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Vandaag in de abonneekrant

Motie van afkeuring
rond De Tirrel 
redt het niet
WINSUM - Het hele college van Het Ho-
geland, en dus niet alleen de opgestapte
wethouder Harmannus Blok, treft blaam
in de zeer rommelig verlopen procedure
rond de realisatie van multifunctioneel centrum De Tirrel in Win-
sum. Dat vinden de fracties van de VVD en Lokaal Sociaal. Zij dien-
den tijdens de dinsdag gehouden raadsvergadering een motie van af-
keuring tegen het volledige college in. De motie kreeg verder alleen
steun van de SP. Aan de bouw van De Tirrel hangt een fors ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Lopster monumenten 
voorzien van infoborden
LOPPERSUM - In het kader van 75 jaar vrijheid zijn 14 oorlogs- en

herdenkingsmonumenten in de
gemeente Loppersum voorzien
van een informatiebord. Op de
borden staat informatie over de
geschiedenis van het monument. 
De borden geven inzicht in wat
er in de Tweede Wereldoorlog
(1940-1945) is gebeurd in de ver-
schillende dorpen van de ge-
meente Loppersum...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Meindert Talma speelt zijn
Domela Passie in de KunstKerk
WARFFUM - Meindert Talma voert zondag de Domela Passie uit in

de KunstKerk in Warffum. Hij
doet dat zelfs twee keer in ver-
band met corona, om de snel uit-
verkochte voorstelling toch voor
alle belangstellenden te kunnen
spelen. Vooraf geeft historicus
en Domela-kenner Homme Wed-
man een inleiding over het le-
ven en werk van Domela Nieu-
wenhuis. Talma studeerde in ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Alternatieve Baistemaart
WINSUM - In Winsum is de eerste maandag van de herfstvakantie
de laatste jaren steevast ingeruimd voor de Baistemaart. Dit jaar was
alles anders. Door corona ging er een dikke streep door het Baiste-
maartweekend. Toch stonden er maandag ‘koeien’ in het centrum
van Winsum. Het bleef maandag akelig stil in het centrum van Win-
sum. Geen grote tent waar volop activiteiten werden georganiseerd.
Geen harde decibellen van lallende volkszangers uit de diverse kroe-
gen. Geen kermis. Geen hamburgertent. Grote groepen uitgelaten ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Geen ‘Licht op herinnering’, 
maar ‘Boom van hoop’ in Leens
LEENS - De begraafplaats in
Leens staat vrijdag 30 oktober
niet het teken van Licht op herin-
nering. Dit jaar gaat het om
Boom van hoop. Een boom van
hoop als teken dat men in Leens
hoopt dat wanneer alles in de
wereld weer wat normaler wordt
volgend jaar weer Licht op her-
innering kan worden georgani-
seerd. Jannie Kloosterman, Thea Ritsema en Karina Oostindiën ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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WINSUM - De ontwikkelingsvi-
sie voor bedrijventerrein Het
Aanleg in Winsum is vorige
week vastgesteld door de ge-
meenteraad. Het stuk is inmid-
dels overhandigd aan enkele
ondernemers en de onderne-
mersvereniging.

De visie is samen met gebruikers
van Het Aanleg en bewoners van
de nabijgelegen Schouwerzijlster-
weg opgesteld. Aanleiding voor
het stuk was de vraag naar moge-

lijkheden voor vestiging of uitbrei-
ding op het bedrijventerrein en de
verplaatsing van de sportvelden
naar sportpark Winsum-West.
Daarnaast lag er ook een vraag
over de verkeerssituatie in relatie
tot de nabijgelegen Schouwerzijl-
sterweg. 
Eind vorig jaar en begin dit jaar
zijn er werksessies geweest met ge-
bruikers en omwonenden. 
Wethouder Eltjo Dijkhuis van Het
Hogeland vindt dat het erg waar-
devol is om samen met gebruikers
en omwonenden een beeld te vor-

men van de situatie en de kansen
die er ontstaan. ,,Er kan ruimte
worden geboden voor bedrijvig-
heid, voor de combinatie wonen en
werken en voor verbetering van de
verkeersveiligheid.”
De raad heeft besloten een begin
te willen maken met de ontwikke-
ling van de oude sportvelden en de
aanpak van een deel van de Schou-
werzijlsterweg. Dit moet in vol-
gend jaar of in 2022 gaan gebeu-
ren. Het Hogeland werkt aan een
bedrijventerreinenvisie voor de
hele gemeente. Er wordt gekeken
naar de behoefte aan bedrijventer-
reinen tot 2035. Ook wordt naar de
kwaliteit gekeken. De gebiedsvisie
voor Het Aanleg wordt daarin
meegenomen. Leden van het On-
dernemersplatform Het Hogeland
hebben zitting in de begeleidings-
commissie.

Ruimte voor bedrijven, wonen en verkeersveiligheid

Visie Het Aanleg legt
basis voor uitbreiding

Stremming N363
USQUERT/UITHUIZEN  -  In ver-
band met onderhoud is een deel
van de N363 tot 30 oktober afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer. Het
betreft het weggedeelte tussen de
aansluiting met de Zijlsterweg in
Usquert en de rotonde bij de J.F.
Kennedylaan in Uithuizen. 

� Wethouder Eltjo Dijkhuis (links) en Joop Veldhuis van de onder-
nemersvereniging tonen de visie. Verder staan op de foto Frank Ro-
zema (projectleider van de gemeente Het Hogeland), Martin Sluis
(ondernemer) en Christian Brian (ondernemer).

Jonge kerkuilen in
toren Ludgeruskerk
GARNWERD  - In de toren van de
Ludgeruskerk in Garnwerd heeft
een paartje kerkuilen voor tenmin-
ste vijf nakomelingen gezorgd. In
2019 plaatste de kerkcommissie
een nieuwe uilenkast op de boven-
ste verdieping van de toren. Afge-
lopen zomer ontdekte een paartje
kerkuilen de kast. 

Provinciale steun voor
Wierdenland in Ezinge
EZINGE - Museum Wierden-
land in Ezinge staat voor het
eerst in de Cultuurnota van de
provincie. Dat betekent dat
men vanaf volgend jaar vier
jaar lang een subsidie van
30.000 euro ontvangt.
In de Cultuurnota wordt Wierden-
land het enige echte archeologi-
sche museum buiten de stad Gro-
ningen genoemd. Het historische
verhaal van archeoloog Van Giffen
en de afgraving van Ezinge maakt
bezoekers bewust van de waarde

van het archeologisch vakgebied,
stelt de provincie. Door archeologie
met landschap te verbinden draagt
het museum bij aan het uitdragen
van de schoonheid en geschiedenis
van het landschap. Het museum
toont de ontwikkeling van het land-
schap en de bewoningsgeschiede-
nis op een aansprekende manier
voor een breed publiek en streeft
daarbij naar zoveel mogelijk ver-
binding tussen wetenschap en edu-
catie, en bezoekers en vrijwilligers
van jong tot oud. Daarbij agen-
deert het museum actuele onder-
werpen die belangrijk zijn voor de
samenleving en voor de lokale om-
geving. 
Naast de structurele subsidie zal
het ook mogelijk zijn om subsidies
aan te vragen voor bijvoorbeeld
een verbeterde presentatie van de
vaste archeologische collectie.   Het
museum werkt hier al jaren naar
toe en is erg blij dat deze inspan-
ningen worden beloond. Het geld
zal onder andere worden ingezet
om de educatie voor jong en oud te
versterken en uit te breiden.  

