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Vandaag in de abonneekrant

Nieuwe agroweg
moet Warffum
ontlasten
WARFFUM - De herinrichting van de
Oosterstraat in Warffum wordt mogelijk
uitgesteld. Bekeken wordt of het niet
verstandiger is om eerst een nieuwe
 ’agroweg’ aan te leggen waardoor landbouw- en zwaar verkeer uit
het dorp wordt geweerd. Landbouwvoertuigen en ander zwaar door-
gaand verkeer maakt nu gebruik van de Oosterstraat en, in het ver-
lengde van die straat, de Stationsweg. Dat gaat gepaard met overlast.
Jaren geleden, nog in de voormalige gemeente Eemsmond ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Noord-Groninger vissers
furieus over Brexit-deal
LAUWERSOOG - De Noord-Groninger vissers zijn, evenals hun En-

gelse en Schotse collega’s, furi-
eus over de uitkomst van de
Brexit-deal. De Engelse en de
Schotse vissers voelen zich niet
serieus genomen door hun pre-
mier en de Noord-Groninger vis-
sers voelen zich bestolen.
In een eerste statement laat Els-
peth Macdonald, de directeur
van de Schotse visserij...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ulrum Vitaal Oud wil
kleinschalig woonhofje
ULRUM - De initiatiefgroep Ulrum Vitaal Oud onderzoekt momen-

teel de mogelijkheden om een
kleinschalig woonhofje voor ou-
deren in het dorp te realiseren.
Men wil hier graag over in ge-
sprek met de gemeente Het Ho-
geland, die momenteel druk be-
zig is met een Woonvisie. De ini-
tiatiefgroep, onderdeel van de
Stichting DörpsZörg Ulrum,
werkt hiermee de wens van ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Hogeland teleurgesteld
over situatie rond N33
NOORD-GRONINGEN - Het college van burgemeester en wethou-
ders van Het Hogeland is teleurgesteld over het besluit van Gedepu-
teerde Staten de voorgenomen verdubbeling van de N33 (de weg
Eemshaven-Assen) uit te stellen. Het voor de verdubbeling beschik-
bare geld wordt ingezet om miljoenentekorten op de lopende ver-
nieuwing van de zuidelijke ringweg van Groningen te dekken, zo ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Seaports vindt verdubbeling
van N33 absolute noodzaak
EEMSHAVEN - Groningen Sea -
ports betreurt het uitstellen van
de verdubbeling van de N33, de
weg Eemshaven-Assen. Het ha-
venbedrijf vindt het ‘een absolu-
te noodzaak’ dat de weg verdub-
beld wordt. De provincie ge-
bruikt iets meer dan de helft
van het geld dat bestemd was
voor de wegverdubbeling, om de
miljoenentekorten van de aanleg van de nieuwe Ringweg in ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ja ik wil naast de advertenties ook het uitgebreide
nieuws lezen uit mijn woonstreek en geef mij dus
op als abonnee van de Ommelander Courant

-------------------------------------------------------------
Een abonnement kost in 2021 e 48,00 per half
jaar. Postabonnementsprijs e 96,00 per half jaar.

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . .

Ik betaal:  � automatisch, mijn banknummer is    �per acceptgiro

���� ���� ����������
Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon
in enveloppe
zenden aan:
Antwoordnummer 1 - 9980 XA Uithuizen

Een postzegel is niet nodig !

Abonnee worden? Stuur een e-mail met uw gegevens
naar ommelander@noordpers.nl of stuur de bon in.

e48,00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - De ge-
meente Het Hogeland gaat on-
derzoek doen naar nieuwe wo-
ningbouwlocaties op haar
grondgebied. 

De vraag naar woningen op het
platteland neemt toe door de druk
op de woningbouwmarkt, met na-
me in de stad Groningen. Het aan-
bieden van aantrekkelijk bouwka-

vels is zeker onder huidige markt-
omstandigheden zinvol, zo vinden
B en W.  KAW Architecten heeft
daarom opdracht gekregen op
zoek te gaan naar geschikte loca-
ties in Het Hogeland. De resulta-
ten van het onderzoek worden in
mei van dit jaar verwacht.
De vraag vanuit de stad Groningen
naar woningen is vooral in Bedum
en Winsum groot. De verwachting
is dat die vraag ook in de toekomst

Vraag naar woningen op platteland neemt toe

Het Hogeland op zoek
naar woningbouwlocaties

Aanleg nieuwe stroomkabel
langs Noord-Groninger kust
NOORD-GRONINGEN - Het
nieuwe windpark dat ten noor-
den van de Waddeneilanden
wordt gebouwd, zal via kabel-
route Eemshaven-West met het
Nederlandse stroomnet worden
verbonden. 
Volgens de gekozen route wordt
een kabel gelegd van het windpark
naar de oostkant van Schiermon-
nikoog. Van hier wordt de kabel in
een rechte lijn naar beneden door-
getrokken en om boven Molenrij
aan land te komen. Vervolgens
wordt de route evenwijdig aan de
kustlijn kort achter de dijk in oos-
telijke richting doorgetrokken
naar de Eemshaven. 
Minister Wiebes van Economische
Zaken en Klimaat heeft de keuze
voor dit tracé vorige week bekend
gemaakt. Deze keuze is in lijn met
het advies dat waterschap Noor-
derzijlvest en de betrokken Gro-
ningse en Friese overheden heb-
ben gegeven. De noordelijke agra-
riërs zijn minder te spreken over
dit tracé, dat ten koste gaat van
meer goede landbouwgrond dan
wanneer dichterbij de Eemshaven
wordt aangeland. In dat geval
moet de kabel echter door een gro-
ter deel van de Waddenzee wor-
den gelegd, wat nadelen voor de
natuur oplevert. 
Om de elektriciteit van het nieuwe
windpark aan land te brengen en
aan te sluiten op het landelijke
elektriciteitsnet, is de bouw van
een nieuw transformatorstation in
de Eemshaven nodig. Hiervoor
heeft TenneT twee plekken op het
oog: de locatie Waddenweg en de
Middenweg. Beide plaatsen wor-
den de komende maanden verder
uitgewerkt om zo te bepalen welke
het meest geschikt is.

