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Vandaag in de abonneekrant

Opruimactie 
in Eemshaven
EEMSHAVEN - In de Eemshaven is za-
terdag een grote zwerfvuilactie gehou-
den, in het kader van de World Cleanup
Day. De opruimactie in de Noord-Gronin-
ger zeehaven werd onder andere georga-
niseerd door Groningen Seaports. ,,Na-
tuurlijk zijn we er in de eerste plaats om de economische situatie in
de havens en het industriegebied van Delfzijl en de Eemshaven te
ondersteunen en te versterken, maar we zijn ons ervan bewust dat
we dat doen aan de rand van het mooiste natuurgebied van Neder-
land”, zegt directeur  Cas König van Groningen Seaports. ,,Die ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Oudeschip denkt 
na over bestaansrecht
OUDESCHIP - Wonen en industrie kunnen goed samen gaan. Dat

zeggen inwoners van Oudeschip
in de vorige week gepresenteer-
de Dorpsvisie. In dat stuk buigen
Olschipsters zich over de vraag
of het dorp, onder de rook van
de oprukkende Eemshaven, wel
bestaansrecht heeft. Men vindt
van wel. Met de Dorpsvisie in de
hand zijn inwoners van plan het
dorp stevig op de kaart te ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Noordwolde en 
Loppersum scoren niet
In de eerste speelronde van de nieuwe competitie in de derde klasse

C stond meteen de enige Omme-
lander derby op het programma:
de kraker tussen Noordwolde en
Loppersum. Vaak staan duels
tussen beide ploegen garant
voor spanning, hectiek en de no-
dige verbale uitspattingen, ter-
wijl goed voetbal veelal naar de
achtergrond wordt verdrongen.
Het was zaterdag niet anders ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

De Fivel boekt ruime zege
De Fivel is het seizoen uitstekend begonnen. Op Sportpark Het Noor-
den in Groningen won de ploeg uit Zeerijp met 0-4 bij Potetos. De
Riepsters togen met een goed gevoel naar Groningen. De selectie be-
gint steeds fitter te worden nu diverse spelers van blessures hersteld
zijn. De Fivel wilde aanknopen bij de tweede helft van de bekerwed-
strijd tegen Poolster. De ploeg van trainer Nik Poortinga kwam toen
prima voor de dag. Zowel Potetos als De Fivel probeerde in de eerste
helft te voetballen, hetgeen het kijkspel ten goede ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Invaller Huinder leidt 
SIOS naar zege op RZ Baflo
Bijna zeventig minuten heeft
SIOS zich zaterdag stukgebeten
op het stugge Rood Zwart Baflo.
Toen kwam invaller Gijs Huin-
der binnen de lijnen en werd al-
les anders. Met een assist en een
treffer zette Huinder SIOS op
het juiste spoor richting een ver-
diende 2-0 overwinning. De
meest besproken speler op
sportpark De Lange Twee was zaterdag zonder twijfel Duncan ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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0HORNHUIZEN -  De zadenra-
ket van kunstenaar Jos Volkers
is begin vorige week tijdelijk in
Hornhuizen ‘geland’. Het ge-

vaarte streek neer op het Won-
gemaplein.

Volkers bouwde de raket in Roe-

De raket op het Wongemaplein in Hornuizen (foto: Rick Rijn-
tjes).

Kunstwerk vanuit Roemenië overgebracht

Zadenraket arriveert op
Wongemaplein Hornhuizen

menië en reed hem omgeven door
veel publiciteit naar Nederland.
Met de raket wil hij bijdragen aan
de discussie rond klimaatverande-
ring en het verlies aan biodiversi-
teit. De zadenraket roept vragen op:
kijken we naar een wapen of naar
een onschuldige afbeelding van een
raket? En wat doet het ‘fictieve’ be-
drijf Ecological Space Engineering
eigenlijk? Volkers vulde zijn raket,
die gemaakt is van duurzame mate-
rialen, met zaden en sporen die hij
verzamelde in de Roemeense Kar-
paten, een van de laatste intact ge-
bleven ecosystemen van Europa.
Met deze raket wil hij wijzen op de
ecologische crisis die volgens hem
de wereld bedreigt en op de moge-
lijkheden en onmogelijkheden om
het tij nog te keren.   
Later deze maand, op zondagmor-
gen 27 september, organiseert Won-
gema een talkshow rondom dit on-
derwerp. De gespreksleiders zijn
Bertien Minco en Erik Wong.

Hippolytushal met
bijdrage overeind
MIDDELSTUM - De gemeente
Loppersum biedt de Hippolytushal
in Middelstum de helpende -finan-
ciële- hand. Met een bedrag van
zo’n 35.000 euro wordt de hal ‘in de
benen’ gehouden. Wethouder Bé
Schollema: ,,Al vanaf de start zijn
er problemen geweest met de tech-
nische installaties, waardoor de
energielasten veel hoger zijn dan
waarmee door zowel gemeente als
stichting rekening werd gehouden.
Bovendien is men door de corona-
crisis inkomsten misgelopen.”

Volgens Schollema zijn de puntjes
bij de overdracht nooit op de i ge-
zet. ,,We zijn nu bezig om het af te
ronden en het te maken, zoals het
zou moeten werken.”

Nieuwe stemlokalen
gemeente Loppersum
LOPPERSUM - Omdat het coro-
navirus maar niet valt te stuiten,
heeft de gemeente Loppersum
maatregelen moeten nemen om
de komende gemeenteraadsver-
kiezingen veilig te laten verlo-
pen. Er zijn nieuwe stemlokalen
aangewezen.
Zoals bekend worden er op 18 no-
vember in Loppersum, Appinge-

dam en Delfzijl verkiezingen gehou-
den voor de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Eemsdelta. Om
het stemmen goed te laten verlopen
moeten er in Loppersum, net als in
voorgaande jaren, zeven stembu-
reaus worden ingericht. Deze moe-
ten verspreid zijn over de hele ge-
meente. Bij de bepaling is onder an-
dere gekeken naar de ligging en het
aantal kiesgerechtigden. Er zijn dit
jaar echter twee wijzigingen. Stem-
bureau Kindcentrum WIJLand in
Middelstum zal worden vervangen
door de kantine van de Hippolytus-
hal aan de Coendersweg. In ver-
band met de coronarichtlijnen is de
bibliotheek in dit gebouw niet ge-
schikt om aan de 1,5 meter-maatre-
gelen te voldoen. Ook kan er niet
met zekerheid worden gezegd dat
het Hippolytushoes beschikbaar is
vanwege de wisseling van eigenaar. 
Stembureau dorpshuis Westerem-
den wordt tijdens de herindelings-
verkiezingen vervangen door ont-
moetingscentrum Viskenij aan de
Kosterijweg. Het dorpshuis wordt
momenteel versterkt en is op 18 no-
vember nog niet gereed.

Peuterspeelzaal
in Spijk verkocht
SPIJK - De gemeente Delfzijl ver-
koopt de peuterspeelzaal ‘t Hum-
melhoes aan de Ubbenasingel in
Spijk aan Bloemenshop3Borg. De
huidige gebruiker van het pand
Kids2B verhuist naar het nieuwe
Kind-centrum Spijk. 
Na de verhuizing van Kids2B komt
‘t Hummelhoes leeg te staan. De
gemeente is benaderd door de lo-
kale ondernemer van Bloemens-
hop3Borg met het verzoek het
pand te kopen. Met de verkoop
van leegkomend gemeentelijk
vastgoed geeft de gemeente uit-
voering aan het in 2014 door de ge-
meenteraad vastgestelde beleid
voor de verkoop van vastgoed. 
Het gebouw is opgenomen in de
gemeentelijke lijst van karakteris-
tieke gebouwen. De voormalige
C.J. van Kruyssenschool uit 1968
scoort hoog op de punten zeld-
zaamheid, architectuurhistorische
waarde en cultuurhistorische
waarde. 
Wethouder Hans Ronde (Vast-
goed, Economische Zaken) is blij
met de verkoop van het gebouw.
,,Met de verkoop van ‘t Hummel-
hoes kunnen we tegemoetkomen
aan de huisvestingsvraag van een
lokale ondernemer. Daardoor kan
deze ondernemer behouden blij-
ven voor het centrumdorp Spijk.
Dat is ook goed voor Spijk. De ver-
koop van het pand sluit goed aan
bij ons beleid om leegkomend vast-
goed af te stoten en tegelijkertijd
te zorgen voor een passende herbe-
stemming.”

Bezwaren tegen
nieuwbouw in 
’t Zandt afwezen
‘T ZANDT - De bezwaren tegen het
bouwen van tien woningen aan de
Hoofdstraat, Kerklaan en Hink
Oostingstraat in ‘t Zandt zijn afge-
wezen. Dat betekent dat de ver-
leende omgevingsvergunning de-
 finitief is geworden. Eén bezwaar
is niet-ontvankelijk verklaard om-
dat de indiener niet in de nabij-
heid woont. De andere twee be-
zwaren zijn ongegegrond ver-
klaard. De bezwaren richtten zich
op het feit dat de nieuwbouw niet
om de omgeving zou passen. ,,Dat
is niet terecht”, meent wethouder
Pier Prins van de gemeente Lop-
persum. ,,Tegenover de kerk en in
de nabijheid staan ook woningen
die anders zijn.” Woongroep Ma-
renland heeft overigens al enige
aanpassingen gedaan zodat er
geen ‘eenheidsworst’ aan nieuw-
bouw zal komen. 
De herinrichting van ‘t Zandt zal
overigens op 23 september offi-
cieel worden afgesloten. Dat wordt
in verband met de coronacrisis
geen groot festijn, maar een bij-
eenkomst waar een beperkte
groep voor uitgenodigd zal wor-
den. 

