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Vandaag in de abonneekrant

Nog geen besluit
over De Tirrel
UITHUIZEN - De gemeenteraad van
Het Hogeland heeft gisteravond nog
geen besluit genomen over het beschik-
baar stellen van een extra krediet van
ruim 9,3 miljoen euro voor de bouw van
de multifunctionele accommodatie De
Tirrel in Winsum. Wel was er vanuit de raad hele pittige kritiek op
de handelwijze van wethouder Harmannus Blok. De Sauwerder ging
daarna diep door het stof. De Tirrel moet onderdak gaan bieden aan
twee basisscholen, verpleeghuis De Twaalf Hoven, de sporthal, kin-
deropvang en andere maatschappelijke voorzieningen. De ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Middelstummer onthult
monument in Ardennen
MIDDELSTUM - Sergeant-majoor Marcel van Dijken uit Middelstum

heeft maandag een bijzonder
monument onthuld. Hij deed dat
diep in de bossen van de Arden-
nen, op de grens van Duitsland
en België. Het gaat om een ere-
teken voor de Amerikaanse lui-
tenant Lonnie O. Holloway.
Tijdens het Ardennenoffensief
in december ’44 werd er hard
gevochten in de bossen bij ...
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Annet Zaagsma ‘zoekt 
mooie woorden in het wild’
’T LAGE VAN DE WEG - Annet Zaagsma (1971) uit ’t Lage van de

Weg heeft onlangs haar tweede
gedichtenbundel uitgebracht:
Ongedierte dat niet bevriest. Ze
schrijft het liefst ’s nachts, raakt
geïnspireerd door bijzondere
woorden of zinnen die ze hoort
of ziet (een vermiste jongen die
van verroeste wasmachines
houdt of een doorgang die de-
finitief buiten gebruik is) en ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Raad van State buigt zich
over Kortsluiting Winsum
WINSUM - De Raad van State heeft zich gisteren gebogen over be-
stemmingsplan Kortsluiting in Winsum. Het plan moet een nieuwe
weg noordwestelijk van het dorp mogelijk maken. Het centrum van
Winsum wordt doorkruist door de drukke Onderdendamsterweg.  De
leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum van het Mooi-
ste Dorp van Nederland staan onder druk door de grote stroom ...
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Nieuw boek over Loppersum
van broers Scheltens
LOPPERSUM - Het dorp Lopper-
sum / 1970-2020 verschijnt in no-
vember. Dit boek bevat de ge-
schiedenis van het dorp van de
afgelopen vijftig jaar. In het
boek leest men onder andere
hoe de jeugdsoos een piepjonge
Jerney Kaagman met Earth &
Fire naar Loppersum haalde en
Lopster ouders dansten op de
muziek van Ellen en The Moodmakers. Het boek is, hoe kan het ...
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LOPPERSUM - Een afscheids-
bijeenkomst op 17 december en
een digitaal monument. Zo zal
de gemeente Loppersum de
zelfstandigheid opgeven voordat
men aan boord stapt van de
nieuwe gemeente Eemsdelta.
De kosten van dat alles: 50.000
euro, oftewel 5 euro per inwo-
ner.
De raad wordt op maandag 28 sep-
tember gevraagd In te stemmen
met het voorstel van de raadswerk-
groep om het afscheid van de ge-
meente Loppersum te markeren
door in samenwerking met dorpsbe-
langen, historische verenigingen en
scholen een digitaal monument in
te richten en op donderdag 17 de-

cember een bijzondere raadsverga-
dering te houden.
Zoals bekend gaat Loppersum op 1
januari met Delfzijl en Appinge-
dam op in de nieuwe gemeente
Eemsdelta. Vanuit de raad is een
werkgroep actief die het afscheid
van de gemeente Loppersum vorm-
geeft. Het inrichten een digitaal
monument van de gemeente Lop-
persum  betekent een website als
hommage aan de gemeente Lopper-
sum waarin bijvoorbeeld foto’s,
filmpjes en teksten van inwoners te
vinden zijn over de gemeente Lop-
persum. Voor het (in)vullen van de-
ze website heeft de werkgroep
dorpsbelangen, scholen en de histo-
rische verenigingen van de gemeen-
te Loppersum aangeschreven met

Website als hommage aan gemeente

Loppersum neemt afscheid
met ‘digitaal monument’

de vraag of zij voor het vullen van
de website het voortouw kunnen en
willen nemen. De werkgroep heeft
het presidium gevraagd de raad
voor te stellen om 50.000 euro (5 eu-
ro per inwoner) beschikbaar te stel-
len om de receptie en een digitaal
monument mogelijk te maken. Het
college adviseert positief over dit
voorstel. Voorgesteld wordt het be-
drag te dekken vanuit de Algemene
Reserve. 

’Eemhaven zeer geschikte
plek voor kerncentrale’
EEMSHAVEN - De Eemshaven
is een zeer geschikte plek voor
een kerncentrale. Dat vindt de
JOVD Groningen, de jongeren-
organisatie van de VVD. 

De jonge liberalen zijn dan ook
‘ernstig geschokt’ na de uitspraak
van VVD-gedeputeerde Mirjam
Wulfse over het niet willen plaat-
sen van een kerncentrale in de
Eemshaven. Volgens Wulfse is er
in de Eemshaven alleen plek voor
windmolens en waterstofcentrales.
,,Na een lange strijd is de landelij-
ke politiek eindelijk bereid te kij-
ken naar kernenergie. Het is onge-

lofelijk dat notabene een gedepu-
teerde van de VVD tegen deze
plannen is”, zegt Tom Boer, voor-
zitter van de JOVD Groningen.
De jonge liberalen, die zelf groot
voorstander zijn van kernenergie,
vinden kernenergie belangrijk
voor Groningen om de koppositie
in de energietransitie te nemen.
,,Een kerncentrale waarbij thori-
um wordt gebruikt kan daarbij uit-
stekend worden toegepast”, zegt
Boer. ,,Als we in Groningen geen
stabiele energiebron neerzetten,
zullen we in de toekomst altijd af-
hankelijk blijven van anderen.”
De JOVD’ers geven toe dat het be-
langrijk is dat er gekeken wordt
naar waterstof en windenergie,
maar om nu al kernenergie de
deur te wijzen vinden zij onbegrij-
pelijk. ,,Het is een kans voor Gro-
ningen om bedrijven en investerin-
gen in de provincie aan te trekken.
Door de toegankelijkheid en de
ruime opzet is de Eemhaven een
zeer geschikte plek om een kern-
centrale te plaatsen. Veel Gronin-
gers en bedrijven zullen profiteren
van de groei in werkgelegenheid
en er in de toekomst baat bij heb-
ben dat de provincie beschikt over
een stabiele stroombron”, aldus
Tom Boer. 
Onlangs maakte de Hogelandster
fractie van de VVD zich ook al
sterk voor kernenergie. Attje Waal
pleitte tijdens een onlangs gehou-
den raadsvergadering voor de
bouw van een of twee nieuwe
kerncentrales in het land. 

Verhaal in kerk 
NOORDWOLDE - Organist Eeuwe
Zijlstra en verteller Frank Belt zul-
len zaterdag een voorstelling ver-
zorgen in de kerk van Noordwolde
(aanvang 20.00 uur). Het verhaal
voor volwassenen, verteld door
een professionele verteller, wordt
gecombineerd met orgelspel. Uit-
gangspunt zijn orgelwerken van de
Fransman Jehan Alain. De verha-
len stimuleren de luisteraars om
stil te staan bij wat ze horen en
daar op hun beurt weer hun eigen
beelden en verhalen bij te maken
en  door te vertellen. Ze vormen zo
ook een opstap om mensen kennis
te laten  maken met muziek die
misschien nog vreemd voor ze is.

Appels plukken
bij Allersmaborg
EZINGE - De boomgaard van de
Allersmaborg in Ezinge hangt
eind september vol rijpe vruch-
ten en deze zijn klaar om geplukt
te worden. Voor jong en oud is
dit de ultieme kans om kennis te
maken met verschillende rassen
en te genieten van de nieuwe
oogst. Iedereen mag zaterdag een
tas vol appels en peren verzame-
len en gratis meenemen. Muziek-
gezelschap De Eendracht zorgt
voor de arbeidsvitaminen. Al
meer dan 200 jaar maakt de Een-
dracht met veel plezier muziek,
van marsen tot jazz, van klassiek
tot modern. De Eendracht speelt
om 12.00 uur in de boomgaard. 

De Ommelander; telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander @noordpers.nl

Bank Kloosterburen klaar

KLOOSTERBUREN - De bank in de Klooster-
speeltuin in Kloosterburen is zaterdag voorzien
van de laatste mozaïeksteentjes. Onder leiding
van Constanze Cromwell hebben elf dames uit
het dorp het kunstwerk voltooid. Aan de hand
van tekeningen van leerlingen van basisschool

Mandegoud heeft Cromwell een ontwerp ge-
maakt. Te zien zijn onder meer de kerk, een trac-
tor (met bijbehorende stofwolken), zwaluwen en
uiteraard de tulp. De foto is vanuit de lucht ge-
maakt met behulp van een drone.
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Het IMG voert de waardedalingsregeling uit. Met de waar-
dedalingsregeling krijgen woningeigenaren in het aardbe-
vingsgebied een vergoeding voor de waardedaling van de
woning over de periode 
16-8-2012, de aardbeving van Huizinge, tot 1-1-2019.
In het volgende gebied is de waardedalingsregeling van toe-
passing.

Aanvragen
De regeling is opengesteld voor eigenaren in de gemeenten
Loppersum en Appingedam per 1 september 2020. Per 1 no-
vember volgen Het Hogeland en Groningen, per 1 januari
2021 de andere gemeenten. 
De regeling kent geen einddatum, men kan dus over een
paar jaar nog steeds aanvragen. 

Kanttekening
Het IMG kan de regeling in de toekomst gaan actualiseren.
Dan wordt een meer actuele einddatum dan 1-1-2019 geno-
men om de waardedaling vast te stellen, en wordt vanaf dat
moment voor nieuwe aanvragen die meer actuele eindda-
tum gebruikt. Het IMG zal dit actualiseren echter nog niet
doen in 2020 of 2021.

Aanvragen moet digitaal, via DigiD met sms-authenticatie.

Tip 1 Geen DigiD? Iemand anders machtigen kan op 
https://machtigen.digid.nl/

Tip 2 Let op in de aanvraagprocedure. Er wordt
gevraagd om het percentage eigenaarschap. 
Bij gezamenlijk eigendom moet elk apart 50% 
aanvragen.

De 1e september kende de website van het IMG nog enige
kinderziektes. Per 7 september waren er al 4.000 aanvragen
binnen. Uiteindelijk zullen rond de 120.000 woningeigena-
ren een aanvraag kunnen indienen.

Hoogte
De waardedalingsregeling is een generieke regeling. Dat be-
tekent dat de hoogte met een model bepaald wordt, in dit
geval het model van Atlas voor Gemeenten. In het model
wordt gerekend met aardbevingen met een minimale
grondsnelheid.
De hoogte van de uitkering is 2,72% (het zogenaamde ima-
go-effect) plus 0,92% maal het aantal bevingen. En het zo
berekende percentage wordt genomen over de WOZ-waar-
de van 1-1-2019 (voor kenners: het gaat om het percentage
“onder het honderd”).
Als de woning in de periode 16-8-2012 tot 1-1-2019 verkocht
is gaat de berekening iets anders.
De verkoper krijgt dan 2,72% plus 0,92% maal het aantal
bevingen tijdens zijn of haar eigenaarschap, de koper alleen
0,92% maal het aantal bevingen tijdens zijn of haar eige-
naarschap. En hier wordt het percentage berekend over de
verkoopprijs.
De uiteindelijke uitbetaling wordt in alle gevallen verhoogd
met de wettelijke rente, 2%, vanaf 1-1-2019.

Vragen?
Tip 3 Het IMG geeft op haar website veel uitleg:

https://www.schadedoormijnbouw.nl/
waardedalingsregeling
Daar staan ook rekenvoorbeelden.

Het IMG heeft ook inloopspreekuren
georganiseerd. 
In Loppersum, Ons Dorpshuis, 
op woensdag 9-13 en vrijdag 13-17 uur. 
In Appingedam, ASVA, 
op woensdag 13-17 en donderdag 16-20 uur.

Besluit
Op de aanvraag neemt het IMG binnen 8 weken een besluit.
Omdat het IMG een zelfstandig overheidsorgaan is, is tegen
dit besluit bezwaar mogelijk. Wordt dit bezwaar niet naar
wens afgehandeld dan is beroep mogelijk.

Finaal karakter
De waardedalingsregeling heeft een finaal karakter. Dat be-
tekent dat er bij toekomstige waardeverandering niet nog-
maals een beroep op kan worden gedaan. Er wordt vanuit
gegaan dat de woningmarkt sinds 1-1-2019 redelijk gestabi-
liseerd is. 

Kanttekening
Er is de mogelijkheid ingebouwd dat mochten er toch nog
bijzondere ontwikkelingen op de woningmarkt komen, met
een extra waardedaling, bijvoorbeeld door een toekomstige
zware beving, de eerdere uitkeringen alsnog aangepast kun-
nen worden.

Scheuren
De waardedalingsregeling gaat alleen over de waardedaling
van de woning. 
De regeling staat dus volledig los van fysieke schade aan het
huis. Nieuwe scheuren kunnen gewoon gemeld worden bij
het IMG.

Aansprakelijkheid NAM
Het IMG handelt met de waardedalingsregeling de aanspra-
kelijkheid van de NAM ‘publiek’ af. 
Dat betekent dat de eigenaren die al tot overeenstemming
met de NAM zijn gekomen, bijvoorbeeld na verkoop via de
waarderegeling van de NAM, er geen beroep op kunnen
doen. 
Tip 4 De GBB vindt dit onrechtvaardig, omdat mensen 

vaak gedwongen moesten verkopen, en daardoor 
een groot verlies hebben geleden, terwijl de
waarderegeling van de NAM “zeer zuinig” was. 
De GBB onderzoekt mogelijkheden om in deze
gevallen het verschil alsnog uitbetaald te kunnen 
krijgen. 
Hou de nieuwsbrief van de GBB in de gaten!

Ook degenen die als particulier, of gezamenlijk via de Stich-
ting WAG, een civiele procedure hebben lopen tegen de
NAM, kunnen er geen beroep op doen.
Voor degenen die meedoen met Stichting WAG loopt nu de
zogenoemde schadestaatprocedure, waarin uiteindelijk de
rechter de hoogte van de schade vaststelt. Deze procedure
kan nog 1 of 2 jaar duren.