Appels voor de voedselbank

WINSUM - Voedselbank Het Hogeland in Win-
sum heeft dinsdag een partij appels van LTO
Noord gekregen. De boerenkoepel deed dit in het
kader van de Wereldvoedselweek van de Verenig-
de Naties. De appels werden overhandigd door
boer Ron Iwema uit Rasquert en Gerda Mensin-

ga van LTO Noord. Yvonne Halsema nam ze na-
mens de voedselbank in ontvangst. De voedsel-
bank, die 150 gezinnen ondersteunt, is blij met
het fruit. Op de foto wordt Iwema geflankeerd
door Gerda Mensinga (links) en Yvonne Halse-
ma.



2 - Donderdag 15 oktober 2020

Onderzoek RIVM: Medicijnresten risico voor waterkwaliteit
NOORD-GRONINGEN - Nederlan-
ders gebruiken steeds meer medicij-
nen. Via het toilet en het riool ko-
men zo steeds meer medicijnresten
in het oppervlaktewater terecht. Me-
dicijnresten kunnen het ecosysteem
aantasten omdat ze een risico zijn
voor dieren die in het oppervlakte-
water leven. Nieuw onderzoek van
het RIVM heeft dat bevestigd.

De hoeveelheid medicijnresten die
in het oppervlaktewater terecht-

komt, vormt een risico voor het wa-
termilieu. Uit het onderzoek van het
RIVM blijkt dat soms concentraties
van medicijnen worden aangetrof-
fen die boven de wetenschappelijk
veilige normen liggen.
Sinds enkele jaren wordt er gewerkt
aan een ketenaanpak medicijnres-
ten uit water. Daarbij werken water-
schappen samen met de Rijksover-
heid, drinkwaterbedrijven, far-
maceuten, apothekers en artsen aan
oplossingen.

De waterschappen doen onderzoek
naar concentraties en effecten van
medicijnresten. Maar ze onderzoe-
ken ook met welke technologieën
deze medicijnresten nog beter uit
het water gehaald kunnen worden.
De komende jaren werken water-
schappen aan een aantal demonstra-
tieprojecten bij rioolwaterzuive-
ringsinstallaties. Het nadeel van de-
ze extra zuiveringsstappen is dat ze
extra energie en grondstoffen vra-
gen en daarmee minder duurzaam

zijn dan aanpak bij de bron.

De waterschappen pleiten er daar-
om voor om zoveel mogelijk maatre-
gelen te nemen die voorkomen dat
medicijnresten überhaupt in het ri-
oolwater terecht komen. Gedacht
kan worden aan de inzameling van
restanten ongebruikte medicijnen,
het verstrekken van medicijnen in
kleinere porties, het gebruik van
plaszakken bij patiënten die rönt-
gencontrastmiddelen slikken, res-

tricties aan de verkoop van medicij-
nen als diclofenac via supermarkten
of drogisten en minder gebruik van
diergeneesmiddelen.
Medicijnresten zijn overigens niet
het enige probleem dat opgelost
moet worden om de waterkwaliteit
in Nederland te verbeteren. De wa-
terkwaliteit gaat ook gebukt onder
hoge concentraties stikstof en fos-
faat in het oppervlaktewater en de
problematiek van gewasbescher-
mingsmiddelen.

Tijdens de Week van Ons Water,
van 10 tot 25 oktober, is er extra aan-
dacht voor het inleveren van medi-
cijnen met een landelijke inzamel-
week. Mensen worden opgeroepen
bij te dragen aan een betere water-
kwaliteit door de voorschriften op de
bijsluiter van geneesmiddelen te vol-
gen en geen geneesmiddelen in het
toilet te gooien. Doel van de actie is
om samen de medicijnresten in het
water te verminderen en zo het wa-
ter gezond te houden.

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de



Donderdag 15 oktober 2020 - 3

Team Star wint oriëntatierit
USQUERT - De Vereniging voor Volksvermaken Usquert heeft zondag de 29e editie van de oriëntatie -
rit georganiseerd. Het werd, ondanks de coronamaatregelen, een groot succes. Er verschenen 39 teams
aan het vertrek. Team Star ging met de eerste prijs naar huis. Team Steenhuis-Wassing werd tweede
en het brons was voor Team Smith.

Kerkenclub organiseert
lezing over restaureren
GRONINGEN - Stichting Oude
Groninger Kerken (SOGK) or-
ganiseert donderdag 22 okto-
ber een lezing met als titel Res-
taureren doe je zo. Plaats van
handeling is het onderkomen
van de kerkenclub aan de Coe-
hoornsingel in Groningen. De
lezing begint om 19.30 uur.

De lezing vindt coronaproof plaats.
Er is plek voor 30 belangstellen-
den. Sprekers zijn Jur Bekooy en
Christiaan Velvis, beiden bouw-
kundigen van de SOGK, en beiden
met een schat aan ervaring in het
monumentale restauratievak. De
lezing duurt ruim een uur en er is
geen pauze. Wel is er gelegenheid
vragen te stellen.
De doelstelling van de stichting
luidt: ‘Het in stand houden van his-
torische kerkgebouwen in de pro-
vincie Groningen en het bevorde-
ren van de belangstelling hier-
voor’. De zorg voor het behoud van
het kerkelijk erfgoed komt in de
eerste plaats tot uitdrukking in

restauraties en herstelwerkzaam-
heden, 
De lezing gaat over een halve
eeuw restauratiebeleid bij de
SOGK: van herstel in oude luister
tot omgevingsgerichte monumen-
tenzorg en over het wankele even-
wicht tussen de strijd tegen verval
en het verlies aan authenticiteit.
Er wordt stilgestaan bij de uit-
spraak ‘restaureren is vernielen’.
Veel materialen, constructies en
bouwdelen zijn immers verdwenen
als gevolg van,  zonder uitzonde-
ring goedbedoelde, restauraties.
Des te meer reden voor de SOGK
altijd minstens drie keer na te den-
ken alvorens in te grijpen in een
gebouw of kerkhof.
Beide SOGK-bouwkundigen verha-
len uit de praktijk en hun jaren-
lange ervaring en nemen de bezoe-
ker mee langs de veranderende op-
vattingen en de onvermijdelijke
keuzes die hierbij moeten worden
gemaakt, die soms leiden tot radi-
cale ingrepen. 
Aanmelden voor de lezing is ver-
plicht en kan via info@gronin -
gerkerken.nl of 050-3123569.

