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Na bijna 26 jaar

Vandaag in de abonneekrant

Opstapper Fred Bakker
neemt afscheid van KNRM
Woningen wijken
voor school in
Roodeschool

e 48,

00

per
half jaar

ROODESCHOOL - Er is een locatie gevonden voor het nieuwe schoolgebouw
van De Dobbe in Roodeschool. De school
blijft gevestigd aan de Zuster Kortestraat, maar dan dichterbij het sportcomplex. De woningen die daar
nu nog staan, worden binnenkort gesloopt. Vanwege de gaswinning
en het risico op aardbevingen worden in de gemeente Het Hogeland
alle basisscholen aardbevingsbestendig gemaakt. In Roodeschool
komt dat neer op volledige nieuwbouw. In opdracht van de ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Sennema en Kwant kopen
Rabobank-pand Winsum aan
WINSUM - Het pand waarin de Rabobank in Winsum was gevestigd,
is aangekocht door de Winsumer
ondernemers Dimitri Sennema
en Wim Kwant. Zij willen het
pand zoveel mogelijk in de huidige staat laten en de prominente plek in het dorp versterken.
De Rabobank wilde van het
bankgebouw aan de Geert Reindersstraat af omdat het simpelweg te groot geworden is...

Fred Bakker in actie tijdens een oefening. Foto: Peter van der
Laan.



EEMSHAVEN - Het valt hem
zwaar. Na bijna 26 jaar zette
Fred Bakker (60) op 1 januari
zijn pieper definitief uit. Bakker gaat als vrijwillig bemanningslid van de KNRM-reddingboot Jan en Titia Visser in
de Eemshaven met pensioen.
Hij had nog wel even door willen gaan, maar zoals hij zelf
zegt: ,,Je moet ergens een keer
stoppen hè?”
Zijn laatste jaar bij de KNRM was
allesbehalve wat hij ervan ver-

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ook mensport en westernrijden bij ZEO ’t Zandt
In dit vierde en laatste deel van
een serie verhalen over paardensportvereniging ’t Zandt En Omstreken (ZEO) komen de mensport en het westernrijden aan
bod. Aan het woord komen
meninstructeur Nynke Tilma,
menner Arjen Brouwer en westernrijdster Cobie Kruger. Bij
het mennen zijn er verschillende
typen wedstrijden: samengesteld wedstrijdmennen, dressuur ...

Waddenfun Wehe
populairste uitje
WEHE-DEN HOORN - Klimpark Waddenfun in Wehe-den
Hoorn is door de website Dagjeweg.nl uitgeroepen tot het populairste uitje van de provincie
Groningen. Ron Claassen en
Siegrid Hekma wisten met hun
bedrijf onder meer de vesting
Bourtange, familiepark Nienoord in Leek, het Legiomuseum
in Grootegast en Break Out Grunopark te verslaan.

wacht had. De coronapandemie
zorgde ervoor dat de oefeningen
en activiteiten op het reddingstation op een laag pitje kwamen te
staan en tijdens de lockdown zelfs
helemaal niet meer mogelijk waren om de kans op mogelijke besmettingen binnen het team te verkleinen en zo het reddingstation
inzetbaar te houden. Voor reddingsacties en hulpverleningen
bleven ze wel -zoals altijd- 24/7
operationeel en was de Zandeweerster ook nog gewoon stand-by.
Fred Bakker kijkt met een goed
gevoel terug op de afgelopen 26
jaar, waarin hij ook nog enkele jaren plaatsvervangend schipper is
geweest. Hij heeft aan maar liefst
227 reddingsacties deelgenomen
waarbij 436 personen en 14 dieren
zijn gered.
In 2017 werd hij door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Gevraagd naar reddingsacties die
hem zijn bijgebleven moet hij
even goed nadenken. Dan blijkt 26
jaar een lange periode waarin veel
is gebeurd. Hij herinnert zich onder andere een reddingactie waarbij een zeiljacht zonk en het puntje van de mast alleen nog boven
water zichtbaar was. ,,Daar zat de
tweekoppige bemanning aan vastgeklampt. Ze hadden een mobiele

telefoon droog weten te houden
waarmee ze alarm hadden geslagen. Deze mannen hebben we kunnen redden. Anders liep het af na
een ongeluk met een kotter die
werd overvaren en waarvan de
stuurman vermist werd. Zijn lichaam werd later bij het bergen
van de kotter teruggevonden in
het stuurhuis. Dat maakte indruk.”
Maar Bakker beschrijft ook een
aantal grappige situaties op het
water. Watersporters die met een
wegenkaart of een placemat van
het Eemshotel (toentertijd met
een tekening van de Noord-Groninger kust en het Eems-/Dollardgebied erop) op pad waren gegaan
en de weg kwijtgeraakt waren op
het Wad. ,,Of een plezierjacht dat
we te hulp geschoten waren, waar
honden aan boord waren die alles
bevuild hadden met hun uitwerpselen. De vlooien hadden er vrij
spel. Zulke acties vergeet je niet
meer”, vertelt Fred Bakker.
Er is in de afgelopen 26 jaar ook
veel veranderd bij de KNRM en op
het reddingstation in de Eemshaven. Natuurlijk maakten in de afgelopen jaren collega’s van toen
plaats voor nieuwe, jonge(re) collega’s maar ook werd er aan boord
steeds meer gebruik gemaakt van
computers en moderne apparatuur. Bakker vond het lastig om
zich dat nog eigen te maken. Gelukkig kon hij tijdens reddingsacties nog altijd van grote waarde
zijn aan dek. Dat was ook zijn favoriete plek aan boord. ,,Mit kop ien
wiend, dát was mooi!”, zegt hij dan
ook.
Het KNRM-station is hem erg
dankbaar voor al die jaren dat hij
zich voor het reddingstation heeft
ingezet. Vanwege de coronamaatregelen is het nu niet mogelijk om
hem op feestelijke manier uit te
zwaaien maar dat feestje gaat er
zeker nog komen, zo laat men vanuit de Eemshaven weten.

Uitspelen van competitie
lijkt steeds verder weg

De Riepster kerk eindigde op de
tweede plaats, achter de Mariakerk van Krewerd.
De kerkenclub riep mensen vorige
maand op om hun stem uit te brengen op de mooiste kerk van de
Stichting Oude Groninger Kerken.
Deze organisatie heeft inmiddels
96 kerken in haar bezit, dus er viel
wel wat te kiezen. De meeste stemmen werden uitgebracht op de romanogotische Mariakerk in Krewerd, gebouwd aan het einde van

Welke coronamaatregelen er na 19 januari gaan gelden, wordt morgen tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Afgaande op de
meest recente besmettingscijfers zijn er maar weinigen die rekenen
op een versoepeling. Dit betekent dat er ook na volgende week door
amateurclubs ongetwijfeld niet op de normale wijze getraind mag
worden, laat staan dat er op korte termijn wedstrijden gespeeld ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Energiebespaarspel voor
Hogelandster gezinnen
NOORD-GRONINGEN - Gezinnen in de gemeente Het Hogeland kunnen vanaf volgende
maand meedoen aan het energiebespaarspel Junior Energiecoach.
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in huis? Met de Junior
Energiecoach ontdekken gezinnen
waar ze energie kunnen besparen.
Het spel bestaat uit leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten
en winacties.
Vijf weken lang, 15 tot 30 minuten
per week, gaat tv-held Varkentje

Rund in de rol van Junior Energiecoach met het gezin op ontdekkingsreis. Elke week verschijnt er
een nieuw filmpje met een nieuwe
opdracht. Wie durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen worden zo echte Junior
Energiecoaches, net als Varkentje
Rund.
Junior Energiecoach is voor gezinnen met kinderen van ongeveer 7
tot 12 jaar. In Het Hogeland kunnen 50 gezinnen meedoen. Deelname is gratis. Het spel start op 27 februari.
Aanmelden kan op juniorenergiecoach.nl. Inschrijven kan tot en
met 20 februari.

Eerste minister op
bezoek in Eemsdelta

LOPPERSUM - De nieuwe gemeente Eemsdelta heeft woensdag de
eerste minister in de historie op bezoek gehad. Het betrof Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken die zich door burgemeester Gerard Beukema liet vergezellen tijdens een bezoek aan het dorp Loppersum (foto). Daar liet ze zich op de hoogte stellen van zowel de
gemeenteraadsverkiezingen als de maatregelen die genomen zijn
en worden als het gaat om de aardbevingsproblematiek. De verkiezingen voor Eemsdelta vormden de opmaat voor de landelijke verkiezingen die op 17 maart worden gehouden. Met name gaat het
daarbij om de maatregelen die in verband met de coronacrisis zijn
genomen. Verder liet Ollongren weten dat alle inwoners vóór 1 mei
moeten weten waar ze aan toe zijn als hun huis op de nominatie
staat om versterkt te worden.

Riepster kerk bijna de mooiste
ZEERIJP - De Jacobuskerk van
Zeerijp heeft net naast de titel
De mooiste kerk van de Stichting Oude Groninger Kerken gegrepen.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

NOORD-GRONINGEN - In het
Groninger gaswinningsgebied hebben zich vorige maand in totaal zes
aardbevingen voorgedaan. Drie bij
Rottum en wel op 15, 16 en 19 december. De bevingen daar hadden
een kracht van respectievelijk 1.0,
0.5 en 1.3 op de schaal van Richter.
De zwaarste beving van de maand
vond op 21 december plaats bij
Westeremden en had een kracht
van 1.8. De twee andere bevingen
waren bij Sappemeer en Zuidbroek.

de 13e eeuw. De Jacobuskerk in
Zeerijp viel ook in de smaak. De
imposante 14e-eeuwse kruiskerk
eindigde op de tweede plaats,
waarmee de nieuwe gemeente
Eemsdelta dus beschikt over de
twee mooiste Groninger kerken.
Derde werd de Der Aakerk in Groningen.