Tip 5 Doorgaan met de procedure van de WAG
of stoppen en bij het IMG aanvragen?
De Stichting WAG heeft op haar website in 
Nieuwsbrief 26 de voor- en nadelen op een rij
gezet, zie https://www.stwag.gr/. 
De nieuwsbrief staat rechtsboven.

Kanttekening
Het IMG baseert zich, ondanks talrijke kritische noten van
vele kanten – waaronder Groninger Bodem Beweging, eme-
ritus hoogleraar volkshuisvesting George de Kam en Stich-
ting WAG – volledig op het model van Atlas voor Gemeen-
ten. Ook NAM baseert zich daarop, terwijl de Stichting
WAG het model van Invisor voorstaat. Het model van Invis-
or leidt op meerdere plaatsen tot een iets hogere uitkomst.
Het IMG heeft aangegeven dat mocht de rechter uiteinde-
lijk van oordeel zijn dat Invisor een beter model is dat dan
de eerdere uitkeringen waar nodig aangepast zullen wor-
den.

Bedrijfspanden
De generieke waardedalingsregeling is er nu alleen voor
woningen. Voor bedrijfspanden wordt later een specifieke
regeling ingericht.

Tip 6 Zit in de WOZ van 1-1-2019 ook overloop met een 
bedrijfspand? Meld het bij het IMG. 
Ga zo nodig later in bezwaar.

Bijzondere situaties
Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor de uitkomst van
de waardedalingsregeling niet overeenkomst met het wer-
kelijk verlies dat aan de gaswinning is toe te schrijven. Ga
dan zo nodig in bezwaar tegen het besluit. Ook kan het zijn
dat de WOZ niet klopt.

Tip 7 Is de WOZ van 1-1-2019 verlaagd door de
gemeente wegens schade? Meld het bij het IMG. 
Ga zo nodig later in bezwaar.

Tip 8 Is de WOZ van 1-1-2019 onbetrouwbaar omdat de 
woning in een sloop-nieuwbouw- of 
versterkingstraject zat? Meld het bij het IMG. 
Ga zo nodig later in bezwaar.

Tip 9 Is er geen WOZ meer, omdat het huis al gesloopt 
is? Meld het bij het IMG. 
Ga zo nodig later in bezwaar.

Assistentie nodig?

Tip 10 Er is altijd Stut-en-Steun, voor onafhankelijke en 
gratis ondersteuning.
https://www.stutensteun.nl, 
welkom@stutensteun.nl, 050-2112044

De GBB gaf afgelopen zomer drie routes door het aardbevingsgebied uit
onder de noemer ‘scheuren door Groningen’. Wij maakten deze routes
met uitgebreide beschrijvingen voor toeristen die het gebied bezoeken.
Dit jaar is door corona en de recente aardbevingen meer interesse in de
provincie Groningen, daarom besloten we de toerist te voorzien van
meer informatie over de gaswinning en gevolgen daarvan.

Belang van informeren
Wij vinden het belangrijk om mensen te informeren over de gaswin-
ningsproblematiek in Groningen. Vaak weet men er het fijne niet van.
Veel Nederlanders gaan/gingen dit jaar in eigen land op vakantie. Men-
sen die naar Groningen gaan, kunnen wandelend, fietsend of autorij-
dend kennismaken met de prachtige provincie via een van de drie rou-
tes:

• Verloren erfgoed route: 
Wandelroute van Loppersum naar Uithuizermeeden (18.4 km)

• Breuklijnen route: 
Knooppunten rondrit voor fietsers vanuit Loppersum (37.6 km.)

• Rondje gas geven: Rondrit vanuit Groningen 
voor automobilisten of motorrijders (117.6 km.)

De routes leiden onder andere langs gesloopte huizen, wisselwoningen,
versterkte woningen, gaslocaties, monumentale panden en kerken en
rijksmonumenten.

Positieve reacties op de routes
De GBB verspreidde meer dan 8000 folders door de provincie. Tijdens
het verspreiden werd er enthousiast gereageerd door zowel toeristen als
winkeliers. Ook schrijver en programmamaker Rik Zaal vindt het een
goed initiatief:

“Een erg goed idee van de onvolprezen Groninger Bodem Beweging om een
aantal routes door het aardbevingsgebied voor te stellen aan reizigers die wel
eens willen zien hoe het er bij staat in het zwaar getroffen Groninger land. En
dan blijkt dat het niet alleen kommer en kwel is daar, maar dat er veel te ge-
nieten valt tussen de gestutte en gescheurde bouwwerken door. Van het land-
schap natuurlijk, dat ooit door schrijver Gerrit Krol als volgt is getypeerd:
‘Het landschap is rationeel en eentonig, doch van een adembenemende
schoonheid.’ Maar ook van de grootste verzameling romaanse kerken van Eu-
ropa. Kerken, die dankzij de Stichting Oude Groninger Kerken allemaal te be-
zichtigen zijn.”

Ook op social media zijn de reacties positief:
Bertus Douma (Leeuwarden):
Vanochtend prachtige tocht gefietst; de breuklijnenroute van GBB; 
een aanrader!

Anouk Wortel (Groningen): 
“Was een leuk en gezellig rondje “Gas Geven”, maar toch best wel bijzonder
om te zien hoeveel mooie huizen/panden boven in de provincie naar de ver-
nieling zijn door de aardbevingsschade. Als je hier voornamelijk in alleen de
stad vertoefd, dan is het toch een beetje een “nog-iets-te-ver van je bedshow””

Agnes Bakker (Groningen):
“Scheuren door Groningen” de route die de GBB heeft ontwikkeld. Een tocht
vol bewondering over het magische landschap en pijn en verdriet dat vele be-
woners van onze provincie wordt aangedaan. Voor mij ook vele herinnerin-
gen aan de projecten “breien voor Groningen” en “Gas, we breien er een ein-
de aan!” Die ik samen met MilieuDefensie uitvoerde. En nu nog is er weinig
veranderd en laat de staat onze provincie elke dag op nieuw keihard in de
steek.

Waar te verkrijgen
De auto-, fiets- en wandelroute zijn digitaal op de website van de GBB te
vinden en op de website van Routebureau Groningen. De papieren be-
schrijvingen zijn bij diverse campings en horecagelegenheden in Gro-
ningen te vinden. Ook kan de route bij verscheidene VVV-punten in de
provincie Groningen, zoals in Forum Groningen, opgehaald worden. Op
de ramen van het GBB-kantoor (Stationslaan 8 te Loppersum) hangen
posters met daarop een QR-code (zie hiernaast). Via die QR-code kom je
op de digitale routebeschrijvingen uit.

Scheuren door Groningen:
drie routes door het 
aardbevingsgebied

Waardedalingsregeling

We zien al jaren dat het versnellen van de versterking, het
opschalen van de operatie uiterst moeizaam verloopt. Als
we in dit tempo doorgaan, duurt het volgens het SodM 20
jaar voor iedereen aan beurt is geweest. Wil het Rijk deze
periode substantieel verkorten dan is er meer geld en meer
capaciteit nodig plus een sterkere Nationaal Coördinator
Groningen, in combinatie met onorthodoxe maatregelen -
passend bij een crisisaanpak.
Het Rijk lijkt momenteel de voorkeur te geven aan een an-
dere oplossing. Nu de gaskraan dicht gaat en – zo zeggen de
deskundigen van het Rijk – het snel veiliger wordt, kun je
de versterkingsopgave kleiner maken, afschalen, downsi-
zen. Wat we veilig kunnen verklaren, hoeft immers niet
meer te worden versterkt. Het Rijk neemt hierbij aan dat
de seismiciteit in de komende jaren zal gaan dalen. Dit is
echter gebaseerd op theoretische – voorspellende – model-
len en niet op de op dit moment waargenomen seismiciteit.

Momenteel worden er gesprekken gevoerd tussen de mi-
nisteries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken
en Klimaat en regiobestuurders over hoe dit afbouwproces
vorm kan worden gegeven. Dus, hoewel de versterkings-
operatie nog niet goed en wel op gang is, wordt er van uit-
gegaan dat het snel veiliger wordt waardoor je binnen niet
al te lange tijd niet meer hoeft te versterken. Was de vraag
tot nu toe steeds: ‘hoe schalen we (sneller) op?’, nu wordt
de tweede leidende vraag, ‘hoe kunnen we (sneller) afscha-
len, downsizen?’ 
En zo heeft het tekortschieten van het Rijk bij de verster-
king – de enorme vertraging en het niet nakomen van toe-
zeggingen door achtereenvolgende ministers  – voor het
Rijk een bijkomend voordeel, nu de gaskraan dichtgaat.
Zelfs twee: de versterking schiet door de downsizing veel
sneller op en je bespaart veel geld want versterken is duur.

Er wordt aan meerdere maatregelen gedacht om deze nieu-
we versnelling, maar dan de andere kant op, te realiseren.
Zo zullen huizen wier sterkte nog beoordeeld moet worden,
met een ‘lichtere’ norm getoetst worden, waardoor voor
veel van deze huizen versterking niet of nauwelijks meer
nodig zal blijken.
In de tweede plaats zal het Rijk mensen wier huis versterkt
zal worden, maar die het wachten beu zijn en verder willen
met hun leven, stimuleren af te zien van de versterking,
door ze hiervoor een vergoeding te betalen. 
Ook wil het Rijk het beoordelen van huizen versimpelen:
vergelijkbare huizen hoef je wellicht niet allemaal afzon-
derlijk te beoordelen. Dat bespaart tijd en geld.
Het Rijk begrijpt ook dat ze iets schuldig is aan de mensen
aan wier huis niets meer hoeft te gebeuren maar die wel
vijf jaar verwachten te worden versterkt. Men denkt na
over een ‘redelijk’ compensatiebedrag.
Waar het Rijk moeite mee heeft, is de uitleg van dit nieuwe
anti-versterkingsdoel aan de bewoners. ‘Groningers moeten
niet het gevoel krijgen dat we hen laten vallen, in de steek
laten’. Het is zoeken naar ‘redelijke’ compensatiebedragen.

De GBB vindt dat deze ‘aflaatbrieven’ van het Rijk niet
eenzijdig door het Rijk bepaald mogen worden. Groningers
moeten meebepalen wat redelijk is en welke keuzes aan
bewoners worden voorgelegd. Het belangrijkste is dat Gro-
ningen straks achterblijft met een kwalitatief goed huizen-
bestand. Daar heeft Groningen recht op na alle geleden en
nog komende schade. Kortom, kijk wat er nodig is om de
huizen hier weer in hun kracht te zetten. En dat mag best
wat kosten.

Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

Van opschalen naar afschalen
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Het Volk komt naar Winsum. Foto: Jan Heijer. 

Het Volk speelt in De Hoogte
WINSUM - Toneelgroep Het
Volk zal zaterdag 3 oktober, op
uitnodiging van de SKKW, zijn
nieuwe voorstelling De Bezoe-
king op de planken van De
Hoogte in Winsum zetten (aan-
vang 20.30 uur).  

In een sanatorium bevinden zich
twee bejaarde mannen, de patiën-
ten Roest en Harderwijk. Beiden

zijn zwak en levensmoe. Naarmate
hun gesprekken vorderen, blijken
de heren meer met elkaar gemeen
te hebben dan men in eerste in-
stantie zou denken. In een ver ver-
leden waren zij beiden werkzaam
in de wereld van de muziek, Har-
derwijk als dirigent van opera’s en
Roest als amateurzanger. 
In De Bezoeking graven zij diep in
elkaars geheugen, waarbij het ac-
cent steeds vaker komt te liggen op

Verdi’s meesterwerk La Traviata.
Figuren uit deze opera passeren de
revue en geleidelijk beginnen wer-
kelijkheid en fantasie door elkaar
te lopen. Het plotseling hervonden
enthousiasme van Roest en Har-
derwijk zorgt voor hilarische en
ontroerende momenten en mondt
ten slotte uit in een operawaardige
apotheose waarmee beide patiën-
ten zingend de laatste akte inlui-
den.

Afscheid van badman Welmers
UITHUIZEN - Het zwembadpersoneel van De Dinge in Uithuizen heeft net voor sluiting van het bad
afscheid genomen van Jan Welmers uit Oosteinde. Hij was de laatste jaren het gezicht van De Dinge
achter de kassa en in de  kantine. In 1994 maakte hij er al zijn opwachting als zelfstandige, die aller-
lei lekkers in de kiosk verkocht. In 1999 kwam hij in dienst van de Stichting Zwembaden Eemsmond.
Daar is vrijdag een eind aan gekomen. Hij kreeg de nodige geschenken, zoals van de ochtendzwem-
mers, en uiteraard werd er nog een gezellige drankje op gedronken. De inmiddels 77-jarige heeft wel
toegezegd voor hand- en spandiensten in noodgevallen beschikbaar te blijven, zoals hij de afgelopen ja-
ren ook achter de schermen werkzaam was. Achter de liggende Welmers zijn vanaf links manager Ri-
ta Westerman (staand), Yvonne Lanting, Erika Boerma, Marjon Wagenaar en Martijn Elzinga te
zien. 

Mooiste bedrijven van
Winsum zijn bekend
WINSUM - Eetcafé J&A, Family ’t Centrum en GAAF!
Bloemen en Mode zijn door de jury geselecteerd als de
drie finalisten van de verkiezing Het mooiste bedrijf in het
mooiste dorp. Iedereen kon een bedrijf uit Winsum nomi-
neren. 

Uit de maar liefst 1600 nominaties
heeft de jury drie finalisten gese-
lecteerd. En nu is het publiek aan
de beurt: iedereen mag stemmen
op zijn/haar favoriet. De finalist
met de meeste stemmen krijgt
5.000 euro om te besteden aan
zijn/haar bedrijf.

Mooiste dorp
De verkiezing ‘Het mooiste bedrijf
in het mooiste dorp’ wordt georga-
niseerd door Economic Board Gro-
ningen en Ondernemersvereniging
Winsum.  Hiermee wordt inge-
speeld op de benoeming van Win-
sum tot mooiste dorp van Neder-

land. 
De jury, bestaande uit Eltjo Dijk-
huis (wethouder gemeente Het Ho-
geland), Henk Sok (directeur Top
Installatiegroep en voorzitter On-
dernemersvereniging Winsum) en

Erik Doorenspleet (accountma-
nager Economic Board Gronin-
gen), heeft drie finalisten geselec-
teerd. Volgens het juryrapport on-
derscheiden de drie finalisten zich
onder andere op het gebied van in-
novatie en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. Ook dragen de-
ze ondernemers op een positieve
manier bij aan de bedrijvigheid en
leefbaarheid in het dorp. 
Na de bekendmaking van de drie
finalisten is het weer de beurt aan

het publiek: zij kiezen de uiteinde-
lijke winnaar. Deze ronde vindt on-
line plaats, zodat iedereen de kans
krijgt om te stemmen. De drie fina-
listen presenteren zichzelf en hun
bedrijf in een korte video. Deze vi-
deo’s worden gepubliceerd op de
website en sociale media van Eco-
nomic Board Groningen. 
Iedereen kan tot en met 29 sep-
tember 12.00 uur stemmen op
zijn/haar favoriet via ebgn.nl/mooi-
stebedrijf.