Burendag 
in Garnwerd 
GARNWERD - Inwoners van
Garnwerd zullen zaterdag 26
september meedoen aan de na-
tionale Burendag. 
Buren is in dit verband een ruim
begrip, want de dag in Garn-
werd is bedoeld voor alle inwo-
ners. Zij zijn vanaf 10.00 uur
welkom op het trapveldje, waar
koffie en taart wordt geser-
veerd.   Uiteraard moet deze bij-
eenkomst voldoen aan de coro-
naregels. De dorpsvereniging
heeft een veiligheidsplan opge-
steld dat inmiddels door de ge-
meente is geaccepteerd.

Garnwerd herdenkt
Lambertus Postma
GARNWERD - Bij de molen en
op het trapveldje in Garnwerd
wordt zaterdag 26 september
een herdenkingsbijeenkomst
gehouden voor Lambertus Post-
ma. 
Het is bijna een half jaar geleden
dat de markante Garnwerder over-
leed. Hij had zich een afscheid ge-
wenst waarbij het dorp aanwezig
kon zijn, maar dat was in verband
met de coronamaatregelen onmo-
gelijk. Op gepaste afstand van el-
kaar werd er wel een erehaag ge-
vormd, maar velen in het dorp heb-
ben toch de behoefte nog een keer

bij het leven van Lambertus Post-
ma stil te staan. Daarom organi-
seert de dorpsvereniging, in sa-
menwerking met Wiet Stienstra
(de oudste zus van Postma), zater-
dag 26 september vanaf 14.00 uur
een herdenkingsbijeenkomst in de
open lucht. De bijeenkomst is be-
doeld voor inwoners van Garnwerd
die zich betrokken voelden en voe-
len bij Lambertus Postma en voor
familie, oud-collega’s en andere be-
kenden van hem. Aanmelding is
vanwege coronamaatregelen nood-
zakelijk. 
Dat kan tot 24 september via le-
dendorpsvereniging@garnwerd.eu

IMG ziet achterstand
steeds groter worden
NOORD-GRONINGEN - Het In-
stituut Mijnbouwschade Gro-
ningen (IMG) heeft vorige
week 1158 nieuwe meldingen
van aardbevingsschade ontvan-
gen en er slechts 545 kunnen
afhandelen. De berg met werk
die nog verzet moet worden,
wordt de afgelopen maanden
steeds groter.

Vooral doordat het wekelijks aan-
tal schade-opnames naar 923 is ge-
stegen, kon de verwachte door-

looptijd van ruim zes maanden
voor de afhandeling van nieuwe,
reguliere schademeldingen echter
weer iets dalen. Het percentage
schademeldingen dat bij de laatste
2.500 besluiten niet meer dan een
half jaar oud was, is vorige week
gedaald naar 55. 
Er zijn vorige week 2.380 nieuwe
aanvragen voor de Waardedalings-
regeling binnengekomen. Het to-
taal komt daarmee op 6.946 aan-
vragen. In totaal hebben 6.288
mensen een of meer aanvragen ge-
daan. 

Zoutkamp heeft nieuwe speeltuin
ZOUTKAMP - De nieuwe speel- en beweegtuin
op het sportpark in Zoutkamp is zaterdag offi-
cieel geopend. Wethouder Harmannus Blok van
Het Hogeland nam dit klusje voor zijn rekening
middels het hijsen van een vlag (zie foto). De
nieuwe speeltuin was geen overbodige luxe, want
de oude speelplaats van speeltuinvereniging De
Regenboog voldeed niet meer aan de huidige ei-
sen. De opening zou eigenlijk in mei plaatsvin-
den, maar kon vanwege corona niet doorgaan.

Inmiddels wordt er al volop van de speeltuin ge-
bruik gemaakt, maar het officiële openingsmo-
ment liet nog op zich wachten. Zaterdag was het
dus zover. De opening werd omlijst met  demon-
straties en een circusinstuif met onder andere
steltlopers en suikerspinnen. De tuin bestaat uit
beweegtoestellen voor ouderen, speelattributen
voor kinderen en een rotonde voor kinderen kun-
nen fietsen, steppen, skeeleren of skelteren. Foto:
Ronnie Afman. 
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Drents Museum toont
het beste van Helmantel

Een stilleven met kweeperen en twee flessen. Collectie Museum Helmantel. Foto: Art Revisited, Tol-
bert. 

WESTEREMDEN - Ruim tachtig schilderijen van kunste-
naar Henk Helmantel uit Westeremden zijn vanaf 3 okto-
ber te zien in het Drents Museum in Assen. 

Henk Helmantel wordt nationaal
én internationaal geroemd om zijn
meesterlijk geschilderde stillevens
en kerkinterieurs. Zijn ‘wereld’
gaat over ambacht en inspiratie,
over licht en donker, over stofuit-
drukking en over verstilling en spi-
ritualiteit. 

Romeins glas
De topstukken uit zijn oeuvre zijn
van 3 oktober tot en met 7 maart te
zien in het Drents Museum in As-
sen. Daarnaast worden voorwer-
pen getoond die op zijn schilderij-

en staan en uit de persoonlijke ver-
zameling van de kunstschilder ko-
men, zoals middeleeuwse hout-
sculpturen, antiek Chinees aarde-
werk en Romeins glas. 

Naast Helmantels kunstenaar-
schap is er aandacht voor de kunst-
beleving van zijn werk. In het uit-
gebreide randprogramma bij de
tentoonstelling komen kunst,
kunstbeleving en de actualiteit op
een bijzondere manier samen.  Be-
zoekers kunnen bijvoorbeeld met
hun eigen smart phone en koptele-

foon muziek uit het atelier van
Helmantel beluisteren. Ook is het
mogelijk actief aan de slag te gaan
door zelf te tekenen tussen de
kunstwerken. Voor families is er
een gratis familieroute langs alle
werken met kijk-, denk-, speel- en
doe-opdrachten.  Tevens is de kor-
te documentaire Henk Helmantel -
Gedreven door schoonheid te zien. 

Workshop 
Verder is er vanaf 10 oktober, op
elke tweede zaterdag van de
maand, een workshop stilleven
schetsen. Op 17 oktober geeft een
ensemble van het Noord Neder-
lands Orkest een concert met mu-
ziek van Helmantels grote inspira-
tiebronnen: Bach, Sweelinck en

Monteverdi. Harry Tupan, alge-
meen directeur van het Drents Mu-
seum, gaat in zijn lezing op 14 no-
vember dieper in op Helmantels
stijl, zijn inspiratiebronnen én de
kunstkritiek. En Henk Helmantel
zelf neemt belangstellenden in zijn
lezing op 16 januari mee op reis
naar de interieurs van gotische en
romaanse kloosters en kerken in
binnen- én buitenland. 

Belangrijk
Henk Helmantel is al 54 jaar
kunstschilder en werkt onvermin-
derd door. Hij behoort tot de Noor-
delijke Figuratieven en wordt ge-
zien als een van de belangrijkste
kunstenaars van het hedendaags
realisme in Nederland. In eerste
instantie lijkt hij voorwerpen en
interieurs enkel en alleen realis-
tisch weer te geven. Toch verraadt
een tweede blik een zoektocht
naar een soort eeuwigheid, een ho-
gere waarde die gevonden kan
worden in het alledaagse. Helman-
tel transformeert ‘gewone’ dingen
in schatten en laat juist de schoon-
heid van het kleine en het alle-
daagse zien.  

Meer informatie over de tentoon-
stelling Helmantel - Meesterschilder
is te vinden op de site van het
Drents Museum. 

Grote Clubactie in 
Hogeland en Loppersum
NOORD-GRONINGEN - Maar
liefst 26 verenigingen uit de ge-
meenten Loppersum en Het
Hogeland doen mee aan de Na-
tionale Grote Clubactie. Door
loten te verkopen willen de
clubs extra inkomsten ophalen.
De actie is zaterdag van start
gegaan. 

De Grote Clubactie is hard nodig.
Ook in het verenigingsleven heeft
de coronacrisis diepe sporen nage-
laten. De normaal druk bezochte
evenementen zijn afgelast en de