In het Oog van de Storm
in Wierdenland Ezinge
EZINGE - In Museum Wierden-
land in Ezinge én in de tijdelij-
ke expositieruimte De Aquarel
in Sebaldeburen is van 3 no-
vember tot en met 10 januari
de expositie Westerkwartier In
het Oog van de Storm te zien.
Er zijn 40 kunstwerken te zien,
die gemaakt zijn door 23 kun-
stenaars uit het Westerkwar-

tier.

De expositie is in Ezinge dagelijks
(behalve maandag) geopend van
13.00 tot 17.00 uur en in Sebalde-
buren alleen op vrijdag en zater-
dag van 13.00 tot 17.00 uur.  Op de
zaterdagmiddag in Sebaldeburen
en op zondagmiddag in Ezinge
worden creatieve inloopwork shops
(themacafés) tekenen, botanisch
tekenen, schilderen of gedichten
schrijven georganiseerd, waar ie-
dere bezoeker tegen een vrijwilli-
ge bijdrage voor de onkosten aan
mee kan doen. Het doel van dit ini-
tiatief is verbinding creëren tussen
kunst, cultuur en musea in het
Westerkwartier in een tijd dat het
lastig is voor kunstenaars om zicht-
baar te zijn. ,,In de nieuwe ge-
meente kent nog niet iedereen el-
kaar. Wij willen kunstenaars in het
Westerkwartier een podium geven
waarop ze met hun werk zichtbaar
kunnen zijn”, vertellen de initia-
tiefnemers Myra Eeken-Hermans
en Trija Fleer-Niks, ,,Het Wester-
kwartier bevindt zich met corona
in het oog van de storm, waar ui-
terste stilte heerst. Om deze stilte
zichtbaar te maken en te verwer-
ken, organiseren wij dit podium.”

De kerk van Vierhuizen voor de restauratie (foto: Omke Oude-
man/SOGK).

CdK René Paas neemt
boek GAS in ontvangst
LOPPERSUM - In de Petrus en Pauluskerk in Lopper-
sum is zondag het door Emiel Hakkenes (1977) geschre-
ven, en bij uitgeverij Thomas Rap uitgegeven, boek GAS
gepresenteerd. Commissaris van de Koning René Paas
nam het eerste exemplaar in ontvangst. 

Hakkenes beschrijft in het boek
de verhalen van negentien men-
sen, die een cruciale rol speelden
in de geschiedenis van het aard-
gas.  In 1959 hoopte men in Gro-
ningen, dat ook deze regio zou
gaan delen in de rijkdom, die hier-

uit voortkwam. Niets bleek minder
waar. De opbrengsten gingen veel-
al aan de Groningers voorbij en ze
bleven uiteindelijk zitten met de
ellende van een bevende aarde.
Op zijn LinkedIn-pagina staat Paas
uitgebreid stil bij de presentatie
van het boek GAS. ,,Zijn boek is
niet het eerste over het Nederland-
se aardgas. En het zal ook niet het
laatste zijn”, zegt Paas. ,,Dat is niet
verwonderlijk. The story is a sad
one, told many times, citeert Hak-
kenes in zijn boek, een songtekst
van de Amerikaanse band R.E.M.
Ik vind dat een rake samenvatting.
De geschiedenis van het aardgas
die hij beschrijft, is ‘grimmig’ en
‘ontluisterend’ zo lezen we op de
achterkant van het boek.”  

Januskop
,,En inderdaad, het aardgas is een
verhaal dat continu schuurt”, gaat
Paas verder. ,,Want het Groningse
gas is een Januskop, een hoofd met
twee gezichten. Het ene gezicht
straalt van blijdschap en trots over
een bodemschat die warmte, luxe
en welvaart bracht. Aan de andere
kant is er het verdriet van de scha-
de door de gaswinning.” 
Maar ook de optimistische kant
heeft een rafelrand, merkt de CdK
op. ,,Ruim 400 miljard aan aard-
gasbaten becijferde het Centraal
Planbureau. Dat Groningen daar
maar één procent van kreeg, is een
mythe. Dat was alleen het geval bij
het infrastructuurfonds dat een
tijd lang van de aardgasbaten
werd aangelegd. Het overgrote
deel verdween ‘gewoon’ in de
schatkist en werd vervolgens even
gewoon weer uitgegeven. Aan al-
les wat de staat belangrijk vond.
Ook in Groningen.”
Emiel Hakkenes beschrijft in zijn
boek CPN-leider Fré Meis. ,,Meis
eiste een groter deel van de aard-
gasbaten voor de ontwikkeling van
de provincie Groningen. En dat is
maar heel beperkt gelukt”, consta-
teert Paas. ,,Natuurlijk leidde de
gaswinning tot banen. Volgens het
wetenschappelijk bureau van de
Europese Unie verliest Noord-Ne-
derland 20.000 banen door het
stoppen van de gaswinning. Die
werkgelegenheid heeft de gaswin-
ning ons dus ook gebracht. Maar
vast staat dat de welvaart van de
gaswinning dat andere verdriet
van Groningen niet heeft doorbro-
ken. Het verdriet van boeren die
geen landarbeiders meer nodig
hadden. Het verdriet van het ein-
de van de turfwinning en van de
strokartonindustrie in Oost-Gro-
ningen. Het verdriet van werkloos-
heid en armoede die generaties
Groningers naar beneden haalde.
Een beetje meer 'Gronocentrisme',
waarin we de belangen van Gro-
ningers centraal stellen, is dus ge-
past.”
,,Tot zo ver het vrolijke beeld van
de januskop, dat voor Groningen
dus tot nu toe maar een beperkte
vreugde opleverde. Het andere ge-
zicht is nog somberder. Het is gete-
kend door wanhoop en verdriet,
vanwege het spoor van vernieling
dat zestig jaar gaswinning in Gro-
ningen achterlaat als gevolg van
aardbevingen. En dat is nog steeds
niet rechtgezet”, aldus Paas. 
De CdK stelde tijdens de boekpre-
sentatie vast dat zelfs ‘op deze
prachtige plek’, in de Lopster kerk
dus, aardbevingsschade nooit ver
weg is. ,,Want ook deze monumen-
tale kerk en het historische Hinz-
orgel moesten gerestaureerd wor-
den vanwege de bevingen. En wie
goed om zich heen kijkt op het zo
vredige Hogeland, ziet schade en
ook nog steeds de stutten en de
steunen rond de huizen. De ge-
schiedenis trekt sporen. En vaak
hardhandig.” 
De verschillende gezichten van de

gaswinning komen in het boek van
Hakkenes indringend naar voren.
,,Omdat hij het verhaal vertelt
vanuit het perspectief van negen-
tien mensen, ieder op hun eigen
manier verbonden met de geschie-
denis van het aardgas. Van mijn-
bouwkundig ingenieur Jan Koster
tot aan Tweede Kamerlid Tom van
der Lee. Koster ontdekte in de eer-
ste helft van de vorige eeuw de
enorme potenties van het boren
naar aardgas voor ons land. En
Van der Lee is sinds kort voorzitter
van de commissie die de parlemen-
taire enquête naar de aardgaswin-
ning gaat voorbereiden. Wat zo

hoopvol begon, krijgt een bitter
einde. Dwars door de overige ver-
halen heen, kondigt die kentering
zich in het boek steeds onafwend-
baarder aan.  Het biedt inzicht om
het verhaal van het Groningse gas
keer op keer te vertellen en te ont-
leden. Of het nu is in dit boek, of
via een parlementaire enquête.
We kunnen daarmee het leed van
de slachtoffers niet ongedaan ma-
ken. We kunnen het wel erkennen.
En de geschiedenis leert dat dat
belangrijk is. We kunnen er van le-
ren voor de toekomst. Deze verha-
len bieden een basis waarop we
verder kunnen bouwen.” 