De Bartholomeüskerk in Stedum
en de Mariakerk in Uithuizermeeden, twee van de mooiste kerkgebouwen van Noord-Groningen,
haalden de top-drie niet om de
simpele reden dat deze kerken
niet van de Stichting Oude Groninger Kerken zijn. Op beide kerken
kon dus niet worden gestemd.

Vitters: ’Keepers van nu
hebben geen uitstraling’
Voormalig Noordpool-aanvaller Hans Hendriks heeft eind vorig jaar
in deze krant laten weten dat hij
voor slechts één keeper in het
Noord-Groninger amateurvoetballer ontzag had en dat was
Eenrum-goalie Sjoerd Vitters.
,,Als hij zijn doel uitkwam, dan
kon je maar beter aan de kant
gaan”, aldus de Uithuizer. Ditmaal komt Vitters uitgebreid
aan het woord. De markante ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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’Nieuw’ dorpshuis in Zandeweer
ZANDEWEER - Naast de begraafplaats in Zandeweer wordt momenteel druk gewerkt aan een
tijdelijk dorpshuis dat als vervanger dient van ‘t
Klokhoes. Het dorpshuis aan de Veilingweg zal
namelijk versterkt en deels vernieuwd worden.
Half december was men voor het laatst geopend

en wanneer de tijdelijke huisvesting klaar is, zal
daar ook de jeugdsoos ‘t Klokje weer actief zijn.
Een en ander hangt uiteraard samen met de
dan geldende coronamaatregelen. Foto: Tjerk
Bos.
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De voorgangers van
Gerard Beukema
in regio Loppersum
LOPPERSUM - Gerard Beukema is de 61e burgemeester
die in de regio Loppersum de scepter zwaait. Hij doet
dat als waarnemend burgemeester van Eemsdelta, waarvan Loppersum sinds dit jaar deel uit maakt. Op deze pagina een blik op zijn vele voorgangers in Loppersum en
omgeving.
door Hielko Merkus
De gemeente Loppersum, zoals die
op 1 januar is opgegaan in Eemsdelta, is in 1990 gevormd. Daarvoor was dit gebied zo’n 180 jaar
lang bestuurlijk gezien in vieren
geknipt. Het bestond uit de oude
gemeente Loppersum, de gemeente Middelstum, de gemeente ’t
Zandt en de gemeente Stedum. Samen versleten deze gemeenten
zestig burgemeesters, of maire zoals het ambt van burgervader in de
Franse tijd aan het begin van de
negentiende eeuw heette. ’t Zandt
leverde met negentien burgemeesters de grootste bijdrage. Stedum
heeft zestien burgemeesters gehad, Middelstum twaalf, de oude
gemeente Loppersum (voor 1990)
negen en de meest recente gemeente Loppersum vier.

Onstaborg
In de Franse tijd, eind achttiende,
begin negentiende eeuw, raakte
de rol van de Groninger landadel
uitgespeeld. Dat ondervond ook
Johannes Bebingh, de eerste burgemeester van Stedum. Hij kocht
rond 1790 de Onstaborg bij
Sauwerd, maar de bij de borg behorende rechten waren niets meer
waard. Tien jaar later verkocht hij
de borg op afbraak. Toch was, zoals eerder in een groot verhaal
over de geschiedenis van de burgemeesters in Het Hogeland al vastgesteld, de adel niet meteen van
het toneel verdwenen. Ook in de

regio Loppersum zijn daar voorbeelden van. Zo was de eerste burgemeester van Middelstum een
telg uit het adellijk jonkergeslacht
Lewe, bij wie ook het bloed van de
voorname families Tjarda van
Starkenborgh, Clant en Rengers
door de aderen stroomde. Die burgemeester was, vanaf 1811, Egbert
Lewe van Middelstum. In de Franse tijd was hij niet alleen maire
van Middelstum, maar ook bestuurder van Westereems. Dat departement bestond uit Groningen
en Drenthe en delen van Duitsland. Hij werd tijdens de Franse
overheersing diverse keren onderscheiden, maar zijn capaciteiten
werden ook daarna in het nieuwe
soevereine vorstendom der Verenigde Nederlanden gewaardeerd.
Zo meldt de Nederlandsche Staatscourant van 6 september 1814 dat
Lewe van Middelstum door koning
Willem I werd benoemd tot lid van
het Ridderschap der Provincie
Groningen en daarmee ging Lewe
over de samenstelling van Provinciale Staten. Vervolgens was hij tot
halverwege 1817 zelf lid van Gedeputeerde Staten van Groningen.

Bijbaan
Vrij snel na zijn toetreding tot het
Ridderschap gaf hij zijn baantje
als burgemeester van Middelstum
op. Dat het burgemeesterschap
van Middelstum in die tijd echt als
een bijbaan werd gezien, ondervond zijn opvolger François Plaat.
In het in 2002 verschenen boek
Boer en heer: de Groninger boer
1760-1960 staat dat de verdiensten

Straat in Middelstum voor
bescheiden burgemeester
MIDDELSTUM - Fokke van
Anken was een bescheiden en
nuchtere man, die niets gaf om
onderscheidingen en huldeblijken. Dat dan uitgerekend deze
oud-burgemeester van Middelstum een straat naar zich vernoemd heeft gekregen, is gezien het karakter van de man
wel bijzonder te noemen.
Fokke van Anken werd in 1879 geboren in Hoofddorp en begon zijn
ambtelijke carrière in de gemeente Nijkerk. In 1909 werd hij burgemeester van Middelstum en een
jaar later werd hij ook secretaris
van die gemeente. Hij stierf ‘in het
harnas’. Het moment was voor
Middelstum buitengewoon ongunstig, want het was in 1944 dat Van
Anken zijn laatste adem uitblies.
Middelstum werd zodoende opgescheept met de Kantster burgemeester Jan de Graaf, een fanatieke NSB-er door wiens toedoen vier
onderduikers werden opgepakt en
in een concentratiekamp om het
leven kwamen.
Maar terug naar Fokke van Anken. Dat hij niets gaf om huldeblijken, werd duidelijk rond de viering van zijn vijfentwintigjarig
ambtsjubileum in 1934. Na de opening van een raadsvergadering
nam wethouder Frieling het woord
en herinnerde de aanwezigen er
aan dat de burgemeester geen huldiging had gewenst, ook geen speciale raadsvergadering en zelfs vakantie had opgenomen rond de
dag van zijn amnbtsjubileum. De
wethouder nam daar echter geen
genoegen mee en zette de burge-

meester dus gewoon op een later
moment in het zonnetje. Hij prees
Van Anken als een ‘bekwaam, onpartijdig magistraat’, die ook bij
zijn superieuren ‘goed in aanzien
staat als burgemeester en secretaris’. ,,De belangen van deze gemeente waren uw belangen en mij
is zeer duidelijk gebleken dat deze
belangen u aan het hart liggen”,
deed Frieling er nog een schepje
bovenop.
De jubilaris zag zich vervolgens genoodzaakt uit te leggen waarom
hij niet graag in het zonnetje gezet
wilde worden. Hij benadrukte dat
er zeker geen sprake was van ondankbaarheid. Van Anken was
juist zeer dankbaar voor ’al het
goede’ dat hij in die 25 jaar in Middelstum ’heeft mogen ondervinden’. ,,Wanneer ik dan geen feestelijke viering wenste, vond dat zijn
reden daarin dat ik niet houd van
openbare huldebetuigingen”, reageerde de burgemeester blijkens
een krantenartikel uit die tijd.
,,Niet dat de waardering van de zijde van der gemeentenaren mij onverschillig zou zijn, doch ik voel
persoonlijk niet voor georganiseerde huldebetuigingen. Een enkel
woord of gebaar van achting en
eerbied zegt vaak meer dan menige hulde die wordt gebracht omdat
men nu juist 25 of 30 jaren het een
of ander ambt heeft bekleed.”
Wanneer de Burgemeester F. van
Ankenweg haar naam heeft gekregen, is niet duidelijk. Begin vorige
eeuw werd de straat Golden
Streek genoemd omdat veel rentenierende boeren er fraaie optrekjes lieten bouwen.

voor de nieuwe burgemeester met
350 gulden per jaar ’zeer gering’
waren. Hij wist zijn inkomen overigens op te krikken door ook de gemeenten Usquert en Kantens ‘er
bij’ te doen. Uiteindelijk zou Plaat
vanaf 1815 maar liefst 44 jaar aanblijven als eerste burger van Middelstum.

