge-
bruikt om zo’n 50 tot 100 hectare
aan akkers te irrigeren. Om te zor-
gen dat het project niet resulteert
in een weliswaar werkend maar on-
betaalbaar systeem wordt scherp
gekeken naar de kosten, baten en
andere financiële aspecten van de-
ze watervoorziening.

Verkoop elektrische
fietsen naar record
VEENDAM - De verkoop van e-
bikes door fietsspeciaalzaken is
in mei 2020 met 38 procent ge-
stegen ten opzichte van dezelf-
de maand vorig jaar. De BOVAG
meldt dat er afgelopen mei zo’n
58.000 elektrische fietsen wer-
den verkocht, een absoluut
maandrecord. Over de eerste
vijf maanden werden 149.000 e-
bikes afgezet, 12 procent meer
dan een jaar eerder.

De vele coronamaatregelen zorg-
den in combinatie met het mooie
weer voor een ware run op e-bikes.
Hoewel vanaf medio maart poten-
tiële kopers eerst de kat uit de
boom keken, bleek uiteindelijk dat
veel mensen toch in beweging wil-
len blijven of op zoek zijn naar een
alternatief voor het OV. In maart
en april daalden de verkoopaantal-
len bij de vakhandel nog licht,
maar dat werd ruimschoots goedge-
maakt met de toename van 38 pro-
cent in mei. In eerder onderzoek
van Markteffect in opdracht van
BOVAG gaf de helft van de OV-rei-
zigers al aan op zoek te gaan naar
alternatief vervoer. 57 procent
kiest in dat geval voor de fiets.
Voor veel forenzen is de e-bike een
welkome oplossing en ook voor

werkgevers vormt dit een goed al-
ternatief in combinatie met de
nieuwe regeling voor de fiets van
de zaak.

Elektrische fietsen vormden in mei
bijna de helft van de totale fiets-
verkoop bij de vakhandel. Naast de
58.000 e-bikes verlieten ook nog
64.000 tweewielers zónder trapon-
dersteuning de showrooms, oftewel
16 procent meer dan in mei 2019.
Over de eerste vijf maanden van
2020 gaat het om een totaal van
335.000 verkochte fietsen bij de
speciaalzaken en door het groeien-
de aandeel van de e-bike resulteert
dat in een recordomzet van 503 mil-
joen euro in de maanden januari
tot en met mei. Vorig jaar lag het
omzetniveau in dezelfde periode
ruim 63 miljoen euro lager. Gemid-
deld werd in de eerste vijf maan-
den van het jaar 1.500 euro gespen-
deerd aan een nieuwe fiets, meer
dan ooit tevoren. Aangezien veel
fietsfabrieken en toeleveranciers
als gevolg van het coronavirus ge-
sloten waren of nog steeds zijn,
treedt in sommige gevallen nu wel
grote vertraging op in de leverin-
gen van nieuwe bestellingen. Daar-
door is het onzeker of de positieve
ontwikkelingen van de eerste vijf
maanden zich zullen doorzetten.

Motorverkoop is op weg
naar herstel na coronadip
VEENDAM - In de eerste helft
van 2020 werden in Nederland
8.671 nieuwe motorfietsen ver-
kocht en dat is 2,8 procent min-
der dan in dezelfde periode vorig
jaar. Uit de cijfers blijkt dat in
mei en juni een inhaalslag werd
gemaakt met de registraties van
nieuwe motoren, nadat vooral in
maart en april de afleveringen
stokten.

Het jaar 2020 begon hoopvol voor de
motorbranche met de beste janu-
arimaand ooit, maar de uitbraak van
het coronavirus zorgde na de eerste
vier maanden van dit jaar voor een
min van ruim 11 procent ten opzich-
te van een jaar eerder. Door de slui-
ting van fabrieken wereldwijd kon-
den reeds bestelde motorfietsen niet
geleverd worden. Nu de industrie
weer is opgestart en veel van de an-