CdK René Paas neemt het boek GAS stijlvol in ontvangst.

Groente- en visboer
naar Pieterburen
PIETERBUREN - Groenteboer Goudgewas (foto) en de visboer ko-
men zondag weer naar Pieterburen. De kramen staan op het ter-
rein van restaurant Waddengenot. Groenteman Henk Landwehr
neemt een ruime collectie pompoenen en kalebassen van het eigen
land mee. Ze kunnen worden gegeten of gebruikt worden ter deco-
ratie. Er is tevens verse aanvoer van Heinrichsreuzen-spekbonen.
Bij de visboer kan men diverse soorten vis proeven.

Voorbereiding bouw van 
Vlijtborg Bedum begonnen
BEDUM - Aan De Vlijt in Be-
dum is een begin gemaakt met
de voorbereidende werkzaam-
heden voor de bouw van het
woon- en winkelcomplex Vlijt-
borg. 

Voor de realisatie van dat complex
moeten twee gebouwen wijken. De
Vlijt 6 en De Vlijt 8 worden bin-
nenkort gesloopt. 
De sloop van de beide gebouwen
begint op 28 oktober. Daaraan
voorafgaand wordt de sloop voor-

bereid. Er moet onder meer asbest
in De Vlijt 6 worden gesaneerd. De
sloopwerkzaamheden zijn naar
verwachting begin december afge-
rond. In de Vlijtborg komen tien
appartementen en een aantal win-
kelruimten. De tien appartemen-
ten zijn inmiddels verkocht. 
De bouw van de Vlijtborg is onder-
deel van de centrumplannen voor
de kern Bedum. De plannen moet
de aantrekkelijkheid en de toe-
komstbestendigheid van het cen-
trum verder verbeteren. De plan-
nen lopen al een aantal jaren. Er is
al een begin gemaakt met de
nieuwbouw van het wooncomplex
voor ouderen, Bederawalda, aan
de oostzijde van De Vlijt. De plan-
nen voorzien verder in de aanleg
van een ‘groen’ parkeerterrein dat
ook ruimte moet gaan bieden aan
de markt en aan evenementen.
Een parkgebied met waterpartij
tussen De Lijnbaan en De Vlijt
wordt het centrum ‘ingetrokken’.
Omwonenden en winkeliers zijn
door de gemeente van de werk-
zaamheden op de hoogte gesteld.
De werkzaamheden kunnen tot
wat overlast leiden.  De gebruikers
van De Vlijt 6 hebben elders aan
de weg onderdak gevonden. De
Vlijt 8 wordt gebruikt door liefda-
digheidsorganisatie Charitas. Die
organisatie is op zoek naar een al-
ternatieve locatie. Een impressie van de nieuwe Vlijtborg. 

GroenLinks wil DeelSlee
voor gemeente Eemsdelta

Dirk van Impe bij de DeelSlee in Stedum.

LOPPERSUM - GroenLinks
Eemsdelta wil in navolging van
de gemeente Loppersum het
project DeelSlee ook in Delfzijl
en Appingedam uitrollen. Dan
zou de DeelSlee in de hele
nieuwe gemeente Eemsdelta
een feit zijn.

Met de oprichting van coöperatie
Deelslee is er in de gemeente Lop-
persum een belangrijke stap gezet
om alle inwoners in dorpen weer
kansen te geven op werk, sociaal
contact en welzijn. De coöperatie,
opgericht door enthousiast kern-
team vanuit diverse zorg- en ener-
giecoöperaties en vereniging
dorps belangen, zorgt voor binding
en draagvlak.  
Met de herindeling van de ge-

meenten Loppersum, Appingedam
en Delfzijl zou DeelSlee met spoed
moeten worden uitgebreid naar de
gehele nieuwe gemeente Eemsdel-
ta, aldus GroenLinks Eemsdelta. 
,,Bereikbaarheid en duurzaamheid
gaan hand in hand bij deelauto’s.
Met het plaatsen van een elektri-
sche deelauto in een dorp of wijk
kunnen bewoners eenvoudiger
naar de dokter, even een bood-
schap doen of op bezoek gaan, ook
voor mensen die slecht ter been
zijn.” Dat zegt Dirk van Impe, kan-
didaat-raadslid voor GroenLinks
Eemsdelta. 
,,Ervaringen elders leren ook dat
bij de beschikbaarheid van een
deelauto in de buurt een tweede
auto helemaal niet nodig blijkt of
zelfs de deur uit kan. Door de pro-
motie worden mensen ook bewus-

ter van de vaste kosten van een ei-
gen auto. Het is net als bij zonne -
panelen, men wordt zuiniger, in dit
geval op de kilometers.”
Om bij te dragen aan de zichtbaar-
heid van de DeelSlee zal Groen-
Links Eemsdelta het werkbezoek
dat Liesbeth van Tongeren (oud-
Kamerlid op dossier gaswinning,
nu wethouder in Den Haag) zater-
dag brengt aan Appingedam, Lop-
persum en Delfzijl afleggen in een
DeelSlee.
GroenLinks Eemsdelta wil dat de
rol van Loppersum na de herinde-
ling overgaat op de nieuwe ge-
meente Eemsdelta en dat DeelSlee
zo snel mogelijk wordt uitgebreid
naar de gehele nieuwe gemeente
zodat ook inwoners van Delfzijl en
Appingedam kunnen profiteren
van duurzaam deelvervoer.

Streep door concert 
KLEIN WETSINGE - Het concert
dat Kees Post en Chris Corstens
zondag zouden geven in de kerk
van Klein Wetsinge is afgelast.
Door de aanscherping van de re-
gels rond het coronavirus is het
niet mogelijk dit optreden te orga-
niseren. 

Repair Café
gaat niet door
WINSUM - Het Repair Café dat za-
terdag 24 oktober gehouden zou
worden in De Poort in Winsum is
afgelast. Dat heeft te maken met
de aanscherping van de corona-
maatregelen. Of het Repair Café
volgende maand wel weer mensen
kan ontvangen, is nog niet duide-
lijk. 

