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Vandaag in de abonneekrant

College schuift
hete aardappel
De Tirrel door
WINSUM - Voor de tweede keer in kor-
te tijd heeft politiek Het Hogeland een
besluit over De Tirrel, de 34 miljoen eu-
ro kostende multifunctionele accommo-
datie in Winsum, uitgesteld. ,,Wij vinden dat er op dit moment nog
te veel onzekerheden zijn die een goed gewogen besluit in de weg
staan”, zegt verantwoordelijk wethouder Kristel Rutgers. Daags voor
de gisteravond gehouden raadsvergadering kwam het college met
het bericht naar buiten dat men de besluitvorming rond De Tirrel ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Curvebank geplaatst
achter dijk Zoutkamp
ZOUTKAMP - Achter de dijk in Zoutkamp is vorige week een zoge-

naamde curvebank geplaatst. 
De bank is erg geschikt om vo-
gels te kijken omdat deze dieren
door de hoge rugleuning niet op-
merken dat er mensen zitten. Zo
worden de vogels niet afge-
schrikt. Vorig jaar heeft de pro-
vincie vanuit de stuurgroep Lau-
wersmeer dit gebied ingericht
voor recreatie. Er werd ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Nunspeter schrijft boek 
over Groninger roots
NUNSPEET/BEDUM - ‘Als de Groenevelds vroeger die kapitale

boerderij in Groningen niet had-
den verzopen, waren wij nu rijk
geweest.’ Die opmerking van
zijn moeder, gedaan toen Gerrit
Wolters een jaar of tien was, is
hem altijd bijgebleven. Ruim
een halve eeuw later heeft dat
zinnetje er zelfs toe geleid dat
de in Deventer geboren en in
Nunspeet woonachtige Gerrit ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ontwikkeling Munster in 
Winsum wordt versneld
WINSUM - De tweede en derde fase van het nieuwbouwplan Mun-
ster in Winsum worden versneld tot ontwikkeling gebracht. Dat
heeft het college van Het Hogeland deze week besloten. Door de vol-
gende fases van Munster eerder op te pakken, verwacht het college
in te kunnen spelen op de toenemende druk op de woningmarkt in
de regio Groningen. Wethouder Eltjo Dijkhuis: ,,We moeten ijzer ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Leenster bouwt aan 
Grijssloot ecokathedraal
LEENS - Op een stukje grond
aan Grijssloot net buiten Leens
verrijzen bijzondere bouwwer-
ken, gemaakt van oude tegels,
klinkers en trottoirbanden. Rem-
mo Georgius uit Kloosterburen
bouwt hier een ecokathedraal
van oude stenen, naar het ge-
dachtegoed van Louis G. Le Roy.
Om iets terug te doen voor de
natuur, en vooral omdat het leuk is. Georgius nodigt iedereen uit ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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KLOOSTERBUREN - Er is ‘met
pijn in het hart’ een streep ge-
zet door de jaarlijkse optocht
van de carnavalsver eniging Ol-
declooster in Kloosterburen op
zondag 14 februari. Gezien de
huidige stand van zaken rond
het coronavirus heeft men vrij-
dagavond besloten de optocht
in ieder geval te schrappen.
Over andere maatregelen wordt
nog nagedacht. 

Het bestuur van Oldeclooster heeft
in goed overleg met iedereen die
het carnaval in Kronkeldörp moge-
lijk maakt, besloten dat carnaval in
Kloosterburen dit jaar ook geheel
anders zal zijn.
,,De jaarvergadering plannen was
al een uitdaging, laat staan de ge-
weldige feesten die wij jaarlijks or-
ganiseren. Een feest van dat for-
maat vergt nu eenmaal ontzettend
veel voorbereiding. Niet alleen or-
ganisatorisch, maar ook het bou-
wen van de praalwagens wat bij de
wijken in deze periode hoort te be-
ginnen is onder de huidige maatre-
gelen niet verantwoord”, aldus het

bestuur van de vereniging. 
De beperkingen waar de mensen
zich nu aan moeten houden, maken
het onmogelijk om carnaval in zijn
huidige vorm door te laten gaan.
Dit houdt dus in dat er komend car-
naval geen optocht zal zijn en ook
het vijf avonden feestvieren tij-
dens het carnavalsweekend kan in
zijn huidige vorm niet doorgaan.
Het bestuur van Oldeclooster is be-
zig om te kijken wat er met de hui-
dige beperking eventueel wel mo-
gelijk is om het carnaval toch op
een creatieve,  gepaste en verant-
woorde wijze te kunnen vieren en
ieder zal dat op zijn eigen manier
kunnen doen. ,,Het bestuur staat
open voor goede ideeën en
schroom dan ook niet om deze aan
te dragen bij ons”, zo laat men we-
ten. Carnaval zal volgens de Kloos-
terbuurders altijd gevierd worden.
,,Net als Kerst en Pasen. Carnaval
is niet een feest dat zomaar even
geannuleerd wordt. Carnaval is een
feest voor iedereen jong en oud,
rijk of arm en zal te allen tijde
doorgang vinden. Alleen dit jaar op
een andere manier dan wij gewend
zijn. Het is aan ons allen om op een

creatieve manier carnaval te orga-
niseren met in achtneming van alle
beperkingen vanuit het RIVM. De
gezondheid van ons allen staat op
de eerste plaats.”

