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Vandaag in de abonneekrant

Lokaal Sociaal 
’pislink’ na afblazen
MFA Bedum
BEDUM - Pislink is Linda Visser van Lo-
kaal Sociaal over de manier waarop door
het college van Het Hogeland de stekker
uit de multifunctionele accommodatie
(MFA) in Bedum is getrokken. De initiatiefnemers van de MFA hiel-
den dinsdagavond een online-bijeenkomst waarin de situatie rond de
multifunctionele accommodatie uitgebreid werd toegelicht. Ook het
Hogelandster raadslid Linda Visser kwam aan het woord. ,,Ik kom
mijn beloften wel na en knok graag mee om het plan waar te ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Dode dwergvinvis op 
Rottumerplaat gevonden
ROTTUMERPLAAT - Op Rottumerplaat is vorige week woensdag-

avond een dode dwergvinvis van
4,70 meter aangespoeld. In sa-
menspraak met het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit (LNV) en Staatsbos-
beheer, heeft Rijkswaterstaat
besloten om het kadaver op een
veilige plek te laten liggen op
het onbewoonde eiland in de
Waddenzee. De locatie biedt ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Winsumse een van jongste
ondernemers van Nederland
WINSUM - De elfjarige Eline Hovenkamp is een van de jongste on-

dernemers van Nederland. Ze is
in coronatijd een webwinkel ge-
start die zich richt op het be-
drukken van T-shirts. Vanuit
haar kamer in Winsum bedrukt
de jongedame T-shirts met ludie-
ke teksten óf met door de klant
aangeleverde teksten. Deze
shirts worden door het hele land
verzonden. ,,Met het ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Veel overtredingen in 
blauwe zones Hogeland
UITHUIZEN/WINSUM - Er zijn zeker zestig waarschuwingen gege-
ven voor parkeerovertredingen in de blauwe zones in Uithuizen en
Winsum. Recent hebben Buitengewone Opsporingsambtenaren ge-
controleerd op het parkeren in Winsum en Uithuizen, de enige twee
dorpen in Het Hogeland die een blauwe zone hebben. In zo’n zone
geldt kort parkeren, aan de hand van de blauwe parkeerschijf...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Landbouwer Spijk vecht 
hoogspanningsmasten aan
SPIJK - De bouw van nieuwe
hoogspanningsmasten bij Spijk
is dinsdag onderwerp van discus-
sie geweest bij de Raad van Sta-
te in Den Haag. Een landbouwer
uit Spijk is het, zoals eerder ge-
meld, niet eens met de locatie
van twee nog te bouwen hoog-
spanningsmasten op zijn land. 
Hij wil dat de masten dertig me-
ter opzij worden geplaatst.  TenneT wil daar echter niet aan ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Het Hogeland kan het stationsgebouw in Baflo helemaal niet
verkopen. Het pand is eigendom van iemand anders.

NOORD-GRONINGEN - De lijst
met vastgoedobjecten die in de
toekomst te koop worden aan-
geboden door de gemeente Het
Hogeland heeft hier en daar
voor onrust gezorgd. Ook bevat
de lijst fouten. Dat moet beter
vindt de gemeenteraad.

De lijst kwam vorige week aan de
orde tijdens de raadsvergadering.

Linda Visser van Lokaal Sociaal
kreeg na publicatie van de lijst in
de Ommelander Courant meteen
bezoek van de molenaar in haar
woonplaats Kantens. ,,Hij maakte
zich ernstig zorgen dat de gemeen-
te van plan zou zijn de molen te
verkopen. Ook de Vrienden van
Rottumeroog en Rottumerplaat
zijn bezorgd. Hierbij draait het om
de voorgenomen verkoop van de
zeekaap. Voordat dit in de raad

Lijst van te verkopen objecten bevat fouten

Vastgoedlijst gemeente
Hogeland leidt tot onrust

komt, moet er goed over gecommu-
niceerd worden’’, aldus Visser.
Ook GemeenteBelanger Gerke
Kersaan wil meer toelichting. ,,En
de drukfouten moeten er uit. Er
staat een carillon op de lijst dat
zich in Baflo bevindt en niet in
Winsum. Daarnaast gaan we blijk-
baar het voormalig stationsgebouw
in Baflo verkopen, maar dat pand
is niet van de gemeente. Het is van
óf de NS óf van ProRail. Dit pand
moet overigens wel behouden blij-
ven, want er zijn er niet veel meer
van. Voor wat betreft de kaap op
Rottumeroog is het de vraag of
verkoop überhaupt wel mag.’’
Ook Jan Willem Nanninga (PvdA)
en Kor Berghuis (CDA) drongen er
bij het college op aan nog eens
goed naar de lijst te kijken.
Volgens wethouder Eltjo Dijkhuis
gaat het hier om een voorlopig
overzicht. ,,Daar is verbazing over
ontstaan. En dat had niet gemoe-
ten. We gaan daar naar kijken om
daarna aan te slag te kunnen gaan
met verkoop van het vastgoed.’’

Brontsema mag
met coach Anouk 
door in The Voice
UITHUIZEN - Wibrand Brontse-
ma heeft afgelopen vrijdag-
avond de blind auditions van
The Voice of Holland overleefd. 

De oud-Uithuizer, die vorig jaar
nog werd weggestemd, overtuig-
de de jury nu met zijn versie
van Another Love van Tom
Odell. 
Alleen jurylid Ali B bleef zitten,
Anouk, Jan Smit en Waylon de-
den dat niet en draaiden hun
stoel, waarna Brontsema zijn
coach voor het uitzoeken had.
Dat werd Anouk. 