Projecten 
voor Toukomst 
vaak beoordeeld
NOORD-GRONINGEN -  Tou-
komst heeft onlangs de 59 pro-
jecten gepresenteerd die zijn
bedacht door inzenders en mee-
denkers van de meer dan 900
Toukomstideeën. De projecten
zijn maar liefst 12.500 keer be-
oordeeld. Groningers hebben de
voorbije weken laten weten wat
zij wél of juist niet goed vinden
aan de bijna 60 projecten. De
beoordelingen worden meegege-
ven aan het Toukomstpanel. Dit
panel maakt de komende perio-
de een advies over de besteding
van de 100 miljoen euro die
voor Toukomst beschikbaar is.
Om alle beoordelingen op een
rijtje te zetten, is onafhankelijk
onderzoeksbureau Enneüs inge-
schakeld. Het rapport dat En-
neüs maakt, wordt op 20 okto-
ber aan het panel overhandigd.
Dan wordt het ook publiek ge-
maakt. Voor het Toukomstpanel
zijn vooral de inhoudelijke voor-
en tegenargumenten belangrijk.
Het panel gebruikt deze argu-
menten als input voor het ma-
ken van de eigen afweging. Het
aantal gegeven sterren per pro-
ject is ook interessant voor het
panel, maar zeker niet bepalend
voor het uiteindelijke advies.
Uiteindelijk gaat er een advies
naar het bestuur van het Natio-
naal Programma Groningen. Dit
gaat over welke projecten het
beste uitgevoerd kunnen wor-
den en de besteding van de 100
miljoen euro die voor Toukomst-
projecten beschikbaar is. Het
advies van het panel wordt naar
verwachting begin 2021 gepre-
senteerd.
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Meedoen Pas voor
minima in Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Hogelandsters met een laag in-
komen kunnen een Meedoen Pas aanvragen. Met deze pas
kunnen zij, als ze aan de voorwaarden voldoen,  gratis
met de bus of trein door de provincie Groningen reizen.
De pas is aan te vragen via de website www.hethoge-
land.nl/meerdoen. OV-ambassadeurs kunnen helpen met
de aanvraag. Ook kunnen ze samen met de aanvrager
een proefrit maken. Voor meer informatie over de OV-
ambassadeurs kan men
bellen met 0595-433245 of
kijken op 
www.ov-ambassadeur.nl
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Lokaal Belang Eemsdelta
sluit verkiezingtoernee af
LOPPERSUM - Zes zaterdagen
lang is Lokaal Belang Eemsdelta
op tournee geweest door de ge-
meenten Delfzijl, Appingedam en
Loppersum. Lokaal Belang
Eemsdelta is de fusiepartij van
Gemeentebelangen Appingedam,
Fractie 2014 (Delfzijl) en Lopper-
sum Vooruit. Zaterdag werd de
tour afgesloten in de gemeente
Loppersum.

De dag begon in dorpshuis Weerster-
heem in Garrelsweer, waar de partij
werd ontvangen door een delegatie
van het dorpshuis, dorpsbelangen en
door Menno van der Meer. Hij ver-
telde over de werkgroep Kansrijk
Garrelsweer. Op initiatief van deze
werkgroep is onlangs achter het
dorpshuis een multifunctionele skee-
ler-, -ijs- en atletiekbaan en park geo-
pend. Achter de ijs- en atletiekbaan
is een park aangelegd met wandel-
pad en bankjes, oud-Groninger fruit-
bomen, bijenstal en bessenstruiken.
Verder werd er uitgebreid gespro-
ken over de belangrijke functie van
het dorpshuis in Garrelsweer. Zoals
in vele gesprekken van de afgelopen
weken, blijkt ook in Garrelsweer dat
de jeugd moeilijk aan een woning
komt in het eigen dorp of eigen om-
geving.
De tweede stop van Lokaal Belang
Eemsdelta was in het dorpshuis in

Loppersum. Hier werd de partij van
lijsttrekker Annalies Usmany-Dallin-
ga opgewacht door de Historische
Vereniging Loppersum. Tom Dijks-
tra deed de geschiedenis van Lop-
persum uit de doeken en Chris Bo-
mekamp vertelde over de vele foto’s
die de vereniging rijk is. Momenteel
wordt hard gewerkt om alle foto’s te
digitaliseren. Veel foto’s zijn inmid-
dels te zien op de website van de his-
torische vereniging.
Na afloop bezocht Lokaal Belang
Eemsdelta de Petrus en Pauluskerk.
Aansluitend werd de partij buiten
bijgepraat over het initiatief de
DeelSlee. De DeelSlee is een elektri-
sche auto die gedeeld wordt door
dorpsbewoners en biedt daarmee
voordelig elektrisch vervoer aan in
alle dorpen van de gemeente Lop-
persum.

Gele karavaan
Halverwege de middag verhuisde de
gele karavaan naar ’t Zandt, waar
eerst een bezoek werd gebracht aan
sierviskwekerij Boerma. Sierkweke-
rij Boerma is de grootste koikarper-
kwekerij van Noord-Nederland, ge-
vestigd op boerderij Alberdaheerd.
Boerderij Alberdaheerd is een rijks-
monument en werd in 2009 uitgeroe-
pen tot mooiste authentieke boerde-
rij van Groningen.
Het slotakkoord van de toer was op
Landgoed DeCamping. Pi van

Weerdt vertelde daar namens ener-
giecoöperatie Zonnedorpen over het
Zonnepark in ‘t Zandt en alle andere
projecten waar de co operatie mee
bezig is. Het laatste woord was aan
Drewes Wildeman die vol enthou-
siasme vertelde over Landgoed De-
Camping. Landgoed DeCamping is
zoals bekend een sociaal dorpsbe-
drijf waar recreatie en een maat-
schappelijke functie bij elkaar ko-
men.

Daarmee kwam de tour van Lokaal
Belang Eemsdelta tot een eind. Lijst-
trekker Annalies Usmany-Dallinga
kijkt met volle tevredenheid terug
op de zes zaterdagen: ,,We hebben
met veel mensen gesproken en we
hebben veel dorpen, wijken en ver-
enigingen beter leren kennen. Tege-
lijkertijd zijn we door deze tour als
fusiepartij nog sterker naar elkaar
toe gegroeid. De saamhorigheid is
groot en deze toer heeft ons allemaal
heel veel energie gegeven”, aldus
Usmany-Dallinga.
Running-mate Jan Menninga over de
rest van de campagne. ,,Met de re-
cente ontwikkelingen rondom het
coronavirus zullen we voorzichtig
moeten zijn. We zullen goed moeten
nadenken hoe we de rest van de
campagne gaan organiseren. Maar
alle opgedane kennis van de afgelo-
pen nemen ze ons niet meer af”, be-
sluit de wethouder uit Delfzijl.

� De ‘gele karavaan’ op bezoek in ‘t Zandt.

Ommelander 
Courant
telefoon:

0595-437777
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� De VVD-ers op bezoek in ‘t Zandt.

VVD Eemsdelta 
laat zich zien
LOPPERSUM - VVD Eemsdelta is de
afgelopen weken op pad geweest in
de gelijknamige toekomstige gemeen-
te om kennis te maken met allerlei
verschillende thema’s en initiatieven. 