Edo Douma.

Edo Douma treedt op
in De Warf Warfhuizen
WARFHUIZEN - Edo Douma
komt zondag 4 oktober met de
voorstelling De poes met witte
vleugels en de man naar dorps-
huis De Warf in Warfhuizen
(aanvang 15.00 uur).

De vertelling van Douma gaat over
een op leeftijd zijnde poes met ar-
trose, die een oudere man uitkiest
om voor haar te zorgen. De man zit
eigenlijk niet op extra kosten van
onderhoud en medische verzorging
van een bejaarde kat te wachten.
Toch neemt hij haar liefdevol op
en al snel ontstaat tussen poes en
man een innige band. Samen bele-
ven ze hilarische en aangrijpende
avonturen. Tot de dag daar is, dat

de man met pijn in het hart het be-
sluit moet nemen om Simone, zoals
hij de poes genoemd heeft, te moe-
ten laten inslapen.
De toehoorder ervaart in het ver-
haal dat het volkomen legitiem is
om over het verlies van een huis-
vriend verdriet te mogen hebben.
Maar vooral ook dat dierbare her-
inneringen aan speciale kameraad-
jes blijvend zijn. Een deel van de
toneelvertelling wordt door de
ogen van poes Simone verteld.
Acteur Edo Douma (1946) speelde
bij diverse theatergezelschappen,
was initiator van het Vestzak-
theater Oidiepoes in Zeist en gast -
acteur in televisieseries. Reserve-
ren is verplicht en kan via theater-
indewarf.nl.

Anna Veldhuis van Eetcafé J&A is een van de finalisten. 

Prijzen KOTS uitgereikt
UITHUIZEN - Bij biljartvereniging KOTS in Uithuizen (Krijt Op
Tijd Sufferd) zijn dinsdag de prijzen van het seizoen 2019-2020 uit-
gereikt. Dat vond plaats in het Sint Vincentiusgebouw, waar ge-
speeld wordt. De eerste drie waren vanaf links Wim Stoop (2),
Frans Mulder (1) en Ronnie Mulder (3). De nummers 4 tot en met
12 waren achtereenvolgens: Anton Peterse, Gerard Loonstra, Ad
Stoop, Wim Regts, Edddy Kuis, Roelf de Graaf, Reinder Tel, Koos
Tebbens en Bennie Paping. 

Socialer na een biertje: RUG
doet er onderzoek naar 
NOORD-GRONINGEN - Men-
sen denken vaak dat ze socialer
worden na het drinken van al-
cohol. Marije aan het Rot, on-
derzoeker en docent bij de af-
deling Psychologie van de
Rijksuniversiteit Groningen,
gaat uitzoeken of dat wel klopt.
Ze ontving voor haar onderzoek
5.000 euro van het Kennisinsti-
tuut Bier.

,,Tot nu toe is er vooral experimen-
teel onderzoek gedaan naar de ef-
fecten van sterke drank op gedrag,
en weinig naar de effecten van
bier. Aangezien mensen mogelijk
andere verwachtingen hebben
over hoe bier hun gedrag beïn-
vloedt dan over hoe sterke drank
hun gedrag beïnvloedt, wil ik nu
graag eens onderzoeken hoe bier
mensen verandert”, zegt Aan het
Rot op de website van de universi-
teit. ,,Ik wil specifiek kijken naar
empathie omdat mensen vaak den-
ken dat ze socialer worden na het
drinken van alcohol, terwijl dat

misschien niet echt zo is.”
Ze heeft overigens al eens eerder
onderzoek gedaan naar dit onder-
werp. ,,In dat onderzoek werden de
effecten van sterke drank op één
aspect van empathie onderzocht,
namelijk accuratesse in het in-
schatten van de emoties van ande-
ren”, zegt Aan het Rot. ,,Na het
drinken van alcohol werd dit min-
der, met name bij mannen die nor-
maal niet veel dronken. Vrouwen
deden overigens niet mee aan dit
onderzoek, dat is in het komende
onderzoek wel zo.”
Het onderzoek wordt dus gesteund
door het Kennisinstituut Bier.
Waar wordt de 500 euro voor ge-
bruikt? ,,Voor bier! Nee hoor, ik
heb berekend dat we hieraan
hooguit 10 procent van het bedrag
uitgeven. Het merendeel gaat naar
een deelnemersvergoeding. Ik wil
graag alle deelnemers een kleine
financiële vergoeding geven voor
de tijd die ze met het onderzoek
kwijt gaan zijn. Het bier drinken
en de metingen duren niet lang,
maar het is uiteraard niet verant-
woord om deelnemers daarna me-
teen naar huis te laten gaan. En
dus blijven ze in het lab tot hun al-
coholpromillage weer onder de
wettelijke verkeerslimiet zit. Om
dit te kunnen meten, schaf ik ook
een ademtester aan. En zwan ger-
schaps testen, want vanuit ethisch
oogpunt wil ik zeker weten dat ik
alleen vrouwen die niet zwanger
zijn alcohol geef.”
De bedoeling is dat het onderzoek
in januari van start gaat. 

Clubkampioenen bij Odivia
EENRUM -  De Eenrumer tennisvereniging Odivia heeft zondag de clubkampioenschappen voor juni-
oren georganiseerd. Er werd zonder toeschouwers gespeeld. In de categorie oranje, voor de jongste
jeugd, ging het goud naar Lotte Heidema en het zilver naar Bas Niewold. In de categorie geel, voor
kinderen vanaf twaalf jaar, ging het goud naar Nienke Elzinga en het zilver naar Jorn Meijer. Alle
deelnemers staan op de foto.

In gemeente Loppersum

DeelSlee: corporatie
voor elektrisch vervoer 
MIDDELSTUM - Ten overstaan
van notaris Huitsing in Middel-
stum is woensdag de coöperatie
DeelSlee opgericht. Negentien
samenwerkende organisaties
uit de gemeente Loppersum
hebben zich verenigd in deze
coöperatie om elektrisch deel-
vervoer mogelijk te maken. 

Wethouder Bé Schollema (duur-

zaamheid en milieu) tekende na-
mens de gemeente Loppersum
voor de oprichting van de coöpera-
tie. Schollema: ,,De gemeente Lop-
persum streeft ernaar om fossie-
lvrij te zijn in 2030. Om dit doel te
behalen zoekt de gemeente naar
innovatieve oplossingen. Een van
deze oplossingen is het aanbieden
van elektrisch deelvervoer aan on-
ze inwoners. Aan de uitwerking
van dit plan is de afgelopen tijd
door een groep betrokken inwo-
ners en de gemeente gewerkt. Met
de oprichting van de coöperatie
DeelSlee is een volgende stap ge-
zet naar elektrisch deelvervoer
voor en door onze inwoners.”
De coöperatie gaat mogelijk ma-
ken dat inwoners van de gemeente
Loppersum in het najaar gebruik
kunnen maken van moderne elek-
trische deelauto’s. De deelauto’s
zijn volledig elektrisch en inwo-
ners kunnen ze straks reserveren
via een app op de mobiele tele-
foon. Er wordt gestart met tien au-
to’s en acht laadpalen in vijf dor-
pen. Als eerste zijn Loppersum,
Middelstum, Stedum, Garrelsweer
en Garsthuizen aan de beurt. Op
termijn wordt het project uitge-
breid naar de andere dorpen.
Coöperatie DeelSlee bestaat uit le-
den van negentien organisaties in
de gemeente Loppersum: alle ver-
enigingen dorpsbelangen, de ener-
giecoöperaties, de zorgcoöperaties
en de gemeente Loppersum. De le-
den leveren de afgevaardigden
voor het algemeen bestuur dat be-
slist over het beleid van de coöpe-
ratie. Uit hun midden wordt een
dagelijks bestuur gekozen dat de
dagelijkse gang van zaken gaat re-
gelen.
Het project elektrisch deelvervoer
heeft vanuit het Nationaal Pro-
gramma Groningen 2 miljoen euro
beschikbaar gekregen om de ko-
mende tien jaar de levensvatbaar-
heid te bewijzen.

Ezingers geven
mening over
verlichting
EZINGE - De straatverlichting
in Ezinge wordt volgend jaar
vervangen. De lantaarnpalen
die er nu staan, maken plaats
voor voor palen met ledlampen.
Inwoners van Ezinge kunnen
hier voor 1 december hun me-
ning over geven. 
De ledlampen gaan in de loop
van de avond zachter branden
en geven daardoor dus minder
licht.  Dat past binnen het be-
leid van de gemeente Wester-
kwartier, dat  Donker, tenzij...
als uitgangspunt heeft. Dat bete-
kent dat er minder lichtpunten
komen, tenzij dat een gevaarlij-
ke situatie oplevert. In een aan-
tal dorpen is de straatverlich-
ting inmiddels als vervangen
door ledlampen. De bewoners
zijn er in het algemeen tevreden
over, maar als nadeel wordt wel
het grote aantal palen genoemd.
De gemeente Westerkwartier
hecht er aan dat de inwoners in-
spraak hebben over de nieuwe
verlichting. Inwoners van Ezinge
kunnen daarom voor 1 decem-
ber hun mening geven over het
verlichtingsplan. Ezingers wordt
gevraagd wat ze van de hoeveel-
heid licht in hun straat vinden
en of er bepaalde plekken in het
dorp zijn die altijd goed belicht
moeten zijn.  Antwoorden op de-
ze vragen en andere opmerkin-
gen kan men mailen naar dorps-
verlichting@ gmail.com. 



Geen Huisdierenshow, 
wel fruitpersen op Terra
WINSUM - De jaarlijkse Huisdierenshow van Terra Winsum is in verband met
het coronavirus afgelast. De organisatie vindt dit erg jammer, maar ziet geen
andere mogelijkheid.  Wel kunnen mensen dinsdag 6 oktober langskomen om
hun fruit te laten persen tot heerlijk sap.  Het sap wordt gepasteuriseerd tot 80
graden celsius en dan verpakt in pakken van 5 liter. Ongeopend is het sap 2
jaar houdbaar. Mensen met minimaal 75 kilo fruit kunnen zich tot uiterlijk 1
oktober aanmelden op m.dewit-vanderwerf@ter-
ra.nl. De fruitpers staat op 6 oktober bij Terra Win-
sum aan de Onderdendamsterweg 43a in Winsum. 
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UIT IS
GOED VOOR U!!!

Leger des Heils
zoekt collectanten
NOORD-GRONINGEN - Het Leger des Heils is in Noord-
Groningen op zoek naar collectanten voor de jaarlijkse
collecteweek die van 23 tot en met 28 november wordt
gehouden. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het
voor de organisatie mogelijk activiteiten te blijven orga-
niseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrij-
den. In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder
nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf te-
ruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger
des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manie-
ren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.
Aanmelden als collectant kan op legerdesheils.nl. 

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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Trio naar
‘t Marnehoes
WEHE-DEN HOORN  - Trio C tot de Derde komt
zondag 11 oktober voor een optreden naar ‘t Mar-
nehoes in Wehe-den Hoorn (aanvang 15.00 uur).
Carel den Hartog (viool), Coos Lettink (accordeon) en
Caspar Terra (klarinet) spelen klezmer in de puurste zin
des woord. Zij brengen dus joodse feestmuziek. Deze
stijl is voortdurend in ontwikkeling en biedt veel ruimte
voor muzikale uitstapjes naar aangrenzende genres als
Balkan, gipsy, jazz en klassieke muziek. Composities van
onder anderen Béla Bartok en Zoltan Kodaly worden af-
gewisseld met eigenzinnige vertolkingen uit het onuit-
puttelijke klezmer- en Balkanrepertoire. 
Reserveren kan via 
muziekreserveringen@marne hoes.nl

� De heren van Trio C tot de Derde.
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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

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

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.
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Sportlessen met ganzenborddoek
UITHUIZEN - Magriet Taselaar van Kameleon Loopbegeleiding uit Uithuizen is altijd in voor iets
nieuws. Zo heeft ze onlangs een ganzenborddoek laten maken met een afmeting van twee bij drie me-
ter. Het doek zal ze gebruiken tijdens haar sportlessen. Op het doek staan verschillende opdrachten:
van ‘15 keer squat’ en ‘zo lang mogelijk opdrukken’ tot ‘bedenk een opdracht voor een ander’. Allerlei
spiergroepen komen aan bod. Soms mogen de spelers een paar stappen vooruit, maar als men pech
heeft moet men terug naar start. De bootcampdames hebben het spel vorige week gespeeld (foto). ,,In
de buitenlucht sporten, is een goede manier om fit te blijven. Zeker in deze tijd van corona. Je kunt de
anderhalve meter afstand tot elkaar makkelijk bewaren’’, aldus Taselaar.

Honderden nieuwe 
Groninger coronagevallen
NOORD-GRONINGEN - Het aantal besmettingen in de
provincie Groningen is hard aan het oplopen. In een week
tijd zijn er maar liefst 467 coronagevallen bijgekomen. 

,,Ongeveer 70 procent van de per-
sonen bij wie een nieuwe besmet-
ting werd vastgesteld in de afgelo-
pen week, is woonachtig in de stad
Groningen”, meldt de GGD. Bij
ruim de helft (57 procent) van de
nieuwe besmettingen gaat het om
jongvolwassenen, personen tussen
de 18 en 24 jaar oud. In 23 geval-
len waren de besmette Groningers

jonger dan 23 jaar en twee geval-
len zelfs jonger dan 12 jaar.  Het
aandeel besmette jongeren tussen
18 en 24 jaar oud is in de stad Gro-
ningen hoger dan daarbuiten. 