‘Met pijn in het hart’

Carnavalsoptocht in
Kloosterburen afgelast

Seizoen Reitdiepveer voorbij
ADUARDERZIJL - Het vaarseizoen van het Reitdiepveer zit er op.
Het bestuur van de stichting Reitdiepveer heeft vorige week beslo-
ten de dienstregeling per direct te beëindigen. Een aantal maanden
heeft de veerdienst tussen Aduarderzijl en Schaphalsterzijl goede
diensten bewezen, zij het met minder personen per keer dan in nor-
male omstandigheden. Nu het aantal coronabesmettingen stijgt,
heeft het bestuur het zekere voor het onzekere genomen en wordt
de dienst voortijdig beëindigd. ,,Zowel voor passagiers als voor de
bemanning worden de omstandigheden, mede door het herfstige
weer, te risicovol. Hopelijk kan er in 2021 weer gevaren worden”,
zegt ex-wethouder Johan Steen namens de stichting. 

Aardbevingsbestendige
woningen in Loppersum
LOPPERSUM - Aan de eigena-
ren van zes nieuwe aardbe-
vingsbestendige woningen aan
de Delfstraat en de Zeedijken
in Loppersum zijn vrijdag de
sleutels overgedragen. Oor-
spronkelijk stonden op deze
plek acht woningen; Na overleg
met bewoners en de gemeente
zijn er zes huizen terugge-
bouwd. 

Aannemer Plegt-Vos heeft de wo-
ningen gebouwd, met veel aan-
dacht voor duurzaamheid. Zo zijn
de woningen gasloos, voorzien van
zonnepanelen en voorzien van een
luchtwarmtepomp.

De eerste voorbereidingen voor dit
project waren in 2017;  de bouw-
werkzaamheden gingen in februari
van start. 
Oorspronkelijk stonden op deze
plek acht woningen. Twee wonin-
gen zijn opgekocht. Na overleg met
bewoners en de gemeente zijn zes
woningen teruggebouwd. De grond
van de andere twee woningen is
herverdeeld, waardoor de zes eige-
naren een groter perceel terug
hebben gekregen. Ook heeft een

aantal bewoners nu een hoekwo-
ning in plaats van een rijtjeshuis. 
In Loppersum zijn veel verster-
kingsprojecten in volle gang en de
komende tijd starten meer sloop-
en bouwwerkzaamheden in het
dorp en in de gemeente. Zo begin-
nen in oktober de bouwwerkzaam-
heden voor zes woningen aan de
Duursumerweg en de Badweg. Ook
zijn de sloopwerkzaamheden be-
gonnen van een aantal vrijstaande
woningen aan de Badweg.

� De sleutels worden coronaproof overhandigd.

Geen bezoek 
ambassadeur 
aan Eemshaven
EEMSHAVEN - In de Eemshaven
zou Luis Vassy, ambassadeur van
Frankrijk, vrijdag op bezoek ko-
men om daar te praten met de Gro-
ningse gedeputeerde Nienke Ho-
man. Onderwerp zou de watersto-
fiandustrie geweest zijn. Dat be-
zoek is door de opmars van het co-
ronavirus echter niet doorgegaan. 

De Ommelander
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

Robben opent school Bedum
BEDUM - Arjen Robben heeft gistermiddag met
een welgemikt schot de officiële opening verricht
van de nieuwe Togtemaarschool in Bedum (foto).
De bij FC Groningen teruggekeerde voetballer is
oud-leerling van de school. De feestdag begon ‘s

morgens al met een feestelijk programma voor
de leerlingen. ‘s Middags mocht Robben zijn kun-
sten vertonen. De leerlingen van de Bedumer
school spraken de hoop uit dat hij dat binnen-
kort ook weer op het veld gaat doen.
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De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

Booze Wijf sponsort EKC
NOORD-GRONINGEN - Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog is de nieuwe sponsor van de voet-
balsters van Eenrum Kloosterburen Combinatie (EKC). Beide partijen zijn een driejarige overeen-
komst aangegaan. Op de foto worden Piter van der Berg en Siegrid Swijghuisen van het horecabedrijf
geflankeerd door Ron Bolt (bestuurslid sponsorzaken van vv Kloosterburen) en Karin Bloem (be-
stuurslid damesvoetbal van voetbalvereniging Eenrum).

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Wereldrecordpoging
rond oproep winkeliers
WINSUM - Winkeliers in Win-
sum hebben  iedereen opgeroe-
pen eens te beschrijven hoe be-
langrijk de zelfstandig winke-
lier is voor de buurt. Met de op
papier gezette reacties wordt
een wereldrecordpoging onder-
nomen. 

Zelfstandig winkeliers zijn belang-
rijk voor Nederland. Ze ondersteu-
nen veel plaatselijke activiteiten
en verenigingen en zijn vaak actief
in besturen. Dat vinden de be-
treffende winkeliers vanzelfspre-
kend. Maar juist omdat zij het van-
zelfsprekend vinden, is die inzet
lang niet altijd voldoende bekend.
Vandaar dat de winkeliers ieder-
een oproepen eens te beschrijven
hoe belangrijk de zelfstandig win-
kelier is voor de buurt, wijk of stad.
De reacties worden eind november
aangeboden aan ’politiek Den
Haag’. Bovendien worden alle reac-
ties gebundeld tot een wereldre-

cordpoging voor de langste karton-
nen slinger ter wereld.
Reacties kunnen geschreven wor-
den in een groot Meerwaarde-boek.
Dat ligt vrijdag 16 en zaterdag 17
oktober bij het Kaas- Notenhuysch
Winsum aan de Hoofdstraat Ober-
gum.