In Appingedam zijn met ondernemers ge-
sprekken gevoerd over het centrumbeleid
en ook de ervaringen met culturele pro-
jecten zijn gedeeld. In Zeerijp is gespro-
ken met dorpsbelangen en in Leermens
en Eenum met agrariërs. 
In ’t Zandt is afgelopen weekend gespro-
ken met en over de initiatieven van Land-
goed DeCamping en zijn vertegenwoordi-
gers van de VVD Eemsdelta en provincie
Groningen bijgepraat over de Energiecoö-
peratie Zonnedorpen. Aansluitend is ver-
volgens nog een bezoek gebracht aan Mu-
seum De Bie rumer School: een kunste-
naarscollectief en -platform in de voorma-
lige school in Bierum.
,,Wat in al die gesprekken naar voren
komt, zijn de vele ideeën en projecten die
bijdragen aan een leefbaar Eemsdelta.
Toerisme, energie, cultuur, voorzieningen
in centrum, wijken en dorpen. Het facili-

teren van deze ontwikkelingen in de nieu-
we gemeente is heel belangrijk voor de
leefbaarheid. Alle voorbeelden bieden
een kansrijk perspectief en daar moeten
we op blijven inzetten”, aldus Eduard
Mulder, lijsttrekker voor de VVD.
In aansluiting op bestaande initiatieven is
en gaat de VVD ook in gesprek met jon-
geren. Voor de kansen en ontwikkelingen
in de Eemsdelta wil men jongeren uitda-
gen hierover na te denken in een ‘challen-
ge’. Wat vinden jongeren belangrijke the-
ma’s en wat weten ze van er allemaal
speelt in het gebied? Samen met de jon-
gere kandidaten willen de liberalen dicht
bij de belevingswereld van jongeren hen
uitdagen “iets” te vinden van Eemsdelta.
,,Wij willen jongeren laten inzien dat ‘ik
heb er geen verstand van’ geen argument
van deze tijd meer is. Wij vinden het be-
langrijk dat jongeren een stem krijgen
bij de vraag hoe de toekomst van de
Eemsdelta er uit moet zien”, aldus Mul-
der.
Wie hieraan wil meedoen, kan contact op-
nemen via Facebook, Instagram of Lin-
kedIn of een mail sturen naar
info@eemsdelta.vvd.nl

Eetcafé Beuving
gaat weer bezorgen
BAFLO - De horeca wordt hard ge-
raakt door de aanscherping van de
coronaregels. Alle eet- en drinkgele-
genheden sluiten de deuren. Eet-
café Beuving in Baflo gaat daarom
weer bezorgen. 
,,De tweede golf dient zich aan, daar
hadden we al min of meer rekening mee
gehouden”, zegt San dra Beuving. ,,We
pakken daarom de draad weer op van
de tien weken durende lockdown in
maart en april.” In die periode deed
Eetcafé Beuving aan het bezorgen van
maaltijden. Dat gaat men dus weer
doen. ,,En afhalen is uiteraard ook mo-
gelijk.”  
In het voorjaar kwam het Bafloër eet-
café met keuzemenu’s. Dat concept was
een regelrechte voltreffer. Ook toen de

coronamaatregelen werden versoepeld
en de horeca weer open mocht, bleven
de keuzemenu’s. ,,We hebben gemerkt
dat de keuzemenu’s voor veel mensen
een wekelijks terugkerend uitje wer-
den. Er zijn veel vaste gezichten, die wij
dagelijks terugzien en waar we heel
dankbaar voor zijn”, zegt Sandra Beu-
ving. ,,Zonder onze gasten was het niet
gelukt om de boel draaiende te hou-
den.” ,,Het is afgelopen zomer na de
heropening ook wel eens te druk ge-
weest zodat we tot onze spijt niet alle
aanvragen konden verwerken”, gaat ze
verder. ,,We hopen dat het allemaal vlot
gaat verlopen. We vragen de gasten om
op tijd te bellen en de maaltijden tijdig
te reserveren.” 
Zie voor meer informatie de site
www.eetcafebeuving.nl

Adverteren doet verkopen

Scheiden
gaat ook in
coronatijd
gewoon door
GRONINGEN - Het is een vast patroon: in cri-
sistijd stijgt het aantal echtscheidingen. Be-
middelaar Gelukkig Uit Elkaar kan daarover
meepraten.

Een groot deel van de scheidingsprocedures wordt
schriftelijk gevoerd en daardoor loopt alles ook in
coronatijd gewoon door. Een scheiding kan nog
steeds binnen enkele weken geregeld worden.
Soms kunnen mensen het echt niet meer volhou-
den om in één woning te verblijven. In dat geval
kunnen ze besluiten dat een van de twee de woning
alvast verlaat om hierover op een later moment een
definitieve beslissing te nemen. Ze houden dan wel
recht op de hypotheekrente-aftrek en het is moge-
lijk alvast de belastingkortingen aan te vragen
waar men recht op heeft als alleenstaande ouder.
,,Het geeft vaak rust als deze moeilijke beslissing is
genomen. Dit geldt niet alleen voor de volwassenen
maar zeker ook voor de kinderen. Vooral als er gro-
te spanningen zijn in het gezin. Deze spanningen
zijn niet te voorkomen als iedereen thuis moet blij-
ven en er daarnaast ook nog van alles van je wordt
verwacht zoals thuiswerken en begeleiden bij het
schoolwerk’’, weet Gelukkig Uit Elkaar.
Een (proef)scheiding is geheel online te regelen.
Via een vrijblijvende telefonische afspraak, mail of
videobellen kunnen de mogelijkheden bij Geluk-
kig Uit Elkaar worden doorgenomen. De kosten
van een volledig scheidingstraject zijn zeer betaal-
baar, dit begint bij  97 euro per persoon. Op  de
wevsite www.gelukkiguitelkaar.nl kan men een
vrijblijvende prijsopgave aanvragen. Liever eerst
telefonische informatie? Bel 050 – 82 00 358 (tot
21.30 uur).

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR



Aan een onoverwinnelijk ge-
voel kan geen prijskaartje wor-
den gehangen. Toch doet Toyo-
ta dit. 

De eerder onthulde vernieuw-
de Toyota Hilux, een robuuste
pick-up die sinds de eerste ge-
neratie uit 1968 keer op keer
bewezen heeft onverslaanbaar
te zijn, heeft nu een prijs. De
nieuwe Hilux is leverbaar van-
af 19.995 euro (exclusief btw).
De prijzen van de versie met
nieuwe 2,8-liter motor met 204
pk beginnen bij 32.895 euro.

Suzuki heeft de nieuwe Swace
gelanceerd. De ruime station-
wagon, een zusje van de Toyota
Auris, beschikt standaard over
een Full Hybrid-aandrijflijn en
is leverbaar vanaf begin vol-
gend jaar.