kantines waren lange tijd gesloten.
Veel verenigingen hebben hier-
door te maken met een begrotings-
tekort. Ruim 300.000 clubleden
van 5.300 verenigingen door heel
Nederland zijn sinds afgelopen
weekend op pad om loten te verko-
pen. Het is belangrijk dat dit ver-
antwoord gebeurt. Daarom heeft
de Grote Clubactie naast het be-
kende verkoopboekje een aantal
digitale verkoopmethoden ontwik-
keld. Met deze digitale mogelijk-
heden kunnen de koper en de ver-
koper op een veilige afstand van
elkaar blijven staan. Zo kunnen lo-
ten worden gekocht door het scan-
nen van een QR-code of het delen
van een link via e-mail, social me-
dia en Whats App. Al sinds 1972
spant de Nationale Stichting Grote
Clubactie zich in voor het vereni-
gingsleven. Van elk verkocht lot
van 3 euro gaat 80 procent, dit is
2,40 euro, direct naar de clubkas.
Met het overige bedrag organi-
seert de Grote Clubactie de loterij.
Door mee te doen aan de Grote
Clubactie worden de lokale vereni-
gingen direct ondersteund. Ook
maken de deelnemers van de lote-
rij kans op een van de vele prijzen,
waaronder de hoofdprijs van
100.000 euro. Daarnaast is de prij-
zenpot verhoogd van 32.000 naar
332.000 prijzen en daarmee is de
winkans nu 1 op 10.
De deelnemers uit de gemeente
Loppersum zijn gymnastiekvereni-
gingen LSV Loppersum en MGV
Middelstum, ijsvereniging Nooit-
gedacht uit Leermens en de voet-
balverenigingen Stedum en Lop-
persum. In Het Hogeland hebben
21 verenigingen zich aangemeld
voor de Grote Clubactie. InWin-
sum doen mee Turning Winsum,
Bushido, vv Winsum, hockeyclub
Winsum en de korfballers van
DWA/Argo. In Bedum wordt aan
de actie deelgenomen door LTC
Bedum, SV Bedum, Aqua Bedum
en sportvereniging Balans. Ook in
Warffum en Usquert hebben
meerdere verenigingen zich aange-
meld. In Warffum gaat het om
gymnastiekvereniging VIOS en
manege De Waddenruiters. De Us-
querder deelnemers zijn gymnas-
tiekvereniging GAV Unitas en TC
Usquert. Andere Hogelandster
deelnemers zijn de muziekvereni-
gingen Adorp en Excelsior Baflo,
gymnastiekvereniging Mexs*2000
in Uithuizermeeden en paarden-
sportvereniging De Marneruiters
in Kloosterburen. Ook de voetbal-
lers van Zeester uit Zoutkamp, FC
LEO uit Leens, Corenos uit Roode-
school en vv Noordwolde doen
mee aan de Grote Clubactie. 

Het natuurgebied bij de Eemshaven. Foto: Groningen Seaports. 

Vogels gedijen goed in
natuurgebied Ruidhorn
EEMSHAVEN - Het natuur- en
kweldergebied Ruidhorn ten
westen van de Eemshaven be-
staat in december alweer tien
jaar en is een waar walhalla
voor met name wadvogels. De
laatste twee jaar is het gebied
uitgebreid gemonitord en hier-
uit bleek dat Ruidhorn erg be-
langrijk is voor een groot aan-
tal vogelsoorten.

Zo is er vastgesteld dat de brand-
gans, drieteenstrandloper, grauwe
gans, krakeend, lepelaar, slobeend

en wintertaling zeer regelmatige
bezoekers zijn en er vaker voorko-
men dan van te voren ten doel was
gesteld. In het gebied krijgt de na-
tuur alle ruimte en daardoor is het
ook niet toegankelijk voor de
mens. Wel kan iedereen vanuit
een van de drie vogelkijkhutten
onder andere bovengenoemde vo-
gels spotten en dat is beslist de
moeite waard.
Natuurgebied Ruidhorn, nabij de
Eemshaven, is eigendom van de
Stichting Natuurcompensatie (Gro-
ningen Seaports, Nuon en RWE)
en wordt beheerd door Natuurmo-

numenten. Het vijftig hectare gro-
te gebied in de Emma- en Lauwer-
polder is aangelegd als compensa-
tie voor het verlies aan natuur in
de Eemshaven door de vestiging
van een aantal grote energiebe-
drijven. Ook de aangrenzende dijk
en een stuk kwelder is onderdeel
van het natuurgebied. Het is be-
groeid met grassoorten en wordt zo
‘kaal’ mogelijk gehouden. De on-
diepe plassen direct achter de
Waddijk zijn belangrijk voor wad-
vogels en in het voorjaar broeden
er grote aantallen kluten en schol-
eksters.

RUG-nominaties voor 
Klokhuis Wetenschapsprijs
GRONINGEN - De Rijksuniver-
siteit Groningen heeft vier on-
derzoeken ingezonden voor de
strijd om de landelijke Klok-
huis Wetenschapsprijs. Deze
prijs is bedoeld om een jong en
breed publiek bekend te ma-
ken met wetenschappelijk on-
derzoek. Het winnende onder-
zoek komt terecht in een afle-
vering van het televisiepro-
gramma Klokhuis. De vier gese-
lecteerde wetenschappers lich-
ten hieronder hun onderzoek
toe.

Anne Margit Reitsema doet onder-
zoek naar gelukt: Ze vertelt: ,,Soms
lijkt het op TikTok of YouTube of
alle kinderen altijd gelukkig en
vrolijk zijn. Maar is dat wel zo? En
gelukkig zijn, wat is dat nu eigen-
lijk? Is dat hetzelfde als altijd vro-
lijk zijn? En kun je ook gelukkig
zijn als je weleens -of best vaak-
slecht in je vel zit? Mijn vraag is:
waar worden kinderen en jonge-
ren gelukkig van? Om dat te on-
derzoeken, vraag ik kinderen, jon-
geren en ouders uit heel Neder-
land om mee te doen met mijn on-
derzoek.”
Canan Çakirlar onderzoekt dieren-
botten van duizenden jaren oud.
,,In de steentijd veranderde Neder-
land: van jagen op oerossen en wil-
de zwijnen gingen onze voorouders
koeien en varkens houden. Maar
wanneer gebeurde dat precies?
Wanneer werd een vrij levende
 oer os een koe in een stal? En wan-
neer werd een wild zwijn een var-
ken? Of kun je dat niet precies zeg-

gen? In het laboratorium onder-
zoek ik veel verschillende botten
om dat uit te zoeken. Door naar de
kleinste deeltjes in de botten te
kijken, de atomen en het DNA,
zoek ik uit waar de dieren hebben
geleefd, hoe ze eruit zagen en of ze
vrij rondliepen of niet.”
Casper van der Kooi onderzoekt
bloemen. Hij vertelt: ,,Over de he-
le wereld staan miljoenen prachti-
ge bloemen in allerlei kleuren.
Waarom hebben bloemen al die
kleuren? Voor de bevruchting van
bloemen is het belangrijk dat ze
opvallen voor bijen, vlinders, mot-
ten, vogels en vleermuizen. En dat
is weer belangrijk voor ons voedsel
zoals fruit. Maar bijen zien andere
kleuren dan bijvoorbeeld vogels.
In mijn kas kweek ik planten van
over de hele wereld. Wanneer ze
bloeien, onderzoek ik de bloemen
onder de microscoop en met foto-
camera’s. Ik onderzoek hoe bestui-
vers de bloem zien en probeer te
ontdekken hoe daardoor al die ver-
schillende bloemkleuren zijn ont-
staan.”
Malou Luchtenberg onderzoekt in
het UMCG, samen met kinderen,
hoe medisch onderzoek beter kan.
,,Voor veel ziektes bij kinderen is
nog geen goede behandeling”, zegt
Luchtenberg. ,,Daarom is het be-
langrijk onderzoek te doen, bij-
voorbeeld naar nieuwe medicij-
nen. Maar hoe moeten we dat pre-
cies doen? Waarom willen kinde-
ren wel of niet meedoen aan on-
derzoek? Om hier antwoord op te
krijgen interview ik kinderen. Die
vertellen over hoe het is om ziek te
zijn en om mee te doen aan onder-
zoek om de zorg in de toekomst te
verbeteren. Samen met andere
kinderen werk ik hun tips uit en
presenteer die aan dokters en on-
derzoekers.”
Het Klokhuis nomineert 10 onder-
zoeken uit de inzendingen vanuit
het hele land voor de shortlist. Het
publiek kan vervolgens stemmen
op het onderzoek dat volgens hen
de Klokhuisprijs 2020 verdient. Op
11 november wordt de winnaar be-
kend gemaakt. 

Canan Çakirlar onderzoekt dierenbotten van duizenden jaren
oud. ,,Wanneer werd een vrij levende oeros een koe in een stal?”

Tijdens de markt konden ook enkele elektrische voertuigen worden bewonderd. 

ZUIDWOLDE - De tweede
energiemarkt in Zuidwolde is
zaterdag een succes geworden.
Er heerste een gezellige sfeer
waarin veel voorlichting werd
gegeven en kon worden gedis-
cussieerd.

Twee jaar na de eerste markt,
waar toen zo’n 300 bezoekers kwa-
men, was de aanloop niet zo groot,
maar gezien de kleine opzet op het
pleintje aan de Pastorielaan en de
corona-angst was dit ook te ver-
wachten. 
Noortje Kerkhof, voorzitter van de
werkgroep elektrische deelauto’s
van de Zuidwolder energiecoöpe-
ratie Durabel, opende de markt en
nodigde voorzitter Arnold Simons
uit om de eerste openbare laad-
paal van Zuidwolde te onthullen.
Nadat hij de linten had doorge-
knipt en het doek had verwijderd,
overhandigde hij wethouder Kris-
tel Rutgers, als burger met haar
kinderen aanwezig, het Durabel-
tasje dat onder het doek was ver-
stopt. De laadpaal is voor Zuidwol-
de een mijlpaal in de ontwikkeling
van elektrisch vervoer, waar de

energiemarkt voor een deel aan
gewijd was. 
Er konden enkele elektrische au-
to’s worden bewonderd. Een daar-
van was van MobiNoord - Mobili-
teit VanOns, de organisatie voor
elektrische deelauto’s waarmee
Durabel plannen gaat maken.
Daarnaast stonden er Go-sharing
scooters, voor snel kort elektrisch
deelvervoer naar en van de stad en
misschien is deze vorm ook wel ge-
schikt voor de grote kernen in Het
Hogeland.
Het tweede onderwerp van de
markt was aardgasvrij Zuidwolde.
Hierover werd uitgebreid gedis-
cussieerd, ook over deelname aan
woningmonitoring waarbij met be-
hulp van sensoren de warmtevraag
van huizen met hun bewo-
ners(gedrag) wordt geregistreerd.
Dit moet leiden tot adviezen over
energiebesparing en een beter in-
zicht in de stappen richting een
laagtemperatuur warmtenet. Want
dat is de basis van de aanvraag van
de gemeente Het Hogeland om
Zuidwolde aan te wijzen als proef-
tuin aardgasvrije wijk.
Zonnepanelen waren het derde on-
derwerp. Informatie over de grote

winst die geboekt kan worden door
nu in zonnepanelen te investeren,
nu de salderings-subsidieregeling
nog 100 procent is, trok de aan-
dacht. Ook voor de smalle beurs
zijn er veel voordelen om desnoods
nu geld te lenen voor een eigen
zonnedak. Durabel kwam met een
aanbieding die tot het eind dit jaar
geldt: als via Durabel zonnepane-
len worden gekocht, levert dat een
flinke kortingsbon op voor de aan-
schaf van bijvoorbeeld een induc-
tiekookplaat. ‘Zon op alle daken’ is
het streven, allemaal zoveel moge-
lijk groene stroom zelf of gezamen-
lijk produceren of inkopen, goed
voor het klimaat èn voor de porte-
monnee. Informatie kan worden
verkregen op www.ecdurabel.nl of
door een berichtje te sturen naar
info@ecdurabel.nl. 

