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Tientallen Veendammers laten zich testen

Corona-testlocatie
geopend in Veendam
VEENDAM - Aan de Schippersstraat 33 in Veendam is gisteren (dinsdag) door de GGD
Groningen een corona-testlocatie geopend. Het is de tweede
corona-testlocatie in de provincie Groningen.

Jan Batelaan.

Jan Batelaan wordt
wethouder in Drenthe
ZUIDBROEK - De 45-jarige Jan
Batelaan uit Zuidbroek wordt
wethouder voor de VVD in de
gemeente Midden-Drenthe.
Na het vertrek van wethouder Anique Snijders, die steken liet vallen
in de communicatie over een aantal lastige dossiers, ontstond er een
vacature die door de VVD breed is
uitgezet. Op basis van de profielschets en de gevoerde gesprekken
heeft de vertrouwenscommissie
unaniem voor Jan Batelaan gekozen.
Fractievoorzitter Arjan van Gelderen: ,,We hebben gezocht naar iemand met politieke en bestuurlijke ervaring, kennis van de regio en
de mogelijkheid om op korte ter-

mijn te beginnen. Als fractie zijn
dan ook blij dat wij de VVD-er Jan
Batelaan, die is geboren en getogen in Smilde, aan de gemeenteraad van Midden-Drenthe kunnen
voordragen als nieuwe wethouder.
Jan Batelaan voldoet overtuigend
aan de profielschets, is bekend
met de huidige portefeuille en met
zijn ervaring is hij een mooie aanvulling in het college van MiddenDrenthe.”
Batelaan was tussen 2010 en 2015
wethouder in de gemeente Menterwolde. Momenteel zit hij in zijn
tweede termijn als Dagelijks Bestuurder bij waterschap Hunze en
Aa’s.
De gemeenteraad van MiddenDrenthe moet nog wel instemmen
met de benoeming van Batelaan.

Bert Kraan heeft een gevarieerd
programma samengesteld. Met het
oog op de coronamaatregelen uiteraard in aangepaste vorm. Per
avond kunnen er maximaal 70 bezoekers in de foyer met gepaste afstand.
Om iedereen een kans te geven,
gaat vanBeresteyn vrijkaartjes uitgeven met een maximum van twee
kaartjes per persoon. Deze zijn een
week voor elke voorstelling, tijdens kantooruren aan de kassa,
verkrijgbaar en een uur voor elk
Koopavondconcert. Vanaf vrijdag
28 augustus zijn de kaarten voor
donderdag 3 september af te halen. Er kunnen geen kaarten voor
meerdere voorstellingen afgehaald
worden.
Het optreden van donderdag 3 sep-

tember wordt verzorgd door Tiroler Henkie. Een week later us het
Duo Weima en Van der Werf te
gast, terwijl het optreden van 17
september wordt verzorgd door
Barbara Breedijk. Donderdag 24
september staat Four in Harmony
op het programma.

Lichte beving
in Veendam
VEENDAM - In Veendam heeft
vrijdagavond een licht aardbeving plaatsgevonden. De beving
had een kracht van 0.7 op de
schaal van Richter. In eerste instantie werd gemeld dat het om
een beving van 0.9 ging, maar
dat werd later naar beneden bijgesteld.

Programmeren
met LEGO in
bieb Veendam
VEENDAM - Kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar
kunnen zich vrijdag van 15.30
tot 17.00 uur uitleven in de bibliotheek van Veendam. Dan
staat de CoderDojo namelijk
weer op het programma. Deze
middag gaan ze programmeren
met LEGO WeDo. De vierkante
blokjes zorgen al decennialang
voor speel- en leerplezier bij
kinderen. En met LEGO WeDo
wordt het nog leuker: kinderen
kunnen LEGO-robots bouwen
en programmeren. Programmeerkennis is niet nodig om
mee te kunnen doen en deelname is gratis.

De optredens in oktober worden
verzorgd door Joke Adema (1 oktober), Tineke Rouw (8 oktober),
Wout van der Lei (15 oktober),
Bert Kraan (22 oktober) en Laurens en Alex (29 oktober).
Zie voor meer informatie de site
www.vanberesteyn.nl.

Monumentendag
gaat niet door

Medewerkers van de GGD nemen een test af in de nieuwe drive through-testlocatie in Veendam. Foto: Bert Woltjes.

Veendam sluit loods na
ontdekken hennepkwekerij
VEENDAM - Een loods aan het
Beneden Oosterdiep in Veendam is door de gemeente voor
zes maanden gesloten. In de
loods is door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.
Er zijn in totaal 1024 hennepplanten, 8,79 kilogram henneptoppen
en 6,09 kilogram hennepgruis aangetroffen. Ook werd er illegaal
stroom afgetapt.
Aanvullend op de politieactie
heeft de burgemeester het Damoclesbeleid toegepast en de loods
voor zes maanden gesloten. Het
sluiten van de loods op grond van
de Opiumwet en het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke

AH Autorama twee weken dicht

maatregel. De burgemeester kan
hiermee een pand sluiten wanneer
er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen
gebruik aanwezig mag zijn.
Bij de ontdekking van drugs in een
pand start de gemeente een bestuursrechtelijke procedure op.
Deze kan naast de strafrechtelijke
procedure van de politie en het
openbaar ministerie worden opgelegd.
Burgemeester Sipke Swierstra:

,,Hennepkwekerijen zorgen voor
gevaarlijke situaties en ondermijnen de openbare orde. Ik vind het
belangrijk om dan direct in te grijpen. Door het sluiten van een pand
voor een bepaalde tijd neemt de
kans op herhaling en overlast af.”
Vermoeden van drugs of een hennepkwekerij in de buurt? Meld dit
bij de politie. Dit kan via 09008844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Waarschuwingsschot
bij aanhouding in Pekela
NIEUWE PEKELA - De politie
heeft in de nacht van zaterdag
op zondag een waarschuwingsschot gelost om in Nieuwe Pekela tot de aanhouding van een
gewapende man over te kunnen gaan.
De politie kreeg een melding dat
een man een bekende van hem zou
hebben bedreigd en mogelijk ge-

wapend was. Toen agenten de man
wilden aanhouden aan de Rondweg, hebben zij zich genoodzaakt
gezien om een waarschuwingsschot te lossen. Hierbij is niemand
gewond geraakt.
De verdachte bleek inderdaad een
mes bij zich te dragen. Hij is aangehouden en is overgebracht naar
het bureau voor verhoor. De zaak
is in onderzoek.

MUNTENDAM - De jaarlijkse
Open Monumentendag in MiddenGroningen gaat niet door. Ze stonden gepland voor 12 en 13 september. Door de uitbraak van het coronavirus zijn er in mei voorschriften
opgesteld door de landelijke stichting Open Monumentendagen. Op
basis van die voorschriften vindt
de Stichting Open Monumentendag Midden-Groningen het onmogelijk om in deze gemeente de
Open Monumentendagen te organiseren. De veiligheid van de bezoekers en de monumenthouders
gaat voor alles. Daarom werd ook
in Midden-Groningen het besluit
genomen om de Open Monumentendag niet door te laten gaan.
Er is nog nagedacht om alle monumenten van de Open Monumentendag digitaal te presenteren,
maar de tijd bleek daarvoor te
kort. Wel wil de stichting Open
Monumentendag Midden-Groningen, monumenten digitaal onder
de aandacht brengen. Wie meer
wil weten kan kijken op de website van de Open Monumentendagen. Voor adviezen, vragen of opmerkingen met betrekking tot de
Open Monumentendag kan men
ook mailen naar de Stichting Open
Monumentendag Midden-Groningen.

Juridisch
inloopspreekuur
VEENDAM - In de bibliotheek van
Veendam kan men vanaf dinsdag
1 september weer wekelijks terecht voor juridisch advies. Juridische hulp kan nodig zijn bij bijvoorbeeld een langlopend meningsverschil met de buren of een
dreigend ontslag. Wat zijn dan je
rechten en plichten en hoe pak je
een en ander het beste aan? Mensen hoeven niet met vragen rond
te lopen, maar kunnen ze tijdens
het juridisch spreekuur in de bibliotheek stellen aan een medewerker van Rechtshulp Advocaten.
Een afspraak maken is niet nodig
en het advies is helemaal gratis.
Elke dinsdag zit Rechtshulp Advocaten van 13.45 tot 15.00 uur in Bibliotheek Veendam klaar om informatie en gratis advies te geven
over juridische vragen en problemen.