In het Meerwaarde-boek zijn voor-
beelden opgenomen van de vele ac-
tiviteiten die door de winkeliers
worden ondersteund. Nu krijgen de
klanten en de (sport)vereni gin gen,
scholen en bejaardenhuizen en der-
gelijke die steun ontvangen, zelf de
kans om aan te geven hoe belang-
rijk de zelfstandig winkelier is.
De actie is een initiatief van het
Vakcentrum, de branchevereniging
voor zelfstandig ondernemers met
een supermarkt, foodspeciaalzaak
of een non-foodspeciaalzaak. Daar
vallen ook franchisenemers onder.
Zij maken gebruik van een lande-
lijk merk, maar zijn wel zelfstandig
ondernemer. 

Actie tegen bijziendheid
kinderen: Oogcheckweken
NOORD-GRONINGEN - Niet
minder dan een kwart van de
13-jarigen in Nederland is bij-
ziend. Dit verschijnsel is bij jon-
geren in de afgelopen jaren zo
sterk toegenomen, dat inmid-
dels van een epidemie kan wor-
den gesproken. De lokale oog-
specialisten komen daarom in
actie en organiseren de Lande-
lijke Oogcheck weken. 

Een van de oorzaken van de explo-
sieve groei van bijziendheid is de
levensstijl van kinderen: bijna het
hele (sociale) leven gaat via de tele-
foon of tablet. Instagrammen, what-
sappen, snapchatten, tiktokken, ga-
men, vlogs kijken enzovoort. En
steeds minder buiten spelen. Dat
gaat ten koste van de ooggezond-
heid. De lokale oogspecialisten zien
dit als een kwalijk verschijnsel en
willen er iets aan doen. Ook kinde-
ren hebben immers hun ogen nog
hun hele leven nodig. 
Bijziendheid (myopie) betekent dat
iemand veraf wazig ziet. Normaal
valt een afbeelding óp het netvlies,
maar bij een bijziend oog valt het
beeld ervóór doordat het oog in de
lengte is vervormd. Juist jongeren
zijn een kwetsbare groep omdat
hun ogen nog niet uitgegroeid zijn.
En vooral bij jongeren tussen de 6
en 17 jaar neemt bijziendheid nog
vaak sterk toe. 
Bovendien: eenmaal bijziend, altijd
bijziend. Dus hoe eerder het her-
kend én beperkt wordt, hoe beter.

Wetenschappers voorspellen dat in
2050 de helft van de wereldbevol-
king bijziend is. De exacte oorzaak
van bijziendheid is nog steeds niet
bekend, maar er zijn wel belangrij-
ke factoren die een rol spelen: erfe-
lijkheid, etniciteit en leefpatroon.
Naarmate de bijziendheid verer-
gert, neemt de kans op ooggezond-
heidsproblemen zoals staar, glau-
coom en netvliesloslating toe. Niet
alleen zijn deze aandoeningen erg
vervelend, maar ze kunnen zelfs
leiden tot blindheid. Een bril helpt
alleen om nu goed te zien, maar
voorkomt op de lange termijn niet
dat (kinder)ogen verder achteruit-
gaan. 

Tijdig onderkennen
Het vinden van een oplossing be-
gint ermee dat bijziendheid tijdig
onderkend wordt. Een kind kan dit
meestal niet zelf en het is dan ook
verstandig dat ouders letten op de
symptomen. Dit kan zijn hoofdpijn
of ‘vermoeide ogen’. Ook als het
kind dichtbij de televisie of compu-
ter zit of veel in de ogen wrijft of
knippert, kan sprake zijn van bij-
ziendheid. Dit zijn maar een paar
voorbeelden van klachten. Wie wil
weten of zijn kind risico loopt om
bijziend te worden, kan de risico-
analyse doen op www.ikkijkver -
der.nl.
Om de kans op bijziendheid te ver-
minderen, is het verstandig kinde-
ren voldoende buiten te laten spe-
len, minstens twee uur per dag. Ze
moeten niet te veel en te lang ach-

ter elkaar hun ogen alleen maar
dichtbij gebruiken. Hiervoor is een
ezelsbruggetje ontwikkeld: 20-20-2.
Na 20 minuten dichtbij kijken, 20
seconden ver weg kijken en elke
dag minstens 2 uur buiten zijn. Dit
is een advies van de Stichting Oog-
fonds en het Erasmus Medisch Cen-
trum. Zie ook www.myopie.nl.

Er zijn dus manieren om bijziend-
heid te remmen en goed voor kin-
derogen te zorgen. De lokale oog-
specialisten willen hieraan een bij-
drage leveren met de speciale Kijk
Verder Oogcheck. Ze bieden de
mogelijkheid kinderen te laten
checken op bijziendheid tijdens de
OogCheckWeken. De Kijk Verder
OogCheck is een korte check speci-
aal voor kinderen, uitgevoerd door
een gespecialiseerde optiekzaak.
Wordt bijziendheid vastgesteld,
dan zijn er verschillende ‘myopie
management’-therapieën ontwik-
keld, zoals lifestyle-advies, atropi-
ne-oogdruppels of speciale contact-
lenzen.
De gespecialiseerde optiekzaken in
deze regio zijn onder andere In ’t
Veen Optiek in Uithuizen, Wol-
dringh Optiek in Bedum en Roling
Optiek in Winsum. Deze zaken kun-
nen de Kijk Verder OogCheck uit-
voeren.

Virtual Reality-film MOOI in Loppersum
LOPPERSUM - Economic
Board Groningen (EBG) staat
vrijdag op de markt in Lopper-
sum om iedereen de kans te ge-
ven om Noord- en Midden-Gro-
ningen vanuit een bijzonder
perspectief te ervaren. 