Een klein deel (4 procent) van de
nieuwe besmettingen had een ver-
moedelijke besmettingsbron in het
buitenland. ,,Bij meer dan de helft
van de nieuwe besmettingen lag
de vermoedelijke bron in de thuis-
situatie en bij ongeveer een derde
bij sociale activiteiten zoals fees-
ten, horecabezoek, vrijetijdsbeste-
ding zoals sport en studentenacti-

viteiten”, geeft de GGD aan. 
Het is volgens de GGD van groot
belang dat personen die positief
getest zijn op het coronavirus con-
tact met anderen vermijden (isola-
tie) en dat personen die in nauw
contact zijn geweest met een coro-
napatiënt zich aan de quarantaine-
adviezen (10 dagen thuisquarantai-
ne gerekend vanaf het laatste con-
tactmoment) houden. ,,Op deze
manier wordt verspreiding van het
virus voorkomen”, stelt de GGD. 

Sinds het begin van de epidemie is
nu bij 1.367 personen in de provin-
cie Groningen corona vastgesteld.
Het totale aantal overlijdens is
niet toegenomen en staat nog
steeds op 19.

Damvereniging Warffum
sluit bijzonder seizoen af
WARFFUM - De damvereni-
ging Warffum heeft vorige
week donderdagavond haar
jaarlijkse ledenvergadering in
clubonderkomen het Huiska-
mercafé gehouden. Voorzitter
Eddy Groenhagen kon slechts
een beperkt aantal leden be-
groeten, omdat er op het laat-
ste moment -om verschillende
redenen- meerdere afmeldin-
gen binnenkwamen. 

In zijn openingswoord sprak
Groen hagen over een wel heel bij-
zonder achterliggend seizoen van-
wege de coronamaatregelen die
vanaf half maart van kracht wer-
den en de wedstrijden en activitei-
ten behoorlijk ondermijnden.
Hierdoor vervielen tien clubavon-
den en ook het traditionele Paas-
damtoernooi.
De agenda bevatte maar liefst
twintig punten, maar veel zaken
konden in een ijltempo worden af-
gehandeld, waaronder de notulen
van de vorige vergadering en di-
verse verslagen. Ook de financiële
rapportage over het seizoen 2019-
2020 van penningmeester Geert
Ploegman riep nauwelijks vragen
op. De kascommissieleden Wim
Dirks en Fenno Werkman hadden
de boeken en bescheiden van de
penningmeester nagezien en
laatstgenoemde bracht hiervan
verslag uit. Hij stelde de vergade-
ring voor de penningmeester de-

charge te verlenen, wat met een
applaus werd bekrachtigd. 
De vergadering stemde in met de
benoeming van Nico Sikkema tot
nieuw kascommissielid als opvol-
ger van Wim Dirks. De periodiek
aftredende bestuursleden Eddy
Groenhagen en Nico Werkman
werden na een schriftelijke stem-
ming herkozen voor een nieuwe
bestuurstermijn.
Uiteraard ging ook aandacht uit
naar de samenstelling van het eer-
ste team dat de komende periode
weer acteert in de nationale com-
petitie, tweede klasse. Nieuw daar-
bij is dat niet meer met tientallen
wordt gespeeld, maar met achttal-
len. Van het bestuur kreeg Her-
man Mulder een keuzeplek in het
team aangewezen. Naast Mulder
zal het basisteam bestaan uit een
harde kern van nog vier personen
(Nico Werkman, Peter Hoeksema,
Fenno Werkman en Wim Dirks)
met daaromheen een ‘flexibele
schil’, die roulerend zal aantreden.
Namens de jeugdcommissie, be-
staande uit Gezinus Bottema, Nico
Sikkema en Rudolf Schwab, gaf
laatstgenoemde aan dat het mede
door de coronamaatregelen lastig
is jeugd op dit moment achter het
dambord te krijgen. Een alterna-
tief kan online-dammen zijn. 
De aanwezigen kregen een uitge-
breide terugkoppeling van Eddy
Groenhagen over de op 16 septem-
ber  gehouden algemene vergade-
ring van de Provinciaal Groninger

Dambond, waarin clubgenoot Ru-
dolf Schwab zoals gemeld als schei-
dend bestuurslid tot erelid werd
benoemd. 
Uiteraard ging ook aandacht uit
naar het naderende jubileum. In
2022 bestaat de Warffumer vereni-
ging immers 100 jaar. Vanuit de
vergadering kwamen hiervoor en-
kele ideeën. Bij het agendapunt
‘prijsuitreiking’ konden meerdere
personen een prijs in ontvangst ne-
men voor hun prestaties in de ex-
terne wedstrijden, in de winter-
competitie en in het gecombineer-
de rapidetoernooi annex zomer-
competitie. Na afsluiting van de
geanimeerde vergadering hield
Nico Werkman de aanwezigen nog
een tijdje bezig met enkele quiz-
zen en een paar ronden bingo.

Bestuurder Martini
doet oproep om
extra alert te zijn
GRONINGEN - Nu in Groningen
de corona-besmettingsgraad snel
oploopt, vraagt dit van iedereen en
in het bijzonder van zorgpersoneel
om extra alertheid. Daarom heeft
het Martini Ziekenhuis vrijdag alle
medewerkers nogmaals opgeroe-
pen de basisregels extra scherp in
acht te nemen. 
Bestuursvoorzitter Hans Feenstra:
,,We zetten ons samen maximaal in
om besmettingen te voorkomen.
Met resultaat, want we hebben in
de afgelopen maanden nauwelijks
te maken gehad met besmettingen
van medewerkers en patiënten.
Helaas hebben we in de afgelopen
week vier positief geteste collega’s
gehad. Alle betrokkenen zijn hier-
over direct geïnformeerd en con-
tactonderzoek is meteen in gang
gezet. Natuurlijk maak ik me zor-
gen over de komende periode.
Daarom druk ik iedereen op het
hart om thuis te blijven bij klach-
ten, je te laten testen en afstand te
houden. Gelukkig hebben wij vol-
doende testcapaciteit voor onze
collega’s en geen wachttijden voor
het testen. Dat betekent dat zorg-
personeel snel weer inzetbaar is.’’

Tom van der Lee krijgt de voorzittershamer overhandigd van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Tijdelijke commissie bereidt 
parlementaire enquête voor
NOORD-GRONINGEN - De par-
lementaire enquête naar de
gaswinning in Groningen wordt
voorbereid door een Tijdelijke
commissie Aardgaswinning
Groningen. Daarin hebben on-
der anderen de Groninger Ka-
merleden Stieneke van der
Graaf (CU) en Anne Kuik
(CDA) zitting.

De Tweede Kamer heeft deze com-
missie dinsdag ingesteld. De com-
missie heeft Tom van der Lee
(GroenLinks) gekozen tot voorzit-
ter en Stieneke van der Graaf
(ChristenUnie) tot ondervoorzit-
ter.
De Tweede Kamer heeft op 5
maart 2019 met algemene stem-
men de motie-Van der Lee aange-
nomen, die uitspreekt dat een par-
lementaire enquête naar de aard-

gaswinning in Groningen wense-
lijk is. In de motie wordt het tijd-
stip waarop de voorbereidingen
voor de parlementaire enquête
van start kan gaan, gekoppeld aan
enkele voorwaarden.
Naast bijvoorbeeld de afspraken
over het winningsniveau, zijn de
aspecten die in de voorwaarden
genoemd worden ook onderwerp
van onderzoek door de parlemen-
taire enquêtecommissie. De vaste
commissie voor Economische Za-
ken en Klimaat is van mening dat
de tijdelijke commissie nu kan
starten met de voorbereidingen op
de parlementaire enquête. 
De commissie verdiept zich de ko-
mende maanden in de materie om
een beeld te krijgen van zowel his-
torische als recente ontwikkelin-
gen. Naar verwachting is de onder-
zoeksopzet gereed in het voorjaar
van 2021.
Commissievoorzitter Van der Lee

over de start van de tijdelijke com-
missie: ,,Zestig jaar gaswinning
heeft Nederland veel gebracht,
maar kent ook zware schaduwkan-
ten. De Kamer heeft aangegeven
hier lessen uit te willen trekken en
zet daarom het zwaarste onder-
zoeksinstrument in. Met deze en-
quête wil de Kamer de gevolgen
van de aardgaswinning in Gronin-
gen onderzoeken en hierover ver-
slag uitbrengen aan de Kamer, aan
de Groningers en aan de rest van
Nederland. Een dergelijk, grondig
onderzoek heeft baat bij een goe-
de voorbereiding, daarmee starten
wij nu.”
De tijdelijke commissie bestaat uit
de Kamerleden: Tom van der Lee
(GroenLinks), Stieneke van der
Graaf (CU), Dennis Wiersma
(VVD), Roy Van Aalst (PVV), An-
ne Kuik (CDA), Tjeerd de Groot
(D66), Peter Kwint (SP) en Kirsten
van den Hul (PvdA). 

Operationeel directeur Bram Fetter van Cosun Beet Company (rechts) overhandigt de Suikeragenda
aan de gedeputeerden IJzebrand Rijzebol (links) en Henk Brink (foto: provincie Groningen).

Suikeragenda voor gedeputeerden
NOORD-GRONINGEN - De
landbouwgedeputeerden IJze-
brand Rijzebol (Groningen) en
Henk Brink (Drenthe) hebben
deze week de Suikeragenda in
ontvangst genomen. 

Noord-Nederland heeft een sterk
ecosysteem dat zich richt op de
vergroening van de chemie. Het
vormt een belangrijke pijler van
de economie. Het ecosysteem
Chemport Europe ontwikkelt zich
hierin snel met ruim baan voor bio-
materialen en -grondstof en herge-
bruik. Zo zijn suikers prachtige
bouwstenen voor de chemische in-
dustrie. Het zijn veelzijdige mole-
culen, die zijn in te zetten als bio-
based alternatieven voor fossiele
grondstoffen om chemicaliën en
materialen te maken, zoals bio -
plastics. Chemport Europe heeft
daarom samen met een aantal be-
drijven een Suikeragenda samen-

gesteld die het ontwikkelpoten-
tieel van suiker als grondstof in
Noord-Nederland in kaart brengt. 
,,Suiker lijkt in Noord-Nederland
kansrijk om fossiele grondstoffen
te vervangen”, zegt Errit Bekke-
ring van Chemport Europe. ,,Om
dat te bereiken hebben we een
 roadmap naar 2030 of 2050 samen-
gesteld, in samenwerking met Co-
sun Beet Company (voorheen Sui-
ker Unie, red.), Nouryon en Avan -
tium. Daarbij is natuurlijk geke-
ken naar gewassen als de suiker-
biet, maïs en aardappelen, maar
ook naar indu striële suikers zoals
een bedrijf als Avantium die
maakt uit hout. ,,We hebben in het
Noorden al een uitgebreid ecosys-
teem en de benodigde infrastruc-
tuur om suikers te produceren”,
concludeert Bekkering. ,,Boeren
en bedrijven zijn eraan gewend.
Bovendien hebben we een zeeha-
ven die het gemakkelijk maakt om
grondstoffen te importeren, wat

ook al gebeurt. Ook is er volop ex-
pertise op het gebied van technolo-
gische ontwikkelingen, zoals fer-
mentatie, waarmee suikers kun-
nen worden omgezet. Combineer
dat met de aanwezigheid van be-
staande industrie- en chemieclus-
ters en je ziet dat deze ontwikke-
ling hier goed tot zijn recht zou ko-
men.”
Bram Fetter van Cosun Beet Com-
pany voegt daaraan toe: ,,Bij ons
staan innovatie en duurzaamheid
hoog in het vaandel. Onze ambitie
is om vanuit suikerbieten naast
voedingsmiddelen steeds meer
biobased materialen en groene
chemicaliën te produceren. De Sui-
ker agenda sluit daar naadloos op
aan. Door intensieve samenwer-
king met andere koplopers in de
Chemportregio kunnen we de stap
maken naar een duurzame en
groene chemie, die niet meer af-
hankelijk is van fossiele olie als
grondstof.”

Dansen met Laway Arts
WINSUM/KANTENS - Laway Arts organiseert op de zaterdagmid-
dagen 10 oktober en 21 november dansmiddagen voor inwoners
van de gemeente Het Hogeland. Iedereen is welkom om kennis te
maken met de werkwijze van Pierik L. Istelle, docent eigentijdse
dans. Op 10 oktober kan men vanaf 13.30 uur terecht in De Blau-
we Schuit in Winsum. In ‘t Schienvat in Kantens start men op 21
november om 14.30 uur. Aanmelden kan via lawayarts@ -
hotmail.com. Foto: Ad Bleeker.

Boekje over
molen Kantens
KANTENS - Een boek over mo-
len Grote Geert in Kantens ziet
vrijdag 2 oktober het levens-
licht.Auteur is molendeskundige
Bob Poppen uit Uithuizen. Het
eerste exemplaar wordt aange-
boden aan molenaar Gerad
Werkman. Hij is dit jaar name-
lijk 25 jaar molenaar. De uitrei-
king vindt plaats in het kader
van de feestelijkheden rond dit
jubileum. Uiteraard vindt dit bij
de molen plaats en met inacht-
neming van de corona-voor-
schriften.
Poppen vertelt in het boek het
verhaal over Grote Geert en
over de verdwenen molens van
Kantens. Kinderen van de basis-
school in Kantens krijgen een
gratis exemplaar van het boek.
De uitgave wordt mede moge-
lijk gemaakt dankzij een subsi-
die van het SNSFonds Middel-
stum. Nadien is het boek tegen
een geringe prijs te verkrijgen
bij de molen en via
www.uitgavennoordgroningen.nl
. Het boekje is nummer 12 in de
reeks Monumenten in Noord-
Groningen. Onderscheiding

voor Smith
USQUERT - Klaas Smith uit Us-
quert heeft maandagavond tij-
dens de ledenvergadering van
de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Om streken de
gouden speld van COVS Neder-
land ontvangen. Hij kreeg deze
onderscheiding vanwege zijn
verdiensten op het gebied van
spelregels.

Geen Muziekcafé 
PIETERBUREN - Het Muziekcafé
dat zondag gehouden zou worden
in het dorpshuis van Pieterburen,
gaat vanwege de corona-maatrege-
len niet door. 

Atelierroute Hoge
Noorden op 4 oktober
NOORD-GRONINGEN - De vol-
gende editie van Atelierroute
Hoge Noorden wordt zondag 4
oktober gehouden. Er doen de-
ze keer dertien kunstenaars
mee.