Inmiddels is door de betrokken mi-
nisteries een zogenaamd voorbe-
reidingsbesluit genomen. Hierin is
bepaald voor welk gebied het in-
passingsplan wordt voorbereid.
Hiermee worden ontwikkelingen
die de kabelaanleg bemoeilijken,

uitgesloten. De komende periode
wordt het voorkeursalternatief sa-
men met netbeheerder TenneT,
het Rijk, de betrokken regionale
overheden, grondeigenaren en an-
dere belanghebbenden verder uit-
gewerkt.

groot blijft. De plannen Ter Laan 4
in Bedum en Munster in Winsum
hebben onvoldoende ‘rek’ om aan
die blijvende vraag te kunnen vol-
doen. Wethouder Eltjo Dijkhuis:
,,We onderzoeken niet alleen de
mogelijkheden in Bedum en Win-
sum. Ook in andere dorpen aan de
twee spoorlijnen gaan we kijken of
er mogelijkheden zijn voor uitbrei-
ding of nieuwe ontwikkelingen. De
aanwezigheid van een goede trein-
verbinding met Groningen is een
belangrijke factor voor mensen die
een woning willen kopen. De wo-
ningmarkt in de stad staat stevig
onder druk. Daar willen we op in-
spelen. Je moet het ijzer smeden
als het heet is.”

Waddenfonds verlengt
subsidieregeling STUW
NOORD-GRONINGEN - Het
Waddenfonds verlengt de subsi-
dieregeling STUW met vier
maanden. Ook gaat het budget
omhoog naar 8,5 miljoen euro.
De Subsidieregeling Thematische
Uitvoering Waddenfonds (STUW)
is bedoeld voor steun aan projecten
in het Waddengebied. De indie-
ningstermijn sloot aanvankelijk op
31 december maar loopt nu door tot
30 april 2021. Het subsidieplafond

is verhoogd van 4 miljoen naar 8,5
miljoen euro. 
Per project kan er bij het Wadden-
fonds een bijdrage van maximaal 1
miljoen euro worden aangevraagd.
Zowel bedrijven, belangenorgani-
saties als lokale overheden kunnen
een beroep doen op de regeling.
Subsidiëring is mogelijk als een
project valt binnen vier specifieke
aandachtsgebieden van het Wad-
denfonds: duurzame energie, land-
schapsontwikkeling, aquaculturen
en het thema bodem, water, licht
en geluid. Beoordeling vindt plaats
op volgorde van binnenkomst tot
het subsidieplafond van 8,5 miljoen
euro is bereikt. Als een project een
positief oordeel krijgt, neemt het
dagelijks bestuur van het Wadden-
fonds aansluitend een definitieve
beslissing over de toekenning van
een subsidieaanvraag. Later dit
jaar komt het Waddenfonds met
een nieuwe subsidieregeling, die
eveneens voor meerdere thema’s
wordt opengesteld. Deze subsidie-
regeling is gekoppeld aan een her-
zien uitvoeringsprogramma waar-
aan nu wordt gewerkt. Meer infor-
matie over de subsidieregeling is te
vinden op www.waddenfonds.nl.

Optreden Boxin
The Vox afgelast
WINSUM - Rocking Good Folk
heeft bekend gemaakt dat het,
voor 30 januari geplande, optre-
den van Boxin The Vox in De
Hoogte niet door gaat in verband
met de verlenging van de lock-
down. De organisatie plant voorlo-
pig geen nieuwe activiteiten.

Contouren nieuwe
school zichtbaar
UITHUIZERMEEDEN - De
nieuwbouw van de Dr. Dam-
school in Uithuizermeeden
krijgt vorm. Vorige week is de
stalen constructie geplaatst. 

Tijdens de bouw van de nieuwe
school zijn de leerlingen gehuis-
vest in een tijdelijke school, naast
de schuin tegenover gelegen sport-
hal Scherphorn. De kinderen zijn
daar eind mei al naartoe verhuisd. 
De school telt 143 kinderen die na

de zomervakantie les in het nieu-
we gebouw zullen krijgen. Men
neemt afscheid van de naam Dr.
Dam. De nieuwe naam wordt Het
Prisma, school met de bijbel.
De vorige school was verouderd en
voldeed door de aardbevingen niet
meer aan de veiligheidsnormen.
De school is op dezelfde plek her-
bouwd. Een verhuizing naar een
plek bij de andere twee basisscho-
len in het dorp zag men uiteinde-
lijk niet zitten.

De contouren van de nieuwe school zijn zichtbaar geworden.

Woning dicht
na drugsvondst
LEENS - Aan de Proosdij in
Leens is vorige week een wo-
ning gesloten. Dat gebeurde op
last van burgemeester Bolding
nadat er door de politie een hoe-
veelheid drugs was aangetrof-
fen. Dit betekent dat niemand
gedurende de komende maan-
den toegang heeft tot de wo-
ning. Op deze manier worden
drugscriminaliteit en overlast
voor de buurt tegelijk bestre-
den.

Raadslid later
geïnstalleerd
DELFZIJL - De gemeenteraad van
Eemsdelta zal volgende week
woensdag weer op sterkte worden
gebracht. Helemaal lukt dat echter
nog niet want van de vijf nieuwko-
mers is er eentje die dag niet aan-
wezig. Dat betreft de Delfzijlster
Harold Kol, die de plek van de tot
wethouder benoemde Meindert
Joostens zal overnemen. Die be-
noeming zal derhalve een vergade-
ring later plaatsvinden, te weten
op woensdag 17 februari.