Bij afloop werden alle stoelen, ta-
fels en resterende drankvoorraad
met vereende krachten weer Het
Anker in gedragen en werd de par-
tytent van de Oranjevereniging
weer in dozen opgeborgen, om te
wachten op de volgende party die
misschien wel over participatie
aan een warmtenet gaat . . .

Energiemarkt in Zuidwolde

Dalende lijn WW-uitkeringen
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal WW-uitkeringen in Gro-
ningen is in de maand augustus
verder afgenomen. Na een ster-
ke toename aan het begin van
de coro nacrisis daalt de WW nu
al enkele maanden. Ook jonge-
ren ontvangen minder vaak
een WW-uitkering. 

Veel jongeren werken in sectoren
als horeca en uitzendbranche die
in de eerste maanden na de coro-
na-uitbraak zwaar getroffen zijn.
Inmiddels trekt de werkgelegen-
heid weer aan en vinden zij nu va-
ker werk. Vergeleken met vorig
jaar ligt het aantal WW-uitkerin-
gen in augustus wel een stuk ho-
ger.
Eind augustus telde Groningen

9.644 WW-uitkeringen. Dat is 3,1
procent van de Groningse beroeps-
bevolking. Het aantal WW-uitke-
ringen in Groningen nam in augus-
tus af met 504 uitkeringen (-5,0
procent) ten opzichte van juli. In
augustus daalde het aantal WW-
uitkeringen in vrijwel alle secto-
ren, met één uitzondering: het on-
derwijs. In het onderwijs lopen
veel tijdelijke contracten van lera-
ren af voor de zomervakantie. Na
de zomervakantie vinden zij vaak
weer werk. 
Vanuit de uitzendbranche en hore-
ca nam het aantal WW-uitkeringen
het sterkst af ten opzichte van een
maand eerder. Na de sterke toena-
me van WW-uitkeringen aan het
begin van de coronacrisis lijken
deze sectoren op dit moment licht
te herstellen. Jongeren werken
vaak in de uitzendbranche en ho-
reca, veelal met kortlopende tijde-
lijke contracten. Maar hoewel aan
het begin van de coronacrisis het
aantal WW-uitkeringen onder jon-
geren het sterkst steeg, daalt de
WW nu het meest in hun leeftijds-
categorie.  
Eind augustus telde Groningen
1.577 WW-uitkeringen meer (+19,5
procent) dan een jaar eerder in de-
zelfde maand. Sinds het begin van
de coronacrisis is het aantal WW-
uitkeringen snel opgelopen. Het
verschil met vorig jaar is in augus-
tus minder groot dan in de maan-
den mei, juni en juli. In de maan-
den maart tot en met mei verloren
vooral veel jongeren met een uit-
zendcontract, oproepcontract of
tijdelijk contract hun baan. Zij vin-
den nu weer vaker werk.

Nog wel kansen
Het coronavirus heeft grote in-
vloed op de arbeidsmarkt. De
spanning op de arbeidsmarkt is af-
genomen: gemiddeld zijn er min-
der vacatures en meer werkzoe-
kenden dan voor de coronacrisis.
Voor verschillende beroepen en
sectoren wordt dit verschil duide-
lijk zichtbaar, bijvoorbeeld in de
dienstverlening (waaronder hore-
caberoepen en schoonmaak). Toch
zijn er nog steeds sectoren en be-
roepen waar veel vraag is naar per-
soneel. Voor veel technische en
ICT-beroepen bijvoorbeeld kun-
nen veel werkgevers moeilijk aan
personeel komen. De crisis biedt
ook kansen.
Vorige maand heeft UWV Gronin-
gen meegezocht naar kandidaten
voor Transcom. Transcom is een
‘facilitair’ klantencontactcenter en
zij hebben de opdracht van de
GGD gekregen om op te schalen
met de functie van medewerker
Bron- en contactonderzoek. Dat is
heel ac tueel nu er veel corona-tes-
ten afgenomen moeten worden. De
vacatures waren snel vervuld en
het valt op hoeveel mensen graag
een steentje bij willen dragen om
het virus in te dammen. ,,Dit is ook
wat de kandidaten bij mij aange-
ven”, zegt Berber Thasing, advi-
seur werkgeversdiensten. ,,Daar-
om vind ik het ook fantastisch dat
er vanuit UWV nu 15 kandidaten
zijn aangenomen.” Transcom is

overigens nog op zoek naar meer
kandidaten. 
Landelijk daalde het aantal WW-
uitkeringen. Eind augustus telde
Nederland 291.660 WW-uitkerin-
gen. Dat is 3,1 procent van de be-
roepsbevolking. Vorige maand wa-
ren er 300.801 WW-uitkeringen in
Nederland. 
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‘Seksuele voorlichting
in Nederland te eenzijdig’
GRONINGEN -  Religie en seksuali-
teit worden in Nederland vaak ge-
zien als onderwerpen die niet goed
samengaan. Promovendus Jelle Wie-
ring verzet zich tegen de tendens om
problematiek op het gebied van sek-
sualiteit zonder meer aan religie toe
te schrijven. Hij stelt dat de seksuele
voorlichting in Nederland te eenzij-
dig is.

Wiering bestudeerde seculiere handelin-
gen in het Nederlandse veld van seksu-
ele gezondheid, onder meer door zelf
seksuele voorlichting te geven. Wiering
stelt dat de vele problematiseringen van
religieuze benaderingen van sek sualiteit
vergelijkbare problemen op het gebied
van seksualiteit in irreligieuze contexten
verhullen. 

Wiering toont zich kritisch over de huidi-
ge seksuele voorlichting in Nederland.
,,Een open gesprek over seksualiteit is
vaak helemaal niet zo open en dient
vooral om de visie op seks die omarmd
wordt door de meerderheid te verkondi-
gen en iedereen die anders denkt in een
negatief spotlight te zetten. De gespreks-
dynamieken lichten onderlinge verschil-
len uit. Het idee heerst dat praten en
openheid over seksualiteit vrijwel altijd
iets goeds is. Ik vind het belangrijk dat
we beseffen dat dit een normatief idee is
dat mensen die iets anders denken al
snel afschildert als preuts en/of ouder-
wets. Seksuele voorlichting bevat impli-
ciete morele boodschappen over hoe jon-
gens en meisjes zich met seks zouden
moeten bezighouden’’, aldus Wiering.
Meisjes worden verantwoordelijk ge-

maakt voor het nadenken over seksuali-
teit, het ontwikkelen van grenzen qua
seksueel gedrag en het duidelijk commu-
niceren hiervan. Jongens worden gesti-
muleerd vooral een passieve rol aan te
nemen, te luisteren, en goed te kunnen
observeren wat de gecommuniceerde
protocollen precies zijn. Wiering noemt
deze rolverdeling problematisch: het
heeft tot ongewenst gevolg dat het voor
veel mannen lastig blijft om mee te pra-
ten over seksualiteit en dat het voor hen
eenvoudiger wordt om de verantwoorde-
lijkheid voor hun seksuele gedrag te ont-
duiken.
Wiering bespreekt ook het voormalig
schooltv-programma Dokter Corrie. Uit
analyse van de protesten van voorname-
lijk religieuze mensen blijkt dat veel van
hen niet tegen seksuele voorlichting zijn,
maar wel tegen de normalisering van
seksualiteit die Dokter Corrie bepleit.
Ook analyseert Wiering een aflevering
van het programma Hotel Sophie, dat sek-
sualiteit zegt te bespreken als een nor-
maal onderwerp. Hij laat zien dat de ge-
sprekken die gevoerd worden in deze af-
levering zich vooral richten op mensen
met ideeën over sek sualiteit die afwij-
ken van meerderheidsopvattingen. Hij
stelt daarom dat de normalisering van
seksualiteit een kloof suggereert, en dus
verder creëert, tussen witte irreligieuze
Nederlanders en de religieuze niet witte
Ander. 