Verdronken
Was de eerste burgemeester van
Middelstum al een bijzonder figuur, ook over de eerste burgemeester van Loppersum kan met
gemak een boek volgeschreven
worden. En als dat al niet over
hemzelf is, dan wel over datgene
wat hij heeft nagelaten. We hebben het namelijk over Jan Hendrik Sissingh. Hij was tussen 1811
en zijn dood in 1814 eigenaar van
de borg Rusthoven in Wirdum en
bouwde er de anno 2021 overbekende steenfabriek. Volgens de
overlevering verdronk de domineeszoon in het Damsterdiep. Dat
overkwam vreemd genoeg meer
burgemeesters. Enno Ebels Cleveringa, van 1933 tot 1946 burgemeester van 't Zandt, verdronk in
1947 in het Zandstermaar... Na een
fokdag bezocht te hebben, keerde
hij per fiets huiswaarts, belandde
in het water en overleefde dat niet.
De landbouwer uit Leermens werd
64 jaar. Overigens was zijn opa en
naamgenoot tussen 1844 en 1856
ook burgemeester van ’t Zandt geweest.
Terug naar Jan Hendrik Sissingh.
Hij werd opgevolgd door Jacobus
Pieters Tichelaar, die zoals zijn
naam al doet vermoeden de kost
verdiende als steenbakker. Dat
deed hij in de steenfabriek op de
wierde Enzelens bij Garrelsweer.
Zoon Pieter Willem werd de derde
burgemeester van Loppersum. Vader en zoon Tichelaar zaten samen
maar liefst 76 jaar op het pluche.
Plannen om de historische steenfabriek te slopen, leverden eind vorig jaar protest op van Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Burgemeester Mellema van Stedum in 1973 achter zijn bureau. Foto: Groninger Archieven.
Nog geen jaar na zijn afscheid
blies hij, op 81-jarige leeftijd, zijn
laatste adem uit.
Over Marringa is niet heel veel in-

waarin veel Nederlanders onder
erbarmelijke
omstandigheden
woonden. Niet alleen in de stad,
ook in het platteland. Kennelijk

Parcoursbouwer
Natuurlijk moeten we het op deze
plaats ook over Sieto Mellema hebben. De landbouwer uit Westeremden raakte al vroeg in de ban van
de paardensport. Hij was zelf geen
onverdienstelijke ruiter, maar
maakte vooral naam als parcoursbouwer. Op dat gebied behoorde
hij tot de wereldtop. Voor zijn verdiensten voor de paardensport
werd hij in 1989 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Er werd wel eens gegrapt dat Mellema ‘zijn zijn vrije tijd’ burgemeester van Stedum was.

Ultrakort in ’t Zandt
Een blik op de burgemeesterslijst
van ’t Zandt leert dat diverse bestuurders die gemeente maar ultrakort hebben gediend. Tussen
1889 en 1908 lieten maar liefst vijf
achtereenvolgende burgemeesters
’t Zandt heel snel achter zich om
elders eerste burger te worden.
Willem de Sitter, die ook lid was
van Provinciale Staten, maakte het
wel heel bont door al na een jaar
te verkassen naar Appingedam.
Johan Anko Teenstra liet zien dat
het ook anders kon. Hij bleef, als
opvolger van de betreurde Enno
Ebels Cleveringa, tussen 1946 en
1973 maar liefst 27 jaar aan. In ’t
Zandt vonden ze dat zelf kennelijk
ook wel bijzonder, want bij het bereiken van het twaalfeneenhalfjarig ambtsjubileum bleef de gemeenteraad volgens een krantenartikel uit die tijd ‘nog geruime
tijd bijeen’ voor een feestelijke nazit. De burgemeester maakte meer
feestelijke momenten mee, zoals
de oplevering van de restauratie
van de eeuwenoude kerk van Zeerijp en in 1958 de opening van de
weg tussen Eenum en Zeerijp.

Garsthuizervoorwerk
Op de vraag wie de langstzittende
burgemeester van Stedum is geweest, zal bij Stedumers ongetwijfeld gedacht worden aan Sieto
Mellema. De 22 jaren waarin Mellema als eerst burger heeft gefunctioneerd, worden echter overtroffen door Meint Tjaarts Marringa.
De geboren Warffumer was boer
in het gehucht Garsthuizervoorwerk en was tussen 1877 en 1911
burgemeester van Stedum. Als
dank voor zijn inzet besloot de gemeente hem bij zijn afscheid een
pensioen van 500 gulden per jaar
toe te kennen. Daar heeft Marringa maar kort van kunnen genieten.

Het Groninger Landschap heeft de door de eerste burgemeester van Loppersum bij Rusthoven gebouwde steenfabriek dankzij een particuliere gift kunnen aankopen en werkt nu aan een herstelplan.
Op bjgaande een impressie van hoe het mogelijke eindresultaat.

ren beneden 14 jaren worden gerekend voor een persoon”, aldus de
burgemeester. Of er voor gezinnen
die hier niet aan voldeden een oplossing werd gezocht, is niet bekend. Wel gold er voor hen een uitzondering. Ze werden in ieder geval niet op straat gezet...

Eerste vrouw

De opening van het nieuw gemeentehuis aan het Concordiaplein
in Middelstum in 1962. De voorzittershamer wordt overhandigd
aan burgemeester Fokke Eringa. Hij was van 1946 tot 1963 burgemeester van Middelstum en werd opgevolgd door Willem Blanken.
Foto: Groninger Archieven.
formatie te vinden. Wel haalde hij
de krant met een aantal anno 2021
opmerkelijke advertenties. Het
was uiteraard een andere tijd,

Drie NSB-ers
in Stedum
STEDUM - De gemeente Stedum heeft in de oorlogsjaren
maar liefst drie NSB-burgemeesters gehad. In 1942 werd Guillaume Kuyper, zoon van de beroemde staatsman Abraham
Kuyper, vervangen door Stedumer Arnold Hommo Jensema.
Zijn vader was van 1914 tot
1932 burgemeester van Stedum
geweest. Hij was een rijke boer
toen hij NSB-burgemeester
werd. Na een half jaar het ambt
vervuld te hebben, trad hij echter af, waarschijnlijk omdat hij
zich niet kon verenigen met de
maatregelen tegen de bevolking, waar hij aan moest meewerken. Hij overleed op 19 juni
1945. Er zijn geruchten dat hij
zelfmoord heeft gepleegd. Halverwege 1943 nam Henderikus
Sieling, burgemeester van Usquert, als waarnemer het stokje
over. Hij had geen moeite met
die maatregelen en ging nog een
stapje verder door zelf namen
door te geven van mensen die
‘voor uitzending naar Duitsland’
in aanmerking kwamen. Na de
oorlog toonde hij geen berouw.
Volgens hem bedreef hij slechts
‘moderne politiek’. De laatste
NSB-burgemeester van Stedum
was Klaas Hendrik Brontsema
uit Holwierde, tevens burgemeester van Bierum. Hij vluchtte na de oorlog naar Duitsland
en kon door gebrek aan bewijs
niet uitgeleverd worden. De Officier van Justitie eiste een levenslange gevangenisstraf tegen
de man, die in oorlogstijd als
burgemeester van Bierum en
Stedum een terrreurbewind uitoefende. Hij was onder andere
betrokken bij de aanhouding
van gemeentesecretaris Hendrik
Boersema van Stedum. Boersema nam vanwege de Duitse bezetting ontslag en dook onder,
maar liet eerst het Stedumer bevolkingsregister verdwijnen.
Burgemeester Brontsema wist
hem echter te vinden en als represaille voor een actie van het
verzet in Friesland werd Boersema, samen met 19 andere gevangenen uit Groningen en
Friesland, gefusilleerd.

was ook de situatie in de gemeente
Stedum niet om over naar huis te
schrijven, zo blijkt uit de advertenties: ,,De bewoning van een woning
is verboden wanneer de inhoud der
woonvertrekken na aftrek van kasten, bedsteden, voorportalen enz. niet
zoo groot is dat voor elk lid van het
gezin aanwezig is eene inhoudsruimte van tenminse 8 m³ . Twee kinde-

Mellema bleef in Stedum in het
zadel tot de gemeentelijke herindeling van 1990. Stedum ging op in
de nieuwe gemeente Loppersum,
dat vervolgens twaalf jaar lang Lubertus Pit als eerste burger had.
Daarna kreeg Loppersum Jaap
van Dijk, Albert Rodenboog en
Hans Engels. Allemaal mannen
dus. En dat terwijl Loppersum in
1982 nog geschiedenis had geschreven met de benoeming van
Jenny Sleurink-Rabbinge. Zij
werd daardoor namelijk de eerste
vrouwelijke burgemeester van de
provincie Groningen. Tijdens haar
bewind werd in Loppersum de historische vereniging opgericht,
waarvan zij de eerste voorzitter
werd. Niet verwonderlijk dus dat
de ex-burgemeester eind vorig jaar

Burgemeester
redt meisje
’T ZANDT - Burgemeester Teenstra van ’t Zandt haalde in 1954
om een wel heel speciale reden
het nieuws: de eerste burger
redde een meisje van de verdrinkingsdood. Zijn echtgenote
zag op een zeker moment een
haarlint boven het water van de
sloot voor hun woning uitsteken
en waarschuwde haar man.
Teenstra rende meteen naar
buiten, sprong in de sloot en
redde een vijfjarig meisje uit
het water. Het meisje was tijdens het spelen te water geraakt, maar kon het dankzij het
optreden van de burgemeester
gelukkig navertellen.
nog een boek over de geschiedenis
van Loppersum in ontvangst
mocht nemen.
Vrouwen aan de macht zou in de
regio Loppersum een zeldzaamheid blijven. Alleen in ’t Zandt
werd nog een vrouw aangesteld.
Wil Snoeck Henkemans-Bruijnes
was er van 1986 tot aan de herindeling van 1990 als waarnemend
burgemeester actief. Begin jaren
tachtig was zij namens de PvdA actief als gedeputeerde in Groningen.
Nu, als onderdeel van de gemeente
Eemsdelta, hebben Lopsters dus te
maken met Gerard Beukema als
burgemeester. De in Noordbroek
geboren PvdA-er was van 1982 tot
1998 gedeputeerde van Groningen
en sinds 2015 burgemeester van
Delfzijl.