Fokko Smit Stedumer van jaar 2020
STEDUM - Met een ruime meerderheid van de
stemmen (32,6 procent) is Fokko Smit verkozen
tot Stedumer van het jaar 2020. Smit werd ge-
nomineerd vanwege zijn inzet voor het dorp en
zijn bereidheid om zich altijd beschikbaar te stel-
len voor activiteiten die het dorp betreffen. Zo is

hij actief bij Snel naar de Bel, de intocht van
Sinterklaas (Sinterklaasjournaal) en is hij voor-
zitter van de vereniging Dorpsbelangen. Voor de
blij verraste winnaar waren er een oorkonde,
taart en een bos bloemen. Foto: Stedum.com.
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Adverteren doet verkopen

Opbrengst collecte
UITHUIZERMEEDEN - De collecte van
Kerk in Actie voor vluchtelingenkinde-
ren in Griekenland heeft in Uithuizer-
meeden een bedrag van 811,32 euro op-
gebracht. 

UITHUIZEN - Robin Weijenberg en
Boukje Miske zijn alweer twee jaar
de trotse eigenaren van In ’t Veen Op-
tiek in Uithuizen. Samen met Jantine
en Meike worden alle klanten van de
juiste oogzorg en kijkoplossingen
voorzien. 

Het afgelopen jaar is een turbulent jaar

geweest. Samen met hun klanten en een
beetje ondernemend vermogen hebben
ze er toch een mooi jaar van kunnen ma-
ken. Zo organiseerden ze de DNEye-oog-
meetdagen om de nieuwste technologieën
onder de aandacht te houden. Ook waren
er twee stylingdagen in samenwerking
met De Brillenstylist en Modehuis Pa-
ping. 
Om hun klanten te bedanken voor het
vertrouwen, hebben ze in samenwerking
met bakkerij Marinus uit Uithuizen een
leuke actie opgezet. Klanten die inmid-
dels hun bril twee jaar dragen, zullen
worden opgeroepen door middel van een
ansichtkaart voor een onderhoudsbeurt.
Na het uitvoeren van die onderhouds-
beurt zullen de klanten een voucher ont-
vangen om iets lekkers te mogen op te ha-
len bij bakkerij Marinus. 
Waar 2020 in het teken stond van de juis-
te oogzorg op de juiste plek en de hierbo-
ven genoemde evenementen zal 2021 in
het teken staan van een naamswijziging
en lokale samenwerkingen. Hierover
volgt later dit jaar meer. 

In ’t Veen Optiek
trakteert

� Robin Weijenberg  overhandigt de eerste klant na de onderhoudsbeurt een
voucher.

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Dorpscoöperatie MiddelSoam
biedt steun in coronaperiode

De lockdown betekent voor veel
mensen nogal wat en door de be-
perkende maatregelen is het vaak
moeilijk vol te houden. Dat geldt
voor thuiswonende ouderen, men-
sen met een beperking, voor stu-
denten, alleenstaanden en gezin-

nen met thuislerende kinderen.
Soms worden mensen getroffen
door ziekte en overlijden in de
naaste kring of verliest iemand
zijn of haar baan. Het gemis aan
menselijk contact en het houden
van de noodzakelijk afstand kan
op langere termijn problemen ge-
ven. Iedereen probeert er de moed
in te houden en naar creatieve op-
lossingen te zoeken, maar soms
lukt dat niet meer of kruipt de
wanhoop binnen. En dat is eigen-
lijk heel logisch, iedereen heeft er
mee te maken. 
Voor Middelstum en omstreken
kan het Dorpsloket van Dorpsco -
peratie MiddelSoam misschien uit-
komst bieden. Men kan met alle
vragen die men heeft, voor zichzelf
of voor iemand anders, contact op-
nemen. Dat betreft bijvoorbeeld
een praatje, een wandeling, een
oppas, het brengen van boodschap-
pen of een bezoekje. De vrijwilli-
gers van Middel Soam staan klaar
en houden rekening met ieders ge-
zondheid. Veiligheid en de COVID-
maatregelen zijn daarbij het uit-
gangspunt.
Het Dorpsloket is 24 uur per dag
en 7 dagen per weer bereikbaar
via telefoon (06-15079361) en mail
(dorpsloket@middelsoam.nl).

MIDDELSTUM - Dorpscoöpe-
ratie MiddelSoam probeert de
inwoners van Middelstum en
omstreken in deze lastige coro-
naperiode bij te staan met raad
en daad. 

Thomas Poll in het shirt van FC Dordrecht.

Groningen verhuurt
Poll aan Dordrecht
WEHE-DEN HOORN - FC Gro-
ningen verhuurt Thomas Poll
(19) uit Wehe-den Hoorn voor
de rest van het seizoen aan FC
Dordrecht. 

Deze ploeg staat op de voorlaatste
plaats in de eerste divisie. Poll
maakte vorig seizoen zijn debuut
in de hoofdmacht van FC Gronin-
gen. Daarna had hij een inval-
beurt, waarna corona een streep
door de rest van het seizoen heeft
gezet. 
Deze jaargang heeft Poll vier inval-
beurten gehad. FC Groningen en
Poll denken dat het voor de ont-
wikkeling van de speler beter is
om in Dordrecht veel speelminu-
ten te maken.