Bij de Full Hybrid-aandrijflijn
van de Swace wordt een sterke
elektromotor met 72 pk gecom-
bineerd met een 1,8 liter benzi-
nemotor met 98 pk, voor een
systeemvermogen van 122 pk.
De soepele hybride aandrijflijn
geeft de Swace een zeer goed

De vernieuwde Picanto van
Kia is bij de dealers gearri-
veerd. De prijslijst begint bij
14.695 euro.

De Kia Picanto staat aan de ba-
sis van het succes van Kia in
Nederland. Bijna 1 op de 5 ver-
kochte auto’s in het A-segment
is een Picanto en de nummer-1
positie van het merk in de
maand augustus was mede te
danken aan de compacte Kia.
Het succesnummer is nu op al-
le fronten opgefrist. Uiterlijk is
het aangescherpte design het
meest prominent op de sportie-
ve GT-Line- en robuuste X-
Line-uitvoeringen. Herkenbare
elementen op deze modellen
zijn onder meer een gerestylde
Tiger nose-grille, nieuwe kop-
lampen met LED-dagrijverlich-
ting en een nieuw design voor
de voor- en achterbumper en
de LED-achterlichten.
Ook het interieur van de Pican-
to heeft een update gekregen.
Voorbeelden zijn de nieuwe,
hoogwaardige materialen, een
8-inch breedbeeldscherm voor

De nieuwe Opel Mokka luidt
een nieuw tijdperk in voor
 Opel. De Mokka is de eerste
nieuwe Opel met het nieuwe
familiegezicht, de Opel Vizor
met de opvallende, nieuwe
Blitz als middelpunt. 

Bovendien is de nieuwe Mokka
de eerste Opel met het Pure
Panel en een volledig gedigita-
liseerde cockpit. De nieuwe
Mokka is leverbaar als volledig
elektrische Mokka-e (vanaf
34.399 euro) en met zuinige
benzine- en dieselmotoren met
turbotechniek. De Nederlandse
vanafprijs bedraagt 26.299
 euro. 
De productie van de nieuwe
Mokka gaat binnenkort van

HYUNDAI pakt i30 N aan

een aanvulling op het aanbod
compacte gezinsauto’s van Re-
nault (Megane, Kadjar en Sce-
nic) en is onderdeel van het
snel groeiende SUV-segment in
Europa.
Het interieur van de Arkana is
speciaal op gezinnen afge-
stemd, zowel op het gebied van
interieurruimte als dat van de
bagageruimte. De nieuweling
is ook uitgerust met een van de
grootste displays in zijn seg-
ment, opgebouwd uit twee
schermen. Het interieur rond
de bestuurder oogt hightech en
straalt kwaliteit en comfort uit. 
De Renault Arkana komt al-
leen als E-TECH Hybrid (140)
aandrijflijn. Reguliere benzine-
versies komen niet naar Neder-
land.
De E-TECH Hybrid-techniek is
al bekend van de Clio, Captur
en Megane. Het is een innova-
tie van Renault waarvoor al
meer dan 150 patenten zijn
verleend en die is gebaseerd
op de kennis van Groupe Re-
nault van elektrische auto’s en
de ervaringen uit de Formule
1. De nieuwe Renault Arkana
wordt in het tweede deel van
volgend jaar in Nederland
geïntroduceerd. 

gemiddeld verbruik van 4,5 li-
ter op 100 kilometer en een
CO2-uitstoot van 103 gram per
kilometer. Bestuurders kunnen
kiezen uit drie Drive Modes:
Normal, Eco en Sport. Daar-
naast is ook een speciale EV
drive mode beschikbaar, waar-
in de auto korte afstanden vol-
ledig elektrisch kan afleggen. 
Met een laag zwaartepunt en
geavanceerde wielophanging is
de wegligging van de nieuwe
Suzuki Swace zeer zeker en
comfortabel. De standaard 16
inch lichtmetalen velgen dra-

KIA vernieuwt de Picanto

OPEL Mokka is iets groots
start. Begin volgend jaar kun-
nen de eerste kopers rijden.

De volledig nieuwe Mokka is
dus het eerste model met het
nieuwe familiegezicht van Op-
el. Volgens het nieuwe design-
kompas van Opel doorsnijden
twee lijnen elkaar in het mid-
den van het merklogo, de Opel
Blitz. Daarmee wordt het Opel-
embleem meer dan ooit het
centrale stijlelement van nieu-
we Opels. De scherpe vouw in
lengterichting over de motor-
kap, die tot onder het logo
doorloopt, vormt de verticale
lijn. De kenmerkende vleugel-
vormige dagrijverlichting die
op alle nieuwe modellen van
Opel terugkomt, is de horizon-

TOYOTA prijst nieuwe Hilux

Hyundai presenteert de ver-
nieuwde Hyundai i30 N. De au-
to heeft een verbeterd design,
een nieuwe achttrapstransmis-
sie en geavanceerde en ver-
nieuwde assistentie- en veilig-
heidssystemen die de bestuur-
der een nog beter gevoel van
de auto geven. 

Met allerlei nieuwe systemen
die het rijgedrag verbeteren, is
de vernieuwde Hyundai i30 N
een sportauto die berekend is
op zowel dagelijks gebruik als

De Renault Arkana komt naar
Europa. Deze hybride SUV
Coupé is voorzien van de
nieuwste technologieën en
wordt ook verkrijgbaar als
nieuwe R.S. Line-uitvoering
met een extra sportief en dyna-
misch karakter.

De Arkana combineert een ele-
gante vloeiende vormgeving
met een robuust karakter en
slaat een nieuwe weg in op de
Europese markt voor SUV mo-
dellen. Het design heeft de uit-
straling van een premium-SUV.
Volgens Renault is dat een pri-
meur voor een volume-autofa-
brikant. Het nieuwe model is

op inzet op het circuit.  
De Hyundai i30 N was in 2017
Hyundai’s eerste high-perfor-
mance productiemodel. Inmid-
dels zijn er in Europa 25.000
exemplaren van verkocht en is
de auto meermaals onderschei-
den, onder meer door het Duit-
se automagazine Auto Bild dat
de auto de titel Sportauto van
het Jaar 2018 toekende. De
vernieuwde Hyundai i30 N
bouwt voort op het succes van
zijn voorganger en biedt tal
van verbeteringen op het ge-

het touchscreen navigatiesys-
teem en een 4,2-inch digitaal
display voor het nieuwe super-
vision instrumentenclus-
ter. Bovendien is de Picanto
naar wens als 4- of 5-zits te be-
stellen. 
Voor de aandrijving biedt de

Hybride RENAULTArkana
komt naar

Europa

tale lijn.
Het design van de achterzijde
is op dezelfde manier inge-
deeld en verbeeldt het design-
kompas in zijn puurste vorm.
De centrale plaatsing van het
merklogo en de daar midden
onder geplaatste modelaandui-
ding verbinden de vleugelvor-
mige achterlichtunits met de
verticale lijn die vanaf de dak -
antenne uitloopt in de karakte-
ristieke vouw in de achterbum-
per. Het front van de iconische
 Opel Manta was de belangrijk-
ste inspiratiebron voor het
nieuwe familiegezicht van
 Opel. Voor de nieuwe Mokka
hebben de ontwerpers de grille
van de Manta letterlijk op-
nieuw uitgevonden.

gen extra bij aan het comfort.
In het interieur is volop ruimte
beschikbaar voor vijf volwasse-
nen en hun bagage. Zo is er
maar liefst 596 liter bagage-
ruimte beschikbaar. Met de
achterbank neergeklapt, ont-
staat zelfs maximaal 1.606 liter
bagageruimte met een volledig
vlakke laadvloer.
Onder meer adaptieve cruise
control, LED-verlichting inclu-
sief grootlichtassistent, geregel-
de airconditioning en een 8
 inch touchscreen met Blue -
tooth zijn standaard. 