De keramisten Tiny en Linda Bou-
ter uit Roodeschool laten zich in-
spireren door het Groninger land.
In ’t Zandt is het atelier van Mari-
lyn Josiena  open. Zij maakt por-
tretten in klei, steen en potloden.
In hetzelfde atelier werkt ook Jos
Mulders. Hij toont olieverfschilde-
rijen en geeft bij goed weer een
demonstratie etsen afdrukken. In
Eenum werkt beeldhouwer Maar-
ten Burggraaff.  Hij toont zijn werk
in de beeldentuin De Gerichtshof.
In Loppersum woont Nanny ter
Wiel. Zij werkt figuratief in olie-
verf en pastel. In Middelstum
toont Henk Krist zijn olieverfschil-
derijen met het thema de tragiek
van het leven van alle dag en ook
in Middelstum toont kunstenares
Mary Velthoen haar werk in
herfstkleuren. In Kantens zijn drie
kunstenaars te bezoeken. Gerda
Onnes  maakt schilderijen in acryl
en olieverf. Zij werkt in series met
uiteenlopende onderwerpen. Haar
vader Minne Onnes is gast-expo-
sant. Hij schildert al zijn hele schil-
dersloopbaan  hetzelfde onder-
werp: de zee. In Kantens is ook het

atelier van John van de Rijdt. Hij
laat abstracte werken in olieverf
zien.  In Onderdendam opent Ed-
win Grissen de deuren van zijn ga-
lerie waar hij een collectie van zijn
werk laat zien. Rieneke Gollnau
brengt haar nieuwe verjaardagska-
lender met tekeningen uit. 
Bezoekers zijn op alle locaties tus-
sen 12.00 en 17.00 uur welkom. De
adressen zijn te vinden op ate lier -
routehogenoorden.jouwweb.nl.

Woonvisie voor
Westerkwartier
EZINGE - De gemeente Wester-
kwartier heeft de concept-Woon-
visie 2020-2025 ter inzage ge-
legd. De huidige woonvisie is
verouderd en daarom heeft de
gemeente een nieuwe woonvisie
opgesteld. Die is tot stand geko-
men op basis van een woning-
marktonderzoek, een online-en-
quête, dorpenbijeenkomsten en
werksessies met woningcorpora-
ties en hun huurdersvertegen-
woordigers.  De Woonvisie be-
schrijft het beleid op het gebied
van wonen in het Westerkwar-
tier voor de komende vijf jaar.
Dit beleid geeft de gemeente
handvatten om in te spelen op
de woonopgaven die in het ge-
bied en de afzonderlijke dorpen
leven. In de komende jaren
staat de gemeente voor forse
uitdagingen. De samenstelling
van de bewoners in de dorpen
verandert, de gemeente werkt
aan de kwaliteit en verduurza-
ming van de woningvoorraad en
tegelijkertijd wil de gemeente
wonen in het Westerkwartier
betaalbaar houden voor ieder-
een.  De gemeente gaat per
dorp kijken wat nodig en moge-
lijk is. Het concept ligt tot en
met 3 november ter inzage. Be-
langstellenden kunnen de woon-
visie inzien op  de gemeentelij-
ke locatie in Zuidhorn of Leek.
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Pianiste Caroline Fleumer geeft samen met zangeres Esther de
Vos een concert in Klein Wetsinge.

Concert over de liefde
in Klein Wetsinge
KLEIN WETSINGE - Esther de
Vos (sopraan) en Carolien Fleu-
mer (piano/spreekstem) zullen
zondag 4 oktober een concert
geven in het kerkje van Klein
Wetsinge. 

Titel van het concertprogramma is
Toujours l’amour, selten das Glück.
De liefde en het diepe verlangen
ernaar is voor veel kunstenaars al-
tijd al een grote, universele inspi-
ratiebron geweest.  Liefde brengt
samen maar heeft vaak ook een
prijs, vraagt om offers, verbindt én
verblindt en leidt niet zelden tot
ongeluk en diep verdriet. Talloze
componisten hebben dit thema
verklankt: harmonieus, diep grom-
mend van genot of met schrille dis-
sonanten als pijnscheuten in het

hart.
Esther de Vos en Carolien Fleu-
mer  hebben uit die hoeveelheid
muziek een keuze gemaakt en een
zeer divers programma samenge-
steld, geïnspireerd door het thema
Liefde, in al haar dimensies en val-
kuilen..  De zangtaal in Toujours
l’amour, selten das Glück is uitslui-
tend Frans en Duits, met een Ne-
derlandse toelichting per lied. De
liederen zijn veelal klassiek met
uitstapjes naar andere genres wat
voor verrassende momenten zorgt.
Ze zijn dramatisch, romantisch,
erotisch én hebben de nodige knip-
ogen en kwinkslagen.
Het concert begint om 15.30 uur.
Belangstellenden dienen zich wel
van tevoren aan te melden. Dat
kan via kleinwetsinge@blgro nin -
gen.nl. 

Hilbert Geerling is Professor D. 

Professor D komt naar Middelstum
MIDDELSTUM - De Culturele
Raad Middelstum organiseert
op zaterdag 3 oktober in Vita
Nova de familievoorstelling
Professor D zit in de puree, ge-
speeld door Hilbert Geerling

uit Warfhuizen.

Het betreft hier een eigentijds
sprookje vol goochelarij, magie en
humor. Professor D is de briljant-
ste, geniaalste, mega intelligentste
slimkees van de 21e eeuw. Hij doet
de meest ongelooflijke uitvindin-
gen. Maar wat heb je daaraan, als
je iedere morgen in je eentje aan
de ontbijttafel zit? Helemaal niets!
En daarom is Professor D het zat.
Het is tijd voor actie en hij gaat op
reis. Op zoek naar iemand om een
broodje kaas mee te eten. Met zijn
tijdmachine reist professor D door
verleden, heden en toekomst. Hij
belandt tussen de piraten, vindt
een eeuwenoude schatkaart, om
even later een jonkvrouw te red-
den uit de klauwen van een draak.
Of het allemaal goed komt? Vast
wel, want als het even niet meezit,
dan zorgen zijn uitvindingen wel
voor een oplossing.
De voorstelling begint om 19.00
uur en is geschikt voor bezoekers
vanaf zeven jaar. In verband met
het coronavirus is er een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar en is
reserveren noodzakelijk.  Voor
meer info kan men terecht op
www.cultureleraad-middelstum.nl.

Chansonnier
naar ’t Waarhuis
ADUARDERZIJL - Chansonnier
Philippe Elan zal zondag 1 no-
vember met zijn Tour de Chant
naar ’t Waarhuis in Aduarderzijl
komen. Hij wordt begeleid door
Reyer Zwart (gitaar en piano).
Het was de bedoeling dat dit
tweetal op 15 maart naar Aduar-
derzijl zou komen, maar toen
gooide het coronavirus roet in
het eten.
Philippe Elan kwam al eerder
naar ’t Waarhuis. Hij bracht met
zijn optreden een stukje Frank-
rijk mee naar het Groninger
platteland. Zijn optreden is per-
soonlijk: hij zingt alleen chans-
ons, die hem na aan het hart lig-
gen. Het museumschip vaart over het Reitdiep naar het fraai gelegen gemaal.

Vaarexcursie 
naar Waterwolf
ZOUTKAMP - Het Visserijmu-
seum aan de Reitdiepskade in
Zoutkamp organiseert dinsdag
13 en donderdag 15 oktober
een vaarexcursie met museum-
schip ZK 4 Albatros naar ge-
maal De Waterwolf bij Lauwer-
zijl.

In november is het honderd jaar
geleden dat De Waterwolf in ge-
bruik werd genomen. Dit icoon aan
het Reitdiep vervult een sleutel-
functie in de afvoer van overtollig
water richting de Waddenzee.
Dankzij het gemaal houden inwo-
ners van Groningen nog altijd dro-

ge voeten.
Het middagvullende programma
start om 13.00 uur en bestaat uit
een bezoek aan het Visserijmuse-
um, een vaartocht over het Reit-
diep van Zoutkamp naar Electra
en terug (inclusief koffie/thee met
koek) en een rondleiding in De
Waterwolf. Rond 16.30 uur meert
de ZK 4 weer aan in de haven van
Zoutkamp. 
De kosten van het arrangement be-
dragen 20 euro per persoon. Van-
wege de coronamaatregelen is er
plaats voor maximaal negen passa-
giers. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via 06-39349874 of
zk4@visserijmuseum.com. 

Jazz in Klein Wetsinge
KLEIN WETSINGE - In de kerk van Klein Wetsinge kan zondag geno-
ten worden van jazzmuziek. Er wordt opgetreden door Nol Sicking,
Bill Arensma en Bert van Erk. Na elkaar 41 jaar niet meer te hebben
gezien, ontmoetten de muzikanten Sicking en Arensma elkaar bij toe-
val weer. De twee hebben naar aanleiding van hun hernieuwde con-
tact besloten om een aantal concerten te geven, als duo op piano en gi-
taar. Zondagmiddag komen ze naar Klein Wet singe. Als duo Long Ti-
me No See brengen ze een intiem programma van jazzy kamermuziek.
Bassist Bert van Erk zal beide musici bij de nodige nummer ondersteu-
nen. Het concert begint om 15.00 uur. Reserveren is verplicht en kan
via kleinwetsinge@blgroningen.nl. 



Citroën heeft het aanbod van
de C1 versterkt met gewijzigde
uitrustingsniveaus, nieuwe op-
ties en een nieuwe carrosserie-
kleur. 

De Citroën C1 is leverbaar van-
af 11.990 euro. De basisuitvoe-
ring Live is optioneel leverbaar
met een uitgebreider audiosys-
teem. Voor de meerprijs van
350 euro biedt het systeem
DAB+ digitale radio, Bluetooth-
connectie voor handsfree tele-
foneren en audiostreaming,
vier luidsprekers, stuurwielbe-

Dertig jaar stijlvolle en techno-
logische evolutie, dertig jaar
trachten te voldoen aan de
wensen van een actieve klan-
tengroep, dertig jaar onderdeel
van het leven… Wie heeft er
vandaag de dag niet van de Re-
nault Clio gehoord.

Sterker nog, bijna iedereen
heeft wel een geschiedenis met
het model, van een afstandje of
van dichtbij, dat al drie decen-
nia een partner is voor korte
en lange reizen.
Sinds de lancering van de eer-

Peugeot heeft de nieuwe 5008
gepresenteerd. De Franse auto-
producent is momenteel Euro-
pees marktleider in het seg-
ment van de compacte SUV
met de 5008 en de 3008.

De eerste generatie van de
Peugeot 5008 heeft het met
meer dan 300.000 geproduceer-
de voertuigen bijzonder goed
gedaan in Europa en de rest
van de wereld. De fabrikant is
erg trots op zijn opvolger. 

De nieuweling wordt in Neder-
land standaard geleverd als ze-
venzitter en is een uitblinker
qua gebruiksgemak.
Met een gewaagde nieuwe stijl
bepaalt de Peugeot 5008 SUV
het design van morgen, met
een nieuw ontworpen front,
nieuwe Full LED-achterlichten,
nieuwe carrosseriekleuren en
een nieuw optiepakket.
Peugeot tilt het aanbod van in-
telligente technologieën naar
een nog hoger niveau met de
introductie van de nieuwste ge-
neratie rijhulpsystemen, even-

Het allereerste exemplaar van
de krachtigste en snelste Toyo-
ta Yaris in serieproductie is
een feit. Onlangs verliet deze
op de rallysport geïnspireerde
GR Yaris de volledig nieuwe
productielijn van de Japanse
autoproducent.

De Toyota GR Yaris met vier-
wielaandrijving is uitgerust
met een nieuwe 3-cilinder 1.6
turbobenzinemotor die 261 pk
levert en hiermee de krachtig-
ste 3-cilinder productiemotor
ter wereld is. 
Toyota heeft het assemblage-
proces specifiek voor de GR
Yaris ontworpen. Toyota GA-
ZOO Racing, Toyota’s auto-
sportdivisie die de GR Yaris

OPEL Mokka nog efficiënter

assistentiesystemen onder-
steunt de bestuurder actief op
allerlei manieren.
De vernieuwde Suzuki Swift is
uitgerust met de nieuwe gene-
ratie van de Smart Hybrid-aan-
drijflijn. Met een gemiddeld
brandstofverbruik van 4,9 liter
per 100 kilometer en een CO2-
uitstoot van 111 gram per kilo-
meter, is de Swift nog zuiniger
en schoner dan voorheen. Het
gewicht van de Swift is on-
danks alle nieuwe techniek
nauwelijks toegenomen. De au-
to is met zijn 840 kilogram nog
altijd een van de lichtste auto’s
in het segment. Hiermee valt
de Swift in een zeer lage ge-
wichtsklasse voor de motorrij-
tuigenbelasting. Tegelijkertijd
draagt het lage gewicht bij aan
het rijplezier. Voor het eerst is
de Smart Hybrid-aandrijflijn te
combineren met een CVT-auto-
maat. Net als voorheen is de
Swift ook leverbaar met All -
Grip-vierwielaandrijving.

Suzuki levert de vernieuwde
Swift in elf verschillende exte-
rieurkleuren. Daarvan zijn er
twee volledig nieuw: Rush Yel-
low Metallic en Flame Orange
Pearl Metallic. Beide kleuren
worden gecombineerd met een
contrasterende kleur voor het
dak. Bij Rush Yellow Metallic
is dit Premium Silver Metallic
en bij Flame Orange Pearl Me-
tallic is dit Super Black Pearl
Metallic. Ook de kleuren Bur-
ning Red Pearl Metallic en
Speedy Blue Metallic zijn voor
het eerst te combineren met
een contrasterend zwart dak. 

De Suzuki Swift 1.2 Smart Hy-
brid Style is leverbaar vanaf
20.650 euro. Op een later mo-
ment volgen ook de uitrustings-
niveaus Comfort en Select met
de nieuwe Smart Hybrid-aan-
drijflijn. De Suzuki Swift is er
al vanaf 17.149 euro.

ste Clio in 1990 is het model de
wereldwijde bestseller van
Groupe Renault, met inmiddels
meer dan 15 miljoen verkochte
exemplaren. Sinds 2013 staat
de Clio zelfs aan de top van het
B-segment en noteert het mo-
del ieder jaar nog altijd hogere
verkoopcijfers. 
Door de jaren heen heeft Re-
nault het kenmerkende DNA
weten te behouden dat aan de
basis staat van het succes van
de auto. Daardoor is de huidi-
ge, vijfde generatie meer Clio
dan ooit. De Clio V is nog mo-

PEUGEOT 5008 vernieuwd

Snelste TOYOTAYaris ooit
ontwikkeld heeft en produ-
ceert, heeft de productiestart
bovendien aangegrepen om
een speciale GR factory op te
richten, bedoeld voor de pro-
ductie van Toyota GR sport -
auto’s. Die bestaat uit afzon-
derlijke productieruimtes die
in verbinding staan door Auto-
matisch Geleide Voertuigen
(AGV’s) en omvat daardoor
carrosserie- en productielijnen
zonder transportband.
Door de speciale werkwijze is
de productiefaciliteit in staat
zeer stijve carrosserieën te ma-
ken, essentieel voor sport -
auto’s, en kan Toyota een
 uiterst nauwkeurige montage
garanderen. Dat zijn twee as-
pecten die voor een gebruike-

Nog meer CITROËN C1

Na de onthulling van de volle-
dig nieuwe Opel Mokka-e met
elektrische aandrijving, heeft
Opel alle details bekend ge-
maakt van de versies met een
brandstofmotor. 