De moord op de burgemeester
van de gemeente ’t Zandt
’T ZANDT - Hindrik Helperi
Kimm werd in 1814 benoemd
tot burgemeester van ’t Zandt.
Zes jaar later, op 13 april 1820,
werd hij vermoord. Of toch
niet? Onderstaand verhaal is afkomstig van de website deverhalenvangroningen.nl.
In de diverse archieven is over deze dramatische gebeurtenis weinig
te vinden. De schaarse archiefstukken van de gemeente ‘t Zandt uit
deze periode geven geen uitsluitsel
over de toedracht. Alleen in het
overlijdensregister zijn sporen van
de gebeurtenis terug te vinden. Op
15 april wordt Kimm ingeschreven
in het overlijdensregister. De aangifte wordt gedaan door Elibertus
Warmolts, de plaatselijke predikant, en Jan Albertus Cleveringa,
landbouwer in Leermens en tevens
gemeenteraadslid. De overlijdensakte vermeldt dat Kimm is overleden in het land bij het huis nummer 86 op ‘t Zandt.
In ’t Zandt is het verhaal, zoals dat
rond 1930 werd verteld door enige
oude inwoners, bij enkelen nog bekend. Dat gaat als volgt. Hindrik
Helperi Kimm was landbouwer

van beroep en woonde op ’t Zandt.
Kimms landbouwbedrijf, van ongeveer 30 hectare groot, stond aan de
Omtadaweg. Ruim de helft van
zijn bedrijf lag ten noorden van het
Zandstermaar en om daar te komen beschikte hij over een particuliere til tegenover zijn huis.
Op donderdag 13 april 1820 kreeg
Kimm een heftige ruzie met een
groep werklieden die bezig was
met het hergraven van het maar.
Waar de ruzie over ging, is niet bekend. Of het een particuliere aangelegenheid was of dat hij er in
zijn hoedanigheid als schout bij betrokken was, het is niet meer te
achterhalen. Die avond was Kimm
aanwezig bij een raadsvergadering. Het verslag van deze vergadering is in het archief van de gemeente bewaard gebleven. Er
stond slechts één punt op de agenda: de benoeming van de uit Appingedam afkomstige H.J. van der
Werf tot gemeenteontvanger.
Na afloop van de vergadering bood
de veldwachter aan Kimm naar
huis te begeleiden. Deze had kennelijk vernomen van het conflict
met de maargravers en wilde het
zekere voor het onzekere nemen.

Kimm sloeg het aanbod af. Hij had
een best mes bij zich om zich eventueel te kunnen verdedigen en
vond politiebegeleiding niet nodig.
Kimm liep door de Oosterstraat en
over het pad naar het balkje over
het maar. Bebouwing was hier in
die tijd nog schaars. In het land
achter zijn huis werd hij opgewacht door de maargravers. De ruzie werd voortgezet en burgemeester Kimm is met het hoofd naar beneden in de moddersloot terechtgekomen. Deze val heeft hij niet
overleefd. De volgende ochtend
werd hij gevonden met de benen
omhoog.
De dader of daders zijn nooit gevonden. Bij het hergraven van het
maar was waarschijnlijk een groot
aantal werklieden betrokken en
kennelijk was het niet mogelijk uit
deze groep de schuldigen aan te
wijzen. Veel vragen rond deze
moord blijven daardoor onbeantwoord: wat was de oorzaak van het
conflict? Hebben de maargravers
Kimm bewust opgewacht of kwamen ze hem toevallig tegen? Was
het moord met voorbedachte rade
of belandde Kimm min of meer per
ongeluk in de moddersloot?

De sabel van Kimm, die hij op de noodlottige avond niet bij zich droeg. Wellicht was het dan anders
gelopen. Foto: Groninger Archieven.
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VWS start praktijkproef
Quarantaine Reischeck
NOORD-GRONINGEN - Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) is donderdag gestart met een praktijkproef met de zogenaamde
Quarantaine Reischeck. Dit is
een online hulpmiddel dat reizigers ondersteunt bij het maken van de juiste gedragskeuzen na terugkeer in Nederland
in coronatijd.
Reizen van en naar Nederland is
op dit moment strikt beperkt tot
noodzakelijke reizen. Dit is dan
ook de eerste mededeling die reizigers in de reischeck te zien krijgen. Voor alle inkomende reizigers
geldt een strikt quarantaineadvies.
Dat wordt in de Reischeck nader
uitgelegd. De proef onder een eerste groep van deze reizigers die om
noodzakelijke redenen reist, is inmiddels gestart.
Uit onderzoek blijkt dat een groot
deel van de bevolking het dringende
quarantaineadvies
onderschrijft, maar het lastig vindt daar

opvolging aan te geven. Dat geldt
in het bijzonder voor inkomende
en terugkerende reizigers. Slechts
27 procent van hen houdt zich aan
de geldende quarantainemaatregelen. Die houden op dit moment in
dat elke reiziger na aankomst uit
vrijwel elk land 10 dagen in quarantaine moet gaan. Ook nu het reizen zeer beperkt is en in ieder geval tot 15 maart alleen in noodzakelijke gevallen mag, is het van
het grootste belang dat men deze
richtlijn opvolgt.
Met behulp van een praktische, digitale checklist kunnen reizigers
nagaan, welke stappen zij moeten
nemen als zij terugkeren. Zo wordt
het hen gemakkelijker gemaakt in
quarantaine te blijven. De Quarantaine Reischeck kan steeds worden
aangepast aan de actuele beleidsmaatregelen. Zo weet een reiziger
altijd welke maatregelen op dat
moment van toepassing zijn. Aan
inkomende reizigers wordt in de
proef via social media gevraagd de
Quarantaine Reischeck te gebruiken.

De Quarantaine Reischeck slaat
geen persoons- of andere gegevens
op, maar is slechts een hulpmiddel
bij het maken van de juiste keuzen. Reizigers krijgen direct te
zien dat reizen beperkt is tot noodzakelijke reizen en worden vooraf,
tijdens en bij terugkeer geïnformeerd over het dringende quarantaine advies. De Quarantaine Reischeck is de afgelopen weken op
kleine schaal getest en aangescherpt. Nu volgt een praktijkproef die is gericht op een eerste
groep inkomende reizigers.
Op basis van de resultaten van de
proef wordt de Reischeck verbeterd en afgerond zodat dit hulpmiddel beschikbaar is voor alle reizigers. Hij komt dan ook in andere
talen dan Nederlands beschikbaar.
De Reischeck wordt breed inzetbaar wanneer reizen op termijn
ook voor vakantie en familiebezoek weer mogelijk is. Bij de invoering van de Quarantaine Reischeck worden organisaties in de
reisbranche intensief betrokken.

Behoefte aan hulp op digitaal
gebied fors groter door corona
NOORD-GRONINGEN - Ouderen
hebben tijdens de coronacrisis
veel vaker hulp gezocht op digitaal
gebied. Bij SeniorWeb werden tot
en met eind november meer dan
63.000 hulpvragen gesteld én opgelost en dat is een record.
Senioren hadden vooral hulp nodig
om in contact te blijven met familie en vrienden en om praktische
zaken te regelen. De noodzaak om
te whatsappen, beeldbellen en online boodschappen doen, nam opeens enorm toe. Hierover kwamen
er veel vragen. In totaal bedroeg
de stijging 15 procent.
Tijdens de eerste coronagolf is aan
iedereen hulp verleend, ook aan
mensen die geen lid van SeniorWeb waren. Ongeveer 500 enthousiaste SeniorWeb-vrijwilligers tackelen alle digitale problemen. Zij
zijn veelal zelf ook senior en begrijpen daardoor goed waar de vragenstellers tegenaan lopen. Normaal wordt de hulp telefonisch, op
afstand, via internet en ook aan
huis gegeven. Dit laatste was regelmatig niet mogelijk door de coronamaatregelen, waardoor het aantal vragen dat telefonisch en op afstand werd opgelost, bijna verdubbelde.

Bevroren autoruiten in de winter zijn lastig. Er zijn een aantal handige maatregelen.

Voorkom krabben autoruit
met simpele maatregelen
NOORD-GRONINGEN - In de winter is
het krabben van autoruiten vaak verplichte kost. Handige voorzorgsmaatregelen kunnen dit voorkomen.
Er zijn speciale dekens of folie die over de
voorruit gelegd kunnen worden. Krabben
is dan niet nodig of een stuk makkelijker.
Een doek of een stuk karton is ook prima.

Verder is er een speciale spray die gebruikt kan worden om de ruiten snel te laten ontdooien. Het kan ook helpen om de
ruit goed schoon te houden. Als er namelijk
al vuil op de ruit zit kan het ijs dikker en
harder zijn. De parkeerplek is ook van invloed. Het beste is onder de carport of
naast een muur die wind tegenhoud en
warmte vasthoudt.

Duik in de

De SeniorWeb-vrijwilligers hebben het druk in coronatijd (foto
Bart van der Putten).