Rutgers erg bepalend
De organisatie Rutgers heeft een belang-
rijke rol binnen de seksuele voorlichting,
stelt Wiering. ,,Rutgers heeft veel in-
vloed op even tuele toekomstige financië-
le mogelijkheden en is zowel een kennis-

centrum als een belangrijke speler op de
markt van diensten en producten gerela-
teerd aan seksuele gezondheid. Het is
dus verstandig voor afhankelijken, zoals
consulenten seksuologie, om een goede
relatie met Rutgers te onderhouden.’’ 
Verreweg de meeste mensen die Wiering
sprak in zijn onderzoek zijn erg blij met
het werk dat Rutgers doet en dat is een
belangrijke bevinding. Maar ze vinden
daarnaast dat de organisatie het veld wel
domineert. In Nederland betekent seks
vaak ook Rutgers en Wiering vindt het
belangrijk om hier bij stil te staan. Nieu-
we initiatieven op het gebied van seksu-
ele gezondheid komen volgens zijn infor-
manten momenteel lastig van de grond
en dat komt volgens hen vooral door de
huidige financiële structuren en de
machtige positie van de grotere organisa-
ties, zoals Rutgers.  
Volgens Wiering worden problemen ge-
relateerd aan seksualiteit vaak op religie
afgeschoven en is dat niet goed. ,,Zo wor-
den niet-religieuze opgelegde gedragin-
gen en normen minder kritisch be-
schouwd en dat is jammer. Er gebeuren
heel mooie en belangrijke dingen in de
Nederlandse seksuele voorlichting, maar
het blijft belangrijk om stil te staan bij
de aannames die gecommuniceerd wor-
den in die lessen. Welke verschillen be-
staan er tussen seksuele voorlichting
voor jongens en meisjes en zijn die ge-
wenst? Kun je een gesprek in de klas
werkelijk echt veilig maken? Vinden we
echt dat je altijd en overal over seks
moet kunnen praten? Of maakt met wie
en waar misschien ook nog uit? Dat zijn
essentiële vragen die door de overdreven
focus op religie en de associatie met
preutsheid vaak niet gesteld worden.’’

Noorden gaat aan de slag
met kringlooplandbouw
NOORD-GRONINGEN - Wetenschappers
van Wageningen University & Research,
de Rijksuniversiteit Groningen en be-
langhebbenden in Noord-Nederland
gaan de komende vier jaar samen aan
het werk om de principes van kring-
looplandbouw te vertalen naar uitdagen-
de toekomstbeelden en concrete hande-
lingsperspectieven voor de regio.
,,Noord-Nederland als demonstratieregio
van kringlooplandbouw: dat zou een ge-
weldig eindresultaat zijn”, zegt project-
leider Imke de Boer.

Veel partijen in Nederland omarmen het
principe van de kringlooplandbouw.
Maar wat betekent dit in de praktijk, bij-

voorbeeld voor een regio als Noord-Ne-
derland? Kan er een gedeelde kring-
looplandbouwvisie ontwikkeld worden
die voortbouwt op de vele bestaande ini-
tiatieven en deze vertalen naar concrete
handelings perspectieven voor iedereen
in het voedselsysteem? Dat zijn de cen-
trale vragen in het kringlooplandbouw-
project. Het project brengt een team sa-
men dat expertise heeft in plantaardige
en dierlijke productie, bestuurskunde,
bedrijfskunde en economie. Dit maakt
het mogelijk om de consequenties van
toekomstbeelden integraal te analyseren
voor landbouw, natuur en milieu, maar
ook voor sociaal-economische thema’s zo-
als zelfvoorzieningsgraad of lokale werk-

gelegenheid. Samen zullen de partijen
innovatieve handelingsperspectieven
ontwikkelen, en toetsen, die bijdragen
aan het realiseren van de toekomstbeel-
den. Deze zullen voortbouwen op be-
staande zogenaamde ‘small wins’ in de
regio. Dit zijn kleine radicale initiatieven
in het voedselsysteem richting kring-
looplandbouw met tastbare resultaten.
Deze small wins vormen de kiem voor
een maatschappelijke transitie. Een
grondige analyse ervan leidt tot kennis
om de transitie naar kringlooplandbouw
te versnellen, te verbreden en te verdie-
pen. Op deze manier draagt dit project
bij aan het doorontwikkelen van kring-
looplandbouw in Noord-Nederland.
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De ZK1 heeft afgelopen week testen gedaan met de zeefmat. Foto: Nederlandse Vissersbond.

Zoutkamper kotter ZK1
doet proef met zeefmat
ZOUTKAMP - Aan boord van de ZK 1 Mirle heeft afgelo-
pen week een test plaatsgevonden waarbij de zogenaam-
de zeefmat werd onderzocht als alternatief voor de zee-
flap. Beide zijn bedoeld om de bijvangst in de garnalen-
visserij te verminderen. De proef maakt onderdeel uit van
het innovatieve Waddenfondsproject Selectieve Garnalen-
visserij Waddenzee. 

Schipper Jurre Kerkhof had voor
het uitvoeren van de test twee op-
varenden te gast:  Tom Bangma
van Wageningen Marien Research
(WMR) en Amerik Schuitemaker
van de Nederlandse Vissersbond.   
In de Wet Natuurbescherming ver-
gunning voor garnalenvisserij
wordt de mogelijkheid geboden
om in de zomermaanden met de

zogenaamde brievenbus te vissen
in plaats van met de verplichte
 zeef lap. Deze uitzondering geldt al-
leen voor de Waddenzee en slechts
in de zomermaanden. Vooral in de
zomermaanden kan er sprake zijn
van veel groen (algen en wieren)
die de werking van de zeeflap ne-
gatief beïnvloeden. De garnalen-
visserij heeft al langer de wens om
de brievenbus langer en in meer
gebieden te kunnen gebruiken. Er
wordt echter ook gezocht naar al-
ternatieven. De zeefmat die door
Zoutkamper vissers is ontworpen
is daar een voorbeeld van.

De zeeflap, de brievenbus en ook
de zeefmat hebben allemaal het
doel om de bijvangst van vis in de
garnalenvisserij te reduceren. De
vis die in het garnalennet terecht
komt, verlaat deze weer onderwa-
ter zonder dus aan boord te komen
hetgeen bijdraagt aan een betere
overleving. Wanneer de zeefmat
werkt en dat kan worden onder-
bouwd middels een wetenschappe-
lijke rapportage van WMR, dan
zou er op termijn ruimte kunnen
komen in de wet- en regelgeving
om de zeefmat te gaan gebruiken.

Waddenfonds
Het onderzoek met de zeefmat is
onderdeel van het Waddenfonds
innovatieproject Selectieve garna-
lenvisserij Waddenzee, uitgevoerd
door de gezamenlijke Nederlandse
visserijorganisaties. Het project
wordt gefinancierd door het Wad-
denfonds met daarnaast een bij-
drage vanuit de sector zelf. Een
van de belangrijkste bijdragen van
het project betreft de inzet van vis-
sersschepen om de proeven te
doen, in dit geval de ZK 1 van Jur-
re Kerkhof.

Amerik Schuitemaker is deze
maand begonnen als projectmede-
werker bij de Nederlandse Vissers-
bond. Hij houdt zich vooral bezig
met het project MSC-garnalen van
de Coöperatieve Visserij Organisa-
tie en gerelateerde projecten.
,,Het assisteren bij de bemonste-
ring aan boord van de ZK 1 was
een mooie kans om ook in de prak-
tijk kennis te maken met de garna-
lenvisserij. Het is belangrijk om te
weten hoe het er aan boord van
een garnalenkotter aan toe gaat.
Aan boord heb ik met de schipper
veel gesproken over de huidige en
toekomstige uitdagingen en kan-
sen voor de garnalenvisserij. Deze
inzichten kan ik goed gebruiken in

mijn werk bij de Nederlandse Vis-
sersbond. Het is mooi om te zien
dat wetenschap en visserijsector
samenwerken om de visserij op

een innovatieve manier te ver-
duurzamen. Ik heb veel respect ge-
kregen voor het werk aan boord
van een garnalenkotter.”

Ulrum vanuit de hoogte
ULRUM - De Catharinakerk van Ulrum staat sinds half augustus in de steigers voor groot onderhoud.
Zoals eerder bericht werden bovenin de spits enkele trotseerloodjes uit 1776 ontdekt. Menigeen zou
graag een kijkje nemen vanaf de bijna 40 meter hoge steigers. Voor het grote publiek is dat niet mo-
gelijk.  De leden van de werkgroep van het Museum Ulrum 1834 in oprichting mochten wel even kij-
ken. Wegens hoogtevrees van een aantal leden mochten twee anderen mee omhoog. Dat waren kun-
stenaar en vormgever Harm van der Meulen en Gera Tuma van Gera Fotografie. Tuma leverde bij-
gaande foto van Ulrum uit de hoogte.  Links zijn de Akker- en Nipperusstraat te zien, op de voorgrond
de Noorderstraat en verderop aan de Schapenweg de Goede Herderkerk. Achteraan zijn het voetbal-
veld en de tennishal goed zichtbaar. Precies in het midden van de foto staat d’ Olle Spar, waarin enke-
le winkeltjes gevestigd zijn.  Het was een beetje heiig weer, maar de weidsheid van het Groninger land
is op de achtergrond goed zichtbaar. 

’Iedereen moet aan de 
bak bij klimaatadaptatie’
NOORD-GRONINGEN - Kli-
maatadaptatie is niet alleen
iets voor overheden als water-
schappen, gemeenten en pro-
vincies, het gaat ook burgers,
boeren, bedrijven en belangen-
groepen aan. Dat werd duide-
lijk tijdens een onlangs gehou-
den bijeenkomst van het be-
stuur van waterschap Noorder-
zijlvest. 