derhalf miljoen Nederlandse motor-
rijbewijsbezitters in de tweewieler
een ideaal alternatief voor woon-
werkverkeer en recreatie zien, zet
het herstel in. In mei betrof het 1.768
afleveringen, oftewel een plus van
6,7 procent in vergelijking met mei
2019, en afgelopen juni trokken de
registraties met 21,9 procent aan tot
1.698 stuks. Vorig jaar werden in to-
taal 13.971 nieuwe motorfietsen ge-
registreerd, met juist maart en april
als beste verkoopmaanden. 
Yamaha registreerde in de eerste
helft van dit jaar 1.526 nieuwe moto-
ren en is daarmee marktleider, op de
voet gevolgd door Kawasaki met
1.515 registraties. BMW telde 1.281
afgeleverde motoren en bezet daar-
mee de derde plek. Op ruime af-
stand volgen Honda (687), KTM
(663) en Suzuki (635). Tot en met ju-
ni waren 166 van alle nieuwe motor-
fietsen elektrisch aangedreven.

Groot fotoaanbod
Scheurkalender
GRONINGEN - De productie van
de Groninger Scheurkalender 2021
ligt goed op koers. Ondanks de co-
ronacrisis worden er weer massaal
foto’s ingestuurd. Inmiddels heeft
de uitgever al meer dan 750 inzen-
dingen ontvangen. Ook dit keer
gaat het om afbeeldingen die ‘Gro-
nings’ zijn en ‘iets los maken’ bij
de inzender. 
De scheurkalender voor 2021 is de
zesde in zijn soort. Initiatiefnemer
Hent Hamming kreeg het idee vijf
jaar geleden toen Groningen voor-
al in de media werd afgebeeld als
een door aardbevingen gekwelde
krimpregio. In de volle overtuiging
dat de Groningers dat toch anders
zien, werd het idee van de scheur-
kalender uitgewerkt. Iedereen kan
foto’s inzenden die Groningen van
z’n mooiste kant laten zien. Hieruit
wordt een selectie gemaakt. Inzen-
den kan tot 15 augustus. 

Verpleegkundigen in
bestuursraad Martini
GRONINGEN - Verpleegkundi-
gen krijgen vanaf deze maand
een positie in de bestuursraad
van het Martini Ziekenhuis in
Groningen. Dat betekent dat zij
inhoudelijk meepraten op het
hoogste bestuurlijke niveau. 

In de bestuursraad zitten verder
de raad van bestuur en leden van
de medische staf. Het Groninger
ziekenhuis is een van de eerste zie-
kenhuizen in Nederland waar ver-

pleegkundigen op dit niveau verte-
genwoordigd zijn.

Ton Tiebosch, lid van de raad van
bestuur van het Martini Zieken-
huis, vindt de stap logisch. ,,Ver-
pleegkundigen vormen de grootste
beroepsgroep van het ziekenhuis
en deze professie vormt een essen-
tieel onderdeel van de in het zie-
kenhuis geleverde zorg. Daarom
vinden wij het belangrijk dat deze
beroepsgroep ook vertegenwoor-
digd is in de bestuursraad. Dat is in
ons ziekenhuis het belangrijkste
overlegorgaan waarin de raad van
bestuur met de medische staf en
nu dus ook de verpleegkundige
staf,  het ziekenhuis vorm geeft.’
De verpleegkundigen worden ver-
tegenwoordigd door Caroline Ot-
ter en Anneke Bueving. Otter is
verpleegkundige (niet praktise-
rend) en nu bijna tien jaar voorzit-
ter van de verpleegkundige staf.
Bueving, ook als verpleegkundige
opgeleid, werkt als unit hoofd bij
de poliklinieken. Daarnaast is zij
ook al bijna tien jaar betrokken bij
de verpleegkundige staf en sinds
2019 lid van het dagelijks bestuur. 
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� Kapsalon Marcel Veen heeft de service weer op het oude, hoge niveau. 