EBG is ‘on tour’ met de 360  ̊Virtual
Reality-film MOOI. Naast het
prachtige landschap en de karakte-
ristieke dorpen ligt de focus in de-
ze film op de bedrijven en initiatie-
ven die hier zijn ontstaan en de
kansen in de regio. Daarnaast wil
EBG met deze film verantwoorden
hoe ze zich de afgelopen vijf jaar

heeft ingezet voor meer bedrijvig-
heid in het aardbevingsgebied en
met welke impact. Bij de EBG-
stand in Loppersum kunnen geïn-
teresseerden vrijdag een gratis
kartonnen VR-bril ophalen, zolang
de voorraad strekt. Hiermee kan
de film met een smartphone op el-
ke gewenste plek bekeken worden.

MOOI toont de industrie, de wind-
parken, karakteristieke dorpen en
het prachtige landschap. De film
brengt bedrijven en ondernemers
in beeld die werken aan duurzame
en innovatieve oplossingen. Denk
aan nieuwe toepassingen met 5G,
producten en diensten op het ge-
bied van groene chemie en ener-
gie, en de samenwerking met ken-
nisinstellingen. 
De film laat ook zien hoe de jonge
generatie Groningers al vroeg ken-
nis maakt met ondernemerschap,
techniek en digitale geletterdheid.
De stimulerende rol van EBG in
het aardbevingsgebied is als rode
draad verwerkt in de film.  De film
duurt 9,5 minuut.
,,We willen zoveel mogelijk men-
sen de mogelijkheid bieden om de
film te zien’’, vertelt Emme Groot
namens de EBG. ,,Daarom gaan we
op tour langs ondernemers, inwo-
ners, politici en onze samenwer-
kingspartners.’’
Het idee was om inwoners de mo-
gelijkheid te bieden om met een
échte VR-bril op de film te bele-
ven. In verband met de aange-
scherpte coronamaatregelen is dit
plan aangepast. 
Met de gratis kartonnen VR-bril
kan de film met een smartphone
op elke gewenste plek bekeken
worden. De data en locaties zijn te
vinden op de 
website www.ebgn.nl/mooi� Het busje waarmee men de markt opgaat.

Breinlijn: voor 
hulp bij hersenletsel
NOORD-GRONINGEN - Er is
een nieuwe gratis hulpdienst
voor problemen die te maken
hebben met hersenletsel:
Breinlijn. De vraagbaak is on-
line en telefonisch bereikbaar
via www.breinlijn.nl of 085 -
225 0244. 

Breinlijn wijst de weg bij hersen-
letsel en is actief in heel Neder-
land. In totaal zijn er zeventien
deskundige regioteams die vragen
beantwoorden. De hersenletsel-
teams kennen alle aanbieders van
zorg en ondersteuning bij hersen-
letsel in hun regio.
In Nederland krijgen jaarlijks tus-

sen 130.000 tot 160.000 mensen te
maken met hersenletsel. Dat heeft
grote gevolgen op hun dagelijks le-
ven. Het leven na bijvoorbeeld een
infarct, ongeluk of tumor is nooit
meer hetzelfde. Waar kan ik spor-
ten? Hoe ga ik om met verande-
ring in het karakter van mijn part-
ner? Hoe regel ik gezinsondersteu-
ning? Hersenletsel brengt veel vra-
gen met zich mee. Breinlijn geeft
de antwoorden en wijst de weg
naar de best passende zorg of on-
dersteuning. Behalve de getroffe-
ne en de naasten, kunnen ook voor
professionals zoals huisartsen,
praktijkondersteuners en andere
hulpverleners een beroep doen op
Breinlijn. 

Het hersenletselteam is een team
van gespecialiseerde deskundigen
en bestaat uit revalidatieartsen,
neurologen, verpleegkundigen,
psychologen, psychiaters, hersen-
letselconsulenten, specialisten ou-
derengeneeskunde en ervarings-
deskundigen. Breinlijn is een ini-
tiatief van meerder proefessionel
zorgorganisaties. In het Noorden
zijn dit MEE Groningen, UMCG,
De Noorderbrug, Interzorg, Lentis,
Treant Zorggroep, MEE Drenthe,
Trajectum, Koninklijke Visio,
Zorggroep Groningen, Zorggroep
Meander, De Hoven, Martini Zie-
kenhuis, Zonnehuisgroep Noord,
TSN thuiszorg, VanBoeijen en
OZG.

Professor Stam †
WINSUM - In zijn woonplaats Win-
sum is op 29 september emeritus
hoogleraar prof. dr. Aart Joannes
Stam overleden. Hij is 91 jaar ge-
worden. 
Stam werkte van 1963 tot 1994 als
hoogleraar Toegepaste Wiskunde
aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Hij studeerde in Delft en pro-
moveerde in 1959 op ; De rol van
de waarschijnlijkheidsleer in de
wiskunde’. De crematie heeft in-
middels in familiekring plaatsge-
vonden. 

Kleine moeite, 
groot verschil.
In de derde week van september vragen we twee uur van uw tijd. 
De Nierstichting zet samen met toponderzoekers alles op alles om 
nierziekten te genezen. Dankzij onze collecte vrijwilligers kunnen 
we verschil maken voor het leven.