ZEE VOL VERHALEN
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COBRA-kabel na
storing weer in bedrijf
EEMSHAVEN - De COBRA-kabel tussen de Eemshaven en
Denemarken is weer in gebruik
genomen. De kabel verbindt
sinds 2019 het Nederlandse en
Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar, maar was
sinds eind september buiten
bedrijf door een storing.
De reparatie is met succes uitgevoerd. Hiermee wordt de import
en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland via de 325 kilometer lange onderzeese interconnector weer mogelijk gemaakt.
Sinds eind september heeft TenneT er hard aan gewerkt om de
verbinding tussen Nederland en
Denemarken zo snel mogelijk te
herstellen. De afgelopen weken
heeft een team op zee gewerkt aan
de reparatie van de verbinding. De
kabel is op een diepte van 40 meter op de zeebodem afgeknipt en
omhoog gehesen. Aan beide zijden
van de geknipte kabel is de kabel
200 meter lang doorgemeten om

Miljoenen voor duurzame
dorpshuizen en sporthallen

de exacte storingslocatie te vinden.
Het stuk kabel waar de breuk is
gelokaliseerd, is verwijderd. Er is
een nieuw stuk kabel geïnstalleerd
en opnieuw aangesloten op de kabel. De laatste dagen is de kabel
met succes getest en teruggelegd.
Vervolgens is de kabel weer twee
meter diep begraven in de zeebodem. De COBRA-kabel is sinds
vrijdag weer in bedrijf, waardoor
de 700 MW-verbinding weer gebruikt kan worden voor het transport van elektriciteit tussen Denemarken en Nederland.
COBRA-kabel is een onderzeese
stroomkabel tussen de Eemshaven
en Endrup bij het Deense Esbjerg.
De kabel is gezamenlijk eigendom
van Energinet.dk en TenneT. Het
doel is om het Europese transportnet te verbeteren en zo de hoeveelheid variabel windvermogen in het
systeem te vergroten en tegelijkertijd de leverbetrouwbaarheid te
verbeteren. De verbinding is zo
ontworpen dat het mogelijk is om
in een later stadium een offshorewindmolenpark aan te sluiten.

NOORD-GRONINGEN - Het
Rijk stelt in totaal 24 miljoen
euro beschikbaar om gebouwen
als sporthallen, culturele instellingen of dorpshuizen duurzamer te maken.

Verreweg de meeste medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis hebben zich laten vaccineren.

Vaccinatiebereidheid in
Ommelander Ziekenhuis hoog
SCHEEMDA - Verreweg de
meeste medewerkers van het
Ommelander Ziekenhuis in
Scheemda die de kans hebben
gekregen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus,
hebben deze kans met beide
handen aangegrepen.

Vier jaar geleden heeft TenneT samen met haar Deense partner
Energinet.dk de eerste heipaal geplaatst voor de bouw van het Nederlandse converterstation voor de COBRA-kabel. Links op de foto
onder anderen toenmalig burgemeester van de gemeente Eemsmond, Marijke van Beek.

Van de 200 mensen die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben
192 mensen zich laten vaccineren.
Dat is 95 procent. De vaccinaties
zijn vrijdag afgerond. Daarmee
heeft het Ommelander Ziekenhuis
in twee dagen tijd alle beschikbare
vaccins gebruikt.
De vaccins zijn woensdag aan het
einde van de middag vanuit het
UMCG in Scheemda aangekomen.
Donderdag om 08.15 uur is de eerste vaccinatie uitgevoerd. In totaal
zijn op donderdag 160 medewerkers gevaccineerd. Vrijdag zijn de
laatste 32 medewerkers gevaccineerd.

Overtuiging
Cor Prins, regiehouder, heeft de

Bevolkingsgroei in 2020
gehalveerd door corona
NOORD-GRONINGEN - De bevolking van Nederland groeide
in coronajaar 2020 minder snel
dan in voorgaande jaren. Er
kwamen naar schatting 63.000
inwoners bij, de helft minder
dan in 2019. Er kwamen vooral
minder immigranten in 2020 en
ook zijn er meer mensen overleden. Aan het eind van het
jaar telde Nederland bijna 17,5
miljoen inwoners. Dat blijkt uit
de laatste ramingen van het
CBS.
Vooral de eerste golf van de coronapandemie had een groot effect
op de bevolkingsgroei. Er overleden meer mensen dan er kinderen
geboren werden en de groei door
buitenlandse migratie kwam vrijwel tot stilstand. Nadat de sterfte
was gedaald en de coronamaatregelen voorzichtig werden losgelaten, kwam de buitenlandse migratie weer op gang. In het vierde
kwartaal nam het aantal sterfgevallen opnieuw toe. De aantallen
immigranten en emigranten verschilden tijdens deze tweede golf
beduidend minder van die in 2019
dan tijdens de eerste golf.

Groei door migratie
De bevolking groeide vooral door
migratie: het saldo van immigratie
en emigratie was 59.000. Het aantal immigranten kwam in 2020
naar verwachting uit op bijna
211.000, ruim 58.000 lager dan een
jaar eerder. De emigratie daalde
minder, van 161.000 naar 152.000.
De natuurlijke aanwas (geboorte
min sterfte), komt naar verwachting uit op 4.000. Zowel tijdens de
eerste als tijdens de tweede golf
overtrof de sterfte het aantal kinderen dat werd geboren.
Door de lagere bevolkingsgroei
ging het inwonertal met 17,47 miljoen niet, zoals verwacht, over de
grens van 17,5 miljoen.
Van de migranten die in Nederland zijn geboren was vooral de
emigratie lager dan vorig jaar, de
immigratie was vrijwel gelijk. Van
deze groep vertrekken normaal gesproken meer mensen dan er terugkomen.
Dit jaar was het saldo positief: er
emigreerden minder in Nederland
geboren migranten dan er terugkwamen. De emigratie was vooral
in het tweede kwartaal lager, ten
tijde van de intelligente lockdown,
maar bleef ook daarna achter bij
vorig jaar.
In maart, toen de coronamaatregelen werden ingevoerd, kwamen er
tijdelijk relatief veel mensen terug

naar Nederland. In Nederland geboren mensen hebben een Nederlandse of een tweedegeneratie migratieachtergrond.
In de groepen die niet in Nederland geboren zijn, was vooral de
immigratie lager dan vorig jaar.
Na de invoering van de coronamaatregelen half maart nam het
aantal immigranten af. De daling
was minder sterk voor mensen die
in een EU-land geboren zijn en
nam na de intelligente lockdown
sneller weer toe.
De emigratie veranderde minder.
Tijdens deze lockdown vertrokken
minder emigranten van buiten de
EU, maar daalde de emigratie van
in een EU-land geboren mensen
niet. Er emigreerden in 2020 meer
EU’ers dan een jaar eerder. Vooral

in het eerste kwartaal was het aantal emigranten groter, ook bij nietEU-migranten.
In de niet-EU-groep daalde vooral
het aantal migranten uit Azië, gevolgd door landen in Amerika en
Oceanië. Binnen de groep uit Azië
was de daling kleiner bij de groep
uit het Midden-Oosten, waar bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen
onder vallen. Nadat de asielprocedures door coronamaatregelen tijdelijk stil kwamen te liggen, werden vanaf de zomer weer meer
asielzoekers ingeschreven als immigrant.
De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose.
De definitieve cijfers kunnen nog
veranderen door recente ontwikkelingen.

vaccinatie de afgelopen twee dagen begeleid. Hij had dan ook een
goed zicht op alle reacties. ,,Het
was heel duidelijk dat iedereen uit
overtuiging en met positief gevoel
een vaccinatie kwam halen. Voor
sommigen was het een beetje
spannend, maar vrijwel iedereen
had zoiets van: het voelt goed om
dit te doen. Er zijn ook geen incidenten geweest. Na afloop van de
vaccinatie moesten de mensen
even een kwartiertje blijven zitten
zodat we konden monitoren of er
een reactie is. Al met al een positieve en soepele operatie.”

Groot belang
Bas Wallis de Vries van de Raad
van Bestuur van het Ommelander
Ziekenhuis is blij met de vaccinaties en de hoge respons: ,,Het is
van groot belang voor de continuïteit van onze zorg dat deze verpleegkundigen en artsen uit de
acute zorg nu gevaccineerd zijn.
We hopen dat het eraan bijdraagt
dat we de nodige zorg, zowel voor
coronapatiënten als voor de andere patiënten, ook de komende periode kunnen blijven bieden. Het
feit dat de belangstelling om daadwerkelijk gevaccineerd te worden

Omdat een PET-fles alleen gerecycled kan worden als de consument

het etiket heeft verwijderd, heeft
de Research & Development-afdeling van FrieslandCampina aanvullend een gloednieuwe ‘ritssluiting’
ontwikkeld die verwijdering eenvoudiger maakt. Daarmee is FrieslandCampina het eerste bedrijf in
de zuivelsector dat zijn flessen nagenoeg circulair maakt voor zijn
merken in Nederland, België, het

De flessen en flesjes van FrieslandCampina zijn vanaf volgende
maand van 100 procent gerecycled kunststof.

Dylan Smit wint
van Thomas Poll
Zoutkamper Dylan Smit heeft
de reserves van Cambuur zondagmiddag aan een overwinning
geholpen op FC Groningen. In
een besloten oefenduel tegen de
wissels van de Trots van het
Noorden tekende de Noord-Groninger na ruim een uur spelen
voor de enige treffer. Bij FC
Groningen verscheen Thomas
Poll uit Wehe-den Hoorn aan de
aftrap. Smit en Poll kennen elkaar goed, want zij speelden in
het verleden samen in de jeugd
van vv Winsum. Smit kwam
daarvoor uit voor VVSV ’09,
Poll voor vv Eenrum. Eind oktober maakte Smit in het bekerduel tegen RKC Waalwijk zijn debuut als profvoetballer. Poll debuteerde bijna een jaar geleden
voor de FC en heeft inmiddels
in zes duels op het hoogste niveau zijn opwachting gemaakt.