Klanten zijn bij Kapsalon
Marcel snel aan de beurt
VEENDAM - Corona of geen corona,
Kapsalon Marcel in Autorama Veendam

heeft de service aan z’n klanten weer op
het oude niveau. In de afgelopen weken

heeft de kapper een inhaalslag
gemaakt, waardoor lange wacht-
tijden in de salon verleden tijd
zijn. Wie langs komt, is weer
snel aan de beurt. 
Kapsalon Marcel stond erom be-
kend dat klanten altijd zonder af-
spraak konden binnenlopen. De sa-
lon was erop ingericht om ook deze
groep klanten van dienst te zijn.
Sinds het verschijnsel corona mag
er echter niet meer zonder af-
spraak geknipt worden. Saloneige-
naar Marcel Veen bedacht een op-
lossing, waardoor klanten nu weer
snel kunnen worden geholpen.
,,Vanwege de coronavoorschriften
is onze salon aan de Middenweg ge-
sloten. Er is daar gewoon niet vol-
doende ruimte om aan de anderhal-
ve meter-regel te voldoen. We heb-
ben nu alles geconcentreerd in on-
ze vestiging in winkelcentrum Au-
torama. Daar is voldoende ruimte
om het hele team te laten werken’’,
aldus de Veendammer. 
In de afgelopen weken was het ra-
zend druk omdat heel veel mensen
lange tijd niet bij hun kapper te-
recht konden vanwege de corona-
problemen. Marcel Veen: ,,Met de
inzet van ons hele team is de situ-
atie nu weer normaal. Dat betekent
ook dat mensen bij onze salon in
Autorama langs kunnen komen als
ze direct geknipt willen worden.
We doen de verplichte gezond-
heidscheck en boeken hun af-
spraak in. In de praktijk is dat een
afspraak voor vijf of tien minuten
later. Buiten staat een bankje waar
ze dan even kunnen wachten. Of ze
lopen nog een rondje door het win-
kelcentrum en komen daarna te-
rug. Het is allemaal volgens de re-
gels van het RIVM en toch kunnen
we de snelle service bieden die
men van ons gewend is. Ik ben daar
heel blij mee en onze klanten ook’’,
zo laat Veen weten. Kapsalon Mar-
cel is de gehele vakantieperiode
normaal geopend.
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De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

Vraag de gratis winkelwagenmunt 
aan op reumanederland.nl/
winkelwagenmuntje

IBAN: NL64ABNA 0433 533 633

@autoramaveendam

� Een van de foto’s die een prominente rol speelt in de nieuwe cam-
pagne van Marketing Groningen.

Nieuwe campagne van
Marketing Groningen
GRONINGEN - Marketing Gro-
ningen heeft vrijdag de zomer-
campagne ‘Gelukkig ben je in
Groningen’ gelanceerd. Daar-
mee wordt ondersteuning gege-
ven aan de recreatieve sector,
toeristische en culturele onder-
nemers, de retail en de horeca.
Marketing Groningen wil met
de campagne het het toeristisch
seizoen verlengen.  

De campagne ‘Gelukkig ben je in
Groningen’ richt zich met name op
de inwoners van Noord-Nederland
en pas in tweede instantie op toe-
risten uit binnen- en buitenland. 
Deze zomer blijven mensen dichter
bij huis dan anders en dat biedt
mooie mogelijkheden om de eigen
omgeving te gaan (her)ontdekken.
De campagne toont de onverwach-
te en misschien nog onontdekte
kanten van Stad en Ommeland. Via
ergaatnietsbovengroningen.nl is op
de site, via Facebook en Instagram
volop inspiratie op te doen. Er wor-

den bijzondere en onbekende plek-
ken uitgelicht. Om spreiding te sti-
muleren worden niet altijd exacte
locaties genoemd, maar coördina-
ten en verhalen. Mensen worden
op deze manier aangemoedigd om
zelf eropuit te gaan en Groningen
op hun eigen manier te ontdekken
en te beleven.  

Marketing Groningen zorgt verder
voor zichtbaarheid door producties
in magazines zoals Columbus Tra-
vel, Roots, Fietsactief, Delicious,
Zin, Seasons, Plus, El sevier Week-
blad en het NRC. Gedurende de zo-
merperiode verschijnen in samen-
werking met deze uitgaven inspire-
rende artikelen over het moois dat
Groningen te bieden heeft. Later in
het seizoen staat ook een campag-
ne in Duitsland op de rol. Naast de
landelijke zichtbaarheid zet Marke-
ting Groningen ook in op zichtbaar-
heid in de lokale media.
De campagne wordt gefinancierd
door de provincie Groningen, ge-
meente Groningen en de onderne-
mersverenigingen.                                                                                                                                                                                                       