Top2000-kerkdienst vanuit kerk Stedum 
STEDUM - Vanuit de PKN-kerk
in Stedum wordt op 27 decem-
ber een bijzondere Top2000-
kerkdienst gehouden. 
Met deze dienst haakt de PKN-ge-
meente van Garmerwolde, Thesin-
ge, Stedum en Ten Post aan bij de
traditionele Top2000 van  NPO Ra-
dio 2. 
In de Top2000 staan veel  num-
mers met inhoud: nummers die

emoties teweeg brengen, kippen-
vel geven en herinneringen oproe-
pen.  Sommige nummers gaan ex-
pliciet over geloof of God, zoals
What if God was one of us, van Joan
Osborne. Andere blijken bij nade-
re beschouwing  te gaan over be-
langrijke levenservaringen als lief-
de, dood en troost.  In de Top2000-
dienst in Stedum komen deze num-
mers voorbij. Mensen kunnen
stemmen op nummers die een bij-

Binnenkort duidelijkheid
over kazerne in Baflo
BAFLO - Het is al tijden stil
rond de bouw van de nieuwe
brandweerkazerne in Baflo.
Burgemeester Henk Jan Bol-
ding van Het Hogeland ver-
wacht dat er medio december
meer duidelijkheid komt.

Het huidige onderkomen van het
Baflloër brandweerkorps voldoet
niet meer aan de eisen. Er liggen
al jaren plannen voor nieuwbouw
op een locatie langs de N363, waar
in het verleden basisschool Ichthus
stond. De school is gesloopt en de
grond ligt sindsdien braak en dus
te wachten op een nieuwe bestem-

ming.
Roelf Torringa, fractievoorzitter
van GemeenteBelangen, wilde tij-
dens de raadsvergadering van vori-
ge week van Bolding weten hoe dit
nu verder gaat. ,,Feit is dat er in
Baflo iets moet gebeuren omdat de
huidige kazerne niet meer voldoet.
Het is momenteel echter de vraag
of het oorspronkelijke plan nog
wordt uitgevoerd. Dat heeft over-
leg met de Veiligheidsregio Gro-
ningen mij geleerd. Er wordt bij-
voorbeeld nog gekeken of een dag-
voorziening voor de brandweerlie-
den wel echt noodzakelijk is. Ik
verwacht dat daar medio decem-
ber meer duidelijkheid over
komt.’’

Op deze locatie moet de nieuwe brandweerkazerne komen.

zonder gevoel of inspiratie geven.
Stemmen kan via de website
Top2000kerkdienst.nl, via de link
naar  Stedum. 
De dienst begint om 16.00 uur. De
dienst is te volgen via  de website
www.kerkomroep.nl. 

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

Een impressie van de nieuwe Coop-supermarkt in Spijk. 

Nieuwbouw Coop in Spijk
SPIJK - De bouw van de nieu-
we Coop-supermarkt in Spijk is
deze week van start gegaan.
Loon- en grondverzetbedrijf De
Weerdt BV uit Spijk is met de
grondwerkzaamhenden gestart. 

Met de bouw van deze nieuwe su-
permarkt, op loopafstand van het
centrum, wordt de wens van veel
inwoners van Spijk gerealiseerd
en blijft de supermarkt voor Spijk
en omgeving behouden. Ook wordt
de parkeeroverlast in Spijk terug-
gedrongen en de waterhuishou-
ding rondom de Priegeltoen verbe-

terd. Er zal achter de huidige su-
permarkt gebouwd worden. 
De sloop van die huidige super-
markt staat gepland voor eind mei.
Het terrein dat daarmee vrijkomt
wordt ingericht als parkeerplaats.
Daarmee wordt nog een wens van
de omwonenden gerealiseerd en
behoort de parkeeroverlast straks
tot het verleden. 
De huidige supermarkt blijft tij-
dens de bouw open. De opening
van het nieuwe pand is in juni. De
nieuwe Coop is een modern ogend
gebouw met aan de voorzijde een
dubbele kapconstructie. De opper-
vlakte is maar liefst 400 vierkante

metergroter dan de huidige super-
markt. Het geheel wordt afge-
werkt met groen. De gevels van de
nieuwbouw aan de parkzijde krij-
gen stroken verticaal groen.
Op het grasveld waar de nieuwe
supermarkt wordt gebouwd be-
vond zich ook de speeltuin van
Priegeltoen. De speeltuin komt in
een iets andere vorm terug. De wa-
terhuishouding is al wat verbeterd.
Met de bouw van de nieuwe super-
markt wordt ook nog een nieuwe
sloot gegraven voor extra afvoer
van hemelwater. Daarmee zal de
waterhuishouding daar nog meer
verbeteren.
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NOORD-GRONINGEN - Economic Board Gronin-
gen organiseert maandag een online kenniscafé
voor ondernemers in de horeca- en vrijetijdssector
met Wouter Verkerk 

Tijdens de bijeenkomst adviseert en inspireert Ver-
kerk, trendwatcher op het gebied van horeca en gast-
vrijheid, ondernemers in de horeca en vrijetijdssector
met praktijkvoorbeelden van wat in deze tijd wél moge-
lijk is. Daarnaast delen twee horeca-ondernemers uit de
regio hun ervaringen met de deelnemers. Ondernemers
uit de provincie Groningen kunnen zich gratis aanmel-
den. 
EBG organiseert regelmatig kenniscafés over diverse
onderwerpen.  In coronatijd doet men dat online. ,,Na
een inventarisatie onder ondernemers in de regio bleek
dat er op dit moment vooral behoefte is aan advies en
ondersteuning voor ondernemers in de horeca en vrije -
tijdssector”, aldus Maarten Soppe, accountmanager bij
EBG. ,,Deze ondernemers zitten met veel vragen. Ze
vragen zich bijvoorbeeld af of ze een ander verdienmo-
del kunnen ontwikkelen en hoe ze zich nu alvast kun-
nen voorbereiden op de periode na corona. Wij willen
deze ondernemers graag inspireren en met hen mee-
denken.” 
De sessie is maandag van 13.30 tot 15.00 uur. Naast het
verhaal van Verkerk komen er twee lokale onderne-
mers aan het woord.  Het gaat om Jenz Verbogt van Pa-
viljoen Overdiep in Appingedam en Sigrid Heeres van
Café Bij Hammingh in Garnwerd. Ook is het mogelijk
om vragen te stellen. Aanmelden kan via economic-
boardgroningen.nl. � Wouter Verkerk is trendwatcher op het gebied van horeca.