Technisch directeur Mark-Jan
Fledderus van FC Groningen zegt
over de verhuur van Poll: ,,Wij vin-
den Thomas een talentvolle verde-
diger, die het in zich heeft van toe-
gevoegde waarde te kunnen wor-
den voor FC Groningen. Wij heb-
ben om die reden niet voor niets
eerder dit seizoen zijn contract
met twee seizoenen verlengd. Voor
zijn verdere ontwikkeling denken
wij dat een verhuur aan Dordrecht
op dit moment een goede uitkomst
is. Thomas kan waardevolle erva-
ring opdoen door wekelijks te spe-
len op het niveau van de Keuken
Kampioen Divisie, waarin je aan
de bak moet. We zullen zijn presta-
ties de komende maanden goed in
de gaten houden en wensen Tho-
mas veel succes in Dordrecht.”

Bevolkingsonderzoek naar
borstkanker in Hogeland
WINSUM - Inwoonsters van de
gemeente Het Hogeland, in de
leeftijd van 50 tot en met 75
jaar, kunnen weer meedoen
aan het bevolkingsonderzoek
borstkanker. De onderzoekswa-
gen staat van komende zater-
dag tot medio maart op het par-
keerterrein bij zwembad De
Hoge Vier in Winsum.

,,Een leuk onderzoek is het niet,
maar je weet waar je het voor
doet.” Anneke Schouten is 62 jaar
en doet al sinds haar 50e mee aan
het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker. Om de twee jaar laat zij borst-
foto’s maken in het mobiele onder-
zoekscentrum van Bevolkingson-
derzoek Noord ,,Tot nu toe geluk-
kig altijd met een goede uitslag.
Maar in mijn omgeving heb ik al
meerdere malen gehoord dat een
uitslag niet goed was. Gelukkig wa-
ren ze er steeds op tijd bij.”

Een op de zeven
Een op de zeven vrouwen krijgt in
haar leven te maken met borstkan-
ker. De meeste van deze vrouwen
zijn ouder dan 50 jaar. Alle vrou-
wen in de leeftijd van 50 tot en
met 75 jaar krijgen om de twee
jaar een uitnodiging om mee te
doen aan het bevolkingsonderzoek
borstkanker. Dit onderzoek is gra-

tis. Deelname is vrijwillig.

Pijnlijk
Het onderzoek bestaat uit het ma-
ken van röntgenfoto’s van beide
borsten, een mammografie. Schou-
ten: ,,Het onderzoek is niet prettig
en kan best pijnlijk zijn.” Bij het
maken van de röntgenfoto worden
de borsten samengedrukt. Dit is
nodig om de foto goed te kunnen
beoordelen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door hiervoor opgelei-
de screeningslaboranten. Zij zijn
specialisten in het maken van een
mammografie. 

De röntgenfoto’s worden beoor-
deeld door twee screeningsradiolo-
gen. Zij beoordelen de foto’s onaf-
hankelijk van elkaar. De radiolo-
gen zoeken naar verdachte afwij-
kingen die misschien borstkanker

kunnen zijn. Als een vrouw al eer-
der heeft meegedaan aan het be-
volkingsonderzoek, dan worden de
nieuwe foto’s ook vergeleken met
de oude.  Uit onderzoek is geble-
ken dat vrouwen die regelmatig
meedoen aan het bevolkingsonder-
zoek na drie keer deelnemen 50
procent minder kans hebben om te
overlijden aan deze ziekte.
Vanwege het coronavirus zijn ver-
schillende maatregelen genomen
om veilig te kunnen screenen bin-
nen de richtlijnen. Daardoor kun-
nen het bevolkingsonderzoek en
de aansluitende zorg veilig en met
goede kwaliteit worden georgani-
seerd.

Meer informatie over het bevol-
kingsonderzoek is te vinden op
www.bevolkingsonderzoekneder-
land.nl.

Veel waterrijker dan Zoutkamp kan het bijna niet in Noord-Groningen.

Digitaal bijpraatmoment over
gemaal en sluis in Zoutkamp
ZOUTKAMP - Waterschap
Noorderzijlvest organiseert sa-
men met uitvoerder Tauw, de
provincie en de gemeente Het
Hogeland dinsdag om 19.30 uur
een webinar voor inwoners en
belangstellenden over het ge-
maal en de sluis in Zoutkamp.

Tijdens dit webinar praat het wa-
terschap geïnteresseerden bij over
de stand van zaken rondom de
bouw van een nieuw gemaal nabij
de Hunsingosluis, de sluis zelf en
de plannen ter verbetering van de
verkeersveiligheid, het toerisme
en de recreatie (het project Nieu-
we Waterwerken Zoutkamp).

Ook wordt het beeldkwaliteitsplan
besproken. Dit plan dient als lei-
draad om nieuwe ontwerpen bin-
nen de plannen zo goed mogelijk
in de omgeving in te passen en op
elkaar af te stemmen. Het webinar
duurt een uur. Aanmelden kan via
gemalen@noorderzijlvest.nl.
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is
de projectnaam voor de verschil-
lende werkzaamheden die het wa-
terschap samen met gemeente en
provincie in Zoutkamp en omge-
ving uitvoert. De noodzakelijke
werkzaamheden om de watervei-
ligheid te garanderen, worden bin-
nen dit project gecombineerd met
kansen om de economie, leefbaar-
heid, cultuurhistorie en ecologie

van deze omgeving te versterken.
Dit betekent niet alleen een nieuw
gemaal nabij de Hunsingosluis,
maar ook de ombouw van de histo-
rische Hunsingosluis in de voorma-
lige zeedijk tot schutsluis waarmee
de oude zeedijk weer een regio-
naal kerende functie krijgt. 

Daarnaast wordt de water- en ver-
keersveiligheid verbeterd, vindt er
een investering plaats in de toeris-
tische en recreatieve mogelijkhe-
den rond het Lauwersmeer en
wordt de vaarrecreatie richting het
Hogeland en stad Groningen ver-
sterkt. Tot slot wordt ook ingezet
op de verbetering van de vismigra-
tie.