Jongerenadviesraad zoekt leden
VEENDAM - De Jongerenadviesraad (JAR) van de provincie Groningen zoekt versterking.
De Jongerenadviesraad geeft haar
mening over het provinciaal beleid
voorzover dat jongeren raakt. De
raad is daarmee hét aanspreekpunt voor statenleden en gedeputeerden. Op dit moment buigt de
raad zich met name over de thema’s openbaar vervoer, toerisme,
Regionale Energie Strategie en
fietsbeleid.

Papierinzameling
in Pekela
gaat niet door
NIEUWE PEKELA - Vrijwilligers van de hervormde kerk in
Nieuwe Pekela gaan voorlopig
geen oud papier meer inzamelen. De actie Oud Papier stopt
in verband met corona. ,,Wij laten het weten wanneer er weer
wordt begonnen met het ophalen van oud papier”, meldt de
organisatie.

rect bron- en contactonderzoek
doen. Zonder klachten heeft het
afnemen van een coronatest geen
zin. Een afspraak maken kan online via rijksoverheid.nl/coronatest
of telefonisch via 0800-1202.
Kijk voor meer informatie op
ggd.groningen.nl.

De testlocatie aan de Schippersstraat is een drive through-testlocatie. Na het maken van een afspraak rijdt degene die zich laat
testen op de afgesproken tijd met
de auto door de teststraat. Bij het
afnemen van de test blijft men in
de auto. Het is ook mogelijk om op
de fiets of te voet deze testlocatie
te bezoeken. Meteen op de eerste
dag wisten tientallen mensen uit
Veendam en omgeving, zo’n 45
personen in totaal, de testlocatie te
vinden. Daarmee was dit testcentrum op de eerste dag meteen volgeboekt. Om de verkeersdruk in
de buurt te beperken, is met borden een parcours uitgezet en werden verkeersregelaars ingezet,
De corona-testlocatie is ingericht
volgens de veiligheids-en gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. De
testlocatie is van maandag tot en
met vrijdag open van 10.00 tot
16.00 uur. De coronatesten worden

Koopavondconcerten in vanBeresteyn
VEENDAM - Stichting Kleinkunst gaat in september weer
van start met de Koopavondconcerten in de foyer van
theater vanBeresteyn in Veendam.

alleen op afspraak afgenomen.
Hierdoor wordt de verkeersdruk
tot een minimum beperkt.
Iedereen met klachten die passen
bij het coronavirus kan getest worden. Door veel mensen te testen,
kan de GGD zien of het coronavirus zich verspreidt en kan men di-

VEENDAM - De Albert Heijn-supermarkt in
winkelcentrum Autorama in Veendam is vanaf
vandaag (woensdag) 17.00 uur tot dinsdag 8
september 16.00 uur gesloten. De winkel wordt,
zoals gemeld, volledig verbouwd en vergroot. De
winkel van supermarktmanager Jan Haandrikman (zie foto) krijgt een uitgebreide versafdeling
waarbij het belang van verse producten meer
wordt benadrukt. Er komt bijvoorbeeld een sushibar waar Japaners verse sushi gaan bereiden.

De AH in Veendam wordt de eerste supermarkt
in de regio met het allernieuwste winkelconcept.
Maar voor het zover is, gaat de winkel dus eerst
volledig over de kop. Na de verbouwing, wordt
ook de zelfscanner ingevoerd. Met de Scan & Go
kunnen klanten zelf producten scannen en afrekenen bij een betaalpaal. Dinsdag 8 septeber zijn
klanten weer welkom. De winkel gaat dan om
16.00 uur open en sluit om 22.00 uur. Een groot
openingsfeest zit er vanwege corona niet in.

,,Jongeren ondervinden het langst
de gevolgen van het beleid. Dan is
het niet meer dan logisch dat deze
groep ook gehoord wordt’’, aldus
Rutger Smit van de JAR. ,,Voor dit
werk hoef je echt geen politiek
dier te zijn. Het belangrijkste vin-

den is dat iemand maatschappelijk
geïnteresseerd is. Daarnaast moet
men woonachtig zijn in de provincie Groningen en tussen de 15 en
20 jaar oud zijn. Wie aan deze eisen voldoet, kan solliciteren’’, al-

dus Smit.
Belangstellenden kunnen een mail
sturen naar jongerenadviesraad@
provinciegroningen.nl voor meer
informatie over de sollicitatieprocedure.
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Nederlander eet bewust
Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat de gemiddelde Nederlander bewust
eet. Zestig procent geeft aan
hier duidelijk aandacht aan te
besteden.

Dementie komt op oudere leeftijd vaker voor.

Dementie en erfelijkheid
Dementie en erfelijkheid, hoe
zit dat nu precies? Deze vraag
dient zich aan als meerdere familieleden dementie hebben.
En kan iemand zich van tevoren
laten testen op aanleg voor dementie?
Er zijn veel verschillende genen
waardoor iemand eerder dementie
zou kunnen krijgen. Men kan echter ook goede genen hebben waardoor de kans op dementie juist
kleiner is. Men kan zich hier niet
op laten testen, omdat er teveel factoren een rol spelen. Ook de gezondheid speelt hier een rol. Wanneer iemand gezond leeft en hart
en hersenen uitdaagt, kan dit dementie uitstellen. Het kan dus zijn
dat dementie pas op een latere
leeftijd komt als iemand goed voor
zichzelf zorgt.

Normaal komt dementie voor op latere leeftijd, maar wanneer het in
de familie voor het 65e levensjaar
voor komt, kan er ook iets anders
aan de hand zijn. In dit geval kan
het gaan om een erfelijke vorm van
dementie. Dit kan bijvoorbeeld komen door een fout in het gen. Er
kan een DNA-onderzoek gedaan
worden en wanneer bijvoorbeeld
één van de ouders deze mutatie
heeft, is de kans 50 procent dat het
kind dit ook zal krijgen.

Wie bewust eet, neemt de tijd voor
de maaltijden. Er wordt aan tafel
gegeten en het gaat veelal om een
zelfgekookte maaltijd. Ongeveer
een op de vijf mensen geeft zelfs
aan meer tijd te steken in het eten
van een maaltijd dan vijf jaar geleden.
Het Voedingscentrum is blij met
deze ontwikkeling. Astrid PostmaSmeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum:
,,Veel dingen gaan heel goed. Het
is positief dat mensen de tijd willen
nemen voor hun eten en dat ook
doen. Met aandacht eten, zorgt ervoor dat je beter voelt wanneer je
genoeg hebt gegeten. De kans dat
je meer eet dan je eigenlijk nodig
hebt, is dan kleiner.”
Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de tijd en aandacht
die aan eten wordt besteed. Zo
wordt er bewuster omgegaan met
de avondmaaltijd dan met andere
eetmomenten, zoals ontbijt, lunch
en tussendoor. Ook waren er verschillen tussen leeftijdscategorieën

en alleenstaanden en mensen met
partner of gezin.
Ruim de helft van de Nederlanders
ontbijt aan tafel. Bij het avondeten
is dat veel meer. Maar liefst driekwart van de Nederlanders eet de
avondmaaltijd aan tafel. In totaal
21 procent eet zijn avondmaal op
de bank. Aan tafel eten is ook het
advies van het Voedingscentrum.
Doorgaans hebben mensen die aan
tafel eten meer aandacht voor de
maaltijd.
Voor het eten van de avondmaaltijd wordt het meeste tijd genomen. Gemiddeld neemt men 29 minuten voor het avondeten, 21 minuten voor de lunch, 15 minuten voor
het ontbijt en 9 minuten voor tussendoor. Van de ondervraagden
geeft 23 procent aan meer tijd aan
het avondeten te besteden dan vijf
jaar geleden. In totaal 19 procent
besteedt meer tijd aan het ontbijt
en 17 procent besteedt meer tijd
aan de lunch. Een van de redenen
die hiervoor gegeven wordt is dat
bewuster eten belangrijker is geworden.
De avondmaaltijd wordt gemiddeld
5,5 keer per week zelf bereid. Maar
liefst 98 procent van de ondervraagden eet een keer per week of
vaker een zelfgekookte maaltijd.
De overgrote meerderheid van de
mensen is hier tevreden mee. Kanten-klaarmaaltijden en afhaalmaal-