� De Renault
Arkana is voor-
zien van de
nieuwste tech-
nologieën.

� De Suzuki Swace beschikt standaard over een Full Hybrid-aandrijflijn.

� Toyota heeft de nieuwe Hilux onder meer voorzien van een
nieuw front.

SUZUKI komt met Swace

CITROËN
maakt prijzen
Jumer bekend
Citroën heeft de orderboeken
geopend voor de ë-SpaceTou-
rer en ë-Jumpy Combi. De vol-
ledig elektrisch aangedreven
MPV’s, met een actieradius tot
wel 330 kilometer, zijn in eer-
ste instantie leverbaar met een
50 kWh-batterijpakket en een
136 pk sterke elektromotor. De
prijzen beginnen bij 53.155 eu-
ro inclusief BTW en BPM voor
de ë-SpaceTourer en 40.805
 euro inclusief BTW en BPM
voor de ë-Jumpy Combi.
De ë-SpaceTourer is er in de
uitvoeringen Business en de
luxueuze Business Lounge. Bei-
de zijn er in twee lengtevarian-
ten:. De actieradius van de 50
kWh-versie bedraagt 230 kilo-
meter. 
De Citroën ë-SpaceTourer en ë-
Jumpy Combi zijn standaard
uitgerust met een 11 kW 3-fase
On Board Charger waarmee
het batterijpakket op drie ma-
nieren opgeladen kan worden.
Aan een huishoudelijk stopcon-
tact (8 ampère) is het 50 kWh
batterijpakket tot 100 procent
op te laden in 27 uur. Met een
11 kW Wallbox vergt dat 5 uur
en 15 minuten, aan een open-
baar laadpunt kost het slechts
een halfuur tot 80 procent van
de capaciteit. 
Vanaf begin volgend jaar zijn
de ë-SpaceTourer en ë-Jumpy
Combi ook leverbaar met een
groter batterijpakket, met een
capaciteit van 75 kWh. Die
geeft een actieradius van 330
kilometer. Volledig opladen
aan een huishoudelijk stopcon-
tact duurt 41 uur, aan een
Wall box 7 uur 45 minuten en
aan een openbare snellader 45
minuten tot 80 procent van de
capaciteit.
De 100 procent elektrische Ci-
troën ë-SpaceTourer is ge-
maakt voor optimale bewe-
gingsvrijheid voor groepen,
met achterste zitplaatsen (rijen
2 en 3) die verschuifbaar, in-
klapbaar en uitneembaar zijn.
Het is daardoor heel eenvoudig
om de ruimte achterin of het
volume van de kofferbak aan
te passen. Met vijf tot negen
zitplaatsen biedt de ë-Space-
Tourer een oplossing op maat
voor professionals, gemeen-
schappen, verenigingen, fami-
lies en vrienden voor comforta-
bel én milieuverantwoord per-
sonenvervoer. De ë-SpaceTou-
rer leent zich bijvoorbeeld per-
fect voor VIP-vervoer en als ho-
telshuttle.

De Citroën ë-Jumpy Combi
heeft een minder luxueuze uit-
straling en aankleding van het
interieur. Dat maakt de Combi
geschikt voor bedrijfsmatig
personenvervoer en als taxi.
De Combi met 50 kWh-batterij
komt bovendien in drie lengtes
beschikbaar. 

Toyota GAZOO Racing is mo-
menteel zeer succesvol in aller-
lei rally’s waarbij de Hilux zijn
onverslaanbare terreincapaci-
teiten bewees. Om deze karak-
tereigenschap te benadrukken,
introduceert Toyota de Hilux
Invincible, een extra complete
topversie met vierwielaandrij-
ving, verkrijgbaar als Xtra Ca-
bine en Dubbele Cabine. 

Toyota heeft de voorzijde van
de vernieuwde Hilux opnieuw
vormgegeven. De krachtigere
look die het resultaat is, geeft

de pick-up nog meer uitstra-
ling. Het interieur is uitgerust
met een nieuw infotainment-
systeem met een groot en intuï-
tief te bedienen 8-inch touchs-
creen in kleur. Apple CarPlay
en Android Auto maken voor-
taan deel uit van de multime-
diamogelijkheden. Klanten
kunnen de Hilux dankzij een
breed aanbod aan accessoires
afstemmen op hun behoefte.
Voorbeelden zijn een alumini-
um tonneau cover (inclusief.
roll bar), een verschuifbare
laadvloer en een bagagebox in
de laadbak. 
De Toyota Hilux is een van de
weinige pick-ups die op een
ladderchassis staat; onmisbaar
voor extreme terreincapacitei-
ten zoals die in de Dakar Rally
voorkomen. Het comfort en de
rijeigenschappen zijn verder
verbeterd dankzij de geperfec-
tioneerde wielophanging en
stuurbekrachtigingssystemen.
De ophanging profiteert van
een verbeterde afstelling van
de voorste en achterste schok-
dempers en verbeterde bladve-
ren. De reeds ongeëvenaarde
offroad-mogelijkheden van de
Hilux zijn niet alleen verbeterd
door de nieuwe elektronische
functie die het effect van een
mechanisch sperdifferentieel
nabootst, maar ook door ande-
re aanpassingen.

Picanto nu keuze uit twee nieu-
we, moderne benzinemotoren:
een 100 pk sterke 1.0 T-GDi of
de 67 pk sterke 1.0 DPi. Een
primeur is de innovatieve (op-
tionele) AMT-transmissie voor
de 1.0 DPi-motor. Deze auto-
maat is zuinig met brandstof.

� De Kia Picanto is op alle fronten opgefrist.

bied van design en rijgedrag.
In het model past Hyundai veel
meer lichtgewicht materialen
toe, die er mede voor zorgen
dat de auto lichter en wend-
baarder is en een betere weg-
ligging heeft.
Het design van de vernieuwde
Hyundai i30 N is samen te vat-
ten in drie woorden: prestaties,
emotie en uitstraling. De ver-
nieuwingen zijn exclusief voor
de Hyundai i30 N en allemaal
gericht op het bieden van opti-
male dynamiek en prestaties.
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� De Mokka is het eerste model met het nieuwe familiegezicht van Opel.
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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

Ommelander Courant
ommelander@noordpers.nl
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