Gronings rooster 
voor openbaar vervoer
VEENDAM - Bedrijfsleven,
overheden, onderwijs en andere
organisaties in Groningen heb-
ben een gezamenlijk plan ont-
wikkeld om de mobiliteit in co-
ronatijd te spreiden. Het stre-
ven is werk- en lestijden zoda-
nig aan te passen dat het open-
baar vervoer zo optimaal moge-
lijk wordt benut. Daarnaast is
er aandacht voor het stimuleren
van thuiswerken, thuis leren en
gebruik van de fiets.

De partijen, verenigd in de stuur-
groep Groningen Bereikbaar, plei-
ten voor regionaal maatwerk. ,,We
willen naar een Gronings rooster”,
aldus stuurgroepvoorzitter Philip
Broeksma, wethouder van de ge-
meente Groningen. 
Het kabinet was voornemens om
studenten alleen tussen 11.00 en
15.00 uur gebruik te laten maken
van het openbaar vervoer. De zes
onderwijsinstellingen in Groningen
(mbo, hbo en universiteit) hebben

er bij staatsecretaris Van Veldho-
ven op aangedrongen dit tijdslot
niet in te voeren voor het nieuwe
studiejaar. Spreiding van onder-
wijsactiviteiten en stages over de
hele dag is noodzakelijk, stellen ze.
Samen met andere partijen die zijn
vertegenwoordigd in stuurgroep
Groningen Bereikbaar, vanuit be-
drijfsleven, overheden en andere
organisaties, is er hard gewerkt aan
een Gronings rooster. Doel hiervan
is dat er geen capaciteitsprobleem
ontstaat in het openbaar vervoer
en dat het ook geen extra files in de
hand werkt in en rond de stad Gro-
ningen.
,,Alle partijen in Groningen heb-
ben nu samen afspraken gemaakt
voor dit Gronings rooster. Zo ont-
wikkelden we een zogenoemd dak-
panmodel voor de spreiding in het
openbaar vervoer. Dat betekent
dat we de vraag van forenzen en
scholieren en studenten naar het
openbaar vervoer goed op elkaar
afstemmen en prioriteren”, legt
Broeksma uit. Voorgesteld wordt
om zorginstellingen voor 7.30 uur

te laten starten en kantoorperso-
neel voor 8.30 uur of na 9.30 uur te
laten reizen met het openbaar ver-
voer. Voor het onderwijs is het
voorstel lessen in het voortgezet on-
derwijs rond 8.30 uur te laten be-
ginnen, mbo tussen 8.30 en 9.00 uur
en hbo en universiteit tussen 9.00
en 9.30 uur.
,,Onze ambities voor spreiding van
mobiliteit gaan nog verder. Met z’n
allen hebben we afgesproken het
autogebruik niet terug te laten ke-
ren naar de situatie van voor de co-
rona-uitbraak, maar dit verder te
beperken”, zegt Broeksma. Het au-
toverkeer kan worden terugge-
drongen doordat bedrijfsleven,
overheden, onderwijs en andere or-
ganisaties bereid zijn thuiswerken
en thuis leren te blijven stimule-
ren. Ook moedigen ze spreiding
van werkdagen aan en blijven ze
een impuls geven aan het gebruik
van de fiets.
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� De gedecoreerden samen met burgemeester Sipke Swierstra (foto Bert Woltjes).

Lintjes uitgereikt in Veendam
VEENDAM - In cultuurcentrum
vanBeresteyn zijn vrijdag vijf
koninklijke ondescheidingen
uitgereikt door Sipke Swierstra,
burgemeester van Veendam.