tijden worden bij elkaar gemiddeld
een keer per week gegeten. Nederlanders die vaak afhalen of iets
kant-en-klaars eten, geven aan dat
zij liever vaker een zelfgekookte
maaltijd zouden eten. Bij de groep
die een tot drie dagen een zelfgekookte maaltijd eet, wil meer dan
de helft vaker zelf koken. Een zelfgekookte maaltijd is vaak gezonder.
Van de ondervraagden nuttigt 45
procent het ontbijt samen met partner of gezin, 65 procent luncht samen met collega’s of de partner of
het gezin. Het avondeten wordt het
vaakst samen gegeten: 80 procent
eet samen. De avondmaaltijd is
vooral een gezelschapsmoment: 52
procent van de Nederlanders geeft
aan te praten met de partner en gezinsleden. Deze maaltijd wordt ook
het vaakst van alle maaltijden samen gegeten (80 procent).
Een kwart van de Nederlanders
kijkt televisie tijdens het avondeten. 4 Procent checkt sociale media of doet iets anders. Een kleine
groep (19 procent) laat zich niet afleiden tijdens het avondmaal. Tijdens het ontbijt, lunch en tussendoor wordt er minder gepraat met
anderen. Vooral tijdens het ontbijt
en een tussendoortje praat men
niet (77 procent en 85 procent).
Wel wordt er meer gelezen en meer
social media bekeken.

Het menselijk lichaam
en temperatuurverschil
Na de hoge temperaturen van
de afgelopen tijd en de zoektocht naar verkoeling, is een interessante vraag hoe het menselijk lichaam reageert op grote
temperatuursverschillen.
Als de temperatuur tot boven de 30
graden stijgt, zoeken veel mensen
verkoeling. In veel kantoren en
openbare gebouwen is er airco.
Ook bij huizen ziet men tegenwoordig steeds vaker een airco-unit buiten staan. Dit is een snelle methode
om het huis te koelen, maar hoe reageert het menselijk lichaam op
deze vaak grote temperatuurverschillen?
Een airco kan in iedere ruimte geplaatst worden. Een airco bestaat
uit een buiten- en een binnenunit.
Binnen zuigt de airco de warme
lucht aan die vervolgens door middel van koelvloeistof wordt gekoeld. De koude lucht die overblijft
wordt vervolgens weer de ruimte
ingeblazen. De warme koelvloeistof
wordt door de buitenunit de buitenlucht in geblazen.
Ook ons eigen lichaam beschikt
over een airco die is afgestemd op
37 graden. Het menselijk lichaam
heeft een enorm aanpassingsvermogen en reageert vrijwel direct
op de warmte. Wanneer het lichaam wil koelen stuurt het meer

In z’n algemeenheid kan niet voorspeld worden of iemand dementie
krijgt of niet. Naast gezond te leven
heeft iemand hier zelf geen invloed
op. Wat vast staat is dat de kans op
dementie hoger is op oudere leeftijd. Bij mensen tussen de 65 en 70
jaar heeft slechts 1 procent dementie terwijl dit bij 90 plussers ongeveer 40 procent is.
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bloed naar de huid waardoor iemand bijvoorbeeld een rood hoofd
krijgt. Mocht het extra bloed niet
voldoende zijn om af te koelen, dan
gaat men transpireren. Het vocht
dat uitgezweet wordt, kan alleen
worden aangevuld door voldoende
water binnen te krijgen. Hydrateren is dan ook ontzettend belangrijk tijdens warme dagen.
Het lichaam beschikt dus over een
eigen airco. Het kan soms lang duren voordat iemand is afgekoeld.
Zweten is ook niet altijd even prettig. Even in de airco kan soms heerlijk aanvoelen en het gevoel geven
dat men weer op temperatuur
komt. Een nadeel is dat veel airco’s
veel te koud staan afgesteld. Een
verschil van 5 tot 7 graden is ideaal.
Wanneer iemand bezweet een airco gekoelde ruimte induikt en deze
10 graden koeler is dan ontstaan
meestal verkoudheidsklachten en
kan men ziek worden. Een airco
maakt de lucht in de ruimte droog
en te droge lucht is niet gezond.
Een droge lucht in een ruimte zorgt
voor irritatie aan de slijmvliezen in
de neus en keel en kan leiden tot
hoofdpijn.
Een goed onderhouden airco die
goed op de temperatuur staat afgesteld, kan een handje helpen om af
te koelen. Zoals met alles, geniet
met mate en laat ook het eigen lichaam werken om af te koelen.

De gemiddelde Nederlander eet bewust.

Vitamine B12 is belangrijk
Het menselijk lichaam heeft
heel veel verschillende vitamines en mineralen nodig. Daaronder ook de belangrijke vitamine B12.
Vitamine B12 zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen in het
lichaam. De rode bloedcellen zijn
nodig om zuurstof te verplaatsen.
Het zorgt ook voor een goede werking van het zenuwstelsel. Het
menselijk lichaam maakt zelf geen
vitamine B12 aan, deze zit in onze
voedingstoffen. Dit is terug te vinden in melkproducten, vlees, vis en
eieren. Vitamine B12 wordt ook
wel cobalamine genoemd en is net
als de ander B vitamines waterop-

I Vitamine

losbaar.
In bijna alle dierlijke producten is
vitamine B12 te vinden. Mensen
maken ook vitamine B12 aan in de
dikke darm, echter het lichaam
neemt dit niet op. Bij dieren wordt
het ook aangemaakt in de darmen
en zij nemen dit wel op. Daardoor
is het terug te vinden in eieren en
melk. Er zijn ook enkele plantaardige producten waar het in zit, zoals zeewier en algen. Het lichaam
kan dit echter minder snel opnemen.
Een te kort aan vitamine B12 is pas
na een langere tijd te merken. Het
lichaam is namelijk in staat om de
vitamine B12 op te slaan zodat het
op dagen met weinig vitamine B12
aangevuld kan worden. Het kan

B12 zit onder andere in eieren.

dus zijn dat iemand pas na een
paar maanden of zelfs na een jaar
te weinig vitamine B12 heeft. Door
een tekort aan deze vitamine kan
men een vorm van bloedarmoede
krijgen. Men krijgt dan last van
moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Een tekort kan
ook neurologische gevolgen hebben zoals tintelingen in de vingers,
geheugenverlies, coördinatiestoornissen en spierzwakte in de benen.
Een tekort zal vaak ontstaan bij veganisten. Ze mijden alle dierlijke
producten waar de vitamine in zit.
Het kan ook gebeuren bij vegetariërs die daarnaast ook niet veel eieren of melkproducten gebruiken.
Een optie is dan om te kiezen voor
supplementen met deze belangrijke vitamine.

I

Zwemmen is gezond
Sport en bewegen zijn goed
voor het lichaam. Zwemmen
dus ook, maar zwemmen heeft
nog een aantal extra voordelen.
Zwemmen is een van de weinige
sporten waarbij het hele lichaam
getraind wordt. Bij hardlopen of
bijvoorbeeld roeien is er maar een
groep spieren die men traint. Bij
zwemmen worden alle spieren aangesproken. Het zal ook nog eens de
conditie snel verbeteren. Door het
onderwater zwemen krijgt men een
grotere longinhoud en dat heeft
een effect op de fitheid.
In het water weegt iemand 90 procent minder. Wie normaal snel last
krijgt van gewrichten of net een
blessure heeft gehad, kan dus heel
goed beginnen met zwemmen. Het
lichaam wordt niet zo erg belast en
toch kan men lekker sporten. Als
men wat ouder is, is zwemmen de
ideale sport om te gaan doen. Denk
daarbij ook aan de juiste zwemkleding.
Spieren worden sterker door oefeningen in het water dan op het
land. Het water geeft meer tegendruk dan de lucht, dus zo kan een
simpele oefening op het droge een
stuk zwaarder zijn. Spieren moeten
dus extra hardt werken en dit zorgt
voor betere en sterkere spieren.
Met het zwemmen wordt vaak bedoeld het baantjes trekken. Met gebruik van verschillende slagen
wordt een bepaalde afstand afgelegd. Er zijn echter verschillende

sporten of activiteiten in het water
waardoor er afwisseling ontstaat.
Bijvoorbeeld aquasport, lekker bewegen in het water met leuke muziek. De instructeur staat aan de
kant en doet de oefeningen voor.

I

Airco, ook het menselijk lichaam heeft zo’n systeem.