Loopt u ook met ons mee? Meld u aan via nierstichting.nl/2uur
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Wintertijd is inbraaktijd
NOORD-GRONINGEN - De
wintertijd gaat binnenkort
weer in. Voor veel Nederlan-
ders staat het ingaan van de
wintertijd voor een uur extra
slapen. Maar waar veel huisei-
genaren geen rekening mee
houden, is dat wintertijd gelijk-
staat aan inbraaktijd. 
De donkere dagen geven inbrekers
meer tijd om ongezien hun slag te
kunnen slaan. Bewoners kunnen
echter preventiemaatregelen ne-
men om het inbrekers niet te mak-
kelijk te maken.
Van november tot en met februari
vinden jaarlijks de meeste woning-
inbraken plaats. Met het Donkere
Dagen Offensief zet het ministerie
van Justitie en Veiligheid, samen
met het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid
(CCV), Politiekeurmerk, gemeen-
ten en politiekorpsen, extra in op
woninginbraakpreventie. 
De campagne maakt woningeige-
naren alert op het verhoogde in-
braakrisico in de wintermaanden
en het belang van goede beveili-
ging van de woning. De campagne
start op European Focus Day, de
dag tegen woninginbraken op 21
oktober, met onder meer het gratis
webinar ‘Maak het inbrekers niet
te makkelijk’. 
Bewoners kunnen zelf het nodige
doen om de inbraakkans te ver-
kleinen. ,,Met een paar simpele
maatregelen maak je het voor in-

brekers al een stuk moeilijker om
binnen te komen”, stelt Susanne
Schat, adviseur woninginbraken
bij het CCV. ,,Het begint bij je ei-
gen gedrag, zoals alle ramen en
deuren op slot doen en een lichtje
aanlaten als je weg bent.” 
Ze wijst daarbij op het belang van
kwalitatief goed hang- en sluit-
werk. ,,Wanneer de sloten, gren-
dels en scharnieren in een woning
aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen voldoen, neemt de kans op
inbraak al aanzienlijk af.”
Hoe zit het met ‘smart locks’, digi-
tale deurbellen en wat houdt het
Politiekeurmerk nou eigenlijk in?
Bewoners krijgen antwoord op de-
ze vragen tijdens het gratis webi-
nar ‘Maak het inbrekers niet te
makkelijk’ op 21 oktober van 19.30
tot 20.30 uur. Tijdens dit webinar
worden bewoners volledig worden
bijgepraat door Sybren van der
Velden, landelijk coördinator wo-
ninginbraken bij de nationale poli-
tie, en CCV-adviseur Susanne
Schat, over zaken als: inbraakcij-
fers in de buurt; hoe veilig zijn
smartlocks, hoe bereik je inbraak-
werendheid met het Politiekeur-
mer,; zo wordt hang-en-sluitwerk
getest en de digitale deurbel.

Deelname is gratis. Bovendien
maakt men met deelname kans op
een digitale deurbel. Meer infor-
matie en aanmelden kan via:
www.hetccv.nl/webinarinbraakpre
ventie.

Voorstelling op Zoutkamperril
ZOUTKAMP - De leerlingen van basisschool Zoutkamperril in Zoutkamp hebben maandag genoten
van de voorstelling Kaft, blaadjes, en letters van het Portugese theatergezelschap Palco Solido. Het was
een interactieve voorstelling met veel humor, acrobatiek en uiteraard blaadjes en letters. De kinderen
waren onder de indruk van de voorstelling.

Noorderlingen meten zelf
hoe schoon hun lucht is
NOORD-GRONINGEN - Wat is de schoonste route van
huis naar school? En wat is de luchtkwaliteit als men in
de buurt van een fabriek woont of op een herfstavond de
open haard aan doet? Tijdens de actie Onze Lucht gaan
inwoners van Noord-Nederland zelf de luchtkwaliteit me-
ten. 

In het project Onze Lucht meten
‘burgerwetenschappers’ in heel
Noord-Nederland de luchtkwaliteit
met zelfgebouwde fijnstofmeters.
Het streven is om zo’n 1100 fijn-
stofmeters te plaatsen, die de
luchtkwaliteit meten in alle post-
codegebieden in Groningen, Fries-
land en Drenthe. Door de informa-

tie te tonen op een interactieve
kaart, krijgen de deelnemers in-
zicht in de luchtkwaliteit rond hun
huis en in de rest van de regio. Die
informatie gebruiken wetenschap-
pers en studenten daarnaast voor
onderzoek. Er vinden workshops
in bibliotheken in de regio plaats
om het instrument te bouwen.

Onze Lucht is de eerste grote mee-
tactie van CurioUs?, een nieuw ini-
tiatief van de Rijksuniversiteit
Groningen, Forum Groningen en
Aletta Jacobs School of Public
 Health. Naast meetacties voor
‘burgerwetenschappers’, organi-
seert CurioUs? onder meer lezin-
gen en workshops waar bezoekers
zonder drempel kunnen kijken en
experimenteren.
De kern van CurioUs? is de eerste
Meet-o-theek van Nederland, die
op 14 november opent in het
Smartlab in Forum Groningen. In

de Meet-o-theek kan iedereen met
een (gratis) Forumpas meetappa-
ratuur lenen en informatie krijgen
over het verzamelen van informa-
tie in en rond zijn eigen huis. Met
haar activiteiten wil CurioUs?
nieuwsgierige noorderlingen en-
thousiast maken om zelf aan de
slag te gaan met wetenschap en
techniek en zo hun eigen leefom-
geving in kaart te brengen en zelfs
te verbeteren.

Aanmelden voor Onze Lucht kan
via forum.nl/curious.

Jubileummarkt in Adorp
ADORP - In verband met het dertigjarig jubileum van de Culturele
Commissie Adorp, die later de Culturele Commissie Adorp, Sauwerd
en Wetsinge is gaan heten, wordt er een kunstmarkt georganiseerd in
dorpshuis Artharpe. Inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge kun-
nen hier kunst te koop aanbieden. Hierbij is te denken aan schilderij-
en, beelden, glaswerk , hedendaagse of andere kunst. Alles is moge-
lijk, mits het werk door een kunstenaar is ontworpen of vervaardigd.
Hoewel de markt pas op 29 en 30 mei wordt gehouden, moeten deel-
nemers zich wel al voor 1 november melden via jenlvander-
laan@home.nl.