Door de maatregelen rondom het
coronavirus kon de geplande uitrei-
king op 24 april niet doorgaan. Er
moest worden volstaan met een te-
lefonische mededeling. Burgemees-
ter Swierstra zoch met alle gedeco-
reerden persoonlijk contact. Vrij-
dag werden de versierselen die ho-
ren bij de onderscheidingen alsnog
uitgereikt. 
De lintjes waren voor Jan van der
Meijden (1941), Veendam; Jan
Rijks (1943), Wildervank; Ina Nor-
der-Kruizinga (1953), Veendam;
Bert Kraan (1938), Wildervank en
Trijnie Hadders-Koekoek (1950),
Wildervank. Ze werden allen be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassaul
Ina Norder - Kruizinga zet zich al
lang in voor de Veendammer sa-
menleving vanuit onder andere het
wijk- en buurtbeheer en de avond-
vierdaagse. Vooral voor Veendam
Noord was ze de aanjager bij ver-
schillende initiatieven. Van 1995
tot 2019 was zij actief lid van het
Bewoners Overleg Veendam en de

Commissie Huurzaken. In beide
rollen behartigde zij de belangen
van de inwoners. Zij was ook de
drijvende kracht achter de Wijk-
krant van Veendam Noord. 
Jan van der Meijden is al vele ja-
ren actief als vrijwilliger en heeft
zitting genomen in diverse belan-
genorganisaties en besturen. Op dit
moment is hij ruim tien jaar voor-
zitter van CDA-afdeling Veendam-
Wildervank en is hij voorzitter-
meester van de Odd Fellows
 Adriaan Geerts Wildervanck loge
nummer 83. 
Jan Rijks is van 1976 tot 2013 ac-
tief geweest als wijkouderling in
bij de Protestantse Gemeente Wil-
dervank. Nog steeds vervult hij een
actieve rol binnen de Protestantse
Gemeente Wildervank door het
bieden van pastorale steun aan ou-
deren en fondswerving voor de res-
tauratie van de monumentale Gro-
te Kerk. Hij heeft zich ook actief in-
gezet voor de restauratie van de
grafmonumenten rondom de Mar-
garetha Hardenbergkerk. Binnen
het wijk- en buurtbeheer is hij be-
trokken geweest bij het organise-
ren van diverse evenementen, zoals
de Scheepsjaogersdagen. Momen-
teel is hij onder andere penning-
meester van Wijk- en buurtbeheer
Wildervank en lid van de familie-

raad van Cosis. 
Bert Kraan is sinds 2002 actief als
raadslid voor de fractie Gemeente-
belangen en organiseert sinds 2004
koopavondconcerten in Cultuur-
centrum vanBeresteyn. Iets wat
klein is gestart, is uitgegroeid tot
een begrip in Veendam en de regio.
Het idee hiervoor ontstond vanuit
zijn betrokkenheid bij de stichting
Kleinkunst Veendam. Op deze
laagdrempelige manier wil hij be-
zoekers kennis laten maken met
verschillende artiesten en het cul-
tureel aanbod. De koopavondcon-
certen worden bezocht door gemid-
deld 150 personen per avond. Ook
is de heer Kraan sinds 2002 be-
stuurslid, orgelman en planner bij
Draaiorgel Zwarte Doris. 
Trijnie Hadders-Koekoek is sinds
de jaren ’70 actief in het vrijwilli-
gerswerk. Ze is de stuwende kracht
achter een sjoelclub, kinderclub,
kaartclub en bingo. Ook is zij secre-
taris van dorpshuis Bijleveld dat zij
vertegenwoordigt in het wijkteam
Wildervank. Voor de sportfedera-
tie organiseert zij fietstochten en
de avondvierdaagse. Bij vv Wilder-
vank is zij sinds begin jaren ’80 ac-
tief en onafgebroken betrokken on-
der andere als kantinemedewerker
en organiseert zij het sinterklaas-
feest. 

Diplomauitreiking
letterlijk hoogtepunt
VEENDAM - Studenten van het Alfa College uit Groningen hebben
gistermiddag in Veendam hun diploma uitgereikt gekregen. Dat ge-
beurde op veertig meter hoogte in het reuzenrad in Borgerswold. In
alle opzichten was dus sprake van een hoogtepunt. Door de corona-
voorschriften was het niet mogelijk om de diplomauitreiking op de
normale manier te doen. De schoolleiding had daarom bedacht om
de diploma’s op spectaculaire wijze uit te reiken in het 40 meter ho-
ge reuzenrad. Zo werden de leerlingen verrast op een gedenkwaar-
dig afsluiting van het schooljaar. De studenten waren de laatsten
die een rondje maakten in het rad. De attractie (foto) is gisteravond
afgebroken om komende zaterdag weer te kunnen draaien in het
Duitse Koblenz.