Soms gaat het het gewoon om lekker bewegen en soms worden de
spieren extra gestimuleerd. Een andere mogelijkheid is synchroonzwemmen. Deze sierlijke watersport is voor iedereen geschikt. Het
belangrijkste is om het tegelijkertijd met de rest te doen en om als
groep in balans te blijven. Voer de

Zwemmen is gezond, ook op oudere leeftijd.

verschillende oefeningen uit en
men krijgt prachtige figuren.
Het zwemmen van baantjes kan
ook een therapeutisch werking
hebben. Het is dan helemaal ontspannen en tot u zelf komen. Door
het water voelt men zich heel licht
en kan men optimaal ontspannen
en tegelijkertijd sporten.
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Lichte afname aantal
WW-ers in Groningen

Pekela sluit woning na
ontdekken hennepkwekerij
NIEUWE PEKELA - De gemeente Pekela heeft vorige
week besloten een woning aan
de Albert Reijndersstraat in
Nieuwe Pekela voor de duur
van drie maanden te sluiten. In
het pand is door de politie een
hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.
De hennepkwekerij was ingericht
voor 227 hennepplanten. Ook werd
er illegaal stroom afgetapt. Burgemeester Jaap Kuin: ,,Als we het
vermoeden hebben van een hennepkwekerij, dan grijpen we samen met de politie in.”
Aanvullend op de politieactie,
heeft de burgemeester het Damoclesbeleid toegepast. Dit betekent
een sluiting van de woning op last

van de burgemeester, voor de duur
van drie maanden. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast de
strafrechtelijke maatregel van de
politie en het openbaar ministerie
worden opgelegd om de overlast en
gevaarlijke situaties onmiddellijk
op te heffen.
Hennepkwekerijen zorgen voor
brandgevaarlijke situaties en ondermijnen de rust en orde in de
buurt. De gemeente Pekela heeft
dan ook groot belang bij het direct
ingrijpen na het bekend worden
van een hennepkwekerij op een
adres. Burgemeester Jaap Kuin:
,,Heb je een vermoeden dat er een
hennepkwekerij op een bepaald
adres is, doe dan een melding.”
Melding maken kan via 0900-8844
of via Meld Misdaad Anoniem,
0800-7000.

Verse groenten bij het
MAC in Muntendam
MUNTENDAM - De moestuin
van het Maatschappelijk Activiteitencentrum (MAC) in Muntendam heeft deze zomer veel
gezonde groenten opgeleverd
en daarom staat er drie middagen in de week een marktkraam bij het MAC bij De Menterne, waar de groenten voordelig verkocht zullen worden.
,,Er zijn heel veel verschillende
soorten groenten. Zo heb ik bijvoorbeeld Afghaanse radijs en prei

gekweekt, maar ook Hollandse.
Naast rode bieten, sperziebonen,
worteltjes, aardappelen en uien
hebben we kakri, een soort komkommer, pepers en kadu, een pompoen”, aldus Jalal Nouri uit Muntendam. ,,De Afghaanse prei is lekkerder dan de Hollandse en veel
lichter verteerbaar. De radijsjes
zijn pittiger dan Hollandse.’’
lle groenten kosten slechts 20 eurocent per maaltje voor 1 persoon.
Men is geopend op maandag en
woensdag van 13.30 tot 15.00 uur
en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

VEENDAM - Het aantal WWuitkeringen in Groningen is vorige maand licht afgenomen.
Seizoenswerkgelegenheid
speelt een grote rol in de WWontwikkeling in de afgelopen
maand.

Feestje voor Bijka Scholtens
VEENDAM - Bij jongerencentrum Break is vorige week het 20-jarig bestaan van Summerfun Veendam gevierd. Het was tevens een verrassingsfeestje voor Bijka Scholtens, die zo lang als het project bestaat coördinator is van Summerfun. Het project heeft ook deze zomer weer vele kinderen uit Veendam
en omgeving weten te vermaken, al ging dat door de coronacrisis wel anders dan anders. De zomervakantie werd opgedeeld in weken met thema’s. Op maandagochtend konden kinderen een speciaal themapakket ophalen en konden ze thuis aan de slag met allerlei opdrachten en verrassingen. Coördinator Bijka Scholtens keek onlangs al met een goed gevoel op de zomeractie van Summerfun terug. Dat
ze al twintig jaar lang voor zomers vertier heeft gezorgd, daar werd vorige week ruimschoots aandacht
aan besteed. De jubilaris werd in de bloemetjes gezet en middels een speciaal lied bedankt voor haar inzet. Bijzonder was dat ze ook een door kinderen gemaakt kunstwerk kreeg: een beschilderde wand voor
het kantoor van Scholtens. Foto: Bert Woltjes.

Meepraten over ambities
’Hart voor Midden-Groningen’
I

Jalal Nouri met zijn exotische groente.

Provincie steunt opleidingen
toerisme en horeca
GRONINGEN - Aantrekkelijke
opleidingen voor toerisme en
horeca, meer studenten die kiezen voor deze sector en structurele kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Dat is voor
de komende jaren het doel. De
provincie Groningen draagt
300.000 euro bij aan het herstel
en verbeteren van de vrijetijdseconomie.
Het Noorderpoort gaat de komende jaren - samen met tientallen toeristische ondernemers en vier andere onderwijsinstellingen - extra
investeren in een onderwijs- en
kenniscentrum voor de gastvrijheidssector. Dat doen ze onder de
noemer Gateway to Hospitality.
Doel is om de verschillende opleidingen in de gastvrijheidssector te
vernieuwen, zodat zij beter aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven. De laatste jaren lopen de studentenaantallen voor het vakon-

derwijs in de gastvrijheidssector terug. Die trend willen de projectpartners met het project graag
doorbreken.
Het stimuleren van de vrijetijdseconomie is een van de speerpunten van de provincie. Zeker nu deze
sector zo hard geraakt wordt door
de coronacrisis. De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor
de regionale economie, onder andere voor de werkgelegenheid in de
provincie. Samen met de ondernemers zet de provincie de komende
jaren in op een groei van het aantal
bezoekers naar Groningen. Dan
zijn veel goed opgeleide vakmensen in de gastvrijheidssector nodig.
De uitvoering van het meerjarenproject Gateway to Hospitality
wordt gefinancierd door het Regionale Investeringsfonds voor het
middelbaar beroepsonderwijs. Als
die aanvraag begin oktober wordt
gehonoreerd, draagt de provincie
Groningen 300.000 euro bij. Het
project start in het najaar en loopt
vier jaar.

MUNTENDAM - Inwoners van
Midden-Groningen kunnen (online) meepraten en vragen stellen over de toekomst van deze
gemeente. Woensdag 2 september vindt van 19.00 tot 20.30
uur de online informatiebijeenkomst Hart voor Midden-Groningen plaats.
Het gaat om de presentatie van de
concept-toekomstplannen die de
gemeente samen met betrokken inwoners en partners heeft bedacht
in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG).
In verband met de coronarichtlijnen is het een online informatiebijeenkomst, die live te volgen is via
internet. Er is een gevarieerd en interactief programma samengesteld,
ingeleid
door
burgemeester
Hoogendoorn, met korte filmpjes

per thema, presentaties van plannen en de gelegenheid om reacties
te geven, vragen te stellen en suggesties te doen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen
naar
hartvoor@midden-groningen.nl met daarin voor- en achternaam en de vermelding ‘2 september’. Men ontvangt dan een bevestigingsmail met meer informatie en
de link naar de livestream. ,,Wij hopen op zoveel mogelijk deelnemers’’, aldus het gemeentebestuur
Het NPG heeft budget beschikbaar
gesteld voor de gemeente MiddenGroningen. Dat geld is bedoeld
voor een periode van 10 jaar. De
gemeente wil dat investeren in
nieuw toekomstperspectief en brede welvaart voor haar inwoners.
Een voorwaarde daarbij is wel dat
er breed gedragen plannen worden
ingediend. Om richting te geven
aan die plannen, heeft de gemeen-