Kledingmarkt in 
De Blauwe Schuit
WINSUM - In cultureel cen-
trum De Blauwe Schuit in Win-
sum wordt vrijdag 6 en zater-
dag 7 november een kleding-
markt gehouden, waar tweede-
hands kleding wordt verkocht. 

De markt wordt georganiseerd
door Ons pakkie-an. Men is nog
wel op zoek naar herfst- en winter-
kleding voor kinderen en volwas-
senen. Ook tasjes, sieraden, rie-
men en  redelijke schoenen zijn
welkom. 
Ons pakkie-an is een non-profit-or-
ganisatie  die zich kleinschalig in-

zet voor duurzaamheid en sociale
verbinding. De opbrengst van de
kledingmarkt is bestemd voor
nieuwe bomen in een aantal wij-
ken in Winsum. 

Mensen die spullen willen inbren-
gen voor de markt, kunnen terecht
op een van de inzameladressen in
de regio: Trekweg naar Onderden-
dam 10 en Westerstraat 20 in Win-
sum, Hoofdstraat 20 in Mensinge-
weer, Schoolstraat 7 in Warfhui-
zen, Streekweg 32 in Den Andel,
Meymaweg 19 in Rasquert, Ooster-
weg 19 in Feerwerd en Krassumer-
straat 34 in Garnwerd. 

Alexander Broussard
in kerk Oosternieland

Noordpool traint in het donker

UITHUIZEN - Een deel van het sportpark van Noordpool UFC in Uithuizen is, ondanks de aanwezig-
heid van een prima lichtinstallatie, tijdens de doordeweekse trainingsessies in het donker gehuld (zie
foto). De gemeente Het Hogeland laat desgevraagd weten dat in verband met klachten over lichthin-
der schermen zijn aangebracht rond de lampen. Het heeft tot de bijzondere situatie geleid dat een deel
van het veld daardoor niet goed is te gebruiken. De voetbalclub heeft aan de bel getrokken. In plaats
van de kappen weer te verwijderen, heeft de gemeente besloten een gespecialiseerd bedrijf in de arm te
nemen die volgende week woensdag lichtmetingen op het veld zal verrichten. ,,De resultaten van die
metingen worden waarschijnlijk binnen een week bekend en met ons gedeeld. Op basis daarvan kij-
ken we verder”, aldus Paul Kremer, woordvoerder van de gemeente Het Hogeland. 

Camping Boet’n Toen in Pieterburen.

Camping Boet’n Toen
blikt tevreden terug
PIETERBUREN - Camping
Boet’n Toen in Pieterburen
heeft vorige week de deuren
voor dit jaar gesloten. Men
kijkt, ondanks de corona-pan-
demie, terug op een geslaagd
seizoen.

De wadlopers en de lopers van het
Pieterpad wisten, zoals elk jaar, de
camping goed te vinden. Maar dit
jaar kozen ook veel mensen, die

aanvankelijke plannen hadden om
Europa in te trekken, voor een
camping in het noorden van het
land. Velen gaven te kennen geno-
ten te hebben van de schoonheid
van het Hogeland.
In de komende maanden zal er op
de camping een aantal verbeterin-
gen worden doorgevoerd. Zo komt
er een permanente overkapping te
staan. Daarnaast wordt het sani-
tairgebouw aangepast. Het asbest-
dak wordt verwijderd en er komen
zonnepanelen en zonnecollectoren,

alsmede een zonneboiler. Om deze
zaken te kunnen realiseren, is er
subsidie gekregen van onder meer
het Rabo Coöperatiefonds, het Lo-
ket Leefbaarheid en het Wadden-
fonds.
Het bestuur en de beheerders van
de camping zijn allemaal vrijwilli-
gers. Men is nog op zoek naar hel-
pende handen. Voor meer informa-
tie kan men bellen met 06-
20688281. Als alles volgens plan
verloopt, opent Boet’n Toen in
april de deuren weer.

Alexander Broussard zingt en speelt Billy Joel in Oosternieland.

OOSTERNIELAND - Alexander
Broussard zal zondag 1 novem-
ber een tweetal concerten ge-
ven in de St. Nicolaaskerk in
Oosternieland. Dit zal uiteraard
corona-proof plaatsvinden. In
deze voorstelling leidt Brous-
sard zijn publiek op zijn eigen
unieke en gepassioneerde wijze
door de opmerkelijke carrière
van muzieklegende Billy Joel. 

Aan de hand van de mooiste lied-
jes van de grootmeester vertelt
Alexander Broussard over de
moeilijke beginjaren, de grote suc-
cessen, de hoogtepunten en diepte-
punten, de vrouwen en het on-
waarschijnlijke vakmanschap van
Billy Joel. Het is volgens de organi-
satie en ‘must-see’ voor de fan en
een openbaring voor de liefheb-
ber.
Broussard is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een veelgevraagd
en veelzijdig pianist/toetsenist en
zanger/entertainer. Met een in-
drukwekkend cv dat start met de
meest prestigieuze pianobars en

doorloopt tot en met The Billy Joel
Experience, Najib Amhali (Plus-
SupportAct), Crazy Piano’s, De Co-
rona’s, Twarres en vele anderen, is
hij op zowel grote als kleine podia
door heel het land een graag gezie-
ne gast.
De liedjes van Billy Joel behoeven
geen introductie meer. Ze zijn deel
geworden van het collectieve ge-
heugen. Hij behoort tot de meest
succesvolle artiesten uit de popge-
schiedenis en heeft meer dan der-
tig top-tien-hits op zijn naam staan.
Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk
alle kanten van het pop-spectrum:
natuurlijk de meezinger Piano
Man maar ook swingende rockers
zoals My life, ballads zoals She’s Al-
ways A Woman of popsongs als Up-
town Girl. Het zijn stuk voor stuk
klassiekers.
Voor de middagvoorstelling van
14.30 uur zijn er nog slechts enkele
kaarten beschikbaar, voor die van
10.30 uur zijn er nog er nog vol-
doende kaarten te reserveren.
Meer info is te vinden op de websi-
te van Oosternieland: oosternie-
land.nl.