Het Hunsingokanaal in Zoutkamp gezien vanaf de dorpszijde.

Lang Leve Kunst Fonds
voor ouderen van start
NOORD-GRONINGEN - Het
Lang Leve Kunst Fonds is
maandag gelanceerd. Jaarlijks
is er ruim 1 miljoen euro be-
schikbaar voor initiatieven ge-

richt op actieve kunstbeoefe-
ning door ouderen. 

Het gaat om een initiatief van het
Prins Bernhard Cultuurfonds,
Fonds Sluyterman van Loo en
Stichting RCOAK. Dat hieraan gro-
te behoefte is, blijkt uit onderzoek
door Ruigrok NetPanel in op-
dracht van de drie fondsen. Van de
Nederlanders van 60 jaar en ouder
lijkt het maar liefst 74 procent
leuk om (weer) actief kunst te be-
oefenen. Fotograferen (43 pro-
cent), een in strument bespelen (25
procent), schilderen of tekenen (25
procent) zijn favoriet.
Ouderen verwachten dat de activi-
teiten plezier geven en kijken er
naar uit om samen met anderen
met kunst bezig te zijn. Zij geven
daarnaast aan dat ze kunstpartici-
patie zinvolle tijdsbesteding vin-
den. Bovendien houdt het ze
scherp. De voornaamste belemme-
ringen voor deelname zijn licha-
melijke beperkingen en de kosten.
Lang Leve Kunst-projecten voor-
zien in het verminderen van juist
deze belemmeringen en richten
zich vooral op zelfstandig wonende
ouderen. Het Lang Leve Kunst
Fonds draagt zo bij aan de kwali-
teit van leven van een kwetsbare
groep.

Het Lang Leve Kunst Fonds vloeit
voort uit een gelijknamig project
dat startte in 2013. Ruim 500.000
ouderen hebben sindsdien deelge-
nomen aan Lang Leve Kunst-pro-
jecten. Hierbij komen ouderen mi-
nimaal 5 keer bijeen en leren iets
nieuws op het gebied van kunst en
cultuur, zoals samen een toneel-
voorstelling maken, fotograferen,
beeldhouwen of schilderen. Oude-
ren die deelnamen aan Lang Leve
Kunst zeggen dat de projecten hel-
pen om zich vrolijk en beter te voe-
len en dat gevoelens van eenzaam-
heid verminderen.

Goudgewas 
komt weer naar
Pieterburen
PIETERBUREN - Groenteboer
Henk Landwehr uit Roode-
school stalt zondag zijn waren
weer uit in Pieterburen. Deze
keer neemt hij onder meer
scherp geprijsde pitloze drui-
ven, witte en rode kool en knol-
selderij mee. Met name van de
witte kool is er nu een groot
overschot doordat de restau-
rants al zo lang dicht zijn. De
klanten op de markt kunnen
dus profiteren van extra lage
prijzen. Verder zijn er de laatste
spruiten van Johan Doff en pro-
ducten van bakker Olinga uit
Bierum en slager Koning van
Oude Pekela. De verkoop bij
restaurant Waddengenot is tus-
sen 11.00 en 17.00 uur.

Rookvrije speeltuinen
EZINGE - Alle speeltuinen in de gemeente Westerkwartier worden
rookvrij. Wethouder Elly Pastoor heeft gis teren in Tolbert een bord
met het opschrift ‘Rookvrije ruimte’ geplaatst bij een openbare speel-
tuin. De overige tweehonderd speeltuinen worden de komende tijd
van zo’n bord voorzien.  Mensen die toch roken in de buurt van een
‘rookvrij’-bord kunnen op hun gedrag aangesproken worden. Het is
echter niet mogelijk om deze mensen te beboeten omdat het geen
rookverbod is. Het plaatsen van de borden is een eerste stap van een
bredere aanpak. In het Nationaal Preventie-akkoord staat dat alle
speeltuinen in Nederland in 2025 rookvrij moeten zijn. Het streven
van de gemeente Westerkwartier is om de volgende generatie rookvrij
op te voeden. ,,Met de rookvrije speeltuinen geven we het goede voor-
beeld, voorkomen we het schadelijke meeroken én voorkomen we dat
kinderen peuken oppakken en in hun mond stoppen’’, aldus Pastoor.
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kinderen en volwassenen in het
Afrikaanse land dan ook naar door
de Winsumer gemaakte dronebeel-
den van Winsum en omgeving: er
was geen heuvel op te ontdekken,
alles was vlak.   
Dat Jaap en zijn vrouw Heleen
Hoekzema ooit in Rwanda zouden
belanden, leek tot enkele jaren ge-
leden ondenkbaar. ,,De vakanties
gingen voorheen naar Terschel-
ling, later ook naar Frankrijk, De-
nemarken en Noorwegen. Het
kringetje werd dus iets groter,
maar we hadden nooit samen ge-
vlogen”, vertelt de oud-politicus.
Toen dochter Annamarieke in
1999 in Sri Lanka haar ja-woord
gaf aan Douwe Dijkstra, waren
Jaap en Heleen daar niet bij.
,,Vliegreizen zat niet echt in ons
systeem”, luidt de uitleg. Niet veel
later stapten vader en moeder als-
nog op het vliegtuig om een bezoek
te brengen aan dochter en schoon-

WINSUM - ,,Doe eens gek
mam, er is hier een vacature.”
Met die woorden, zo’n twee
jaar geleden door dochter 
Annamarieke uitgesproken, 
is een bijzonder hoofdstuk in
het leven van Jaap en Heleen
Hoekzema uit Winsum van
start gegaan. Dat ‘hier’ sloeg 
op het Afrikaanse land Rwanda
en na enige aarzeling besloot
Heleen Hoekzema, die van
plan was te stoppen als juf van
gbs De Wierde in Winsum, 
inderdaad te solliciteren. Ze
werd aangenomen en ging aan
de slag op een school voor 
Nederlandse taal en cultuur 
in de Rwandese hoofdstad 
Kigali. Onlangs waren de Win-
sumers even terug in Neder-
land. 