Hoe kunnen we ons aanpassen aan
het veranderende klimaat? En verdere opwarming tegengaan? Wat
kun je zelf en wat moet de overheid
doen? En wie moet dat allemaal betalen? Daar gaat het om tijdens het
Grote Straatberaad van Groningen.
Hitte, droogte, verzilting, CO2-uitstoot, enorme hoosbuien, de stijgende zeespiegel, het regent berichten over klimaatverandering.
De aarde warmt op en daar maakt
driekwart van de Nederlanders
zich zorgen over. Daarom gaat Warming Up - een cultureel programma over het klimaat - dit najaar het
land in om samen met gewone Nederlanders uit alle windstreken aan
de slag te gaan met grote en kleine
vragen die ons allemaal aangaan.
Straten in de provincie Groningen
krijgen de kans om mee te doen
met het Grote Straatberaad van
Groningen. Het wordt een middag
met spel, discussie en ook een beetje feest. Met video’s, hulplijnen
van bekende mensen en muziek.
Een middag om met buurtgenoten

in gesprek te gaan, te spelen, te discussiëren en samen een toekomstdroom vorm te geven. Het format
voor het straatberaad is bedacht
door theatermaker Karlijn Benthem en is helemaal corona-proof.
Initiatiefnemer Matthea de Jong:
,,Je kunt het straatberaad zien als
een kans om je stem te laten horen
en in gesprek te gaan met je buren,
een soort tussentijdse verkiezing
maar dan niet door de overheid georganiseerd. We lezen dagelijks in
de krant berichten over hoe het klimaat aan het veranderen is. Maar
hoe gaan we daarmee om? En wat
betekent dat? Hoe willen we verder? Wij zijn de eerste generatie
die de effecten van klimaatverandering merkt. En de laatste generatie die er ook wat aan kan doen. De
vragen waar we voor staan, zijn
niet alleen voor de politiek of het
bedrijfsleven. Het zijn vragen voor
iedereen.” Dat mensen in Groningen wel zijn te porren om van zich
te laten horen, is te merken: ,,Voordat de wervingscampagne echt begon, hebben al verschillende straten interesse getoond. Dat geeft
goede moed”, aldus De Jong. Groningers kunnen hun straat aanmelden via de website www.wearewarmingup.nl

Spierfonds gaat collecteren
VEENDAM - Het Prinses
Beatrix Spierfonds houdt van
6 tot en met 12 september zijn
jaarlijkse collecteweek. In het
hele land gaan vrijwilligers
langs de deuren. In Nederland
hebben 200.000 mensen een
spierziekte.
Mensen met een spierziekte leven
momenteel in angst om besmet te
raken met corona. Dit virus is
voor hen levensgevaarlijk. Dit bewijst hoe hard wetenschappelijk
onderzoek naar spierziekten nodig is.
De collecteweek is één van de belangrijkste
inkomstenbronnen
voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar
leunt het Spierfonds nog meer op
de collecte, omdat veel evenementen en sponsoracties niet
door zijn gegaan vanwege de coronamaatregelen. Het Spierfonds
krijgt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van donaties en

de inzet van vrijwilligers.
Uiteraard respecteren alle vrijwilligers de RIVM-richtlijn om 1,5
meter afstand te houden. Dit kan
gemakkelijk door de vele innovatieve mogelijkheden om contactloos en veilig te collecteren. Bijvoorbeeld via een iDEAL QR-code die te vinden is op de collectebus en donatieflyers voor in de
brievenbus. Ook is er dit jaar extra aandacht voor digitaal collecteren op social media en via
WhatsApp.
Er zijn wel 600 verschillende
spierziekten. Ze zijn vaak erfelijk, soms dodelijk, en allemaal
werken ze verlammend op de
spieren. Een ziekte die de spieren
aantast, tast het hele lichaam en
daarmee ook het hele leven van
een persoon aan.
Meer informatie is te vinden op
www.spierfonds.nl. Wie het Prinses Beatrix Spierfonds wil steunen, kan doneren via ABN Amro
NL02 ABNA 0548.29.23.45.

teraad in december al het strategisch kader Hart voor Midden-Groningen vastgesteld. Kijk voor meer
informatie op www.midden-groningen.nl/npg.
Begin dit jaar is het Hart voor Midden-Groningen Programmateam samengesteld. Het team bestaat uit
experts van binnen en buiten de gemeente en werkt samen met belanghebbenden aan toekomstplannen en concrete projecten. Nadat
de eerste verkennende bijeenkomsten waren georganiseerd, brak de
coronacrisis uit. Het Programmateam werkte daarna in maart, april
en mei grotendeels op afstand en
achter de schermen. Sinds 1 juni
mochten er weer bijeenkomsten
worden georganiseerd. Samen met
belanghebbenden, inwoners en organisaties, is gezocht naar de beste
ideeën om de ambities uit ‘Hart
voor Midden-Groningen’ te kunnen
realiseren.

Duizenden
makers staat het
water aan de
lippen. Daarom is
het Cultuurfonds
een grote actie
gestart om
cultuurmakers
te ondersteunen.
Met uw hulp
kunnen zij kunst,
theater, mode,
muziek en poëzie
blijven maken.
Kom met ons in
actie en doneer!

Scan de QR-code voor een eenmalige gift of kijk op
houdcultuurlevend.nl voor meer informatie.
Ook Jeangu Macrooy ondersteunt deze actie

Het Grote Straatberaad
in provincie Groningen
VEENDAM - Bewoners van de
stad en provincie Groningen
kunnen zondagmiddag meedoen aan het Grote Straatberaad
van Groningen.

Vergeleken met een jaar geleden
telt de provincie veel meer WW-uitkeringen. Sinds de uitbraak van
het coronavirus is de arbeidsmarkt
drastisch veranderd. Er zijn nog
steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, zoals in techniek, zorg en ict. In horeca, verkoop, beveiliging, transport en logistiek zijn de personeelstekorten
grotendeels voorbij.
Eind juli telde Groningen 10.148
WW-uitkeringen. Dat is 3,3 procent
van de Groninger beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen
in Groningen nam in juli licht af,
met 130 uitkeringen (-1,3 procent)
ten opzichte van vorige maand.
In juli speelt het seizoen een grote
rol in de ontwikkeling van de WW.

In sectoren als landbouw, groenvoorziening, horeca en bouw is het
hoogseizoen. Veel uitzendkrachten,
kelners en barpersoneel, schilders
en personeel van hoveniersbedrijven vinden tijdelijk werk in een
van deze sectoren. In het onderwijs
verloren juist veel leraren hun
baan omdat tijdelijke contracten
aan het eind van het schooljaar zijn
beëindigd.
De daling van de WW in de afgelopen maand doet zich vooral voor
onder jongeren. Zij hebben vaker
een kortdurende uitkering en werken vaker op tijdelijke basis in seizoenswerk.
Vergeleken met een jaar geleden
telt Groningen veel meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging
van de WW in de eerste maanden
na de corona-uitbraak. In de maanden maart tot en met mei verloren
vooral veel jongeren met een uitzendcontract, oproepcontract of tijdelijk contract hun baan. Eind juli
telde Groningen 2.275 meer WWuitkeringen (+28,9 procent) dan
een jaar eerder.

Collecteweek KWF gaat
ondanks corona door
VEENDAM - De KWF-collecteweek in Veendam zal plaatsvinden van 30 augustus tot en met
5 september. In verband met corona zal de week er iets anders
gaan uitzien.

Tweeduizend kaarten voor
zieke Johannes Dost
MUNTENDAM - Johannes Dost is vrijdag 66 jaar geworden en dat heeft hij geweten. De ernstig zieke
bewoner van het Thomashuis in Muntendam, een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking, en zijn vrouw werden na een oproep op de regionale televisie verrast met maar liefst 2000
kaarten en tekeningen. Johannes en zijn vrouw waren daar ontzettend blij mee. Maar zijn begeleiders
hadden nog meer in het vat zitten. Vrijdag werd alles uit de kast getrokken om van de verjaardag van
Johannes een groot feest te maken. Zo kwamen onder anderen de bekende accordeonist Bertus Kor en
zanger Peter Geurts langs om de feestvreugde te vergroten. Iedereen bij het Thomashuis kijkt terug op
een geslaagde dag: ,,We hebben een overweldigende dag meegemaakt! Een die we nooit meer vergeten!
Johannes heeft zo erg genoten, het is hem zo gegund.” Foto: Bert Woltjes.