Gezinus Lambers naar Zeerijp
ZEERIJP - In het dorpshuis van
Zeerijp wordt zondag om drie
uur opgetreden door Gezinus
Lambers. 

Drie jaar geleden begon hij lied-
teksten in het Gronings te schrij-
ven. Aanvankelijk deed hij dat
voor anderen maar na het winnen
van de Publieksprijs tijdens het
Grunneger Laidjesfestival 2019
steeds meer voor eigen gebruik.
Zondag brengt hij in het dorpshuis
Bij Jacobus een programma waar-
in verhalen en liedjes elkaar afwis-
selen.  
De liedjes zijn over het algemeen

bewerkingen van bekendere hits,
die dankzij het Gronings een totaal
andere strekking krijgen. Het re-
sultaat is vaak hilarisch maar er zit
ook serieuzer werk tussen. Het ver-
tellen gaat in het Nederlands, zo-
dat degene die het Gronings niet
goed machtig is toch kan genieten
van een  optreden in een persoon-
lijke en intieme sfeer.
In verband met coronamaatrege-
len is het aantal beschikbare plaat-
sen beperkt. Reserveren wordt
daarom ten zeerste aangeraden.
De voorstelling begint klokslag
15.00 uur. Zie ook de website
www.bijjacobus.com. Gezinus Lambers.

NL-Alert wordt
steeds vaker ingezet
NOORD-GRONINGEN - NL-
Alert wordt steeds vaker inge-
zet bij noodsituaties. Zo zijn vo-
rig jaar in heel Nederland 174
NL-Alerts uitgezonden. In 2013
waren dit er nog 33. Ook Gro-
ningers worden bij steeds meer
noodsituaties op hun mobiel ge-
waarschuwd en geïnformeerd,
zoals bijvoorbeeld bij een grote
brand, terroristische aanslag of
onverwacht noodweer.

In een NL-Alert staat wat er aan de
hand is, wat iemand moet doen en
waar meer informatie te vinden is.
Ruim acht op de tien mensen
waarderen dat NL-Alert wordt in-
gezet bij een noodsituatie, blijkt
uit onderzoek van het Instituut Fy-

sieke Veiligheid. Mensen uit het
onderzoek geven bijvoorbeeld aan
dat ze meteen willen weten wan-
neer er in de buurt een brand is
uitgebroken, waarbij giftige stof-
fen vrijkomen. Ze vinden het pret-
tig om te weten wat ze moeten
doen in zo’n si tuatie. In een NL-
Alert leest men bij zo’n brand di-
rect dat je de deuren en ramen
moet sluiten en de ventilatie moet
uitzetten.

NL-Alert op de mobiel
Mensen ontvangen NL-Alert op de
mobiele telefoon. Die telefoons
zijn tegenwoordig standaard inge-
steld om NL-Alerts te ontvangen.
Zodra men een NL-Alert ontvangt,
laat de telefoon een hard en door-
dringend alarmgeluid horen. Wie
een NL-Alert ontvangt, dient het
bericht meteen te lezen en in actie
te komen. De helft van de mensen
informeert na een NL-Alert ook
anderen, zoals familieleden, buren
en vrienden. Zo weten ook de men-
sen om hen heen wat er aan de
hand is en wat zij moeten doen.
In december 2012 is NL-Alert voor
het eerst ingezet bij een brand.
Sindsdien zijn er al 899 NL-Alerts
uitgezonden bij ongeveer 450 inci-
denten. Het alarmmiddel wordt bij
verschillende noodsituaties inge-
zet. Zo zijn in de zomer strandgas-
ten met een NL-Alert gewaar-
schuwd voor de gevaarlijke stro-
mingen in zee. In maart dit jaar is
een NL-Alert verzonden om men-
sen te wijzen op de belangrijkste
instructies om verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.

Maandag is de publiekscampagne
Wees alert bij een NL-Alert op televi-
sie, in tijdschriften en online van
start gegaan. De campagne moe-
digt mensen aan meteen in actie te
komen als zij een NL-Alert zien.

EKC-dames
nog puntloos
De voetbalsters van Eenrum
Kloosterburen Combinatie zijn
nog steeds zonder punten. Zater-
dag gingen de Hogelandsters
met 5-0 onderuit tegen Leeuwar-
der Zwaluwen.

In de eerste helft ging het nog
redelijk. EKC kreeg enkele kan-
sen, maar wist die niet te verzil-
veren. De Friezinnen gingen
met een 1-0 voorsprong de rust
in. In de tweede helft ging het
mis met de Noord-Groningers.
Door persoonlijke fouten vond
de thuisploeg maar liefst vier-
maal de weg naar het doel. Op
de 5-0 zege van de Leeuwarders
viel niets af te dingen.
EKC ontvangt zaterdag VVK uit
Groningen. Het duel wordt in
Eenrum gespeeld.

Repair Café
op 24 oktober
in De Poort
WINSUM - Het  Repair Café in
Winsum is nu niet op de laatste
zaterdag van de maand, maar op
24 oktober geopend. Men is nog
altijd gevestigd op de tijdelijke
locatie in De Poort aan de Borg-
weg in Winsum. Mensen kunnen
tussen 10.00 en 12.30 uur spullen
ter reparatie aanbiede. Het ma-
teriaal moet wel schoon zijn. Ui-
teraard worden de richtlijnen
van het RIVM rond het coronavi-
rus in acht genomen. 
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� Het team van Lokaal Belang Eemsdelta in Stedum.