door Hielko Merkus

Jaap, in deze regio vooral bekend
als oud-raadslid en voormalig wet-
houder van de gemeente Winsum,
wrijft zijn handen warm en trekt
zijn trui recht als hij zijn huis in
het centrum van Winsum binnen-
stapt. Na een lang verblijf lijkt hij
duidelijk te moeten wennen aan
het Noord-Groningse zeeklimaat.
Niets blijkt echter minder waar.
,,De warme trui gaat ook weer mee
naar Rwanda. Want hoewel het
land dicht bij de evenaar ligt en
een tropisch klimaar heeft, koelt
het er ’s nachts behoorlijk af. Dat
komt doordat het land op grote
hoogte ligt”, vertelt Hoekzema.
Het laagste punt ligt nog altijd op
950 meter boven zeeniveau. Niet
voor niets wordt Rwanda ook wel
het land van duizend heuvels ge-
noemd. Vol verwondering keken

zoon, die in de voormalige Neder-
landse kolonie ontwikkelingswerk
verrichtten. In de jaren die volg-
den, gingen ze aan de slag in Af-
ghanistan, Soedan, Zuid-Soedan en
Nepal. Jaap en Heleen Hoekzema,
die ooit dus niet verder kwamen
dan een Fries waddeneiland, be-
zochten hun dochter in al die lan-
den. Dat deden ze wel telkens als
een veredelde toerist, mogelijk
doordat schoonzoon en dochter
goed op de hoogte waren van de
plaatselijke situatie en het bezoek
daardoor buiten de gevarenzone
konden houden. Nu, in Rwanda,
liggen de verhoudingen wat an-
ders. Heleen Hoekzema heeft er
namelijk een baan als onderwijze-
res. Ze legt uit: ,,Ik vertelde Anna-
marieke dat ik met pensioen zou
gaan. Jaap, die al eerder met pen-
sioen gegaan was, en ik wilden sa-
men nog wat ondernemen. ‘Mam,
doe eens gek. Er is hier een vaca-
ture’, reageerde Annamarieke. Pas
een dag later vertelde ik Jaap wat
ze had gezegd, want echt serieus
nam ik het niet. Toch begon het te
kriebelen en heb ik gesollici-
teerd.” Ze werd uiteindelijk aan-
genomen als onderwijzeres op Het
Nest, een school voor Nederlandse
taal en cultuur. Annamarieke
Hoekzema is er schoolleider en le-
raar in opleiding. Daarmee treedt
ze niet alleen in de voetsporen van
moeder Heleen, die bijna dertig
jaar juf was op de gereformeerde
basisschool in Winsum, maar ook
van vader Jaap. Hij was 42 jaar
verbonden aan het Gomarus Colle-
ge in Groningen, waarvan 16 jaar
als locatiedirecteur. ,,Samen met
Douwe is Annamarieke zoals ge-
zegd al op tal van plekken in de
wereld actief geweest. In eerste in-
stantie deed zij ook het fysieke
ontwikkelingswerk, maar sinds er
kinderen in het spel zijn richt zij
zich op het onderwijs. De kinderen
zijn naar internationale scholen
gegaan en Annamarieke gaf zelf
les”, vertelt moeder Heleen. Dat
smaakte kennelijk naar meer,
want ze is nu dus verbonden aan
een Nederlandse school in Rwan-
da. ,,Het is aanvullend op de inter-
nationale school. Op Het Nest
wordt alleen les gegeven in de Ne-
derlandse taal en cultuur. Normali-
ter, zonder corona, hadden we vori-
ge maand bijvoorbeeld ook samen
het Sinterklaasfeest gevierd.” De
kinderen die er naar school gaan,
zijn onder andere kinderen van

ZIJLDIJK - De voormalige ge-
reformeerde kerk aan de Fivel-
weg midden in Zijldijk is sinds
kort in gebruik als vakantie-
huisje. De eigenaren Saskia en
Willem Schaap zijn de uitba-
ters. Ze hebben inmiddels de
eerste gasten in het kerkje kun-
nen ontvangen en de reacties
zijn zeer positief. Dat is ook
geen wonder, want de huurders
krijgen in het sfeervol ingerich-
te pand heel veel ruimte tot
hun beschikking. Er zijn veel
mensen die kleiner wonen.
Daarnaast is men in het kerkje
ook nog eens van alle gemak-
ken voorzien.

door Erik Post

De geschiedenis van het kerkje is
interessant. Op dinsdag 24 augus-
tus 1886 werd het witte bouwwerk
ingewijd door dominee Meijering.
Het werd toen gebruikt door de
christelijk gereformeerde gemeen-
te. Zes jaar later werd dat, door de
samenvoeging van kerken, veran-
derd in gereformeerde kerk. Tot
2009 zijn er kerkdiensten gehou-
den in Zijldijk. In 2009 besloot de
kerkenraad het gebouw te verko-
pen. Maar daarna bleef het een
ontmoetingsplek voor velen. Het
werd namelijk een zorgkerk, waar
kinderen met een extra zorgvraag
een dagbesteding werd geboden.
Omdat de overkoepelende zorgin-
stantie de activiteiten meer wilde
centraliseren, werd per oktober de
huur opgezegd. Waarna de familie
Schaap niet bij de pakken ging
neerzitten, maar besloot het kerk-
je eigenhandig te verbouwen tot
vakantiehuisje.
Maar hoe word je eigenlijk eige-
naar van een kerk? ,,Wij wonen in
de kosterijwoning naast het kerk-
je’’, vertelt Saskia Schaap. ,,Toen
wij hoorden dat de diensten elders
gehouden zouden worden en de
kerkenraad het gebouw van de
hand wilde gaan doen, zijn Willem
en ik eens gaan nadenken. Er was
wat achterstallig onderhoud, maar

het is een mooi gebouw. We zagen
een nieuwe toekomst voor het
kerkje opdoemen en als iemand
anders het koopt, weet je natuur-
lijk nooit wat er in dat pand gaat
gebeuren. Dan kun je beter zelf de
regie houden.’’