Vliegbewegingen op Eelde
gestegen dankzij lesvluchten
EELDE - Met bijna 40.000
vliegbewegingen is het op Groningen Airport Eelde drukker
geweest dan afgelopen jaren.
Het aantal vliegbewegingen
was ruim 23 procent meer dan
in 2019.
De stijging in cijfers valt onder andere te herleiden uit de toename
van het aantal lesvluchten.
Ondanks dat afgelopen jaar de
commerciële passagiersvluchten
grotendeels zijn stil gelegd vanwege het coronavirus, hebben er
39.387 vliegbewegingen plaats gevonden op Groningen Airport Eel-

de. Meiltje de Groot, directeur
Groningen Airport Eelde: ,,Wij
zijn, ondanks het ongekende jaar,
blij om te zien dat het aantal vliegbewegingen flink is gestegen. De
groei in het lesverkeer is een belangrijke pijler voor Groningen
Airport Eelde. Wij bieden de capaciteit en de mogelijkheden, waardoor het maatschappelijk belang
van onze luchthaven wordt onderstreept.”
Zo’n 70 procent van alle bewegingen is afkomstig van lesvluchten.
Onder andere KLM Flight Academy heeft het aantal bewegingen

flink vergroot door uitbreiding van
de vloot eerder dit jaar. Maar ook
de op luchthaven gevestigde EFTC
en vluchten vanuit vliegscholen
van Lelystad en Teuge vergrootten
het aantal bewegingen op Groningen Airport Eelde.
De drukste dag op Groningen Airport Eelde was vrijdag 11 september, toen er 376 vliegbewegingen
plaatsvonden. Juni en september
waren de drukste maanden op de
luchthaven. Het aantal lesvluchten
werd in deze maanden bijna verviervoudigt ten opzichte van een
jaar eerder.

Online
voorlezen

2021 is het jaar van de otter

NOORD-GRONINGEN - Medewerkers van de Groninger bibliotheken zullen deze maand wekelijks gaan voorlezen tijdens
Facebook Live. Donderdag 21 januari is het prentenboek Wat
rijmt er op stoep? aan de beurt.
Tijdens het BoekStart Voorleeshalfuurtje kunnen kinderen deze maand, in aanloop naar de
Nationale Voorleesdagen, genieten van verhalen uit de Prentenboeken Top 10. Donderdag 21
januari wordt voorgelezen voor
uit het prentenboek Wat rijmt
er op stoep? van Harmen van
Straaten.
De online voorleesactiviteit begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via facebook.com/groningsebibliotheken.

NOORD-GRONINGEN - Het
aantal otters in Nederland is
opnieuw verder toegenomen.
Maar voor een levensvatbare
otterpopulatie is er meer nodig.
Daarom heeft de Zoogdiervereniging 2021 uitgeroepen tot
het Jaar van de Otter.

FrieslandCampina stapt over
op gerecyclede PET-flessen
BEDUM - Zuivelgigant FrieslandCampina, met een vestiging in Bedum, zal vanaf volgende maand PET-flessen maken van 100 procent gerecycled
kunststof.

zo hoog is, stemt ook positief. Het
laat zien hoezeer we hier allemaal
vastbesloten zijn om dit virus eronder te krijgen.”

Met het geld kunnen in Nederland
ruim 2000 eigenaren van dit soort
panden geholpen worden met advies en begeleiding. Ook in Groningen kunnen eigenaren gebruikmaken van deze subsidieregeling. In
deze provincie is 2 miljoen euro
beschikbaar.
Eigenaren van gebouwen als een
sporthal, theater of dorpshuis vinden het vaak lastig om hun gebouwen duurzamer te maken omdat ze
de kennis of de mensen niet hebben. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere
gemeenten, schoolbesturen, zorginstellingen met een klein aantal
vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en
buurthuizen. Daarom heeft het
Rijk 24 miljoen euro beschikbaar
gesteld aan de provincies om een
programma op te stellen om vastgoedeigenaren daarbij te helpen.
Via het programma van de provincie kunnen deze vastgoedeigenaren advies en ondersteuning op
maat krijgen. Duurzaamheidscoaches adviseren wat handige
maatregelen zijn, hoe ze die kunnen betalen en wie de maatregelen
kunnen uitvoeren. Iedere provincie stelt hiervoor zijn eigen programma vast en bepaalt ook zelf
welke vastgoedeigenaren geholpen worden. Het programma loopt
tot 1 januari 2024.
Het zogeheten ‘ontzorgingspro-

gramma’ helpt om gebouwen sneller te verduurzamen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Dat is
zo afgesproken in het Klimaatakkoord. Alle vastgoedeigenaren,
dus ook de grotere partijen, kunnen terecht bij het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming
maatschappelijk vastgoed. Hier is
allerlei informatie te vinden, zoals
voorbeelden uit de praktijk of rekentools.

Verenigd Koninkrijk en Hongarije.
Patrick van Baal, Global Director
Packaging Development bij FrieslandCampina: ,,Met de 100 procent
recycled PET-fles zet FrieslandCampina een nieuwe stap in het
circulair maken van zijn verpakkingen. Het is onze ambitie om volledig circulair te worden. Daarom
verhogen we het gerecyclede gehalte van onze PET-flessen van 20
naar 100 procent. Deze stap is cruciaal, want om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken,
moeten alle verpakkingen eerst recyclebaar en/of herbruikbaar worden.”
Een van de doelstellingen van
FrieslandCampina is om het gehele verpakkingsportfolio volledig
circulair en CO2-neutraal te maken en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum
te beperken. FrieslandCampina
maakte vijf jaar geleden al de keuze om over te stappen op PET voor
al zijn drinkflessen omdat PET in
potentie volledig circulair is te maken. Bovendien is het in tegenstelling tot glas licht van gewicht en
heeft het een lage CO2-voetafdruk.
Door alle nieuwe PET-flessen te
maken van oude PET-flessen, voorkomt FrieslandCampina de productie van bijna 1,9 miljoen kilo
aan nieuw plastic.

Sinds de herintroductie in 2002
groeit het aantal otters ieder jaar.
De populatieomvang in de winter
van 2019/2020 wordt geschat op
circa 450 volwassen dieren. Daarmee is de drempelwaarde van 400
bereikt die geldt voor een levensvatbare otterpopulatie.
Behalve een levensvatbare populatie is er meer nodig voor een gunstige staat van instandhouding van
de otter. Hiervoor is het nodig dat
de otter een groter deel van Nederland koloniseert. Nu beperkt de
verspreiding zich voornamelijk tot
Noord- en Oost-Nederland. Daarnaast is het nodig de kwaliteit van
het leefgebied en het toekomstperspectief op orde te brengen. Op dit
moment zijn er nog te hoge aantallen verkeersslachtoffers en staat
de otterpopulatie in Nederland
nog nauwelijks in verbinding met
het Duitse achterland. De lage genetische variatie blijft dan ook een
belangrijke aandachtspunt. Het
belang van immigratie van otters

vanuit Duitse leefgebieden om de
genetische variatie te vergroten is
daardoor onverminderd groot. Dit
laatste vindt weliswaar nog slechts
incidenteel plaats, maar afgelopen
jaar wat vaker dan voorheen.
Overijssel en Friesland zijn nog
steeds de provincies waar de meeste sporen van otters aangetroffen
worden. Andere provincies met
veel sporen van otters zijn Flevoland, Drenthe en delen van Gelderland en Zuid-Holland. In Groningen komen ze ook voor, maar
wel wat minder. De vestiging van
otters in de Nieuwkoopse plassen
en Naardermeer is hoopgevend
voor een uitbreiding naar NoordHolland, Zuid-Holland, Utrecht en
Noord-Brabant, provincies die ook
deel uitmaakten van het historische leefgebied. In Gelderland is
de aanwezigheid van de otter verre van stabiel, terwijl in Limburg
en Noord-Brabant af en toe otters
opduiken. Tot op heden zijn nog
geen otters gezien in Zeeland.

Verkeersveiligheid
Er is op tal van plekken gewerkt
aan het veiliger maken van verkeersknelpuntlocaties voor otters.
Dit heeft niet kunnen voorkomen
dat er opnieuw aanzienlijk meer
slachtoffers zijn gevallen. Het aantal doodgevonden otters is in 2019
opnieuw sterk gestegen naar 150,

waarvan 135 zijn geïdentificeerd
als verkeersslachtoffer. Minimaal
3 otters verdronken in een fuik,
van 9 otters kon de doodsoorzaak
niet met zekerheid worden vastgesteld. Ondanks de relatief hoge
sterfte van een derde van de populatie ziet de populatie toch kans
jaarlijks te groeien. Per provincie
zijn de belangrijkste knelpuntlocaties waar veel otters sneuvelen in
het verkeer in beeld gebracht, zodat hier op termijn inrichtingsmaatregelen genomen kunnen
worden om verkeersslachtoffers te
voorkomen.
,,We zijn in Nederland, België en
Duitsland trots op de otter”, laat
de Zoogdierenvereniging weten.
,,Waar de otter zich vestigt, is dit
dé kroon op het werk van het herstel van onze typische natte natuur. Bovendien is de otter met
zijn stevige opmars in Nederland
een internationaal voorbeeld voor
herintroductie van soorten in
dichtbevolkte landen. Het jaar
2021 is het moment om de terugkeer te vieren en het succes van de
otter in Noordoost-Nederland als
een lopend vuurtje door de rest
van de lage landen te laten gaan.
Ook in regio’s waar deze soort nog
niet voorkomt, is het mogelijk en
gewenst de otter terug te krijgen.
Daar is nog een stevige impuls
voor nodig.”