Inmiddels is bijna iedereen het er
wel over eens dat het klimaat ver-
andert. Metingen en cijfers spre-
ken boekdelen. Metingen in De
Bilt gedurende de periode 1706 tot
2018 laten zien dat het jaargemid-
delde is opgelopen van van 8,6 gra-
den tot 10,5 graden. 
Het klimaat verandert door de toe-
name van broeikasgassen in de at-
mosfeer en dat gaat steeds sneller.
Dat zorgt wereldwijd voor tempe-
ratuurstijgingen. Ten gevolge hier-
van smelten de ijsmassa's in de po-
laire gebieden, waardoor de zee-
spiegel stijgt. Hoeveel dat zal zijn
en hoe snel dat zal gaan, is alle-
maal nog niet duidelijk maar het
zou wel eens drie meter kunnen
worden. Dat heeft grote gevolgen,
helemaal voor een land als Neder-
land, dat ook nog eens in de ge-
vaarlijkste delta van de wereld
ligt. Er moet dus veel gebeuren,
maakte  programmamanager kli-
maatadaptie Lodewijk Schiltkamp
duidelijk tijdens de bijeenkomst
va het waterschap. Nederland
krijgt volgens hem steeds vaker te
maken met extreem weer. Dat
heeft de nodige consequenties
voor de zeedijken.  

Grote puinhoop
Inmiddels is klimaatadaptatie (het
aanpassen aan de veranderende
omstandigheden), naast watervei-
ligheid en waterkwaliteit, een zeer
belangrijk onderdeel geworden
van het werk van de waterschap-
pen. ,,Als wij er niet zouden zijn,
dan werd het een grote puinhoop”,
liet dijkgraaf Bert Middel weten
tijdens zijn inleiding.  
Klimaatadaptatie is overigens iets
van alle tijden. Na de Kerstvloed
van 1717 werden de dijken aange-

legd en na de Zuiderzeevloed van
1916 de Afsluitdijk. Na de Water-
snoodramp van 1953 kwam er een
Deltaplan en werd de Lauwers -
meerdijk aangelegd. Het Zoetwa-
terplan IJsselmeer kwam er na de
droge zomer van 1976, terwijl na
het hoogwater in 1998 in Gronin-
gen en Noord-Drenthe de Onlan-
den werden aangelegd.
Na de extreem droge zomer van
2018, de warmste zomer in drie
eeuwen, kwam er een Deltapro-
gramma metplannen voor water-
veiligheid, voor zoet water en voor
ruimtelijke adaptatie. In 2023
komt er voor de veiligheid een her-
ijking, want nu al is duidelijk dat
de zeespiegelstijging sneller ver-
loopt dan gedacht. De veiligheid
van de dijken moet dan tot 2070
worden gegarandeerd. 

Gouden Gronden
In het beheergebied van Noorder-
zijlvest zijn er al verschillende uit-
werkingen zoals Gouden Gronden.
Hierin werken het waterschap, de
provincie Groningen en de land-
bouw samen aan een beter bodem-
beheer. Doel daarvan is onder an-
dere een betere waterkwaliteit en
minder verdroging.  Om de kwali-
teit van de bodem en het zoete wa-
ter voor de landbouw te verbete-
ren en in de toekomst goed te hou-
den, is in 2013 al het project Spaar-
water gestart. Met Spaarwater gaat
het waterschap verzilting tegen en
wordt duurzaam watergebruik in
de agrarische sector mogelijk ge-
maakt. Binnen het beheergebied
van Noorderzijlvest is een Spaar-
waterproef in Hornhuizen. Daar
wordt door aangepaste drainage
de zoetwaterbel boven het brakke
grondwater vergroot. Zo is er meer
zoetwater beschikbaar. En doordat
het water langer wordt vastgehou-
den, worden voedingsstoffen meer
afgebroken. Dit is goed voor de
kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter. 
Duidelijk is, zo gaf  Lodewijk
Schiltkamp aan,  dat de vraag naar
water steeds groter wordt. Daarom
moet water worden vastgehouden,
bespaard, de waterverdeling moet
geoptimaliseerd, het grondgebruik
aangepast en er moet ook accepta-

tie komen.  Een ander aspect van
de klimaatverandering is de bo-
demdaling  door veenoxidatie als
gevolg van toenemende droogte.
Dat werd duidelijk door drie droge
zomers op rij: er was schade aan
wegen en woningen in gebieden
waar veen in de bodem zit, ook
binnen het beheergebied van
Noorderzijlvest.   Hiervoor moeten
nieuwe adviezen komen.

Belangrijk is in ieder geval, zo
maakte  Lodewijk Schiltkamp dui-
delijk, dat water moet worden
vastgehouden, dat er moet worden
vergroend en ontsteend (tegels uit
de tuinen), dat hemelwater moet
worden afgekoppeld, dat er groen-
stroken moeten komen en ook dat
men tijdelijk overlast zal moeten
gaan accepteren.
Het onderwerp klimaatadaptatie
blijft hoog op de agenda staan.

De leerlingen van IKC De Linde doen mee aan de inzameling van E-waste.

De Linde uit Eenrum op 
pad voor elektronisch afval
EENRUM - Er wordt dit school-
jaar zoals  bekend weer een E-
waste-race gehouden in de ge-
meente Het Hogeland. Ook de
leerlingen van IKC De Linde in
Eenrum doen mee. 

E-waste is een andere benaming
voor elektronisch afval. Simpeler
gesteld: alles met een stekker.
Leerlingen van verschillende scho-
len zamelen dit in voor het goede
doel, zo ook de leerlingen van
groep 6-7 van De Linde.

Er komt nog te veel elektronisch
afval bij het restafval terecht. Het

verwerken hiervan gebeurt deels
in arme landen, met de nodige
maatschappelijke gevolgen, dit
nog naast de effecten voor het mi-
lieu. Om hier op een positieve ma-
nier verandering in te brengen,
wordt de E-waste-race georgani-
seerd. Tien scholen gaan de strijd
met elkaar aan om te kijken wie
(gemiddeld per leerling) het mees-
te afval inzamelt. Bij de scholen is
tijdelijk een grote container ge-
plaatst om het afval in te verzame-
len. De wedstrijd duurt tot vrijdag.
Iedereen kan via de site van
www.e.waste.nl afval aanbieden
en dan kunnen leerlingen van de
dichtstbijzijnde scholen het komen

afhalen en geeft het punten voor
de race. De leerlingen van De Lin-
de zijn al goed op weg. Er zijn door
de inwoners van Eenrum en om -
streken al meer dan 1400 items
aangeleverd. Voor de leerlingen is
het fijn te merken dat de actie
goed gesteund wordt door hun
dorps- en streekgenoten. 
Het past tevens in de doelstelling
van De Linde om verbinding te leg-
gen tussen enerzijds het kindcen-
trum en anderzijds de directe om-
geving. Of er nu gewonnen wordt
of niet, voor de leerlingen is het
een goede ervaring en creëert het
bewustwording over ons afvalsys-
teem. 

Plukdag bij Rensumaborg

UITHUIZERRMEEDEN - De
jaarlijkse plukdag in de boom-
gaard van de Rensumaborg in
Uithuizermeeden staat zater-
dagmorgen tussen negen en
twaalf uur weer op het pro-
gramma. 

Zoals gebruikelijk wordt er een
kleine vergoeding gevraagd. Dat
geld is bestemd voor het onder-

houd van de Meijster toren. 
De liefhebbers kunnen weer te
kust en te keur want het is een
goed oogstjaar geweest. Er zijn zo-
wel appels als peren. Het gaat met
name om oude rassen, zoals de gele
goudreinette, de Groninger Kroon,
de Noorder Kroon en de Ekenstein
Reinette. Ook zijn er verschillende
peersoorten, zoals de suikerpeer,
de kruidenierspeer en de Oranje

peer.
Over alle rassen die er in de Ren-
suma-boomgaard te vinden zijn, is
informatie op schrift verkrijgbaar,
zodat men kan zien wat de eigen-
schappen van het fruit zijn. 
Vanwege de coronacrisis is ook de
plukdag anders dan anders. Men
wordt deze keer gevraagd zelf het
geplukte fruit te wegen. Plukstok-
ken zijn zoals altijd aanwezig.

De plukdag in de boomgaard bij de borg Rensuma is altijd goed voor een grote belangstelling.

Kerkenrekendag
doopsgezinden
EENRUM - Voor de laatste maal
houden de doopsgezinden in Een-
rum een kerkenrekendag. Dat ge-
beurt morgen (dinsdag) in het
dorpshuis van Eenrum. Het gaat
om een algemene ledenvergade-
ring. De doopsgezinde gemeente in
Eenrum werd vorig jaar op Eerste
Pinksterdag opgeheven omdat de-
ze geloofsgemeente niet meer le-
vensvatbaar was. Tijdens de bij-
eenkomst komen de notulen van
de vorige vergadering aan de orde,
alsmede de jaarverslagen over
2019. Ook wordt er verslag gedaan
en verantwoording afgelegd over
de verkoop van het kerkgebouw.
Dit pand werd bij inschrijving ver-
kocht.  Belangrijk agendapunt is
verder het voortbestaan van de
nog bestaande gespreksgroep. De
vergadering begint om 19.30 uur. 

Papieractie 
Pieterburen en
Westernieland
PIETERBUREN - De containers
voor oud papier staan vanaf mor-
gen (dinsdag) weer op de  parkeer-
plaats naast de zeehondencrêche
in Pieterburen. In Westernieland
staat de container op de parkeer-
plaats in het hart van het dorp.
Daar blijft hij tot 29 september
staan. De container in Pieterburen
gaat pas weg als hij vol is. De op-
brengsten komen ten goede aan de
dorpshuizen van Pieterburen en
Westernieland.