Huis van plezier
,,We hebben vervolgens onze cent-
jes geteld en zijn naar de kerken-
raad gestapt. Een vriendin van ons
was in die tijd op zoek naar een
pand om een zorgboerderij te be-
ginnen. Wij dachten, waarom be-
gint ze geen zorgkerk? De kerken-
raad was meteen enthousiast over
dit plan. Men had eigenlijk maar
twee voorwaarden. De kerk mag
nooit een moskee of huis van ple-
zier worden. Die belofte hebben
wij gedaan. De zorgkerk heeft ver-
volgens tien jaar succesvol ge-
draaid. Toen het huurcontract was
opgezegd,, hadden we een jaar de
tijd om iets anders te verzinnen.
En dit is het geworden’’, vult Wil-
lem Schaap aan.

Het resultaat mag er zijn en de
kluskwaliteiten van de familie
Schaap kunnen zonder meer als
ver boven gemiddeld worden aan-
gemerkt. Dat heeft geresulteerd in
een stijlvolle entree, waar op het
harmonium de geschiedenis van
het kerkje is te lezen. De kerkzaal
is voorzien van een gezellige zit -
hoek van steigerhout. De consisto-
riekamer achter de kerk, dat is de
ruimte waar de kerkenraad verga-
derde, is omgebouwd tot grote
keuken met vaatwasser. In deze
keuken heeft men door de grote
ramen een prachtig uitzicht over
het Noord-Groninger landschap.
De gasten overnachten in stijl.
Men slaapt in een ruim bed dat op
een verhoging is geplaatst. Meer
informatie is te vinden op www. -
vakan tiekerkje.nl.
,,Persoonlijk vind ik verder twee
dingen fijn’’, vertelt Willem
Schaap. ,,Er is geen kerkklok en er
zijn geen graven in en om de kerk
aanwezig. Met dat laatste zou ik
persoonlijk wel wat moeite gehad
hebben. Men kan dus lekker sla-
pen. En met de stilte hier lukt dat

wel.Verder kun je hier uiteraard
geweldig fietsen en wandelen,
waarbij je zelfs als je dat zou wil-
len routes kunt uitstippelen waar-
bij je onderweg bijna niemand zal
tegenkomen. Meer coronaproof
kan het bijna niet. En liefhebbers
van wat meer drukte of musea zijn
met de auto binnen de kortste ke-
ren in het centrum van Groningen.
Dat wordt wel eens vergeten, maar
de Eemshavenweg is gewoon een
prima verbinding met de Stad. Bin-
nen twintig minuten rijd je vanaf
het kerkje in het centrum van Gro-
ningen. Verder is de Eemshaven
om de hoek om bijvoorbeeld een
dagje Borkum te doen.’’

Getrouwd
,,Het is de afgelopen jaren gere-
geld voorgekomen dat er mensen

bij de kerk stonden en vertelden
dat ze hier getrouwd zijn’’, vertelt
Saskia Schaap. ,,Dat levert altijd
hele leuke gesprekken op. Die
mensen, en ook diegenen die ande-
re dingen in de kerk hebben mee-
gemaakt, kunnen er nu dus ge-
woon een paar dagen verblijven.
Wat is er nu mooier dan dat? Ook
de dorpsbewoners hebben ons
plan enthousiast ontvangen. Men
is blij dat het gebouw een functie
blijft houden en voor een beetje
reuring in het verder natuurlijk
heel erg rustige Zijldijk zorgt.’’

De familie Schaap heeft voor de
promotie van de vakantiekerk aan-
sluiting gezocht bij de organisatie
Erfgoedlogies. Liefhebbers van
rust en ruimte zullen de accommo-
datie zeer zeker weten te waarde-

ren. ,,Maar we zijn flexibel. De
kerk is ook groot genoeg om bij-
voorbeeld, als dat weer mag, een
familiefeestje te houden. De gast-
heer en -dame kunnen dan na af-
loop blijven overnachten. Er is
veel mogelijk. Het is voor ons een
totaal nieuwe tak van sport, maar
Willem en ik houden wel van een
uitdaging. We  doen het ook niet
om rijk van te worden. Alle kinde-
ren zijn het huis uit en wij doen al-
leen nog dingen die we leuk vin-
den en waar we voldoening uit ha-
len. We zijn beiden heel flexibel.
Als er iets op ons pad komt, buk-
ken we en pakken het op. We zijn
doeners en dat zal altijd zo blijven.
En al we oud zijn, gaan we mis-
schien zelf wel in ons prachtige
kerkje wonen’’, aldus Saskia
Schaap.

� Saskia en
Willem Schaap
voor hun va-
kantiekerkje
dat van alle ge-
makken is voor-
zien.