Economic Board organiseert online kenniscafé
voor horeca
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INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redaktie bekend zijn.

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

Van de Sande live op Andledon
DEN ANDEL - Het heeft anderhalve maand geduurd, maar zondag was er voor het eerst in lange tijd
weer live-muziek te beluisteren op Cultuurerf Andledon in Den Andel. Die middag speelde singer-song-
writer Stefan van de Sande uit Bedum ter gelegenheid van de presentatie nummers van zijn nieuwe
cd Outsider. Het optreden kon vanwege de coronabeperkingen slechts door een beperkt aantal luiste-
raars gevolgd worden. Zij genoten echter van de muziek van Van de Sande, die zich heeft laten beïn-
vloeden door muzikanten als Bob Dylan en Neil Young. Foto: Ronnie Afman.

Nieuwe Arriva-treinen
Arriva heeft een prijsvraag uitge-
schreven voor nieuwe namen van
de nieuwe treinen van het type
WINK. Ze hadden er evenwel be-
ter aan gedaan een prijsvraag uit
te schrijven voor een nieuwe
kleur. De nieuwe trein is namelijk
uitgevoerd in de nieuwe Arriva-
huisstijl: een soort van zachte
blauwgroene turquoise tint.
Wat Arriva heeft bezield om deze
kleur te kiezen weet niemand. Wat
we wel weten is dat er op het Gro-
ninger platteland nog veel onbe-
waakte overgangen zijn en dat
daar met enige regelmaat zeer ern-
stige ongelukken voorkomen, soms
met dodelijke afloop. Ongelukken
waarbij steevast wordt gemeld: ‘Ik
zag hem niet aankomen’. Bij een
onbewaakte spoorwegovergang in
Winsum gebeurden tussen 2014 en
2016 drie heftige ongelukken. In
april en oktober 2014 kwamen
twee mensen om na een aanrijding
met een trein. In november 2016
botste een trein tegen een vracht-
wagen en raakten 18 mensen ge-
wond. Het staat ons nog vers in het
geheugen gegrift. 
Zo niet bij Arriva. Men vindt de
pastel huisstijl belangrijker dan
veiligheid en gaat voorbij aan het
resultaat van tientallen jaren we-
tenschappelijk onderzoek, waarin
is aangetoond dat signaal-rood en
fluorescerend oranje de meest op-

vallende kleuren zijn in het ver-
keer. En dat geldt nog sterker in
een plattelandsomgeving waar
blauw en groen de dominerende
omgevingskleuren zijn. Arriva
geeft met deze keuze niet alleen
blijk van ongelofelijke domheid en
eigenwijsheid, maar is wat mij be-
treft bij een volgende ‘aanrijding
met een voorwerp’ in hogere mate
aansprakelijk dan nu het geval is.
Om van de respectloosheid voor de
gevallen slachtoffers nog maar te
zwijgen. Maar goed, ik zal een sug-
gestie insturen voor een nieuwe
naam. Zit te denken aan ‘Trein des
doods’. Ik zal wel niet winnen.

Goos Gosling Slotegraaf
Zandeweer

Drs. Gosling Slotegraaf was begin ja-
ren negentig wetenschappelijk onder-
zoeker bij het Verkeerskundig Studie-
centrum van de Rijksuniversiteit
Groningen

Janneke Jager gaat
voor plek in de Top 2000
UITHUIZEN - Cabaretière Janneke Jager gaat met het lied Gronin-
gen voor een plek in de Top 2000. De oud-inwoonster van Uithui-
zen heeft nummer van Duncan Laurence voorzien van een passen-
de tekst over Groningen. Het nummer is te vinden op Spotify en
Youtube. Stemmen op het nummer kan nog tot en met maandag 7
december 17.00 uur. 

Verpleeghuismedewerkers
hebben vaker burn-out
NOORD-GRONINGEN - Eén op de vijf medewerkers in
een verpleeghuis kampt met depressieve klachten (19
procent) of burn-outklachten (22 procent). Met name de
medewerkers die voor bewoners met corona moesten zor-
gen, ervaren vaak depressieve klachten. 
Dit blijkt uit een onderzoek van
het Universitair Netwerk Oude-
renzorg van onder meer het
UMCG. Men hield een grootschali-
ge enquête over de gezondheid en
het welzijn van verpleeghuismede-
werkers tijdens de eerste corona-
golf. De enquête is ingevuld door
1.669 medewerkers van tien grote
organisaties met meerdere locaties
in het hele land. 
,,De verschillen in gezondheid kun-
nen mogelijk worden verklaard
door de veranderde werkomstan-
digheden van het personeel dat tij-
dens de eerste golf voor besmette
bewoners zorgde’’, zegt hoofdon-
derzoeker Sarah Janus van het
UMCG. ,,Deze groep geeft aan ex-
tra psychische belasting te ervaren
bij het verzorgen van besmette be-
woners.’’ Tegelijkertijd ervaren
zorgmedewerkers bij de zorg voor
besmette bewoners minder in-
vloed op hun werk. Janus: ,,De
zorg voor besmette bewoners is erg
geprotocolleerd, waardoor zorgver-
leners minder mogelijkheden heb-
ben om het werk op hun eigen ma-
nier uit te voeren.’’ Volgens Janus
heeft dit mogelijk negatieve gevo-
lagen voor hun functioneren.
Bijna de helft van de ondervraag-
den geeft aan meer uren te hebben
gedraaid tijdens de eerste corona-
golf. Niet-zorgmedewerkers werd
gevraagd om in de zorg mee te
draaien en zorgmedewerkers
moesten diensten van zieke mede-
werkers opvangen of op een coro-
na-afdeling werken. Uiteindelijk
heeft een derde van de onder-
vraagden voor met corona besmet-
te bewoners gezorgd. Verder blijkt
dat 27 procent van de werknemers
getest is op corona en dat 6 pro-
cent besmet is geraakt met het co-
ronavirus tijdens de eerste golf. 
In vergelijking met vorig jaar is er
door de crona-uitbraak in maart
van dit jaar een verhoogd ziekte-
verzuim te zien bij de deelnemen-
de verpleeghuizen, met name ge-
durende de piek in maart en april
toen het verzuim 1 procent hoger