De nieuwe Mokka wordt lever-
baar met levendige en efficiën-
te 1.2 Turbo benzinemotoren
en een 1.5 dieselmotor met de
nieuwste technologie voor
maximale reductie van uitlaat-
gasemissies. 
De nieuwe Mokka is 12,5 centi-

Suzuki heeft de vernieuwde
Swift gepresenteerd. De po -
pulaire hatchback krijgt een
nog zuinigere Smart Hybrid-
aandrijflijn, een completere
standaarduitrusting en een uit-
gebreider pakket aan veilig-
heidssystemen. 

Bij de marktintroductie wordt
eerst de scherp geprijsde top -
uitvoering van de Swift, de Sty-
le, gelanceerd. De Style laat
met zijn zeer uitgebreide uit-
rustingsniveau niets te wensen
over. Zo beschikt deze variant
onder meer over adaptieve
cruise control, LED-verlichting
voor de koplampen, dagrijver-
lichting en achterlichten, 16
 inch lichtmetalen wielen, gere-
gelde airconditioning, stoelver-
warming, een 7 inch infotain-
mentsysteem met Apple Car-
Play, Android Auto en naviga-
tie, parkeersensoren achter en
het Suzuki Safety System Pro.
Dit pakket van veiligheids- en

meter korter dan zijn voorgan-
ger, maar heeft een fractioneel
langere wielbasis. De auto
biedt vijf zitplaatsen en een ba-
gageruimte van vergelijkbare
grootte als zijn voorganger.
Met een lengte van 4,15 meter
laat de Mokka zich eenvoudig
manoeuvreren en parkeren. 

Het ontwerp verrast met zijn
schitterende proporties, korte
overgangen, krachtige postuur
en oog voor detail. Bovendien
is de Mokka als eerste Opel-

als een nieuwe i-Cockpit met
een nieuw, hoogwaardig en di-
gitaal instrumentencluster en
een nieuw 10 inch touchscreen.

De nieuwe 5008 is ontworpen
om te excelleren als multifunc-
tioneel metgezel voor alle da-

SUZUKI Swift completer
dan ooit

lijke productielijn voor grote
volumes een uitdaging zijn. 
Toyota GAZOO Racing heeft
voor de productie van de GR
Yaris Toyota’s meest hoogopge-
leide en ervaren technici bij-
eengebracht.
De nieuwe GR Yaris is geboren
in het heetst van de rallystrijd
van het  World Rally Cham-
pionship waarin het Japanse
merk actief is. De GR Yaris
weegt een relatief weinige
1.280 kilo en biedt hiermee een
indrukwekkende pk-gewichts-
verhouding van 4,9 kilo per pk.
De topsnelheid is begrensd op
230 kilometer per uur en in
slechts 5,2 seconden sprint de
GR Yaris vanuit stilstand naar
100 kilometer per uur.

derner, nog atletischer en
bouwt voort op de eerste vier
generaties die de saga van de
Clio hebben gevormd.

Sinds de eerste generatie heeft
de Clio alles van een groter
model. Net als de eerste gene-
ratie biedt de Clio V technolo-
gie van auto’s uit hogere seg-
menten. De huidige Clio zet
ook de traditie van zeer veilige
auto’s voort. Het model voldoet
aan alle hedendaagse maatsta-
ven en bewijst dat met vijf Eu-
ro NCAP-sterren.

� Ook de nieuw-
ste variant van
de Suzuki Swift
is een sportieve
verschijning.

� De Clio is en blijft een succesmodel van Renault.

� De C1 gaat al heel wat jaren mee, maar is nog steeds een van de
best verkopende modellen van Citroën.

RENAULT Clio jubileert

VW ID.3
maakt recordrit:
531 kilometer
Felix Egolf, expert op het ge-
bied van zuinig rijden, heeft
de nieuwe, volledig elektri-
sche Volkswagen ID.3 recent
meegenomen voor een re-
cordrit naar Zwitserland. Hij
reed met het model van de
Volkswagen-fabriek in Zwic-
kau naar het Zwitserse
Schaffhausen. Op slechts één
acculading wist hij een af-
stand van liefst 531 kilome-
ter te overbruggen.

Felix Egolf is een zogenaam-
de hypermiler. Deze mensen
stellen alles in het werk om
een zo laag mogelijk ver-
bruik en een zo groot moge-
lijke actieradius te realise-
ren. De gepensioneerde pi-
loot ‘zeilt’ over de weg door
herhaaldelijk zijn voet van
het gaspedaal te halen en de
auto te laten rollen. Die
rijstijl bespaart een aanzien-
lijke hoeveelheid brandstof,
of in dit geval elektriciteit.
Bij zijn recente recordpoging
koos Egolf voor de volledig
elektrische ID.3 van Volks-
wagen. De recordjager wilde
tijdens een rit van Duitsland
naar Zwitserland, met een to-
tale lengte van ongeveer 530
kilometer, onderzoeken hoe
de actieradius van een elek-
trische auto groter kan wor-
den. Volgens de officiële
voertuigspecificatie heeft de
ID.3 met het middelgrote ac-
cupakket een actieradius van
420 kilometer met een volle-
dig opgeladen accu. Die
waarde gaat er enkel vanuit
dat er alleen een bestuurder
aan boord is, zonder bagage.
Felix Egolf, zijn begeleiden-
de cameraman en de video-
en drone-apparatuur wogen
samen echter bijna 250 kilo-
gram.

De wijze waarop hij tijdens
de trip rotondes naderde, is
bijzonder. Als hij bijna bij de
rotonde was, zette Felix de
keuzeschakelaar van de auto-
matische transmissie van ‘D’
naar ‘N’. De auto rolde daar-
door uit naar de rotonde,
waarbij vervolgens de snel-
heid door middel van recupe-
ratie, het terugwinnen van
energie met behulp van het
remmen op de motor, staps-
gewijs werd verlaagd. Dat
vergroot de actie radius.

diening én een usb- en aux-aan-
sluiting.
Het tweede uitrustingsniveau
in de C1-reeks, de Feel, kost
14.350 euro. Deze variant is
standaard uitgerust met hand-
matig te bedienen airconditio-
ning met pollenfilter en recir-
culatie, evenals digitale radio
DAB+ en 15 inch wielen met
luxe wieldoppen. Tevens is het
optiepakket Pack Comfort in-
houdelijk gewijzigd. Voor de
meerprijs van 220 euro is de
Citroën C1 voorzien van extra
getinte achterste zijruiten en

achterruit, verchroomde bui-
tenspiegelkappen, toerenteller
en een met leder bekleed
stuurwiel en versnellingspook-
knop.
De meest luxe uitvoering Shine
is er vanaf 15.400 euro.  Stan-
daard is deze variant uitgerust
met een 7 inch touchscreen,
Apple Carplay, Android Auto
en Mirrorlink. Ook heeft die
een achteruitrijcamera, elek-
trisch bedienbare en verwarm-
bare buitenspiegels en 15 inch
lichtmetalen wielen. Daar
komt nog bij DAB+ digitale ra-
dio. Tegelijkertijd wordt het
optiepakket Pack Nav met een
volledig geïntegreerd naviga-
tiesysteem nu aangeboden
voor de aantrekkelijke meer-
prijs van slechts 350 euro. Dit
alles geldt ook voor de Shine-
uitvoering van de Citroën C1
Airscape, die zich onderscheidt
met een elektrisch bedienbaar
canvasdak dat over de gehele
lengte kan openschuiven. De
Feel-uitvoering van de C1 Air -
scape is komen te vervallen.
Elke versie van de C1 wordt
aangedreven door de efficiënte
VTi 72 S&S benzinemotor die
is gekoppeld aan een handge-
schakelde versnellingsbak. Met
uitzondering van de driedeurs
Citroën C1 Live zijn alle uit-
voeringen enkel beschikbaar
als vijfdeurs.

gelijkse uitdagingen. Dankzij
de modulaire opzet van het in-
terieur biedt de SUV stan-
daard plaats aan zeven perso-
nen, zonder in te leveren op
het gebied van rijplezier en
comfort. De Peugeot 5008 is er
in drie uitrustingsniveaus.

� De nieuwe Peugeot 5008 heeft een gewaagde nieuwe stijl.

model voorzien van het toe-
komstige familiegezicht én de
nieuwe, volledig digitale cock-
pit van Opel: respectievelijk de
Opel Vizor en de Pure Panel.
Er zijn geen analoge tellers of
nutteloze decoratieve anima-
ties te vinden in de nieuwe
Mokka. De weergave is strak
en duidelijk geordend, de in-
formatie doeltreffend en ge-
richt op wat écht nodig is. Het
horizontaal uitgestrekte instru-
mentenpaneel integreert twee
breedbeeldschermen.
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� De GR Yaris haalt een begrensde topsnelheid van 230 kilometer per uur.
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Voor optometrie
naar In ’t Veen 
UITHUIZEN - ‘Gezonde ogen zijn on-
ze zorg’ stelt In ‘t Veen optiek in Uit-
huizen. ,,Voor de gezondheid van uw
ogen is de optometrist het eerste aan-
spreekpunt.” 
Robin Weijenberg, optometrist en eige-
naar van In ’t Veen Optiek legt uit: ,,De op-
tometrist is makkelijk toegankelijk. De
klant kan er zonder verwijsbrief naartoe.
Wij kunnen gericht adviseren of doorver-
wijzen (in overleg met uw huisarts) naar
de oogarts mocht dit nodig zijn.”
Bij de optometrist van In ’t Veen Optiek
kan men ook terecht om de gezondheid
van de ogen te screenen. Zo kan In ’t Veen
Optiek onder andere oogdruk en oogspier-
balans opmeten, staar en netvlies beoor-
delen en droge ogen onderzoeken. De op-
tometrist onderzoekt de gezondheid van
de ogen om eventuele oogafwijkingen en
oogziektes op te sporen.
Vroeger deed alleen de oogarts het oogon-
derzoek en zorgde de opticien voor de bril
en/of contactlenzen. De optometrist kan
het allebei en nog veel meer. De optome-
trist voert een optometrisch onderzoek
uit. Blijkt tijdens het onderzoek dat verde-
re medische behandeling nodig is, dan
wordt men via de huisarts doorverwezen.
Op welke manier worden ogen onderzocht
bij In ’t Veen optiek? De ondernemers
hebben sinds de overname elk jaar geïn-
vesteerd in de aanschaf van nieuwe appa-
ratuur. Met deze instrumenten is men in
staat om het oog van voor tot achter in
kaart te brengen. Voorbeelden hiervan
zijn de DNEyescanner, de Fundus scanner
en een corneatopograaf.

DNEyescanner
Het oog is uniek, net als een vingerafdruk.
Met behulp van een DNEye-scanner
brengt men bij In ’t Veen Optiek al sinds
2017 de biometrie van het oog in kaart. De
verkregen data worden gebruikt voor de
hypernauwkeurige en individuele brillen-
glazen. In de advertentie elders in deze
editie is daarover extra informatie te vin-
den.

Corneatopograaf
Droge ogen worden goed in kaart gebracht
met een traananalyse. Dit wordt gedaan
met behulp van de corneatopograaf. Hier-
mee wordt de kwaliteit van het traanvocht
inzichtelijk en kan een gericht advies wor-
den gegeven voor het managen van klach-

ten die veroorzaakt worden door een ver-
minderde traankwaliteit.

Fundus-scanner
Vol trots vertelt Robin Weijenberg over de
laatste investering, de Fundus scanner.
Het netvlies wordt met behulp van de
Fundus scanner in kaart gebracht en op
deze manier kunnen vroegtijdig netvlies-
problemen worden vastgesteld en/of be-
staande oogaandoeningen in de gaten ge-
houden worden. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan hoge oogdruk/ glau-
coom, netvliesproblemen door bijvoor-
beeld diabetes, Macula degeneratie of Re-
tinitis pigmentosa.

Preventief onderzoek
Preventief optometrisch onderzoek is van
belang. Vanaf een bepaalde leeftijd en/of
bij oogaandoeningen in de familie is het
raadzaam om eens in de paar jaar preven-
tief de ogen optometrisch te laten beoor-
delen. Alleen met preventief periodiek on-
derzoek kunnen oogaandoeningen tijdig
gezien en behandeld worden, vaak nog
voor er problemen ontstaan. Graag vertelt
men bij In ‘t Veen Optiek meer over de
mogelijke oogonderzoeken. Wie vragen
heeft, kan gerust langskomen in de winkel
aan de Hoofdstraat West in Uithuizen.

In ’t Veen groeit
Naast de ontwikkelingen op het gebied
van oogzorg wordt er ook gewerkt aan de
uitbreiding van het team. Sinds augustus
is Meike Nepperus namelijk bij In ’t Veen
Optiek in dienst getreden. Zij volgt bij In
’t Veen Optiek de bbl-opleiding tot opti-
cien. 
Begin november starten Boukje Miske en
Meike Nepperus ook met een stijladvies-
training, die Jantine Weessies in het verle-
den al met succes heeft gevolgd.  De trai-
ning zal in de praktijk gebracht worden
tijdens de Stylingsdag op 27 november.
,,Daarnaast is er ook al een mogelijke op-
volgster gevonden”, grapt de ondernemer.
Robin en Boukje zijn namelijk trotse ou-
ders geworden van een dochter.

Op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober is de
Rodenstock B.I.G. VISION TOUR bij In ’t
Veen Optiek. Tijdens deze dagen kan men
de ogen hypernauwkeurig laten meten
met de DNEyescanner. Voor een afspraak
kan men bellen met 0595-431344. 

� Het team van In ’t Veen Optiek, vanaf links Boukje Miske, Meike Nepperus en
Robin Weijenberg. Op de foto ontbreekt Jantine Weessies.

Klanten blij met
nieuwe Blokker
WINSUM - De vernieuwde Blokker
aan de Hoofdstraat Obergum in Win-
sum is vrijdag geopend. De winkel
heeft, zoals vorige week gemeld, een
twee weken durende verbouwing ach-
ter de rug waarin de zaak volledig
over de kop is gegaan. 