AFRIKAANS avontuur voor
Winsumers

NGO’s en van medewerkers van
de Nederlandse en Belgische am-
bassade. De school telt nu ruim 40
leerlingen. Als voormalige kolonie
van België is het Nederlands niet
helemaal onbekend voor Rwanda,
al kom je de taal in principe ner-
gens (meer) tegen. ,,Op heel wat
producten in de supermarkt staat
nog wel een Nederlandse om-
schrijving”, ontdekte Jaap Hoek-
zema echter. 
Noem Rwanda en iedereen van
dertig jaar en ouder denkt meteen
aan de genocide in de jaren negen-
tig. Rwanda zelf wil vooruitkijken,
er wordt op grote schaal gebouwd
en daardoor is hoofdstad Kigali
uitgegroeid tot misschien wel de
modernste stad van Afrika. ,,Het is
vergeven, maar niet vergeten”, vat
Heleen Hoekzema het donkere
verleden van Rwanda samen.
Echtgenoot Jaap zag dat nog niet
iedereen in staat is om dit hoofd-
stuk af te sluiten. De al enige tijd
als freelance fotograaf werkzaam
zijnde Winsumer duidt op het
werk van een collega. Deze Rwan-
dees maakt alleen foto’s in zwart
wit. ,,Voor kleur is Rwanda vol-
gens hem nog niet klaar...” 
Van de twee Noord-Groningers
heeft Jaap Hoekzema het meeste
contact met de plaatselijke bevol-
king. Echtgenote Heleen zit door
haar werk min of meer in een Ne-
derlandse bubbel, terwijl Jaap er
met zijn fototoestel geregeld op
uittrekt. ,,De fotocamera is een
prima middel om met mensen in
contact te komen”, heeft Hoekze-
ma ervaren. ,,Achterdochtig is mis-
schien niet het goede woord, maar
mensen zijn wel echt benieuwd
wat je met een foto van hen, hun
beeld, gaat doen. Dat is veel ster-
ker dan bij ons.” 
Als lid van het fotocollectief Flash
Kigali heeft hij Rwanda van ver-
schillende kanten leren kennen.
Tijdens fotowandelingen ontdek-
ken de leden de mooiste plekjes
en nemen ze de tijd om mensen te
ontmoeten. ,,We tonen het alle-
daagse leven in Rwanda”, vertelt
Hoekzema. De fraaie collectie is te
zie op de Facebook-pagina van dit
collectief. 
De Hoekzema’s vinden dat de
beeldvorming over het land moet
worden bijgesteld. ,,Het is een
schitterend land, de natuur is echt
prachtig met zijn vele heuvels. Bo-
vendien is Rwanda een van de
meest veilige landen van Afrika.” 

� Heleen en
Jaap Hoekzema
in Rwanda.

Kerk ZIJLDIJKwordt

vakantiehuiissjjee

� Zicht op de hoofdstad Kigali (foto: Jaap Hoekzema). 

De grote zithoek in het kerkje. Foto: Annet Eveleens.
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Aardappelen Doré, 
Frieslanders, Bildtstar,
Irene, groente en fruit, 

potgrond, scharreleieren.
Fam. Ten Hove, 

Trekweg 38, 
Doodstil (Zandeweer), 

0595-432927.

DE CAMERA MET DE
MOGELIJKHEDEN DIE U

ZOEKT VINDT U BIJ 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400. .

www.vaszlovszky-winsum.nl

Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur  wor-
den opgegeven.

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur na-
tuurproduct, dus milieu-
vriendelijk. Project- en Wo-
ninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Lop-
persum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voer-
tuigen. Tel. 050-3113718.

UW CARAVAN 
VERKOPEN?

Alle merken/leeftijden 
(ook schade) 

0597-700222 RDW erkend
www.noordcaravans.nl

Te koop gevraagd

DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onder-
houd van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier. 

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

Kappen van bomen, het
versnipperen van snoei-
hout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden. 

Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

 Ommelander Courant:
regionaal de beste.

Gevr. Tuinhulp, (mollen-
klemmen/laurierhaag etc.)

Wierhuisterweg 20, 
Pieterburen

Tel. 0595-528787

Gevraagd personeel

Landbouw

Tuinieren Aanbieding personeel

Goed gewonnen weide-
hooi Tel.: 06-40418870

HORLOGEBATTERIJEN
Inclusief montage 
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

De Luingahof Bierum
Fruit, boerenkaas, 

bio-vlees, aardappelen. 
Gewijzigde openingstij-

den: do 13-18 uur, 
vrij 9-18 en zat 9-17 uur

Borgsingel 9 Bierum, 
tel: 0596-591859
www.luingahof.nl

OC: regionaal de beste.

DEUREN SERVICE NOORD
EENRUM

industrie- en garagedeuren.
Levering, reparatie en on-
derhoud. Tel. 0595-497024.

PASFOTO’S 
GEGARANDEERD GOED 

VASZLOVSZKY
Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

Oet Mien Toentje
zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
Aardappels, uien, wortels

en meer. Biologisch geteeld.
Jan Perdok, 

Oosternielandsterweg 7, 
Uithuizermeeden
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SCHOORSTEENVEGEN
Gedipl./erkend ASPB-lid. 
Klus- en schoorsteen-

veegbedrijf JD. 
0599-332596/06-18968238

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

Voor al uw wand- en pla-
fondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerk-
zaamheden. Tel. 06-
54917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen. 

Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail sturen naar: 
rubriekjes_oc@noordpers.nl

U wilt uw MEUBELEN op-
nieuw laten BEKLEDEN? Ga
dan naar een vakkundig en
voordelig adres: W. Hem-
mes, Hoofdstraat Oost 37,
Uithuizen. Ons telefoonnr.
0595-431675.

Gevraagd:
Jonge poes, 

ras onbelangrijk.
Pieterburen/Wierhuizen.

Kerkmeesternannie
@gmail.com

Tel. 0595-528787

Regionaaltjes zijn de ru-
brieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelan-
der Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.

Diversen

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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FAMILIE-
BERICHTEN

DeOmmelanderCourant /
De Ommelander ver-
schijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donder-
dag in geheel Noord-Gro-
ningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een ge-
boorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl

- Telefonisch opgeven:
0595-437777

- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980AAUithuizen

- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen
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