Lokaal Belang Eemsdelta on tour
LOPPERSUM - Lokaal Belang Eemsdelta
is zaterdag op tournee geweest in de ge-
meente Loppersum. Lokaal Belang Eems-
delta is de fusiepartij van Gemeentebe-
langen Appingedam, Fractie 2014 (Delf-
zijl) en Loppersum Vooruit.

De afgelopen weken bezocht de partij al vele
plaatsen in de gemeenten Delfzijl en Appinge-
dam. De tour in de gemeente Loppersum
werd afgetrapt in Stedum. In het verenigings-
gebouw de Moarstee vertelde Lies Oldenhof
over de functie van het gebouw. Het gebouw
wordt gebruikt door onder andere scouting-
vereniging De Struners, ijsvereniging Ste-
dum, tennisvereniging De Bosbaan en Schut-
tersvereniging Stedum. Verder vertelde Ol-
denhof over het dorp Stedum, waar een groot
gevoel van noaberschap heerst.
Na afloop van dit gesprek werden de mensen

van Lokaal Belang Eemsdelta spontaan uitge-
nodigd om een kijkje te nemen in theeschen-
kerij De Vlasschuur. De theeschenkerij is een
zogenaamd rustpunt, waar voorbijgangers
zichzelf tegen betaling mogen bedienen van
een kop thee. De theeschenkerij is pittoresk
ingericht en binnenkort wordt in de aangele-
gen schuur een kleine vlasmuseum geopend.
Daarmee was het bezoek in Stedum nog niet
ten einde gekomen. Lokaal Belang Eemsdelta
bezocht aansluitend zorgbuurderij De Hee-
men. De Heemen is een boerderij (melkvee-
houderij) met een naastgelegenzZorgbuurde-
rij. Mens en natuur komen hier samen en te-
vens wordt hier dagzorg aangeboden voor vol-
wassenen en kinderen. Onder andere de pro-
blemen in de jeugdzorg werden hier uitge-
breid besproken. Tevens werd hier een lunch
genuttigd met fruit, melk en appelsap van ei-
gen bodem.
In de middag verplaatste de lokale partij zich

naar Middelstum. In het Hippolytushoes ver-
telde Ykje Toepoel over dorpscoöperatie Mid-
delSoam, die een dorpsloket heeft opgezet om
hulpvragen en vrijwilligers aan elkaar te ver-
binden. Dit doen zij met groot succes. Ook
werd er uitgebreid gepraat over de toekomsti-
ge rol van het Hippolytushoes. De dorpscoöpe-
ratie werkt samen met zorgpartij Noorderzorg
aan een plan om het Hippolytushoes te behou-
den als woonlocatie voor ouderen, gecombi-
neerd met zorg. Ook uit dit gesprek blijkt dat
Middelstum een sterk sociaal netwerk heeft.

Westeremden
De partij van lijsttrekker Annalies Usmany-
Dallinga sloot de dag af in Westeremden.
Daar was de partij te gast bij Orando, de
dorpsvereniging in Westeremden. Dit gesprek
vond plaats in het onderkomen van ijsvereni-
ging De Wierde, omdat er momenteel hard ge-
werkt wordt aan een nieuw dorpshuis. 

Elsbeth Slager vertelde daar over de vele commissies die
zijn gevormd om alle evenementen en projecten in het
dorp te organiseren. Hieronder valt bijvoorbeeld het pro-
ject ‘het ommetje’, een wandelroute van 14 kilometer om
en door het dorp en de weilanden heen. Uiteraard zijn er
kortere routes te nemen.
Daarnaast werd er gekeken bij het nieuwe dorpshuis,
dat momenteel in aanbouw is. Tot slot werd een bezoek
gebracht aan de begraafplaats van Westeremden, die
door een grote club vrijwilligers wordt onderhouden.
Usmany-Dallinga sprak over wederom een waardevolle
dag. ,,We hebben hele positieve gesprekken gevoerd en
ook nog hele mooie plekjes gezien. Ik ben veel wijzer ge-
worden over het wel en wee in de bezochte dorpen. Ons
bezoek aan de zorgboerderij heeft ons ook nieuwe in-
zichten gegeven als het gaat om de problematiek binnen
de jeugdzorg”, aldus de lijstaanvoerder van Lokaal Be-
lang Eemsdelta. Running mate Jan Menninga is onder in-
druk van de sterke sociale cohesie in de dorpen: ,,Je ziet
dat deze dorpen veel zelf willen en kunnen oplossen. Aan
ons straks de taak om deze mensen enthousiast te hou-
den. Ondanks dat de gemeente straks een stuk groter
gaat worden, moet de gemeente goed benaderbaar blij-
ven en deze vrijwilligers volop blijven ondersteunen.”
Geert Jan Reinders, de nummer drie van de kieslijst,
zegt in aanvulling daarop dat hij het erg belangrijk vindt
om de scholen in de kleine dorpen te behouden. ,,Het is
ontzettend mooi dat een klein dorp als Westeremden nog
steeds kan beschikken over een eigen basisschool. Zo-
lang het niet ten koste gaat van het kwaliteit van het on-
derwijs, moeten we er in de nieuwe gemeente straks
naar streven om dit zo te houden. Dat is erg belangrijk
voor de leefbaarheid van onze dorpen”, aldus het raads-
lid uit Loppersum.
Zaterdag zal Lokaal Belang Eemsdelta opnieuw toeren
door de gemeente Loppersum.

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