Provincie profiteert blijvend
van geld Nationaal Programma
VEENDAM - De hele provincie
profiteert blijvend van geld van
het Nationaal Programma Gro-
ningen. Met 155 miljoen euro
uit dit programma krijgt de bre-
de welvaart van Groningers een
impuls. 

Dat gebeurt door investeringen in
duurzame economische ontwikke-
ling, kennis en vakmanschap, be-
reikbaarheid en natuur- en land-
schapsontwikkeling. Dat moet lei-
den tot onder meer minder werk-
loosheid en een hoger besteedbaar
inkomen, maar ook tot meer ge-
zondheid, minder CO2 en meer
groen.

Dat staat in het thematisch pro-
grammaplan van de provincie. Dit
plan moet extra bijdragen aan het
perspectief van het aardbevingsge-
bied. Zo werkt de provincie de ko-
mende tien jaar samen met overhe-
den, bedrijfsleven, kennisinstellin-
gen en maatschappelijke organisa-
ties aan een duurzaam en toe-
komstgericht Groningen.
Gedeputeerde Nienke Homan
geeft aan: ,,Met het Nationaal Pro-
gramma Groningen zetten we extra
in op de verduurzaming van bedrij-
ven, energietransitie, het stimule-
ren van werkgelegenheid en het
verbeteren van de bereikbaarheid
in de provincie. Daarnaast geven
we een impuls aan natuur- en land-

schapsontwikkeling, waarbij we
oog hebben voor klimaatadaptatie,
duurzame landbouw, cultuur, erf-
goed en toerisme.” 
Haar collega Mirjam Wulfse wijst
op de samenwerking: ,,Met overhe-
den, bedrijfsleven, kennisinstellin-
gen en maatschappelijke organisa-
ties werken we de concrete invul-
ling verder uit. Met de stappen die
we samen zetten, maken we de rou-
te naar de toekomst.”
Als onderdeel van het Nationaal
Programma Groningen stellen ge-
meenten in het aardbevingsgebied
een eigen lokaal programmaplan
op. Deze plannen richten zich op
onderwerpen die lokaal of regio-
naal spelen. Het thematisch pro-
grammaplan gaat over onderwer-
pen waar een provinciale aanpak
voor nodig is, gericht op de gehele
provincie. Voor al deze program-
maplannen is het van belang dat ze
op elkaar aansluiten en bijdragen
aan de vier ambities Economie,
Werken en leren, Leefbaarheid en
Natuur en Klimaat van het Natio-
naal Programma Groningen. Op de-
ze manier stimuleert de provincie
structureel de brede welvaart voor
alle Groningers.

Heropening werf Wolthuis
SAPPEMEER - De Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer her-
opent zaterdag de deuren voor bezoekers. Als gevolg van de RIVM-richt-
lijnen zijn er wel enkele restricties, zoals het bewaren van anderhalve
meter afstand. Ook mogen er niet meer dan tien personen tegelijkertijd
binnen zijn. Het stichtingsbestuur heeft maatregelen getroffen om te
voldoen aan het RIVM-protocol. De werf is voor bezoekers geopend op
dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Studie naar milieueffect bij
herbouw pluimveehouderij
KIEL-WINDEWEER - Het mi-
lieueffect rapport voor de her-
bouw van de afgebrande pluim-
veehouderij in Kiel-Windeweer
moet laten zien wat dit bete-
kent voor de luchtkwaliteit,
geur- en geluidbelasting. Dat
zegt de Commissie voor de Mi-
lieueffectrapportage in haar ad-
vies. 
De provincie Groningen heeft de
commissie gevraagd te adviseren
over de onderzoekspunten waar-
over het milieueffectrapport uit-
sluitsel moet geven. 
Maatschap De Groot wil een deel
van haar pluimveehouderij in Kiel-
Windeweer herbouwen, nadat vo-
rig jaar twee stallen door brand
zijn verwoest. Het bedrijf wil vier
nieuwe stallen bouwen. Voordat de
provincie Groningen besluit over
de omgevingsvergunning, worden
de milieugevolgen onderzocht in
een milieueffectrapport.
Met de nieuwe stallen neemt de to-
tale staloppervlakte toe tot circa
19.000 vierkante meter. Dit bete-
kent meer ruimte per dier, want
het aantal dieren op het bedrijf
blijft gelijk. De bedrijfsvoering
met de nieuwe stallen wordt daar-
mee anders dan voor de brand.
Voor de omgeving is het belangrijk
om te weten of dit invloed heeft op
onder meer de luchtkwaliteit, geur-
en geluidhinder. ,,Vergelijk daar-
om in het milieueffectrapport de
effecten van de nieuwe stallen met
de situatie van voor de brand. Dit
laat goed zien wat er feitelijk gaat
veranderen’’, aldus de commissie.
Ook wordt bij de nieuwe stallen re-
kening gehouden met een overdek-
te uitloop die in de toekomst ge-
bouwd kan worden. Deze toevoe-
ging wordt alvast in de vergunning -