lag dan gemiddeld. Deze toename
blijkt regioafhankelijk te zijn.
Vooral de regio’s West- en Zuid-
Nederland, waar de corona-uit-
braak begon, vertonen een ver-
hoogd ziekteverzuim.
De deelnemende organisaties heb-
ben van de onderzoekers een ge-
personaliseerd advies gekregen op
basis van hoe ze scoren ten opzich-

te van de andere deelnemende or-
ganisaties. Zo kunnen beleidsma-
kers nu al acties uitzetten om de
werkdruk en het verzuim te ver-
minderen.  Zorgorganisaties heb-
ben verschillende maatregelen ge-
nomen om de gezondheid en het
welzijn van zorgmedewerkers te
vergroten, weet Hoogleraar Oude-
rengeneeskunde Sytse Zuidema
van het UMCG. ,,Ondersteuning
door psychologen is bijvoorbeeld
erg belangrijk voor medewerkers.’’
Wanneer een organisatie weet wat
er speelt onder de medewerkers,
wordt het in een latere fase mak-
kelijker om knelpunten te herken-

nen en aan te pakken voordat psy-
chische klachten zich daadwerke-
lijk ontwikkelen bij de medewer-
kers, stelt Zuidema. Zo kan men
ziekteverzuim of uitval voorko-
men.
Er is inmiddels een tweede enquê-
te onder medewerkers van ver-
pleeghuizen uitgezet. Een derde
enquête volgt begin volgend jaar.
Zo hopen de onderzoekers meer in-
formatie te genereren om de werk-
druk en het verzuim bij (zorg)me -
dewerkers in verpleeghuizen in-
zichtelijk te maken voor zowel de
beleidsmakers van de organisaties
zelf als op landelijk niveau.

Provinciaal geld voor
handelsvisie Westerkwartier
EZINGE - De gemeente Wes-
terkwartier kan een bijdrage
van 200.000 euro tegemoet zien
van de provincie Groningen.
Dit bedrag is bestemd voor de
uitvoering van de Detailhan-
delsvisie die de gemeenteraad
van Westerkwartier in mei
heeft vastgesteld. 

De gemeente wil de leegstand be-
perken en de winkels concentre-
ren in aantrekkelijke en compacte
centra. In overleg met de onderne-
mersverenigingen is een uitvoe-
ringsprogramma opgesteld dat
hieraan moet bijdragen.
Het uitvoeringsprogramma Retail
van de gemeente Westerkwartier

omvat de volgende activiteiten:
centrummanagement, aanpak
leegstand, verbeteren openbare
ruimte en verblijfskwaliteit, pro-
motie en marketing en versterking
ondernemerschap. Ook wordt een
stimuleringsregeling ontwikkeld
voor onder meer de verplaatsing
van ondernemers naar de winkel-
centra. Met het hele pakket is een
bedrag gemoeid van 800.000 euro.
De gemeente Westerkwartier
heeft hiervoor 150.000 euro vrijge-
maakt. Daarnaast dragen ook on-
dernemersverenigingen, onderne-
mers en vastgoedeigenaren bij.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,De detailhandel in de provincie is
belangrijk voor de leefbaarheid.
Concentratie van winkels in com -
pacte centra én het aanpakken van

de leegstand, in combinatie met
het verbeteren van de openbare
ruimte, dragen bij aan de ontwik-
keling van de detailhandel in het
Westerkwartier. Met een bijdrage
uit de subsidieregeling Retailagen-
da helpen we het Westerkwartier
graag een stap verder in dit pro-
ces.’’

Wethouder Elly Pastoor is blij met
de provinciale bijdrage. ,,De visie
is met alle betrokkenen tot stand
gekomen. Hierdoor kunnen wij sa-
men met de city-marketeers en de
ondernemersverenigingen aan de
slag om de winkelcentra aantrek-
kelijk te houden en te promoten.
Dit is van groot belang voor de
werkgelegenheid en de leefbaar-
heid in het Westerkwartier.’’

Carillonbespeling in Middelstum
MIDDELSTUM - Henk Veldman bespeelt zondag van 14.00 tot 15.00 uur het Hemony-carillon van de
Hippolytuskerk in Middelstum. Twee gebeurtenissen hebben de beiaardier deze keer geïnspireerd: het
vertrek van Sinterklaas maar ook de geboorte van Jezus.  Sinterklaas kan worden uitgezwaaid en
daarom volgen eerst nog wat Sinterklaasliederen. Het is ook de tweede adventszondag. Daarom gaat
Henk Veldman verder met Adventsliederen, zoals Nun komm’der Heiden Heiland van Johann Sebas-
tian Bach en Adventi Enek van Zoltan Kodaly en andere bekende adventsliederen. Dat betekent bij-
zondere muziek op het Hemonycarillon uit 1662. Men kan er, al wandelend rond de Hippolytuskerk of
in het Asingapark, naar luisteren. Ook is het carillon goed te horen in de auto en er is parkeerruimte
genoeg. Zo is het helemaal van deze tijd: een drive-in concert. Het volledige programma staat op de
website www.carillonmiddelstum.nl. 

Waarde olie- en gasreserves
van 169 naar 8 miljard 
NOORD-GRONINGEN - De
waarde van de Nederlandse
aardolie- en aardgasreserves is
gedaald van 169 miljard euro in
2013 naar minder dan 8 miljard
euro in 2019. Na 2013 is de gas-
winning in Nederland meer
dan gehalveerd. Het gebruik
van aardgas in Nederland is
per saldo gelijk gebleven. 