Het collecteteam heeft de collectanten een eigen keus gegeven. In
principe gaan de collectanten gewoon langs de deur en zullen ze de
anderhalve meter-regel respecteren. Door voldoende afstand te
houden, kan de collecteweek doorgaan.
Dat is goed nieuws, want nog
steeds krijgt één op de drie mensen
in Nederland kanker. Bovendien
zijn tientallen miljoenen euro’s
minder beschikbaar voor kanker-

onderzoek, doordat evenementen
als Alpe d’HuZes en de Elfstedenzwemtocht zijn afgelast.
Als collectanten liever niet fysiek
langs de deuren gaan, is er de mogelijkheid om de door de KWF beschikbaar gestelde donatiekaart
rond te brengen. Deze donatiekaart
vinden mensen tijdens de collecteweek in hun brievenbus. Behalve
een donatie met contant geld kan
men ook contactloos via een QR-code doneren. De gever kan deze code scannen met zijn mobiele telefoon en zo een gift overmaken.
Het collecteteam in Veendam kan
de hulp van enthousiaste mensen
goed gebruiken. Mensen die graag
willen collecteren voor KWF, kunnen zich melden kwfveendam@hotmail.com.
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Politie treft gewonde man
aan in drugslab Wildervank
WILDERVANK - De politie
heeft vorige week, samen met
het arrestatieteam, een gewonde man aangetroffen tijdens
een inval in een bedrijfspand
aan de Meihuizenweg in Wildervank. Daar was een drugslab
ondergebracht.

I

De bal gaat weer rollen.

Bal gaat weer rollen:
bekertoernooi van start
VEENDAM - De bal gaat weer
rollen. Komend weekend worden de eerste wedstrijden in de
groepsfase van het bekertoernooi gespeeld. Het zijn de eerste officiële voetbalwedstrijden
in deze regio sinds half maart,
toen de competities als gevolg
van de coronacrisis werden stilgelegd.

Groep 1 03
Noordster is op papier de grote favoriet voor de winst in deze groep.
De Pekelder eersteklasser treft namelijk alleen maar ploegen die een
klasse lager acteren. Dat zijn SV
Bedum, FC Lewenborg en Marum.
Vorig seizoen nam Noordster het in
de groepsfase van het bekertoernooi ook al tegen Marum op. De
ploeg uit het Westerkwartier won
toen verrassend en mede door die
nederlaag wist Noordster zich niet
te plaatsen voor de eerste knockoutronde. Overigens is het niet nodig om de groep te winnen om verder te mogen in het bekertoernooi.
In de poules die gevuld zijn met
eerste- en tweedeklassers gaan namelijk ook de nummers twee door.
Noordster begint het bekeravontuur zondag met een uitwedstrijd
tegen FC Lewenborg. Zaterdag 5
september ontvangen de Pekelders
Marum en op 12 september neemt
men het in het dorp van Arjen Robben op tegen SV Bedum.

Groep 1 06
Het seizoen van Veendam 1894 begint zaterdag op sportpark Coendersborg in Groningen. Daar nemen de Veenkolonialen het op tegen eersteklasser Oranje Nassau
Groningen. Vorig jaar waren de
Stadjers nog met 4-1 te sterk voor
de Veendammers in de groepsfase
van het bekertoernooi. Zondag 6
september staat de thuiswedstrijd
tegen eersteklasser SC Stadspark
op de rol. Zaterdag 12 september
wacht de ontmoeting met de andere tweedeklasser in deze groep:
LTC. Deze wedstrijd wordt in Assen gespeeld.

Groep 2 34
De in het standaardvoetbal teruggekeerde zaterdagvoetballers van
ZNC beginnen het bekeravontuur
met een streekderby. Vierdeklasser Wildervank komt zaterdag op
bezoek. Een week later staat voor
ZNC de uitwedstrijd tegen vierdeklasser HS ’88 op de rol en men
sluit de groepsfase van het bekertoernooi op 12 september af met
een duel bij gemeentegenoot Siddeburen. Beide ploegen zullen elkaar ook in de competitie ontmoeten. Wildervank is samen met HS
’88 de favoriet voor de groepswinst.
Op 12 september staan beide clubs
tegenover elkaar in Wildervank.
Tussen dit duel en de derby tegen
ZNC in staat voor Wildervank nog
een thuiswedstrijd tegen Siddeburen op het programma.

Groep 2 35
Ook in deze groep komen twee
clubs uit het verspreidingsgebied
van deze krant elkaar tegen: de zaterdagvoetballers van Veendam
1894 en Muntendam. Komende zaterdg staan beide ploegen al tegenover elkaar, aan de Langeleegte in
Veendam. De Veendammers spelen twee week later opnieuw thuis,
dan tegen Be Quick 1887. Tussendoor wacht een uitduel tegen Amicitia VMC. Muntendam ontvangt
op 5 september Be Quick en reist
een week later af naar Groningen

om het daar op te nemen tegen
Amicitia. Grote favoriet voor de
groepswinst is Be Quick 1887, dat
uitkomt in de derde klasse van het
zaterdagvoetbal. De andere clubs
in deze klasse spelen namelijk één
en zelfs twee klassen lager.

Groep 2 36
Het Pekelder Damacota slaagde er
twee seizoenen geleden in de
groepsfase van het bekertoernooi
te overleden. De vijfdeklasser werd
vervolgens in de eerste knock-outronde uitgeschakeld door eersteklasser PKC ’83 uit Groningen. Een
herhaling van zetten lijkt onmogelijk. Damacota is namelijk onder
meer gekoppeld aan derdeklasser
Stadspark en vierdeklasser WVV.
Op 5 september ontvangt Damacota de ploeg uit Winschoten, terwijl
men het een week later in Groningen opneemt tegen Stadspark .Damacota begint de bekercampagne
zaterdag met een uitwedstrijd tegen competitiegenoot BATO.

Groep 3 13
Voor Bareveld wordt het niet eenvoudig om de groepsfase van het
bekertoernooi te overleden. De
vierdeklasser is namelijk gekoppeld aan twee ploegen die een niveau hoger spelen: SPW en Musselkanaal. De poule wordt compleet
gemaakt door Gasselternijveen,
een ploeg die Bareveld ook in de
competitie treft. Bareveld start zondag met een thuisduel tegen Musselkanaal, een week later gevolgd
door een wedstrijd in en tegen Gasselternijveen. Zondag 13 september neemt Bareveld het in Stadskanaal op tegen SPW. Vorig seizoen
kwamen beide ploegen elkaar nog
tegen in de competitie. In Stadskanaal ging Bareveld toen met 5-2 ten
onder.

Groep 3 14
Meeden heeft het niet getroffen.
De vijfdeklasser is gekoppeld aan
twee derdeklassers -Sellingen en
Westerwolde- en daar doet de
KNVB doorgaans niemand een plezier mee. Over het algemeen is een
vijfdeklasser volstrekt kansloos,
terwijl ook een derdeklasser zo
kort voor de start van de competitie liever tegenstand van gelijk niveau treft. Meeden start de bekercampagne thuis tegen Sellingen.
Daarna staat een leuker duel op de
rol; een uitwedstrijd tegen het
eveneens in de vijfde klasse spelende Veelerveen. Meeden sluit de
groepsfase van het bekertoernooi
op 13 september af met een thuiswedstrijd tegen Westerwolde.

Groep 3 17
Het Pekelder PJC speelt zijn eerste
officiële duel sinds half maart op
het eigen Burgemeester Boekhoven
Sportpark. Tegenstander is dan
VVK uit Groningen. Beide ploegen
komen elkaar komend seizoen niet
alleen in de beker, maar ook in de
vierde klasse C tegen. Na de wedstrijd tegen de Stadjers nemen de
Pekelders het achtereenvolgens op
tegen de vijfdeklassers THOS en
Froombosch. In beide gevallen
speelt PJC uit.

Groep 3 18
Vijfdeklasser DWZ treft zondag in
zijn eerste officiële wedstrijd Woltersum als tegenstander. Vorig seizoen won DWZ in eigen huis met
maar liefst 7-0 van Woltersum. Ook
ditmaal speelt DWZ thuis. Een
week later staat de uitwedstrijd tegen competitiegenoot Alteveer op
het programma. Mocht DWZ beide
duels weten te winnen, dan zou
men op de slotdag (13 september)
tegen Wedde kunnen strijden om
de groepswinst. Als vierdeklasser is
Wedde op papier de sterkste ploeg
in deze groep.

Groep 3 20
Derdeklasser Muntendam is in een
poule terecht gekomen met competitiegenoot Actief en de vierdeklassers BNC en MOVV. Muntendam
en Actief zijn op papier de sterkste
ploegen in deze poule. Zij staan op
de laatste speeldag tegenover elkaar, in Muntendam. De Muntendammers trappen het seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen MOVV en een week later staat
het uitduel tegen BNC op het programma. Muntendam won vorig
seizoen alle drie de bekerduels en
vloog er vervolgens in de eerste
knock-outronde af. Mamio uit de
stad Groningen was met 4-3 te
sterk.