Eigenaar Patrick Otter kijkt met een ‘heel
tevreden’ gevoel terug op de opening. ,,We
hebben heel veel enthousiaste reacties in
ontvangst mogen nemen. En nog steeds.
Bijna om het kwartier zegt wel iemand
hoe mooi het allemaal is geworden. We
hebben heel veel  felicitaties, lieve berich-
ten, kaartjes en cadeautjes gekregen. Het
is echt hartverwarmend om te zien hoe en-
thousiast iedereen was en is”, vertelt Ot-
ter. ,,Klanten hebben ook zelf gesignal-

eerd dat er een ruimere en overzichtelij-
kere winkel is ontstaan, met ook nog eens
een ruimer assortiment. Dat is fijn, want
daar doen we het uiteindelijk voor.” 
Volgens Otter is de betrokkenheid van de
klanten bij de Winsumer Blokker-vesti-
ging groot. ,,Ze zien het als ‘hun’ Blokker.
Dat vind ik mooi. Ik ben er dan ook erg
blij mee dat klanten zo enthousiast op de
verbouwing hebben gereageerd. 

De verbouwing van de Blokker past naad-
loos in een trend die gaande is in Winsum.
Mede dankzij een gemeentelijke subsidie
zijn tal van winkels aangepakt of zelfs ver-
huisd. ,,Tussen de Boogbrug en Sporthuis
Winsum is ontzettend veel gebeurd. In
vergelijking met een jaar geleden herken
je de straat bijna niet terug”, constateert
Otter. 

� Het team van Blokker Winsum. 
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De competitie is weer begonnen. In maart werd het seizoen stilgelegd en
na maanden stilstand is deze maand begonnen met de beker. Nu is dus
ook de competitie van start gegaan, al zijn we nog altijd niet verlost van
het coronavirus. Afgelopen weekend ging bijvoorbeeld de wedstrijd van
Warffum niet door wegens corona en ook voor komend weekend zitten er
weer de nodige afgelastingen aan te komen. Desalniettemin werd er za-
terdag en zondag op grote schaal gevoetbald in Noord-Groningen. Het le-
verde 33 doelpunten op. Een vijtal spelers liet meteen twee treffers note-
ren. Titelverdediger Jesse Smit van Poolster scoorde niet. 

De tussenstand luidt als volgt: 
Jordan Muller (Corenos), Nick Rosema (Ezinge), Corné Bos (De Fivel),
Frank Veenwijk (FC LEO) en Vince van der Veen (Zeester) 2

Mark Kruizinga (SV Bedum), Lars Baar, Marcel Dijkstra en Joran Knot
(allen Corenos), Emiel Bos en Thomas Robinson (beiden De Fivel), Jelte
Toxopeus (Kloosterburen), Xander Anema en Peter van Dam (beiden
Middelstum), Mark Bos, Mark van Houten en Keith Makin (allen Noord-
pool), Ferdinand Oosterhuis en Gijs de Weerdt (beiden Poolster), Rohan
Dijk en Gijs Huinder (beiden SIOS), Matthijs Colstee en Robbert Slager
(beiden Stedum), Mohamet Keita (Usquert), David Albert Villalta en
Thomas Kauw (beiden Winsum), Jeffrey Brink (Zeester) en Vincent Zijl-
stra (ZEC)   1Jasper de Laat wint

Rondom Bult Usquert 

� Het eerste kopgroepje van de dag in Usquert met vanaf links Martin Pluto, Jasper Bovenhuis en Rick
Ottema. Foto: Ronnie Afman.  

Jasper de Laat uit Moergestel heeft zondagmiddag de
52e editie van het wielercriterium Rondom de Bult van
Usquert gewonnen. De Brabander, die lang tegen het
profwielrennen aanhikte, was in de sprint te rap voor
Hartthijs de Vries uit Kollum, met wie hij in de voorlaat-
ste ronde alleen op avontuur was gegaan.

door Johan Staal

Zevenennegentig renners stonden
er zondagmiddag aan de start voor
de 52e editie Rondom de Bult van

Usquert. De organisatie was dik te-
vreden met dat aantal. Bestuurslid
Klaas Smith: ,,We hadden het aan-
tal van 125 inschrijvingen op pa-
pier staan, maar de ervaring heeft
ons geleerd dat er altijd afvallers
zijn. Zo is Peter Merx door een her-

senschudding niet van de partij en
ontbreekt ook Adrie Lindeman.” 
Na een ‘loze ronde’ en het start-
schot van wethouder Harmannus
Blok werd het tempo meteen ste-
vig opgeschroefd. De grote ‘boos-
doener’ was de uit Den Haag af-
komstige Martin Pluto, die het spel
op de wagen gooide. Samen met de
Hagenees gingen ook Rick Ottema
en Jasper Bovenhuis op avontuur.
Na een paar ronden kreeg het ltrio
gezelschap van Jasper de Laat,
Hartthijs de Vries en Robin Löwik.
Dit zestal werkte vervolgens goed
samen zodat de voorsprong op het

peloton al snel groter werd. Met
nog vijftig ronden te gaan, was er
al sprake van dat het peloton ge-
dubbeld zou worden. Dat peloton
was toen overigens al gehalveerd.
Het was uiteindelijk Rick Ottema
die er met de ‘uitlooppremie’ van-
door ging. Ottema en zijn andere
vluchters pakten ook de andere
premies mee. Voor de rest bleven
er wat ‘kruimels’ achter. 
Met nog ongeveer twintig ronden
te gaan, ontstond er wat onenig-
heid in de kopgroep richting Mar-
tin Pluto. De Hagenaar was door
zijn manier van rijden duidelijk
niet populair bij de andere koplo-
pers. Vloekwoorden door de stra-
ten van Usquert waren het gevolg. 
Ondertussen probeerde Alexander
Konijn uit het peloton te ontsnap-
pen. De renner uit Spanbroek trok
er direct stevig aan. Want in de
eerste ronde die hij solo reed, liet
hij een tijd van 1.19,5 minuten
over ruim een kilometer te note-
ren, wat ook directe de snelste ron-
detijd van de dag was. Na nog twee
rondjes alleen te hebben gereden,
zag Konijn het kansloze van zijn
actie in en liet hij zich toch weer
terugzakken in het peloton. 

Achterblijvers
Met nog vijftien ronden in een zon-
nig Usquert te gaan, viel het pelo-
ton uiteen. Dat zorgde er voor dat
de groep achterblijvers, met nog
elf keer een beklimming van de
Bult te gaan, om de zestiende
plaats mocht gaan sprinten. Die
sprint werd gewonnen door Jos
Knoop uit Eindhoven, die Alexan-
der Konijn uit Spanbroek en Daan
Gelling uit Huizinge wist te klop-
pen. 
Zo waren er dus nog vijftien ren-
ners in koers, waarbij de zes vluch-
ters van het eerste uur om de prij-
zen mochten duelleren. Waar ie-
dereen in Usquert in afwachting
was van het moment dat de overi-
ge negen moesten afsprinten, nam
de jury een opmerkelijk besluit:
eerst moest de kopgroep om de
prijzen rijden. Dit bijzondere be-
sluit zorgde voor flink wat verwar-
ring. Jasper de Laat en Hartthijs
de Vries waren wel bij de les en
gingen er in de laatste ronde van-
door. De twee bleven weg en De
Laat, die heel dicht tegen een prof-
contract bij het Belgische Wanty-
Gobert van Hilaire Van der Schu-
eren aan zat, kwam als eerste over
de streep. Martin Pluto werd der-
de en Rick Ottema moest zich te-
vreden stellen met de vierde
plaats. Jasper Bovenhuis en Robin
Löwik kwamen als laatsten van de
kopgroep over de meet. 
De strijd om plek zeven werd ver-
volgens gewonnen door Patrick
Bos uit Deventer.
Nadat alles en iedereen binnen
was, stond er een sobere huldiging
gepland. Bloemen werden niet
overhandigd, maar neergelegd. En
er waren geen kussen van ronde-
miss Jose Jansen. Maar ondanks
dat alles coronaproof moest gebeu-
ren, keek bestuurslid Klaas Smith
met een goed gevoel terug op de
52e Rondom de Bult van Usquert.
,,We hebben de nodige complimen-
ten gehad voor de organisatie en
dat verder alles probleemloos is
verlopen, is alleen maar mooi. De
anderhalf meter-regel werd goed
nageleefd en ook over de publieke
belangstelling hadden we geen
klagen. Zo hebben we er met onze
vrijwilligers, die prima werk heb-
ben verricht, er een mooi evene-
ment van kunnen maken.  De EH-
BO-groep uit Delfzijl hoefde geluk-
kig niet in actie te komen, maar
vond het leuk om aan ons wieler -
evenement mee te mogen wer-
ken.” 

* Uitslag Elite Mannen, Beloften
en Amateurs: 1. Jasper de Laat uit
Moergestel; 2, Hartthijs de Vries
uit Kollum; 3. Martin Pluto uit Den
Haag; 4. Rick Ottema uit Leeuwar-
den; 5. Robin Löwik uit Vriezen-
veen; 6. Jasper Bovenhuis uit Hen-
gelo; 7. Patrick Bos uit Deventer; 8.
Patrick Coster uit Hasselt; 9. Jarno
Gmelich Meijling uit Almere en
10. Arne Peters uit Beekbergen. 

Sanne Bouwmeester
winnares in Usquert 
Sanne Bouwmeester uit Wes-
terbork heeft zondagmiddag de
dameswedstrijd van het wieler-
criterium Rondom de Bult van
Usquert op haar naam geschre-
ven. De Drentse was de rapste
van een groepje van drie. Pau-
lien Koster werd tweede en Ja-
nieke Kalsbeek eindigde op de
derde plaats. 

door Johan Staal

Dertig dames hadden zich voor het
criterium in Usquert aangemeld.
Uiteindelijk stonden er 21 klaar
voor de start, die anders was dan
in eerdere edities. Het coronavirus
had er namelijk voor gezorgd dat
er met een vliegende start werd
gewerkt. Dat betekende dat het
peloton eerst een loze ronde reed
om vervolgens door wethouder Elt-
jo Dijkhuis weggeschoten te wor-
den. Na het startschot lag het tem-
po direct hoog. De organisatie had
alles rond het parcours met de be-
kende  zwartgele linten en desin-
fecterende handgel coronaproof
gemaakt. 
Nadat er vijf van de 45 ronden wa-
ren verreden, waren het Sanne
Bouwmeester, Paulien Koster en
Janieke Kalsbeek die een lichte
voorsprong op het peloton namen.
Het drietal werkte prima samen en
dat zorgde er voor dat ze per ronde
steeds een aantal seconden wisten
te pakken. Met nog vijfentwintig
ronden te gaan, deed Chantal
Hemdriks een poging om bij het
drietal te komen. Maar de poging
van de inwoonster van Lemele was

geen succes. Ook toen ze even la-
ter hulp kreeg van Marthe Roose
uit Enumatil, bleef het leidend
drietal buiten schot.  
Met nog twintig ronden te gaan,
had het trio Bouwmeester. Koster,
Kalsbeek een dusdanige voor-
sprong opgebouwd dat een ronde
voorsprong aanstaande was. En
dus kon er gekoerst worden voor
de zogenaamde uitlooppremie. Het
was uiteindelijk Janieke Kalsbeek
die als eerste bij de grote groep
aansloot en zo een mooie premie
op haar bankrekening mocht bij-
schrijven. Want ook dat was an-
ders dan voor het uitbreken van
het coronavirus: de premies wer-
den namelijk niet in contanten uit-
betaald maar deze keer op de
bankrekening gestort. Maar dat
laatste was voor Janieke Kalsbeek
van latere zorg, want de wielren-
ster uit Leeuwarden was vorig jaar
nog tweede geworden in Usquert
en ging nu uiteraard voor de eerste
plaats. Paulien Koster en Sanne
Bouwmeester hadden hun zinnen
natuurlijk ook op de overwinning
gezet zodat het in de straten van
Usquert een leuk duel tussen deze
drie sterke dames werd. Dat zag
ook speaker Jannes Mulder, die al-
le registers opentrok om het pu-
bliek te vermaken en, niet onbe-
langrijk, iedereen te wijzen op de
coronaregels die toch echt nage-
leefd moesten worden. 
Met nog tien ronden te gaan waren
de kaarten in de dameskoers wel
geschud. Het drietal vooraan zou
uit gaan maken wie deze toch wel
speciale Rondom de Bult van Us-
quert zou gaan winnen. Sanne
Bouwmeester werd als beste

sprintster van de drie gezien. Kos-
ter en Kalsbeek probeerden dan
ook om alleen weg te komen, maar
de uitlooppogingen hadden geen
succes. Ondertussen had de jury
besloten dat het peloton  mocht af-
sprinten voor de zesde plaats. Die
sprint werd gewonnen door Ivana
Tiessens uit Groningen. Even later
vond het duel om plek vier plaats.
Chantal Hendriks won dit sprintje
en bleef Marthe Roose voor. 
Zo bleven er vervolgens nog drie
rensters over. Koster en Kalsbeek
bleven proberen om weg te ko-
men, maar Sanne Bouwmeester
hield het tempo hoog en liet zich
niet verrassen. Een sprint tussen
de drie bleek onvermijdelijk. En
inderdaad: Sanne Bouwmeester
kwam als eerste over de meet.
Paulien Koster verwees Janieke
Kalsbeek naar de derde plaats. 
,,Ik wist dat Sanne de betere
sprintster was. Dan moet je probe-
ren om weg te komen. Maar helaas
lukte mij dat niet en dan word je
uiteindelijk maar derde. Volgend
jaar kom ik terug want  ‘Usquert’
een keer aan mij erelijst toevoe-
gen is toch wel een wens”, reageer-
de Kalsbeek. 

* Uitslag elite vrouwen, beloften,
amateurs: 1. Sanne Bouwmeester
uit Westerbork; 2. Paulien Koster
uit Meppel; 3. Janieke Kalsbeek
uit Leeuwarden; 4. Chantal Hen -
driks uit Lemele; 5. Marthe Roose
uit Enumatil; 6. Ivana Tiessens uit
Groningen; 7. Floor Weerink uit
Groningen; 8. Karlijn Koops uit
Elim; 9. Simone de Vries uit Olde-
lamer en 10. Norah Mink uit As-
sen. 

Er werd door de dames serieus gekoerst in de straten van Usquert. Foto: Ronnie Afman. 