Nederland moest meer gas impor-
teren om aan de binnenlandse be-
hoefte te voldoen. In 2018 was ons
land voor het eerst netto-impor-
teur van gas. Dit meldt het CBS in
het artikel De economische rol van
aardgas na de productiebeperkingen.
Een belangrijke oorzaak van de
daling van de waarde van de reser-
ves is het kabinetsbeleid om vanaf
2014 de gaswinning steeds verder
af te bouwen, waardoor de ver-
wachte opbrengsten van toekom-
stige winning sterk naar beneden
zijn bijgesteld. De sterke waarde-
daling van de Nederlandse aard-
olie- en aardgasreserves komt
daarnaast ook doordat de aardgas-
prijs sinds 2013 met 37 procent is
gedaald. De huidige aardgasprijs
wordt gebruikt om toekomstige op-
brengsten te schatten. 
De aardgasbaten droegen flink bij
aan de economische voorspoed. Er
was ook een keerzijde: door de
grootschalige gaswinning daalde
de druk in de bodem en ontston-
den bodemdalingen, met aardbe-
vingen tot gevolg. Begin 2014 werd
daarom besloten om de gaswin-
ning in Groningen in dat jaar terug
te schroeven tot 42,5 miljard ku-
bieke meter. In 2013 werd er nog
53,9 miljard kubieke meter gas ge-
wonnen. Door het productiepla-
fond hoopte men de kans op aard-
bevingen in het winningsgebied te
verkleinen. In de jaren hierna is
het productieplafond voor Gro-
nings gas diverse malen verlaagd.
Recent is besloten dat in 2022 de
structurele gaswinning in Gronin-
gen moet zijn beëindigd. 

Kleine velden
Uit de aardgasreserves buiten Gro-
ningen (de zogenoemde kleine vel-
den) wordt het overige Nederland-
se gas gewonnen. Ook uit deze vel-
den daalt de productie door met
name de lage gasprijs, de afbouw

van gasinfrastructuur en de weer-
stand tegen fossiele brandstoffen
in de maatschappij en bij inves-
teerders.
Het aardgasverbruik in Nederland
is slechts licht afgenomen van 44,2
miljard kubieke meter in 2013
naar 42,5 miljard kubieke meter in
2019. Deze daling had vooral te
maken met het feit dat 2013 een
relatief koud jaar was. Het aan-
deel van aardgas in de binnenland-
se energievoorziening bleef in deze
periode onveranderd 44 procent.
Het geleidelijk dichtdraaien van
de gaskraan heeft dus geen in-
vloed gehad op het binnenlands
gasverbruik.
Het leeuwendeel van het aardgas
ging in 2019 naar de energiesector,
gevolgd door de nijverheid en de
woningen. Vooral elektriciteitspro-
ducenten zijn sinds 2015 meer
aardgas gaan verbruiken, omdat
de kostprijs van elektriciteit uit
aardgascentrales daalde ten op-
zichte van de kostprijs van elektri-
citeit uit kolencentrales. Ondanks
de doelstelling om meer woningen
aardgasvrij te bouwen is het aard-
gasverbruik voor woningen slechts
licht afgenomen. 
De huidige gaswinning draagt voor
ongeveer driekwart bij aan het to-
tale binnenlandse aardgasver-
bruik. Om aan de resterende bin-
nenlandse vraag naar aardgas te
voldoen, is Nederland steeds meer
aardgas gaan importeren. In 2018
werd er voor het eerst meer aard-
gas ingevoerd dan uitgevoerd. Het
meeste gas komt via pijpleidingen
ons land binnen. De aanvoer van
vloeibaar gas (LNG) per schip is
nog relatief gering, maar wel in op-
komst. Vloeibaar aardgas heeft als
voordeel dat het ongeveer zeshon-
derd keer kleiner is dan het oor-
spronkelijke gas, waardoor het ge-
makkelijker is om te transporteren
vanuit andere landen.
De daling van de invoer in 2019
kwam vooral doordat er minder
gas dat is bestemd voor het buiten-
land via Nederland werd getrans-
porteerd. De uitvoer daalde in
2019 nog harder dan de invoer,
waardoor het handelssaldo (uit-
voer min de invoer) van aardgas
nog negatiever werd dan in 2018.
Vóór 2018 kende Nederland de-
cennialang een uitvoeroverschot
van aardgas.

Waterschappen bieden 
hulp aan voor verkiezingen
NOORD-GRONINGEN - Stem-
men in een gemaal, met uit-
zicht op het water? Het zou
zomaar kunnen gebeuren bij
de Tweede Kamerverkiezing in
maart 2021. 

Vanwege de coronamaatregelen
zijn er meer stemlocaties en stem-
bureauleden nodig dan gebruike-
lijk. Om gemeenten te ondersteu-
nen bij de organisatie van de ver-
kiezing bieden waterschappen en
provincies aan hun gebouwen en
mensen in te zetten. 

Rogier van der Sande, voorzitter
van de Unie van Waterschappen:
,,Uitzonderlijke omstandigheden
vragen om uitzonderlijke oplossin-
gen. Waterschappen en provincies
beschikken over gebouwen op
plekken door het hele land die zo
nodig ingericht kunnen worden als
stemlocatie. Nu gemeenten vanwe-
ge de uitzonderlijke situatie rond
corona hard op zoek zijn naar ex-
tra stemlocaties, reiken we ze als

mede-overheden graag de hand.”
Theo Bovens, namens de gezamen-
lijke provincies: ,,Naast locaties
zijn er ook mensen nodig om te
helpen bij de stembureaus. Daar-
om roepen we de ambtenaren van
provincies en waterschappen op
zich te melden bij de gemeente.”
Er zijn veel extra stemlokalen en
zeker 70.000 mensen nodig die
meehelpen op de stembureaus als
stembureaulid of teller. Om de ver-
kiezingen ‘coronaproof’ te laten
verlopen, werkt minister Ollong-
ren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan een aantal
extra maatregelen. 

 e Tweede Kamerverkiezing vindt
plaats op 17 maart, maar dit keer
kunnen kiezers al op 15 en 16
maart hun stem uitbrengen. Om-
dat de stemlokalen moeten vol-
doen aan de coronamaatregelen,
moeten veel gemeenten alternatie-
ve stemlokalen en aparte telloca-
ties zoeken en inrichten. Het be-
mensen van stembureaus gebeurt
door vrijwilligers. 