aanvraag opgenomen. De commis-
sie adviseert om in het rapport ook
de effecten van de stallen met over-
dekte uitloop te onderzoeken. Op
deze manier komen de effecten
voor de korte en lange termijn in
beeld.
Naar aanleiding van het advies van
de commissie heeft de Statenfrac-
tie van de Partij voor de Dieren
protest aangetekend. De partij is
op voorhand tegen de bouw van de
nieuwe kippenstallen. ,,Kippen
kunnen nooit een dierwaardig le-
ven leiden in dit soort productiefa-
brieken. Omwonenden van het be-
drijf vrezen voor nog meer overlast
door stank en fijnstof’’, aldus PvdD
die vragen gaat stellen aan aan het
College van GS.

Cultuurfonds
steunt projecten
Pekela en Veendam
VEENDAM - Het Prins Bernhard
Cultuurfonds steunt diverse Gro-
ninger erfgoedprojecten. Daaron-
der ook twee in Pekela en Veen-
dam.
De Hervormde Gemeente Nieuwe
Pekela kan rekenen op een bijdra-
ge van 7.500 euro voor de restaura-
tie van de kerk. Er bevinden zich
ernstige scheuren in de gevel en
kerkzaal, die zullen worden her-
steld.  Stichting Het Veenkoloniaal
Mu seum in Veendam kan rekenen
op een bijdrage van 2.400 euro
voor de realisatie van een digitale
publicatie, die kinderen kennis laat
maken met de geschiedenis van de
Veenkoloniën.

Meer Duits en
Engels bij
kerkenstichting
REGIO - De website van de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken is nu nog beter toegankelijk voor
Duits- en Engelstaligen. Nadat eerder al het alge-
mene gedeelte was vertaald, is nu ook het onder-
deel ‘Onze kerken’ aangepakt.
De informatie over de 93 kerken van de kerken-
stichting is nu ook in het Duits en Engels te lezen
op www.gro ningerkerken.nl. Ook zijn panorama-
foto’s van het interieur van de kerken toege-
voegd. Een 360-graden panoramafoto is een in-
teractieve foto waarbij de websitebezoeker zelf
bepaalt in welke richting gekeken wordt. Dit kan
naar boven, onder, links en rechts. Men bevindt
zich als het ware in het midden van de gefotogra-
feerde ruimte. 
Met de recente uitbreiding is de vertaling van de
website volgens de kerkenstichting nog niet vol-
tooid. ,,Er staat nog veel meer op het verlang-
lijstje. Zo zou het mooi zijn om in ieder geval ook
het onderdeel ‘Orgels’ in het Duits en het Engels
te vertalen. Ieder jaar komen er toeristen naar
de stad en provincie Groningen die behalve in de
kerken ook zeer geïnteresseerd zijn in de bijzon-
dere orgels die deze kerken in Groningen - de or-
geltuin van Europa - herbergen’’, aldus de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. Een groot deel van
de kerken is nu weer dagelijks open voor bezich-
tiging. Wel zijn uiteraard de corona-richtlijnen
van toepassing. 
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