Kindermiddag
in bieb met
rad van fortuin
VEENDAM - In de bibliotheek van
Veendam wordt woensdag 2 september weer een kindermiddag gehouden. Dan staat er een rad van
fortuin, waarmee de leukste uitdagingen te doen zijn. Kinderen
draaien aan het rad en doen de bijbehorende opdracht, zoals een zo
hoog mogelijke Kapla-toren bouwen of nieuwe spellen voor de bibliotheek bedenken. In totaal zijn
er 24 uitdagende opdrachten. Deze
gratis kindermiddag kent een vrije
inloop van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De locatie in Wildervank kwam in
beeld na een melding over een gestolen auto. Toen agenten ter plaatse gingen, kregen zij het vermoeden dat er een lab in het pand zat.
Bij het binnentreden van een (vermoedelijk) drugslab wordt altijd
een arrestatieteam ingezet. Nadat
het arrestatieteam het pand was
binnengetreden, troffen zij niet alleen een drugslab aan, maar ook
een gewonde man. Hij had ernstige
brandwonden opgelopen door chemicaliën De brandweer kwam ter
plaatse om te onderzoeken met wat
voor onbekende stof de man in aanraking is geweest. Het slachtoffer
werd ter plaatse behandeld door
ambulancepersoneel. Vervolgens is
hij naar het ziekenhuis gebracht.
In het pand werd ook een 45-jarige
man uit Sint Hubert aangetroffen.
Hij is meteen aangehouden.Het
pand is vervolgens vergrendeld zodat een speciaal team van de politie het drugslab kon ontmantelen.
Er wordt onderzocht om wat voor
chemische stoffen het gaat en of er
drugs is geproduceerd. Ook wordt
er onderzocht of er een mogelijke

link is met vaten met chemisch afval die zijn gevonden in Annen en
Zuidlaarderveen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door de politie van Overijssel. De
45-jarige man uit Sint Hubert komt
namelijk al voor in een onderzoek
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Natuurclubs: bedrijven houden
lichten onnodig aan in de nacht
VEENDAM - De Natuur- en Milieufederaties hebben in het kader van de Nacht van de Nachtcampagne afgelopen weken ’s
nachts 1.327 bedrijven gefotografeerd. De foto’s werden ad
random gemaakt in verschillende gemeenten van alle provincies. Maar liefst 72 procent van
de bedrijven had onnodige verlichting branden.
Bij 48 procent van de bedrijven
brandde de binnenverlichting, bij
38 procent de buitenverlichting en
14 procent van de bedrijven had zowel binnen als buiten de verlichting branden. Bedrijven verspillen
met onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks zo’n 536 miljoen kWu
(stroomverbruik van 150.000 huishoudens). De Natuur en Milieufederaties adviseren een simpele oplossing: door sensors aan te brengen wordt verlichting automatisch
gedoofd en springt het aan bij onraad.
Het aantal bedrijven dat de lichten
aanhad, was met 89 procent het
hoogst in Noord-Holland en het
laagst in Brabant met 51 procent.
In Noord-Nederland springt Groningen er uit. En niet op een positieve manier. Want waar in Drenthe en Friesland respectievelijk 58
en 59 procent van de bedrijven de
lichten ’s nachts aanhad, scoort
Groningen veel hoger. Het percentage in deze provincie ligt op 75
procent en dat is zelfs hoger dan
het landelijke gemiddelde.
De meest genoemde reden waarom
bedrijven de lichten de hele nacht
laten branden, is vanwege ‘veiligheid, tegen inbraak’. In de praktijk
blijkt dat inbrekers juist licht nodig hebben bij het inbreken en dat
licht op sensors (die aangaan bij
beweging) een afschrikkende werking hebben. Een onverlicht gebouw, waar bij onraad het licht
plotseling aanspringt door een bewegingsdetector, trekt meer de
aandacht dan een gebouw waar
continue de verlichting aan staat.
De komende weken sturen de Natuur en Milieufederaties de bedrijven die zijn gefotografeerd de foto

van hun verlichte panden. Ook ontvangen bedrijven aanbevelingen
om het pand duurzamer en veilig te
verlichten. Annie van der Plas, directeur van de Natuur en Milieufederaties: ,,Samen met Jacco Vonhof van MKB Nederland dagen we
de Nederlandse bedrijven uit om
tijdens de Nacht van de Nacht van
24 oktober alle lichten te doven en
dat hierna in de nacht te continueren. Het bespaart geld, energie en
zorgt voor een mooiere sterrenhemel in Nederland. Het is daarnaast
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Zondag 30-08: 14:00 uur Muntendam-MOVV; 12:00 uur Forward 3Muntendam

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Huiswerkinstituut opent in Veendam
VEENDAM - Studie, Ontwikkeling & Begeleiding De Zandloper zal op 1 september van start
gaan in Veendam. Men biedt zowel huiswerk- als leerlingbegeleiding aan. Volgende maand organiseert men ook een open
dag.

Clubnieuws

vv Muntendam
Zaterdag 29-08: 14:00 uur Munten-

ook beter voor (nacht)dieren en de
gezondheid van mensen.”
Uit onderzoek blijkt tevens dat 8
van de 10 Nederlanders wil dat bedrijven de reclameverlichting en
aanlichting van de bedrijfspanden
dooft. Door sensoren aan te brengen kunnen bedrijven tevens zorgen voor een goed afschrikwekkend effect op inbrekers. ,,Het idee
is om dit onderzoek te herhalen om
te kijken wat het effect is van de
oproep en de adviezen aan de bedrijven”, zegt Van der Plas.

Sandy Riem en Marjolein Hes van SOB De Zandloper.

In deze groep komen derdeklasser
ZNC en vierdeklasser Pekelder
Boys elkaar tegen. De onderlinge
wedstrijd vindt plaats op zondag 13
september op Sportpark Rutger Oldeboom in Boven Pekela. Het is de
laatste groepswedstrijd. Pekelder
Boys begint het bekeravontuur zondag met een thuiswedstrijd tegen
derdeklasser Siddeburen, terwijl
ZNC vierdeklasser Heiligerlee ontvangt. De tweede speeldag in dsse
poule is voor ZNC en Pekelder
Boys interessant, want beide clubs
nemen het dan op tegen competitiegenoten. Voor Pekelder Boys
staat de uitwedstrijd tegen Heiligerlee op de rol, terwijl ZNC het in
Siddeburen opneemt tegen de
plaatselijke vv. Dat duel is, normaal gesproken, beslissend voor de
groepswinst en dus bepalend voor
wie doorgaat in het bekertoernooi.

dam JO19-1-SJO Oldambt JO19-1;
11:45 Wildervank JO15-2-Muntendam JO15-1; 12:00 uur Muntendam
MO17-1-Siddeburen MO17-1; 14:30
uur Veendam 1894 zat 1-Muntendam zat1

drugs. Er zijn destijds drie verdachten aangehouden. In afwachting
van het onderzoek zijn deze drie
verdachten heengezonden. De 45jarige man kwam tijdens het onderzoek als medeverdachte in
beeld.

Dennie Gaasendam/DG-Fotografie

Groep 3 16

vv Meeden
Donderdag 27-08: 19:30 uur Meeden 1-Bareveld 1
Zaterdag 29-08: 10:30 uur Wildervank JO14-2-Meeden JO14-1
Zondag 30-08: 14:00 uur Meeden 1Sellingen 1

dat draait in Oost-Nederland. Dinsdag 12 mei troffen agenten in een
pand aan de Faradaystraat in Zwolle een vrachtwagen aan. Daarin zaten grondstoffen waarvan het de
bedoeling was dat die gebruikt zouden worden voor de productie van

Kerktoren in de steigers
VEENDAM - De toren van de Grote Kerk in Veendam staat volledig in de steigers. Het is vooral het dak
van de toren waarvoor onderhoud dringend nodig is. Er zitten namelijk dakleien los en die dreigden
naar beneden te vallen. Om ongelukken te voorkomen, is besloten om met grote spoed tot herstelwerkzaamheden over te gaan. Foto: Bert Woltjes.