Veel 55-plussers dagelijks
op de elektrische fiets
NOORD-GRONINGEN - Elf pro-
cent van de 55-plussers zei in
2018 dat ze dagelijks de e-bike
gebruikten, 23 procent reed
(vrijwel) dagelijks op een gewo-
ne fiets. In 2019 zeiden 4 op de
10 mensen van 55 jaar of ouder
minimaal één elektrische fiets
in hun huishouden te hebben.
Bijna 7 op de 10 55-plussers
hadden één of meer gewone,
niet-elektrische, fietsen thuis
staan. Dat meldt het CBS op
basis van nieuw onderzoek met
cijfers uit 2018 en 2019.
Het bezit van een elektrische fiets
onder 55-plussers was in 2019 het
hoogst onder 65- tot 75-jarigen, van
hen had 45 procent minstens één e-
bike in hun huishouden. Van de
55- tot 65-jarigen en de 75-plussers
had respectievelijk 37 en 36 pro-
cent een e-bike thuis. De 65- tot 75-
jarigen gebruikten de e-bike ook
iets vaker dan de rest van de 55-
plussers, in 2018 zei 14 procent van
hen hier (vrijwel) dagelijks op te
rijden. Bij 55- tot 65-jarigen en 75-
plussers was dit 10 procent.
De gewone fiets is echter nog altijd
populairder dan de elektrische
fiets onder de 55-plussers. Van de-
ze groep hadden 55- tot 65-jarigen
in 2019 met 79 procent het vaakst
minimaal één gewone fiets in het
huishouden. Van de 65- tot 75-jari-
gen had 67 procent minstens één
gewone fiets en van de 75-plussers
46 procent. Ruim een kwart (26
procent) van de 55- tot 65-jarigen
en de 65- tot 75-jarigen fietste in
2018 (vrijwel) dagelijks op een ge-
wone fiets. Van de 75-plussers zei
14 procent (vrijwel) dagelijks op

een gewone fiets te fietsen.
Van de 55-plussers die nooit op
een e-bike fietsten, gaf 53 procent
in 2019 aan meestal op een gewone
fiets te fietsen. Andersom fietsten
degenen die nooit op een gewone
fiets reden vaak wel op een e-bike
(39 procent). Daarnaast gaven
mensen relatief vaak aan vanwege
gezondheidsproblemen niet
(meer) op een gewone fiets te fiet-
sen. 28 procent van de 55-plussers
die nooit op een gewone fiets fiet-
sten, gaven daar een slechte ge-
zondheid als reden voor, bij de e-
bike gold dit voor 10 procent van
degenen die nooit op een e-bike
fietsten.

Online minisymposium
geestelijke verzorging  
NOORD-GRONINGEN - Geestelij-
ke Verzorging Aardbevingsgebied
(GVA Groningen) houdt vrijdag
tussen 15.00 en 17.00 uur een on-
line minisymposium. Daarmee
wordt afscheid genomen van Me-
lissa Dales. GVA Groningen be-
staat al twee jaar. 

Het team van GVA Groningen is
uitgebreid en werkt verder met
wat door de pioniers van het eerste
uur neergezet is. Fase 1 maakt
plaats voor fase 2: dat betekent
nog zichtbaarder, nog meer verha-
len horen en teruggeven, nog meer
samenwerken en ondersteunen. 

Op dit scharnierpunt in de tijd ver-
trekt pionier en geestelijk onder-
steuner Melissa Dales. GVA vindt
het tijd om nog één keer samen
met Dales centraal te stellen waar
het in het aardbevingsgebied alle-
maal om gaat.

Tijdens het minisymposium zal
Melissa Dales in gesprek gaan met
Susan Top, voorzitter Groninger
Gas Beraad, naar aanleiding van
het recent verschenen rapport
Boudel op Rieg. 
Aanmelden kan via info@gva gro -
ningen.nl.

Cliënten Cosis 
bakken oliebollen
WINSUM - Cliënten van zorgorga-
nisatie Cosis zullen woensdag 30
december oliebollen gaan bakken
en verkopen op hertenkamp de
Borgstee in Winsum. 

Op deze dag kunnen de bestelde
oliebollen,  uiteraard binnen de re-
gelgeving rondom corona,  tussen
10.00 en 15.00 uur worden opge-
haald. Bestellen kan via  06-
12011925 of g.goldhoorn@cosis.nu. 

De opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de dieren op de Borgstee.
Dit keer wordt het knuffelonder-
komen van de konijnen en cavia’s
uitgebreid.

Verkoop nieuwe
auto’s flink gedaald
NOORD-GRONINGEN - Er zijn in
Nederland in november 33.499
nieuwe personenauto’s verkocht.
Dat is 14,3 procent minder dan in
dezelfde maand van 2019 en bijna
5 procent meer dan afgelopen ok-
tober. Tot en met november wer-
den in Nederland 313.501 nieuwe
personenauto’s verkocht. Dat zijn
er ruim 90.000, oftewel 22,3 pro-
cent, minder dan in de eerste elf
maanden van vorig jaar. De bran-
cheverenigingen gaan voor dit jaar
uit van een eindtotaal van 350.000
verkochte auto’s, terwijl dat er in
het vorig kalenderjaar 446.000 wa-
ren. Volkswagen heeft in novenber
de meeste auto’s verkocht. De
Duitsers wisten 3957 exemplaren
te slijten. Daarna volgen Renault
(2.540) en Peugeot (2.425).



WINSUM - Terra Winsum zal
maandag en dinsdag informatie-
avonden houden voor ouders en
verzorgers van leerlingen van
groep 7 en 8 van het (spe -
ciaal)basisonderwijs. 

Op deze avonden krijgen ouders en
leerlingen meer te weten over de
stap naar het voortgezet onderwijs.
In verband met corona kunnen niet
alle activiteiten op locatie doorgaan.
De informatieavonden voor het vm-
bo-groen en het Groene Lyceum wor-
den maandag daarom online ver-
zorgd. Deze online informatieavon-
den starten om 19.30 uur. Aanmel-
den kan door een mail te sturen naar
winsum.voterra @ terra.nl of door te
bellen met 0595- 447070.
Dinsdag kunnen ouders wel op de lo-
catie Praktijkonderwijs terecht. De
anderhalve meter-regel dient uiter-

aard wel in acht te worden genomen
en belangstellenden dienen zich aan
te melden. Er is namelijk een maxi-
mum gesteld aan het aantal bezoe-
kers. Aanmelden kan door een mail
te sturen naar pro.winsum@terra.nl
of door te bellen met 0595-447080.