Voetbalsters Winsum
beginnen met zege
De voetbalsters van Winsum
zijn het seizoen zaterdag begon-
nen met een zege. In Haren
werd met 3-4 gewonnen van
Helpman.  
De openingsfase van het duel was
veelbelovend. Al in de vijfde mi-
nuut ging de bal op de in het Win-
sumer strafschopgebied aange-
brachte stip. De thuisclub faalde
niet vanaf elf meter en dus nam de
promovendus brutaal de leiding.
Drie minuten later stond het weer
gelijk en opnieuw kwam daar een
strafschop aan te pas. Anouk Sik-
kema nam plaats achter de bal en
tekende voor de 1-1. Winsum
speelde onrustig, maar kwam in de
17e minuut wel op voorsprong.
Vanuit de draai verzond Chantal
Streppel een prachtige pass op Sik-
kema. Zij nam het leer ineens op
haar pantoffel waarna de bal met
een boog over de keepster in in het
doel plofte. Even later was Win-
sum dicht bij een derde treffer.

Een lange bal van keepster Malyn
van der Tuuk belandde bij Chantal
Streppel. Zij stelde Anouk Sikke-
ma in staat om af te drukken, maar
het schot dat volgde ging over. 
Vlak voor rust gooide Winsum het
duel in het slot. Eerst zorgde Yvon-
ne Schuijl-Visser uit een door Min-
ke Lalkens genomen hoekschop
voor de 1-3 en op aangeven van
Chantal Streppel maakte Anouk
Sikkema er 1-4 van. Vrij voor de
keepster schoot zij het leer in het
dak van het doel. 
In de tweede helft liet Winsum de
teugels wat vieren en dat resul-
teerde in een snelle tegentreffer.
Vijf minuten voor tijd werd het
zelfs nog 3-4. Een speelster van
Helpman ging theatraal naar de
grond en de derde strafschop van
de middag was een feit. Ook deze
penalty werd benut. Verder liet
Winsum het echter niet komen. 
Zaterdag neemt Winsum het in ei-
gen huis op tegen De Weide (aan-
vang 15.00 uur). 

Uitslagen sjoelen
KRUISWEG - De leden van sjoel-
club SIVOO uit Kruisweg zijn don-
derdag 17 september weer bijeen
geweest. De uitslag luidt als volgt:
Yolanda Meulenkamp 1295 pun-
ten, Klaas van der Zweep 1270,
Trientje Tuma 1212, Hammie van
der Zweep 1203, Martha Raangs
1188, Alinda van der Zweep 1173,
Agnes Beurze 1053, Jeltje de Jong
1034 en Piekie Mulder 821. 

Heren DIO het
schip in; maar
dames winnen
De volleyballers van DIO Bedum
zijn het seizoen begonnen met een
nederlaag tegen Vocasa 2 uit Nij-
megen. De DIO-dames wonnen
wel. OSR uit Exloo werd met 3-1
verslagen. 

DIO Bedum bivakkeerde vorig sei-
zoen in de onderste regionen van
de ranglijst, maar ontsnapte aan
degradatie. Door de uitbraak van
het coronavirus werd de competi-
tie namelijk afgebroken en dus
kan DIO dit seizoen voor eerher-
stel in de Topdivisie gaan. Zater-
dag ging de eerste wedstrijd van
het seizoen echter wel verloren.
Het was een bijzonder zure neder-
laag, want tegen het tweede team
van Vocasa uit Nijmegen maakte
DIO meer punten: 109 om 103. Het
maken van de beslissende punten
ging de bezoekers echter beter af.
DIO begon overigens wel goed aan
het duel en won de eerste set over-
tuigend met 25-19. 

De derde set werd met dezelfde
cijfers binnengehaald. In de twee
sets waarin het wel spannend
werd, set nummers twee en vier,
trokken de Noord-Groningers ech-
ter aan het kortste eind. Beide ke-
ren waren de bezoekers met 23-25
te sterk. Geheel onnodig moest er
een vijfde set aan te pas komen.
Ook dat werd een spannende set,
maar wederom ging Vocasa beter
met de druk om. De ploeg uit Nij-
megen won de set met 13-15 en de
wedstrijd met 2-3. 
De DIO-dames, uitkomend in de
eerste divisie, begon het seizoen
wel met een overwinning. In De
Beemden werd OSR uit Eext met
3-1 verslagen. De ontmoeting te-
gen OSR leek, nadat DIO de eerste
set met 25-22 had gewonnen, op
een spannende wedstrijd uit te
draaien. Dat viel uiteindelijk wel
mee. In de tweede set kwam OSR
er namelijk niet aan te pas en de
Bedumers wonnen met overtuigen-
de cijfers: 25-14. De thuisploeg liet
zich vervolgens toch de kaas van
het brood eten. De Drenten won-
nen de derde set met 19-25, maar
de opleving was van korte duur. In
de vierde set maakte DIO het kar-
wei namelijk koelbloedig af door
eenvoudig met 25-13 te winnen.
Daarmee houden de DIO-dames
vier punten over aan de seizoens -
ouverture. 

Duels SIOS en
Corenos eruit
wegens corona
Dat het coronavirus aan een op-
mars bezig is, is ook duidelijk als
het om de voetbalcompetitie gaat.
Werd in het eerste weekend al de
wedstrijd van Warffum geschrapt
wegens de besmetting van een
geelhemd, komend weekend gaan
ook de wedstrijden van SIOS en
Corenos niet door. 
SIOS zou in actie komen bij
OKVC, maar twee Sauwerders zijn
besmet geraakt. Het duel is naar
14 november verplaatst, zoals ook
Warffum-VVK op die datum wordt
ingehaald.

Ook Corenos hoeft niet in actie ko-
men want wegens een besmet-
tingsgeval heeft TEO alle voetbal-
activiteiten tijdelijk stopgezet. De
wedstrijd zou in Roodeschool ge-
speeld worden. Het inhaalweek-
end van 14 november kan ook hier
uitkomst bieden. 

Het zal vermoedelijk niet bij deze
wedstrijden blijven, gezien het feit
dat de tweede besmettingsgolf Ne-
derland momenteel lijkt te gaan
overspoelen.

� Aleida Groothoff komt als derde over de streep. 

Groothoff derde op 
marathon op atletiekbaan
Aleida Groothoff uit Winsum
heeft vrijdagavond op de atle-
tiekbaan in Groningen onder
prima weersomstandigheden
een uitstekende prestatie gele-
verd door op de Martini Mara-
thon als derde bij de vrouwen
te eindigen. 

Groningen Atletiek organiseerde
deze marathon en estafette voor
de derde keer. Dit jaar was dat ui-
teraard onder strikte corona-voor-
waarden waardoor er een beperkt
aantal deelnemers werd toegela-
ten. In totaal twintig mannen en
drie vrouwen haalden uiteindelijk
de finish. Deze niet alledaagse ma-

rathon op de baan is geen gemak-
kelijke opgave: 105,5 ronden links-
om op een 400 meter baan vraagt
het nodige aan fysiek en mentaal
doorzettingsvermogen. 

Aleida Groothoff, uitkomend voor
het Winsumer Artemis, had zich op
deze afstand goed voorbereid en fi-
nishte in haar achtste marathon
keurig als derde bij de vrouwen in
3.52.18 uur. ,,Het was een bijzon-
dere ervaring, met zestig mannen
en vrouwen op de baan, verschil-
lende tempo’s, doorlopend inge-
haald worden en zelf inhalen, veel
uitvallers en rennen in de zon en in
het donker”, kijkt de Winsumse op
haar deelname terug. 

Bokaal naar Kloosterburen
De leden van de vier visclubs uit de voormalige gemeente De Mar-
ne hebben zaterdag de wedstrijd om de Marne-bokaal gehouden.
De hengelaars waren deze keer aan elkaar gewaagd. De wisselbeker
werd in de wacht gesleept door De Marnedobber uit Kloosterburen.
Tweede werd VIOL uit Wehe-den Hoorn voor HSV Leens en De Goe-
de Verwachting uit Eenrum. Algemeen kampioen werd J. Buwalda
(Leens) met 602 punten. De gewichtstitel ging naar L. Stegewans
(Kloosterburen) met 24.670 gram. J. Korringa (Wehe-den Hoorn)
werd aantalkampioen met 141 stuks. Alle deelnemers gingen met
een vleesprijs naar huis. Op de foto staan de kampioenen van De
Marnedobber.

EKC opent met nederlaag
tegen FC Burgum (6-2)
De voetbaldames van EKC (Een-
rum Kloosterburen Combinatie)
zijn de competitie zaterdag niet
goed begonnen. In Friesland ging
men met 6-2 onderuit tegen FC
Burgum.
In het eerste half uur ging het nog
redelijk gelijk op. Er waren aan
beide kanten wat kleine kansen
maar vooralsnog vielen er geen
treffers. In de 28e minuut veran-
derde dit. Een corner van Burgum
werd niet goed weggewerkt en in-
eens stond het 1-0. EKC moest op
jacht naar de gelijkmaker maar
had in de 37e minuut scheidsrech-
ter Spinder niet mee toen er bin-
nen het Burgum-strafschopgebied
hands werd gemaakt. Toch lukte
het EKC om in de 40e minuut
langszij te komen. Gretha Annema
vond Sarah Rijzinga, die succesvol

uithaalde. EKC wist daarna echter
geen stand te houden want op slag
van rust kwamen de Friezinnen op
2-1. Na de thee zakte EKC binnen
10 minuten door het ijs. In de 49e
minuut kwam FC Burgum na
slecht uitverdedigen van EKC op
3-1 en drie minuten later stond het
na een snelle aanval 4-1. De gasten
misten duidelijk scherpte. 
Burgum was niet echt beter dan
EKC maar was feller. In de 75e mi-
nuut leverde dat de thuisploeg de
5-1 op. Twee minuten later was de
6-1 een feit. Het laatste woord was
echter aan de gasten. Gretha An-
nema schoot na een corner van Sa-
rah Rijzinga fraai raak (6-2).
EKC ontvangt zaterdag in Eenrum
de reserves van Heerenveense
Boys. De wedstrijd begint om 14.00
uur.



Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden

Hobbykwekerij 
De Streekhof, Den Andel

Volgende week vrijdag 2
oktober fruitpersen. Fruit
kan gebracht worden op
do. 1 okt. tot 12.00 uur of
vrij. 2 okt. de hele dag. 

Tel: 06-12065989.

Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar

en Irene. Uien, spitskool en
rode kool.

Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur na-
tuurproduct, dus milieu-
vriendelijk. Project- en Wo-
ninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Lop-
persum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl

De Luingahof Bierum  
Zongerijpt fruit: Elstar,
Alkmene, James Gr., 

Lobo, Delcorf, 
Goudreinet, Karmijn,

Zoete Kroon, hand- en 
stoofperen, spekbonen, 
aardappelen, bio-vlees, 

boerenkaas. 
Openingstijden: di. t/m
do. 13-18 uur, vrij. 9-18

uur, zat. 9-17 uur. 
Borgsingel 9 Bierum,

0596-591859.
www.luingahof.nl

ZELFPLUKDAG bij 
v.o.f. LOOTS, Zuurdijk

Gieser Wildeman en Win-
terriet, roodkokende stoof-
peren. Zaterdag 3 okto-
ber a.s. van 09.00 tot 15.00
uur voor €0,80 per kg.

Ewer 3, 9966 VE 
Zuurdijk

06-50928819
http://vofloots.jimdofree.com
Neem altijd en overal 1,5
meter afstand in de boom-
gaard, neem de corona-re-
gels in acht.

GROTE GARAGEVERKOOP
a.s. zat. 26 sept. 

van 10-16 u. 3 garages op
rij in Zuiderstraat, Uithuizen

vol met leuke spullen!

2 Potjes violen €4,75; 2 bol-
chrysanten €7.99; heide in
pot €1,00; Hebe Addenda
v.a. €4.99; vaste planten v.a.
€1.25, vruchtbomen in pot
v.a. €11.99; rozen v.a. €2.99;
klimop v.a. €0.99. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, Hauler-
wijk, tel. 0516-421448

MARKPLAATS UITHUIZEN
ook rommelmarkt op Ha-
venweg 47,48 en 49 Uithui-
zen met veel leuke spulle-
tjes. Zat. 26-9 van 10-16 u.

Gratis halen wij uw 
oude wasmachines,

vaatwassers,  kachels,
fietsen enz., tevens te

koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 

06-57148394 /
06-41798273

MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voer-
tuigen. Tel. 050-3113718.

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

 Ommelander Courant:
regionaal de beste.

Dienstverlening 
JAN DOFF 

UITHUIZERMEEDEN
- Spitten en frezen 

van uw tuin
- Het leggen van riolering

- Het draineren van 
uw tuin of paardrijbak

- Het rooien van 
hagen en struiken

- Het slopen en afvoeren
van beton en asfalt

- Beschoeiing plaatsen
- Het uitgraven en aanleg-
gen van uw oprit en terras

- Bomen zagen
- Gras zaaien

Tel. 06-21990614

Landbouw

Tuinieren

DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onder-
houd van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier. 

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

Kappen van bomen, het
versnipperen van snoei-
hout, stronken uitfrezen en
snoeiwerkzaamheden. 

Tel. (06) 23 38 88 29
www.boomkap.nl

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

MET DEZELFDE DRUK
OP DE KNOP

TOCH BETERE FOTO’S?!
VOLG EEN 

FOTOCURSUS
IN WINSUM BIJ
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

Cursussen

De Ommelander: tel. 0595-437777 - e-mail: ommelander@noordpers.nl

Donderdag 24 september 2020 - 15

Te koop gevraagd Tuinieren Dieren Diversen Diversen

Leg- en sierkippen en 
kippenhokken, 
0599-612038. 

Zie onze website 
Pluimveebedrijf Kuipers 

SCHOORSTEENVEGEN
Gedipl./erkend ASPB-lid. 
Klus- en schoorsteen-

veegbedrijf JD. 
0599-332596/06-18968238

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

Voor al uw wand- en pla-
fondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerk-
zaamheden. Tel. 06-
54917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen. 

U wilt uw MEUBELEN op-
nieuw laten BEKLEDEN? Ga
dan naar een vakkundig en
voordelig adres: W. Hem-
mes, Hoofdstraat Oost 37,
Uithuizen. Ons telefoonnr.
0595-431675.

OC: regionaal de beste.

Diversen

Aanbieding personeel

Aardappelen Doré, 
Frieslanders, Bildtstar,

groente en fruit, 
scharreleieren enz.

Fam. Ten Hove, 
Trekweg 38, 

Doodstil (Zandeweer), 
0595-432927.

Grote rommelmarkt door
heel Uithuizen zaterdag 26
september, ook rondom de
vijver aan de Ripperdadrift
182. Kom allemaal gezellig
langs!

Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze 
in smartphones. 

Nieuwe abonnementen 
en verlenging. 

Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl

0595-444400

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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