Herfst op markt Ewsum
MIDDELSTUM - De streekproduc-
tenmarkt op Ewsum in Middel-
stum heeft zaterdag als thema
Herfst. Behalve allerlei groenten,
fruit, vlees, kaas, honing, kruiden
en dergelijke, direct van de produ-
cent, zijn er ook allerlei activitei-
ten. Uit Middelstum en omgeving
komen oude en antieke trekkers.
De mobiele appelpers Golden
Raand uit Uithuizen perst appel-
sap van appels, die al op vrijdag-
middag en zaterdagmorgen naar
Ewsum gebracht dienen te wor-
den. Ook is er live-muziek van de
folkband Niceville uit Stedum. Na-
tuurlijk is het borgterrein te be-
zichtigen en kan er gewandeld
worden door de tuinen in herfst-
tooi.  Bij de theeschenkerij, geves-
tigd in het koetshuis, is er koffie en
thee met huisgemaakt gebak of
een  lunch. 

Op Ewsum wordt zaterdag weer een streekproductenmarkt geor-
ganiseerd.

Streep door
dorpsontbijt
FEERWERD - Het jaarlijkse
dorpsontbijt voor inwoners van
Feerwerd en Aduarderzijl gaat dit
jaar niet door in verband met de
corona-epidemie. De organisatoren
hopen het ontbijt volgend jaar wel
te kunnen organiseren. 
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Geslaagde jaarmarkt en
kermis  in Loppersum
LOPPERSUM - Onder zomerse
weersomstandigheden hebben
de jaarmarkt en kermis dit jaar
in Loppersum plaatsgevonden.
De organisatie De Loppersumer
Jaarmarkt is bijzonder content
hoe een en ander is verlopen. 

De corona-voorzorgmaatregelingen
die er waren getroffen, werden
door het publiek dat zowel de ker-
mis alsmede de jaarmarkt bezocht
keurig opgevolgd, laat voorzitter
Geert Jan Reinders namens de or-
ganisatie weten. 
De markt op woensdag met een
draaiorgel van Joris ten Have werd
goed bezocht en de standhouders
deden goede zaken in het centrum
van Loppersum. 
Hetzelfde kan worden gezegd van
de vierdaagse kermis. Ook deze

bron van vermaak werd goed be-
zocht en af en toe stonden mensen
te wachten op hun beurt voor een
ritje in de zweefmolen. 
Verder vonden ook de oliebollen
van de familie Zwaagstra gretig af-
trek. Ook werden er 200 oliebollen
aangeboden door De Loppersumer
Jaarmarkt aan de bewoners van
Wiemersheerd, hetgeen bijzonder
werd gewaardeerd. 
Het klaverjassen, met als hoofd-
prijs een half varken, werd goed
bezocht in Ons Dorpshuis. Ook hier
waren coronamaatregelen van
kracht, die keurig werden nage-
leefd. De uitslag: 1. T. Pettinga met
7305 punten (half varken), 2. C. van
der Zwaam met 7125 punten (rolla-
de) 3. J. Kiewiet met  7077 punten
(rollade). De poedelprijs was voor
R. Vink met 5887 punten (droge
worst).

UMCG krijgt subsidie voor
onderzoek naar afname stress
GRONINGEN - Arts in opleiding tot
psychiater Catheleine van Driel en
psychiater Wim Veling van het
UMCG ontvangen een ZonMW-sub-
sidie van een half miljoen euro om
onderzoek te doen naar het vermin-
deren van stress met VR elax, een
virtual reality relaxatie app. 

Het onderzoek richt zich op mensen met
depressie, psychose, bipolaire- of angst-
stoornis. Veling en Van Driel gaan on-
derzoeken of  de interactieve VR-natuur-
omgevingen van de app helpen om te
ontspannen, stress te verlagen en slaap
te verbeteren. De verwachting is dat ver-
betering van deze leefstijlfactoren leidt
tot een gunstiger beloop van de psychia-
trische ziekten. 
VRelax is een app die mensen zelfstan-
dig thuis kunnen gebruiken met een VR-
bril. Samen met patiënten is de app ont-
wikkeld, die bestaat uit tientallen ont-

spannende en interactieve natuuromge-
vingen. Hierbij is onder meer te denken
aan zwemmen met dolfijnen, ontspan-
nen op het strand of spelen met sterren
in de lucht. De gebruiker kan zelf kie-
zen. Deelnemers gebruiken de app dage-
lijks een aantal weken thuis om te ont-
spannen en hun slaap te verbeteren.
Daarbij wordt gemeten wat het effect is
van VRelax op psychische en lichamelij-
ke signalen van stress, evenals ervaren
uitgerustheid en slaapkwaliteit.  Ook kij-
ken de onderzoekers naar het korte- en
lange termijn effect op psychiatrische
symptomen, terugdringen van medica-
tie-gebruik, sociaal functioneren, kwali-
teit van leven en kosten voor de maat-
schappij.

De komende vier jaar gaan 185 patiën-
ten deelnemen aan dit onderzoek. De
eersten kunnen in de tweede helft van
volgend jaar beginnen. Het resultaat
van dit onderzoek zorgt er voor dat pa-

tiënten en behandelaren een nieuw mid-
del in handen krijgen waarmee patiën-
ten zelfstandig de grip op hun ziekte te-
rug krijgen. Eerder onderzoek laat zien
dat het toepassen van stress-manage-
ment technieken samenhangt met een
beter herstel en beloop van psychiatri-
sche aandoeningen.

Het onderzoek is een vervolg op een eer-
der, kleinschaliger onderzoek in het
UMCG waaraan 50 poliklinische patiën-
ten met psychische problemen meede-
den. Dit liet ziet dat VRelax in vergelij-
king met gewone ontspanningsoefenin-
gen een groter effect had op het verbete-
ren van negatieve gemoedstoestanden,
zoals angst en verdriet. 
Het onderzoek vindt plaats in het
UMCG, bij Lentis en in huisartsenprak-
tijken. Daarnaast wordt ook nog breder
gezocht naar centra die willen deelne-
men. De onderzoekers werken samen
met de Technische Universiteit Twente. 

Nibud: Scholieren rijker, 
maar komen nog steeds tekort

NOORD-GRONINGEN - De inkom-
sten van scholieren zijn hoger, ouders
betalen meer en toch vindt meer dan
de helft van de Nederlandse scholie-
ren dat ze geld tekortkomen. Dat
staat in het Scholierenonderzoek 2020
van het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (Nibud). 

Het instituut onderzocht voor de 14e
keer hoe scholieren in het voortgezet on-
derwijs omgaan met geld. Ook in 2016
zag het Nibud dat ouders veel uitgaven
van hun kinderen voor hun rekening na-
men. In de afgelopen vier jaar is dit ver-
der toegenomen. Hierdoor hoeven scho-
lieren niet meer rond te komen van al-
leen hun eigen inkomsten. ,,Leren hoe je
moet rondkomen van een bepaald bud-
get is een voorwaarde om later betalings-
problemen te kunnen voorkomen”, zegt
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.
Gemiddeld bedragen de inkomsten van
scholieren maandelijks 147 euro, een
stijging van 35 euro vergeleken met
2016. Net als toen krijgt bijna 90 procent
van de scholieren zakgeld, wel krijgen ze
nu iets meer. Het percentage scholieren
dat kleedgeld krijgt, is gestegen van 38
naar 50 procent. 
Aan bijbaantjes besteden scholieren nu
een uur per week meer. Snoep en snacks
blijven populaire uitgavenposten: drie-
kwart van de scholieren geeft hier geld
aan uit. Het meeste geld geven scholie-
ren uit aan kleding en schoenen (gemid-
deld 48 euro per maand). Het percentage

ouders dat de kosten hiervoor volledig
betaalt, is afgenomen. Wat betreft bij-
voorbeeld dagjes uit, telefoon en vakan-
tie is het aandeel ouders dat alles be-
taalt, juist toegenomen.

Tekort
Desondanks vindt meer dan de helft van
de scholieren dat zij geld tekortkomen.
Scholieren tot en met 16 jaar ervaren va-
ker een tekort dan de 17- en 18-jarigen,
die vaker hogere inkomsten hebben. 43
procent van hen vraagt bij een tekort ex-
tra geld aan de ouders. Het percentage
scholieren dat zich zou schamen voor het
hebben van schulden is gestegen, van 45
naar 58 procent. Een meerderheid van
de scholieren vindt dat zij goed met geld
om kunnen gaan. Dit percentage is ech-
ter wel gedaald: van 62 procent in 2016
naar 56 procent nu.
Ouders spelen een belangrijke rol bij het
leren omgaan met geld. Mensen die als
kind van hun ouders hebben geleerd hoe
ze met geld om moeten gaan, lopen later
minder risico op financiële problemen.
Het Nibud ziet dat ouders in 2020 hun
kinderen vaker helpen bij het online
bankieren of bij het doen van (veilige)
online aankopen. ,,Tegelijkertijd worden
kinderen nu online meer geconfronteerd
met een wereld waarin alleen the sky the
limit is”, aldus Vliegenthart. ,,In een
steeds complexer wordende samenleving
is de financiële opvoeding niet meer al-
leen een taak voor ouders. Financiële
problemen zijn immers ook een maat-
schappelijk probleem. Het wordt steeds

belangrijker om de financiële weerbaar-
heid van jongeren en kinderen te ver-
sterken.”