Het aantal otters in Nederland neemt toe, maar voor een gezonde populatie is meer nodig.
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Burger merkt niets van
lastenplafonds gemeenten

INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redactie bekend zijn.

NOORD-GRONINGEN - De lokale lasten stijgen in gemeenten die hebben vastgelegd dat
dit beperkt moet blijven niet
minder hard dan in andere gemeenten. Inwoners merken dus
niets van zogenaamde lastenplafonds.

De redactie behoudt zich het recht voor
inzendingen te weigeren of te bekorten.

Boogplein Winsum
Nog even een reactie op de mededeling van de dames J. Wicherts
en L. de Haan in de Ommelander
Courant van 4 januari, over de
bouwplannen op het Boogplein.
Zij, en met hen meerdere buurtgenoten, vinden de hoogte van 11
meter van de appartementen langs
het Winsumerdiep wel hoog. De
gemeente geeft fijntjes aan dat dat
mag, maar heeft de gemeente ook
aangegeven wat het peilpunt is? Is
dat nog steeds het hart van het
Dorpsplein? Meestal is dat het hart
van de straat waar je woont. Het
Jaagpad waarlangs de woningen
gebouwd worden, ligt ongeveer 1,6
meter lager dan het hart van het
Dorpsplein. De woningen komen
dan op 12,6 meter boven het Jaagpad.
Het met schelpen bedekte pad is
van laag naar hoog goed beloopbaar, behalve het laatste gedeelte

met klinkertjes. Dat is met sneeuw
en ijs wel eens erg glad en loopt
ook een beetje af naar het water.
Dan maak ik ommetje... Als het
pad in de toekomst belegd wordt
met klinkers, zal het wel trapsgewijs vanaf de Boog omlaag gaan.
Misschien wel vijf- of zesmaal 30
centimeter. De bebouwing kan
hier als peil ook de bestrating aanhouden. De bebouwing loopt dan
gelijk met het nieuwe pad trapsgewijs omlaag. Het peil ligt dan ook
nog eens 1,6 meter lager. Dat
scheelt behoorlijk in de bouwkosten. En het wordt gemakkelijker
om aan de andere kant naar de ingang van de woning te komen. Het
kan allemaal. Maar ja, gezichtsverlies...
K. Dam
Winsum

Dat blijkt uit onderzoek van COELO, een onderzoeksinstituut van
de Rijksuniversiteit Groningen.
Gemeenten kunnen zelf beslissen
of ze extra belasting heffen om bijvoorbeeld een zwembad of bibliotheek open te kunnen houden.
Veel colleges van burgemeester en
wethouders sluiten deze mogelijkheid echter bij voorbaat uit: zij leggen in hun collegeakkoord vast dat
de lastenstijging beperkt blijft tot
een inflatiecorrectie. Toch stijgen
de lasten in deze gemeenten niet

Op de beide strekdammen van de Eemshaven zullen grote windturbines geplaatst worden.

Bouw windturbines op
strekdammen van start
EEMSHAVEN - De bouw van Windpark Strekdammen in
de Eemshaven komt dichterbij. Eind vorig jaar hebben
Pondera en Rebel met ABN AMRO de financiering afgerond van het windpark.
Dat betekent dat de aannemers
VolkerWind (KWS Infra bv Leek/
Van Hattem en Blankevoort) en
Alsema uit Zuidlaren binnenkort
kunnen starten met de bouw van
in totaal twee windturbines die in
de toekomst de binnenkomst van
de Eemshaven gaan markeren.
Pondera en Rebel zijn van plan in
de monding van de haven tweewindturbines te realiseren met een
vermogen van in totaal 11 MW.
Het Amerikaanse GE zal de speciaal voor deze zilte omstandigheden
gemaakte turbines gaan leveren.
Naar verwachting zullen de turbines medio 2022 in gebruik geno-

Een van de werken van Pieky Doornbos-Hilgenga.

Werk Pieky Doornbos
te zien in kerk Rottum
ROTTUM - Schilderijen van
Pieky Doornbos-Hilgenga uit
Startenhuizen zijn tot en met
21 maart te zien in het kerkje
van Rottum.
De vormen in haar schilderijen
zijn herkenbaar, maar ze zijn bijzonder qua kleur en qua materiaal.
Haar werk bestaat niet alleen uit
prachtige kleuren, maar het schilderij is opgebouwd uit allerlei verschillende materialen. Zo kan het
publiek allerlei dingen in het schilderij ontdekken, zoals kant, een
stukje stof en een stukje krant.
Voor haar schilderijen gebruikt
Doornbos meerdere technieken en
materialen. Ze begint met een leeg
vel patroontekenpapier en acryl-

verf. Daarna gaat ze stempelen,
sjabloneren, scheuren, plakken, tekenen en weer schilderen en sjabloneren. Dan wordt het afgewerkt met oliepastel. Dit heet
mixed media. Het betekent dat
meerdere technieken en materialen gebruikt worden voor één
werkstuk.
De Noord-Groningse schildert en
tekent al jaren en volgde diverse
lessen en workshops. Ook geeft zij
zelf workshops voor een kleine
groep deelnemers. Het gaat dan
vooral om ‘gewoon lekker schilderen’, waarna iedereen met een zelfgemaakt werkstuk naar huis gaat.
De expositie in Rottum is dagelijks
te zien van 10.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Succesvolle actie
Ruilkring verlengd
NOORD-GRONINGEN - De decemberactie van Ruilkring Hogeland om nieuwe leden te werven is succesvol gebleken. De
actie is daarom met een maand
verlengd. Alle nieuwe leden, en
de al bestaande ‘vrienden’, hebben een groen draagtasje met
inhoud ontvangen. Ook mensen
die deze maand besluiten lid te
worden van de Ruilkring, ontvangen naast een startkapitaal
van 30 ‘pangels’ het promotietasje. De inhoud bevat naast informatie over de Ruilkring, ook
enkele cadeautjes. Pangels zijn
de virtuele munten van de Ruilkring, waarmee administratief
wordt verrekend wat er is geruild.
In deze coronatijd is er veel handel via de groeps-app en de website. Nieuwe leden kan men altijd gebruiken, want dan is er
meer vraag en aanbod en dus
meer handel en meer sociale
contacten. Meer informatie is te
vinden op de website
www.ruilkringhogeland.nl.

Kijkdozen in Mensingeweer
MENSINGEWEER - Door de
ramen van dorpshuis De
Meul’n in Mensingeweer zijn
momenteel door kinderen uit
het dorp gemaakte kijkdozen
te bewonderen.

thuis aan hun kijkkast gewerkt. De
één verbeeldt een paardenstal, de
ander een pitstop met race-auto en
een ander knutselde een arrenslee
in de sneeuw: stuk voor stuk fantastische creaties.

,,we brengen de kijkdozen met het
knutselmateriaal gewoon rond en
dan vragen we de kinderen of ze
hun kijkdozen in het dorpshuis
tentoon willen stellen.”

Wie zijn neus tegen het glas drukt,
ziet in de ene kijkdoos een onderwaterlandschap, in een ander een
stoer boerenerf of een feeëriek
sprookjeslandschap of een stijlvolle huiskamer.
Dagenlang hebben 23 kinderen

De opzet was een middag gezamenlijk kijkdozen knutselen voor
kinderen. Toen dat door de verscherpte corona-maatregelen niet
door kon gaan, lieten de organisatoren Annie van der Lei en Riemke Cramer zich niet uit het veld
slaan. ,,Weet je wat”, dachten ze,

In de activiteitenapp van het dorp
verschenen foto’s van eettafels vol
papier, lijm en scharen waaraan
kinderen druk aan het knippen en
plakken waren. De resultaten vormen een stijlvol ingerichte tentoonstelling. Zo kan iedereen ook
nog meegenieten van de resultaten.

men worden.
Pondera en Rebel hebben vorig
jaar gezamenlijk de rechten van
Windpark Strekdammen overgenomen van Yard Energy.
Pondera laat weten ‘heel blij’ te
zijn met deze stap in dit uitdagen-

de windenergieproject. ,,Na de
overname van het project van
Yard hebben we de financiering
met en vooral ook dankzij onze
partner Rebel in een snel tempo
kunnen afronden. We konden hierbij de ervaring inzetten die we
hebben opgedaan met het realiseren van de GE Haliade-X, ’s werelds grootste offshore windturbine waarvan het prototype in de
Rotterdamse haven staat”, aldus
het bedrijf.

ABN-AMRO verzorgt de financiering van dit duurzame energieproject en stelt ‘zeer trots’ te zijn om
op deze manier een steentje bij te
kunnen dragen aan de energietransitie in Nederland.
GE is vanzelfsprekend blij dat de
keuze is gevallen op de 5.5 Cypress-turbine, die bij uitstek geschikt is om optimaal gebruik te
maken van de Nederlandse windsnelheid nabij de zee.