SOB De Zandloper is een initiatief
van Sandy Riem en Marjolein Hes.
Zij gaan in Leer- en Sportpark De
Langeleegte kinderen vanaf groep
7 en 8, leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo-studenten ondersteunen en begeleiden in
schoolse taken. Het gaat dan om zaken als plannen, effectief leren en
het aanpakken van problematiek
die het leren in de weg staat en/of
het schoolplezier vermindert.
Naast de reguliere huiswerkbegeleiding biedt SOB De Zandloper
coaching voor hoogbegaafde kinderen aan, een Leren Leren-training
die kinderen helpt effectief om te
gaan met tijd en middelen én faalangsttraining. Het wordt een veilige plek waar kinderen na schooltijd even kunnen ontspannen en
daarna onder professionele begeleiding aan de slag gaan met hun
taken.
Voor kinderen uit groep 7 en 8 van
het basisonderwijs wordt een Juniorpakket aangeboden. Dit is een
effectieve voorbereiding als opstap
naar het voortgezet onderwijs.
De naam De Zandloper komt niet

uit de lucht vallen. Tijdens het werken aan schoolse taken wordt er
geen gebruik gemaakt van mobiele
telefoons en dergelijke om de tijd
in de gaten te houden. Daar zijn de
zandlopers voor!
Vanuit de gemeente Veendam
wordt enthousiast gereageerd op
de komst van dit huiswerkinstituut:
,,Wij zijn blij met de komst van
SOB De Zandloper als nieuwe
huurder in het Leer- en Sportpark
De Langeleegte. Dit initiatief past
goed bij de visie om leren en sporten met elkaar te combineren.”
De open dag van SOB De Zandloper staat gepland op 19 september
van 10:00 tot 15:00 uur.

Kom nu in actie
en doneer op
houdcultuur
levend.nl

Ook Dolly
ϔ
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Een achttiende-eeuwse grenspaal op de Gronings-Duitse grens bij Sellingen. Foto: Sanne Meijer.

Verhalencafé en wandelingen over
naoorlogse jaren in Groningen
VEENDAM - De Verhalen van Groningen en de
Groninger Archieven organiseren in het kader
van 75 jaar Vrijheid Groningen en de Maand
van de Groninger Geschiedenis een digitaal verhalencafé. Er worden verhalen gezocht over
mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland migreerden en verhalen over de GroningsDuitse grens in de naoorlogse jaren.
Alles is welkom: of het nu korte of lange teksten, audiofragmenten of filmpjes zijn. Deze verhalen vormen de basis voor twee nieuwe routes door Groningen, die tijdens de Maand van de Geschiedenis in
oktober gratis te downloaden zullen zijn via de websites van de Groninger Archieven en De Verhalen
van Groningen. Daarnaast wordt er voor beide thema’s (Thuis in Groningen en de Naoorlogse jaren) een
prijs uitgereikt aan de maker van het meest verrassende verhaal. Een bijdrage aandragen kan voor
maandag 14 september via het mailadres sanne.meijer@deverhalenvangroningen.nl.

Thuis in Groningen
In het kader van het thema Thuis in Groningen bevraagt De Verhalen van Groningen allerlei Groningers met een migratieachtergrond over hun opvatting van ‘Gronings-zijn’. Want wat betekent dat nou
eigenlijk, ‘thuis in Groningen’? En waarom voelen
we ons Groninger - of juist niet? Er is dit jaar specifiek aandacht voor Groningers met een Indische achtergrond. Dat heeft alles te maken met de herden-

king en viering van 75 jaar vrijheid. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. In de periode tussen
1945 en 1968 reisden er ruim
350.000 mensen vanuit Indië dan
wel Indonesië naar Nederland.
Herinneringen, verhalen en anekdotes uit die tijd worden gebruikt
voor een verhalenroute, die vrijdag
9 oktober wordt gepubliceerd.

Naoorlogse jaren
Het slotstuk van 75 jaar vrijheid is
de viering van 75 jaar Verenigde
Naties. Op 24 oktober 1945 werden
de Verenigde Naties (VN) opgericht. De landen die samenkomen
bij de VN zetten zich in voor vrede
en veiligheid door internationale
samenwerking. Terwijl Nederland
in 1945 toetrad, zou Duitsland (zowel de Bondsrepubliek als de DDR)
dat pas in 1973 doen. In de naoorlogse jaren was er met moeite een
proces tot normalisering op gang
gekomen - op economisch, cultureel en ook mentaal vlak. Vooral in
Groningen, als directe buurprovincie van Duitsland, had dit proces
een extra lading. Eeuwenlang was
Groningen op het oosten gericht ge-

weest. Na de Tweede Wereldoorlog
moest dat vrijwel vanaf een nulpunt worden hersteld. Men is nu
op zoek naar persoonlijke verhalen
over de beleving van de GroningsDuitse grens in de periode van de
wederopbouw. Hoe werd er naar
de oosterburen gekeken en hoe
werd het contact hersteld? Denk
bijvoorbeeld aan grensoverschrijdende sportwedstrijden of aan uitwisselingprogramma’s voor jongeren of aan het economisch verkeer
over de grens. De hieruit voortkomende verhalenroute wordt op
vrijdag 23 oktober gepubliceerd.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Vfonds en de provincie Groningen

’Mannen door Vrouwenogen’
in galerie Wildervank
WILDERVANK - In galerie Kijk
’s Kunst aan de Poststraat 77 in
Wildervank is van 21 augustus
tot en met 27 september de tentoonstelling Mannen door Vrouwenogen te zien.
Het uitbeelden van mensen - en dan
vooral het vrouwelijk naakt - is heel
lang een bijna exclusief voorrecht
van mannen geweest. Daardoor is de
manier van kijken naar kunst geconditioneerd. Men is het normaal gaan
vinden dat mannen stoer worden afgebeeld en vrouwen kwetsbaar of als
lustobject. Er wordt ‘dus’ met een
mannelijke blik gekeken. Maar hoe
zien vrouwen mannen eigenlijk?
Een bijzondere tentoonstelling geeft
antwoord op die vraag.
Kunst was eeuwenlang voor het
overgrote deel een aangelegenheid
van mannen. De opdrachtgevers, de
kopers, de kunstenaars zelf: vooral
mannen. Vrouwelijke beroepskunstenaars waren een grote uitzondering, zoals Judith Leyster (1609-

1660), die zelfs tot het Haarlemse
schildersgilde werd toegelaten. Misschien was zij een leerlinge van
Frans Hals. Want zo ging dat vroeger: een vak leerde je van een leermeester in diens werkplaats of atelier.
Later kwamen er kunstacademies
waar je tot kunstenaar werd opgeleid. Maar jarenlang waren die niet
toegankelijk voor vrouwen. Pas na
1870 werden vrouwelijke studenten
schoorvoetend toegelaten. Bovendien golden voor hen in het begin allerlei beperkingen. De lessen ‘tekenen naar levend naakt model’ waren, als het om een mannelijk model
ging, voor hen verboden terrein. De
Amsterdamse Joffers, een achttal
kunstenaressen die aan het eind van
de 19e eeuw studeerden aan de
kunstacademie in Amsterdam, schilderden dan ook vooral stillevens,
bloemen, portretten, interieurs en
voorstellingen uit het dagelijks leven.
Het aandeel van vrouwen in de beeldende kunst neemt de laatste decen-

Duik in de

ZEE VOL VERHALEN
I

Een van de werken van Martha Asman.

nia in rap tempo toe. Op kunstacademies zijn vrouwen tegenwoordig
zelfs in de meerderheid. Zo ook op
de Klassieke Academie in Groningen. Een zestal daarvan afgestudeerde kunstenaressen toont in de expositie ‘Mannen door Vrouwenogen’
hoe hun kijk op mannen is.
Allerlei facetten van de man komen
daarbij aan de orde. De man als lover, adonis, sportman, noeste werker, vijand, strijder, beschermer,
heilige, held, huichelaar of iemand
die worstelt met zijn emoties, opgewonden, op de vlucht, verslagen. Zo
veelzijdig. Alle werken bij elkaar laten de man zien zoals vrouwen hem
zien. Met respect, met een knipoog,
met een kritische noot. Verfrissend,
verrassend, maar vooral bijzonder.
De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30
uur. Op 12 en 13 september (Open
Monumentenweekend) is er een
workshop ‘Vrouw portretteert Man’.
Aanmelden kan via de site
www.kijkskunst.nl

Hoe maken we het klimaatbeleid eerlijker?
Doe mee. Vul de enquête in op

operatieklimaat.nl
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