Tussen de oren
Dat sociale media invloed hebben op de
manier waarop kinderen en jongeren
met geld omgaan, ziet ook Nibud-hoogle-
raar Wilco van Dijk (Universiteit Lei-
den). ,,Het geldtekort zit niet zozeer in
de portemonnee, maar vooral tussen de
oren”, zegt Van Dijk. ,,Jongeren kijken
naar wat anderen doen en willen ook
doen wat anderen doen. Als het dage-
lijks lijkt alsof anderen meer geld kun-
nen uitgeven dan jij, frustreert dat.” 
Het Nibud onderzoekt sinds 1984 hoe
scholieren in het voortgezet onderwijs
met hun geld omgaan. Om de ontwikke-
ling van scholieren te blijven volgen,
hebben we dit jaar opnieuw het scholie-
renonderzoek uitgevoerd. In dit onder-
zoek komen de vaste onderwerpen zoals
de inkomsten (inclusief bijbaantjes), uit-
gaven, bankzaken, sparen en lenen te-
rug. In het onderzoek zijn 1.952 scholie-
ren via een online vragenlijst onder-
vraagd over hun financiële gedrag en
hun financiële situatie. De scholieren
zijn benaderd via scholieren.com en Dy-
nata in maart en april. De gevolgen die
de huidige crisis op het financiële leven
van scholieren kan hebben, zijn in dit on-
derzoek niet als zodanig herkenbaar. De
scholieren zijn 12 tot en met 18 jaar en
afkomstig van vmbo, havo en vwo. De
steekproef is representatief voor leeftijd,
geslacht en provincie.

Baggeren kan efficiënter
en dus ook voordeliger
NOORD-GRONINGEN - Het bag-
geren, een van de taken van wa-
terschap Noorderzijlvest, kan effi-
ciënter en voordeliger. Dat werd
de bestuursleden van waterschap
Noorderzijlvest duidelijk tijdens
een heldere presentatie door por-
tefeuillehouder Annette van Vel-
de en medewerker Marc Bethle-
hem op een onlangs gehouden in-
formatieve bestuursvergadering. 
Hier werd het programma bagge-
ren 2021-2027 behandeld. Het is de
bedoeling dat dit programma,
waarbij het bestuursakkoord 2019
De basis op orde leidend is, met bij-
behorend budget wordt vastge-
steld tijdens de reguliere bestuurs-
vergadering van 16 september. 
Baggeren is noodzakelijk omdat de
watergangen moeten worden on-
derhouden, er kan worden geva-
ren, de kwaliteit van het water in
de watergangen in orde moet zijn,
er moet worden ingespeeld op de
klimaatadaptatie. Er moet name-
lijk voldoende water in het stelsel
zijn. Ook is het de bedoeling om
gebruik te maken van koppelkan-

sen met andere werkzaamheden.
In vergelijking met vroeger wor-
den er momenteel andere werkwij-
zen, zoals het RTC systeem (Real
Time Control System), gebruikt
dan voorheen. Daardoor kan veel
beter worden bepaald hoeveel er
en waar er moet worden gebag-
gerd. Van Velde meldde dan ook
‘We kunnen nu veel scherper aan
de wind zeilen’.
Op het gebied van koppelkansen is
ook veel winst te halen. Er kan
werk met werk worden gemaakt.
Werd er voorheen veel met het
baggerslib heen en weer gesleept,
nu wordt gekeken hoe dat materi-
aal kan worden hergebruikt. Dat
kan binnen Noorderzijlvest voor
de zeedijk, voor keringen en be-
schoeiingen. Maar ook voor ande-
ren biedt dit materiaal kansen, zo-
als bij de aanleg van geluidswallen
en het ophogen van fabrieksterrei-
nen. Gebruikte bagger moet wel
veilig zijn en een goede kwaliteit
hebben. Door zo te gaan werken,
levert dat een een robuust, toe-
komst- en klimaatbestendig water-
systeem op.

LEENS - De politie heeft in een wo-
ning in Leens hennep en medicatie
aangetroffen. De inval in de woning
vond plaats na een tip. 

Na onder andere meerdere tips via Meld
Misdaad Anoniem viel de politie woens-
dagmiddag een woning binnen in Leens.

Tipgevers gaven aan dat er vanuit de wo-
ning gedeald zou worden in drugs.
In de woning heeft de politie onder an-
dere hennep en medicatie (oxazepam)
aangetroffen. 
De 48-jarige bewoonster is hierop aange-
houden en tegen haar wordt proces-ver-
baal opgemaakt. Hierbij probeert de po-
litie onder andere het geld dat verdiend

is met het dealen via de rechter terug te
vorderen
Tips over dealers kunnen doorgegeven
worden via 0900-8844 of via meld mis-
daad anoniem op 0800-7000. Ook men-
sen die een melden willen doorgeven
over een hennepkwekerij kunnen zich
via bovenstaande nummers bij de politie
melden

Politie valt woning in Leens
binnen na tips over drugs
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Het Hogeland is één
tegen eenzaamheid
NOORD-GRONINGEN - Een cursus
videobellen, vissen, een dorpswande-
ling en beweeglessen: het is zomaar
een greep uit het programma dat in
de gemeente Het Hogeland wordt
aangeboden in de Week tegen Een-
zaamheid. 

,,Het woord eenzaamheid roept emoties
op. Zeker in deze tijd, waarin het sociaal
maatschappelijke leven al lange tijd gro-
tendeels stil ligt”, zegt Irma Schuurman
van Werk op Maat. ,,Eenzaamheid is van
jong en oud. Omdat we er zelf mee te ma-
ken hebben of omdat we mensen kennen
die zich eenzaam voelen. En de grote
vraag is: wat kunnen we er tegen doen?” 
,,In de gemeente Het Hogeland willen we
het onderwerp bespreekbaar maken, wil-
len we mensen er van bewust maken, wil-
len we graag dat mensen om zich heen
kijken en omkijken naar elkaar en willen
we dat mensen weten dat zij er niet al-
leen voor staan”, gaat Schuurman verder. 
Jaarlijks wordt er landelijk in de Week
tegen Eenzaamheid aandacht aan be-
steed. Dit jaar vindt die week plaats van
1 tot en met 8 oktober. Ook Het Hogeland
doet mee. In die gemeente worden er in

deze periode diverse activiteiten georga-
niseerd. ,,En we roepen een ieder op die
kampt met gevoelens van eenzaamheid of
iedereen die daar in wil bijdragen mee te
doen. Het is een uitnodiging, want ieder-
een is welkom”, zegt Schuurman. 
Het volledige programma, de locaties, tij-
den, eventuele kosten en wijze van aan-
melding zijn te vinden op de site hethoge-
land.nl/te gen  een zaamheid. Zie voor meer
informatie ook de advertentie elders in
deze krant. Mensen die aan activiteiten
willen meedoen, dienen zich wel aan te
melden omdat er in verband met corona
een maxi mum aantal personen per activi-
teit wordt gehanteerd.  
Verder gaat Kinderopvang KindH op di-
verse locaties in de gemeente met kinde-
ren aan de slag om tekeningen te maken.
,,Kent u iemand die u zo’n mooie teke-
ning gunt, laat u dat dan aan ons weten.
Wij zorgen dan dat het goed terecht
komt”, zegt Schuurman. 
Meer informatie over de Week tegen
Eenzaamheid is te vinden op www.eente-
geneenzaamheid.nl. Voor vragen kan
men ook bellen met Werk op Maat via
0595-433245 of met de gemeente Het Ho-
geland via 06-83597072. Vragen mailen
kan naar balie@werkopmaat.nl . 

Garnwerderweg 
twee weken gestremd
GARNWERD/WINSUM - De Garnwer-
derweg tussen Winsum en Garnwerd is in
verband met diverse werkzaamheden
een kleine twee weken gestremd door
doorgaand verkeer.  De stremming is van-
daag (maandag) ingegaan en duurt tot en
met vrijdag 2 oktober. Verkeer wordt om-
geleid via Ezinge, Roodehaan en Schou-
werzijl. Garnwerd is gedurende deze pe-
riode vanaf Adorp bereikbaar via de
Wierumerschouwsterweg, de Oostumer-
weg of het Aduarderdiep. Een deel van
de weg wordt voorzien van nieuw asfalt.

Verder wordt de aansluiting op het dijk-
pad ter hoogte van de dijkdoorgang ver-
beterd middels een rood attentie- vlak en
markering op de weg. Het laatste gedeel-
te, tussen Manege Weidelust en Winsum,
wordt voorzien van rode fietsstroken en
de kantbelijning van de gehele weg
wordt vernieuwd. Afhankelijk van de
voortgang van de werkzaamheden is het
mogelijk dat de Garnwerderweg komend
weekend tijdelijk wordt opengesteld.
Fietsers en wandelaars zullen overigens
weinig last hebben van de stremming.



Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, 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

LET OP!
Familieberichten voor demaandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

8 - Maandag 21 september/Dinsdag 22 september 2020

Wat als u er morgen niet meer bent?
Uitvaartzorg Boerhaavelaan ontzorgt u en uw nabestaanden

Schrijf je in bij Uitvaartzorg
Boerhaavelaan voor een
tegemoetkoming van €200 
bij een uitvaart verzorgd door ons

050 - 5255980
info@uitvaart-groningen.nl

Kleine moeite, groot verschil.
Loopt u ook een rondje door uw buurt? In de derde week 
van september vragen we twee uur van uw tijd. 
Helpt u ook mee? Meld u aan via nierstichting.nl/2uur


	pag 01 OC HAH ma
	pag 02 OC ma
	pag 15 OC ma HAH
	pag 04 OC ma
	pag 05 OC ma
	pag 16 OC ma HAH
	pag 07 OC ma
	pag 08 OC ma