Kleine afname autobranden
in provincie Groningen
NOORD-GRONINGEN - Mede
door de lockdownmaatregelen
en het vuurwerkverbod heeft
Nederland een relatief rustige
jaarwisseling gekend. Toch zagen maar liefst vijf provincies
het aantal autobranden tijdens
oud en nieuw toenemen in vergelijking met het jaar ervoor.
In de provincie Groningen was
sprake van een kleine afname:
van acht naar zeven.
Dat blijkt uit onderzoek dat verzekeraar Univé uitvoerde in samenwerking met alarmeringen.nl.
Dat de overgang naar 2021 kalmer
verliep dan het jaar ervoor laat het
aantal autobrandmeldingen bij
alarmeringen.nl duidelijk zien.
Met 334 gemelde voertuigen lag
het aantal branden in heel Nederland een kwart lager dan in
2019/2020. De afgelopen jaren
nam het geregistreerd aantal autobranden tijdens nieuwjaar toe. Dat
de daling vanwege de lockdownmaatregelen eerder een incident
dan een definitieve trendbreuk
lijkt te zijn, laten de provincies
Drenthe, Friesland, Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant zien. In
deze regio’s nam ook dit jaar het
aantal autobranden toe.
Met negen meldingen viel het aantal autobranden in Flevoland drie
keer zo hoog uit als het jaar ervoor.
In Friesland en Drenthe vielen de
aantallen vergeleken met andere
provincies laag uit, maar was de relatieve stijging ook opmerkelijk.
Tegenover vijf meldingen in het
jaar ervoor, gingen afgelopen jaarwisseling acht Friese auto's aan
brand verloren. In Drenthe brandden dit jaar zestien voertuigen uit,
waar de schade een jaar eerder
twaalf bedroeg. In Overijssel werden negentien autobranden ge-

meld, waar vorig jaar de teller op
veertien bleef staan.
De opmerkelijkste stijger is de
provincie Noord-Brabant, waar het
aantal meldingen met ruim een
derde steeg. Na 36 autobranden
vorig jaar gingen nu bijna vijftig
auto's in rook op. Die statistiek zet
de provincie op de tweede plaats
in het meldingsoverzicht. Koploper
Zuid-Holland zag het aantal autobranden weliswaar met ruim 28
procent kelderen, maar noteerde
nog steeds een zorgwekkende 123
stuks. De top-3 sluit af met de provincie Utrecht, waar 39 meldingen
vandaan kwamen.
Vorig jaar ontving Univé ruim dertig claims van schade door autobrand. Met een tussenstand van 25
meldingen verwacht de coöperatie

minder dan in andere gemeenten.
Dat blijkt uit onderzoek van het
Centrum voor Onderzoek van de
Economie van de Lagere Overheden (COELO) op basis van collegeakkoorden in de periode 20102018.
In een kwart van de collegeakkoorden staat dat de onroerendezaakbelasting (ozb) hooguit met het inflatiepercentage omhoog mag.
Eenderde beperkt op dezelfde manier de stijging van de woonlasten
(ozb plus rioolheffing plus afvalstoffenheffing). Sommige gemeenten beperken zowel de ozb als de
woonlasten. In totaal beperkt 52
procent van de coalitieakkoorden
op enige manier de lastenstijging.
Dit komt in 2010, 2014 en 2018 ongeveer even vaak voor.

Geen effect
De meeste gemeenten met een
woonlastenplafond houden zich
hieraan. Toch hebben dergelijke
plafonds geen merkbaar effect op
de lastenontwikkeling. In de eerste
plaats komt dit doordat de woonlasten in gemeenten zonder woonlastenplafond vaak ook niet meer
dan met het inflatiepercentage
stijgen. Verder zijn er nog aardig
wat gemeenten die zich niet aan
hun eigen woonlastenplafond houden. Of een gemeente een woonlastenplafond heeft, maakt voor de
lokale lasten dus weinig uit.
Hoogleraar Maarten Allers en Joes
de Natris van het COELO onderzochten ook of lastenplafonds ertoe leiden dat andere belastingen,
die niet onder het plafond vallen,
sterker worden verhoogd. Dat
blijkt niet zo te zijn: een woonlastenplafond leidt niet tot een sterkere stijging van bijvoorbeeld de
toeristenbelasting.
Lastenplafonds leiden dus niet tot
een merkbaar ander belastingbeleid. Allers: ,,Aan de ene kant is dit
positief, omdat coalities kennelijk
beleidsvrijheid houden om hun belastingen aan te passen aan veranderende omstandigheden en voorkeuren. Dat is goed voor de publieke welvaart. Aan de andere kant
kan het vertrouwen van burgers in
de lokale democratie afnemen
wanneer beloftes uit coalitieakkoorden worden geschonden.”

dit jaar op eenzelfde aantal uit te
komen. ,,Dat er dit jaar over het
geheel minder auto's zijn uitgebrand tijdens nieuwjaar is natuurlijk een prettige constatering”,
stelt Marco Nanne, directeur
Univé Schade. ,,Dat zo'n dertig van
onze klanten hun auto dus niet veilig hebben kunnen parkeren tijdens oud en nieuw blijft echter
treurig. Net als ieder soort vandalisme betekent het opzettelijk in
brand zetten van een auto gewoon
een onnodige schade die nadelig
bijdraagt aan de premiestelling
van verzekeraars”, aldus de bestuurder. ,,Hopelijk is het afgelopen nieuwjaar een keerpunt en
kunnen we ons vooral richten op
schade die we echt niet kunnen
voorkomen.”

Online leesclubs
NOORD-GRONINGEN - Omdat
er nog geen zicht op het einde
van de coronamaatregelen is, zal
de landelijke leescluborganisatie Senia ook in deze regio online leesclubs gaan organiseren.
Als de beperkingen minder worden, kunnen deelnemers elkaar
‘live’ ontmoeten. Senia brengt
mensen met eenzelfde interesse
bij elkaar en begeleidt de eerste
bijeenkomst. Belangstellenden
kunnen kiezen uit literatuurleesclubs of geschiedenis/biografieën. Senia levert bij
elk boek leeswijzers met gesprekspunten. Zie voor meer informatie de site www.senia.nl.

Decemberactie Voedselbank
Eemsdelta groot succes
LOPPERSUM - Het bestuur
van Voedselbank Eemsdelta
kan terugkijken op een succesvolle decemberactie.
De actie kreeg door het uitbreken
van het coronavirus een hele andere invulling. Er stonden geen vrijwilligers in de supermarkten om
gratis producten van winkelend
publiek in ontvangst te nemen,
maar de Voedselbank zette roll-upbanners met daarop een uitnodiging om te doneren in. Daarnaast
plaatste men diverse advertenties,
werden er nieuwsberichten naar
de media gestuurd en zette de
Voedselbank haar kanalen op social media in.
,,Dit alles heeft ertoe geleid dat we

aan donaties zeker evenveel aan
waarde hebben ontvangen dan we
vorig jaar aan producten hebben
ingezameld. We kunnen financieel
de komende periode vooruit en onze cliënten voorzien van de broodnodige producten”, aldus penningmeester Bram van der Krieke.
Als coördinator voor de inzamelingsactie van DE-waardepunten,
in samenwerking met Lionsclub
Appingedam-Delfzijl, kon hij melden dat er tot nu toe 730.000 waardepunten voor koffie zijn ingezameld. ,,Dit aantal hadden we niet
verwacht omdat we dachten dat,
gezien de hoge opbrengst van vorig jaar, alle keukenlades nu wel
een keer opgeschoond waren. Het
is een geweldig resultaat waarmee

we dit jaar ongeveer 1400 pakken
koffie uitreiken aan onze cliënten.”
Voorzitter Marian Scharft: ,,Het is
werkelijk ongelofelijk zoveel respons we hebben ontvangen op onze december-actie. Eerlijk gezegd
hadden we dit niet verwacht, maar
wel gehoopt. Wat een hartverwarmende acties, ook van veel particulieren. Met deze opbrengst kunnen
we voorlopig onze cliënten door
hun financieel moeilijke periode
heen helpen. Iedereen heel, heel
hartelijk bedankt voor alle acties,
donaties en de producten die bij
ons zijn gebracht en/of die we geheel gratis mochten ophalen. Het
is geweldig!”

Puzzeltocht langs
Groninger kerken
NOORD-GRONINGEN - In coronatijd de Noord-Groninger kerkjes
ontdekken, dat kan met een speciale autopuzzeltocht. De tocht
werd vorige week onder de aandacht gebracht door de Stichting
Oude Groninger Kerken. De organisatie is, anders dan deze krant
vorige week meldde, echter in handen van LocalGroningen niet van
de kerkenstichting. Aanmelden
kan dan ook via de website
www.localgroningen.nl.

Kinderen uit Mensingeweer hebben kijkdozen gemaakt, die te bewonderen zijn in het plaatselijke
dorpshuis.

Deelnemers aan de tocht rijden
langs statige borgen, door pittoreske dorpjes en over eeuwenoude
wierden. De start is bij de Hayema
Heerd in Oldehove, de finish bij
Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum. De route is ongeveer 80 kilometer lang. Op de startlocatie ontvangen deelnemers het routeboek
met route-navigatie en veel informatie over de route en regio. De
map bevat ook vragen waarmee
prijzen te winnen zijn. Voor de
kinderen wacht een belangrijke
taak, namelijk het oplossen van
puzzels én de autobingo.

Het momenteel goed gevulde magazijn van Voedselbank Eemsdelta.
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander 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, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur