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar
en om 19.30 uur begint vervolgens
de informatieavond.
Terra Winsum is een christelijke
school met een gevarieerd onder-
wijsaanbod waarin de leerling cen-
traal staat.
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Adverteren doet verkopen

Wordt u onze nieuwe schakel?
Organisatorisch talent en bijdragen aan de 
genezing van nierziekten? Meld u aan als 
coördinator: nierstichting.nl/coordinator

Scooter-Service Noord 
dealer MOMO-scooters
BEDUM - Scooter-Service Noord in Bedum is een vertrouwd adres voor verkoop, onderhoud en reparatie
van gemotoriseerde tweewielers. Eigenaar Michiel de Jong kondigt met trots aan dat zijn bedrijf officieel
dealer is geworden van MOMO-scooters. ,,Juist in deze bijzondere tijd is er veel vraag naar betrouwbaar en
betaalbaar vervoer. Een scooter kan deze rol uitstekend vervullen. Op een scooter kan men zich vlot en
wendbaar door het verkeer bewegen. Een scooter kan vaak concurreren met een auto. Bijvoorbeeld bij
woonwerkverkeer en ritten naar school. Met MOMO-scooters kunnen we onze klanten goed bedienen.’’ De
MOMO-scooters hebben een moderne Italiaanse uitstraling en zijn verkrijgbaar in 7 kleuren. Ze zijn voor-
zien van een 4-takt injectiemotor die voldoet aan de nieuwste Euro5-norm. ,,Dit is de meest zuinige en mi-
lieuvriendelijkste motor ooit. In de grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, is deze scooter toegestaan
binnen de milieuzones. Daarnaast zijn MOMO-scooters zeer prettig geprijsd. Door de toepassing van
vochtbestendige bedrading en connectoren zijn er geen startproblemen bij vochtig en koud weer’’, aldus De
Jong. Zijn bedrijf geeft twee jaar volledige garantie op de MOMO-scooters. In de showroom in Bedum
staan diverse testexemplaren klaar.

� Terra Winsum houdt volgende week informatie-avonden voor leer-
lingen van de basisschool en hun ouders. Foto: Terra. 

Informatieavonden bij Terra Winsum

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



16 - Donderdag 3 december 2020

werk is nog steeds gesloten en dat
is heel vervelend, maar we hebben
wel iets nieuws bedacht. We vin-
den dat cliënten zoveel mogelijk
regie over hun eigen leven moeten
hebben. Elke dag om negen uur
hebben we werkoverleg en denken
ze mee over wie wat gaat doen.” 
Voor een van zijn cliënten, Tom,
pakte het positief uit. Van Brug-
gen: ,,Hij werkte negen jaar op de
houtgroep, en dat vond hij leuk,
maar we wisten niet wat hij nog
meer leuk vond. Nu blijkt dat hij
van groenwerk houdt. We hebben
een nieuwe baan voor hem kunnen
creëren. Hij leert om hovenier te
worden. Hij vindt het hartstikke
leuk. Dat we daar per ongeluk ach-
ter zijn gekomen door deze situatie
maakt me heel blij.” 
Voor Van Bruggen zelf kwam er
ook iets moois uit zijn nieuwe

ling zat Van Bruggen iedere dag op
een vaste woning met zeven bewo-
ners met ‘moeilijk verstaanbaar
gedrag’. ,,Niet alleen mijn wereld
stond op zijn kop, het werk van
cliënten was ineens verdwenen en
voor hun is het veel lastiger relati-
veren. Die eerste maandag in de
woning, ik chargeer nu, was het
net of ik in een oorlogsgebied
kwam. Het ergste was dat familie
niet meer langs kon komen en dat
cliënten in de weekenden niet
meer naar huis konden. Dat ge-
brek aan sociale contacten is voor
óns al zo moeilijk, moet je je voor-
stellen hoe dat is voor mensen met
een verstandelijke beperking. Er
hing zoveel spanning en onbegrip.
En dat resulteerde in agressie. Ik
zag direct waarom we broodnodig
zijn op ‘wonen’. We hadden met el-
kaar de opdracht zo gauw mogelijk

BEDUM - Ook voor bewoners
en cliënten van ’s Heeren Loo
in Bedum, waar zorg op maat
wordt geboden voor mensen
met een (verstandelijke) beper-
king,  is een hoop veranderd
sinds de lockdown in maart.
Een tijdlang konden bewoners
geen familie en vrienden meer
zien, de dagbesteding ziet er
helemaal anders uit en veel
van de vrijwilligers, en dat zijn
er honderdzeventig, mogen
voorlopig niet meer langsko-
men. 

door Saffira Rijkee

Gelukkig komen er ook mooie din-
gen uit de crisis, zo vertelt gespe-
cialiseerd begeleider Rolf van

zinvolle dagbesteding te beden-
ken. Daar zijn we nog steeds mee
bezig, maar naar omstandigheden
gaat het hartstikke goed. Ik zeg al-
tijd: de bewoners zijn mijn mede-
werkers. Ik ben trots op de vaar-
digheden die ze geleerd hebben en
op de manier waarop ze met boos-
heid omgaan. Dat gaat echt heel
goed.”
Zijn cliënten zijn fantastische
mensen, zegt Van Bruggen, voor
wie het vooral belangrijk is dat je
spanning weet te reguleren. Sa-
men kijken ze elke keer naar de
persconferenties over de corona-
maatregelen. Na afloop legt Van
Bruggen uit wat er precies is ge-
zegd. ,,Rutte is voor hun de grote
boosdoener. Ik probeer uit te leg-
gen dat Rutte de baas is en dat het
voor ons allemaal beter is om nu
even voorzichtiger te zijn. Hun

werksituatie. Hij ontdekte dat hij
de doelgroep waar hij nu mee
werkt zo leuk vindt dat hij een op-
leiding volgt tot persoonlijk bege-
leider gehandicaptenzorg, met een
specialisatie op mensen met een
licht verstandelijke beperking,
met reactieve hechtings- en psychi-
sche stoornissen. 
Wat begon met het gevoel in oor-
logstijd terecht te zijn gekomen,
heeft zich zo ontwikkeld tot iets
moois, zegt Van Bruggen. ,,De uit-
daging is nog steeds groot, maar
die gaan we met elkaar aan. We
doen het samen, dat gevoel heerst
heel erg bij ons. De saamhorigheid
die je met je collega’s op de wo-
ning hebt is heel sterk en we heb-
ben genoeg ondersteuning van een
gedragswetenschapper. En ik vind
het bijzonder knap, zoals onze lei-
dinggevenden alles in korte tijd
hebben opgelost. Cliënten hebben
zoveel mogelijk regie over hun le-
ven en ze zijn allemaal blij met
wat ze doen. Dat is toch prachtig?
Ik ben heel trots op ze, op de men-
sen waarmee ik werk en op deze
organisatie, want er wordt goed
om ons gedacht. Het kon minder!”

Vrijwilligerswerk
Diezelfde passie voor ’s Heeren
Loo deelt vrijwilliger Feiko Iwe-
ma. Hij werkt hier al tien jaar als
vrijwilliger door cliënten twee och-
tenden per week computerles te
geven. Sinds maart kan hij zijn
werk niet meer doen. Hij mist het
en hij weet zeker dat zijn cliënten
het ook missen. Dat merkt hij wel
aan de enthousiaste reacties als hij
ze tegenkomt in het dorp. Van pro-
fessie is Iwema IT’er (bijna gepen-
sioneerd) en zijn vrijwilligerswerk

ULRUM - Voor de 68-jarige Au-
ke Martin Korthuis uit Ulrum
begon zijn muzikale loopbaan
als jongetje met het zingen en
luisteren naar de psalmen en
gezangen in de gereformeerd
vrijgemaakte kerk van Bedum.
Nu, jaren later, is hij een zanger
die zich met zijn  liedjes in het
Gronings zeer succesvol mag
noemen.

door Johan Staal

,,Velen kennen mij als Martin
 Kort    huis maar drie jaar geleden
besloot ik dat te veranderen. Mijn
vader, Auke Korthuis, overleed op
65-jarige leeftijd. Toen ik drie jaar
geleden 65 werd, was dat het mo-
ment om mijn doopnaam, Auke
Martin Korthuis, als eerbetoon aan
mijn vader te gaan dragen. Een an-
der zal misschien zeggen: waarom
doe je dat? Maar dat heeft met een
bepaald gevoel te maken dat ik
vroeger ook had met psalmen en
gezangen. Als kind vond ik ze
prachtig omdat ze de basis van alle
later gemaakte muziek zijn. Ik
kwam in Bedum op de vrijgemaak-
te school en daar werden iedere
maandagmorgen de lessen met het
zingen van een psalm begonnen.
Wij hadden toen juffrouw Van der
Veen en zij vroeg dan altijd of ik in
onze klas de psalm wilde zingen.
Ze vond dat ik een mooie engelen-
stem had. Wat dat betreft was ze
eigenlijk mijn eerste fan’’, vertelt
een lachende Korthuis, die in Be-
dum opgroeide en als jongetje
ging voetballen bij CVVB. ,,Het
was  uiteraard logisch dat ik voor
CVVB ging voetballen omdat de C
voor christelijk stond. Maar ik heb
nooit begrepen waarom een mooie
pass op zaterdag christelijk werd
genoemd en die op de zondag bij
de vv Bedum heidens was. De
schoonheid van de pass zat voor
mij in de persoon die hem uitvoer-

de. David Beckham was niet echt
een briljante voetballer maar had
wel een fantastische traptechniek.
Dat gold in Nederland voor Theo
Janssen, die kon ook een pass op
de millimeter nauwkeurig neerleg-
gen. Dat noem ik de schoonheid
van het spel. Ik had dat niet. Ik
heb gevoetbald tot aan de A-junio-
ren maar was een voetballer die
het madeliefje belangrijker vond.
Daar had ik meer aandacht voor.
Soms was ik bang dat het made-
liefje door de bal geplet zou wor-
den”, vertelt de man die zich ver-
der vergelijkt met Jaap van de
strip FC Knudde. ,,Jaap mocht vaak
in de rust invallen en mocht als de
tweede helft begon weer gaan zit-
ten om zo zijn eigen team niet te
benadelen. Zo’n type speler was ik
dus ook’’, vertelt de zanger met
een schaterlach. 

The Lazy Bones
Na jaren als zanger gepionierd te
hebben, werd Korthuis op een ge-
geven moment benaderd door zan-
ger/gitarist Lex Koopman. ,,Hij
was toen al een bekende naam in
de noordelijke muziekscene. Ik
stond dan ook perplex toen hij
voor de deur stond met de vraag of
ik zijn band, The Lazy Bones, wil-
de komen versterken. ‘Van psal-
men en gezang naar goddeloze
liedjes’, was de reactie van mijn
moeder. Die uitspraak wordt de ti-
tel van het boek waar ik mee bezig
ben”, vertelt Korthuis, die recent
naar Ulrum is verhuisd.

,,Samen met Tjitske heb ik jaren-
lang op Schiermonnikoog ge-
woond. Maar we wilden graag
weer terug naar het Hogeland en
zo zijn we vorig jaar in het mooie
Ulrum komen wonen’’, vertelt de
zanger, die vroeger zoals velen in
het Engels begon met zingen. ,,Ie-
dereen wilde graag een wereldster
worden maar dat is slechts voor
weinigen weggelegd’’, vertelt de
zanger/gitarist die in 1994 zijn de-
buutalbum Broken hearts/Broken

dreams uitbracht. ,,Dat was na de
periode dat ik in Zwolle woonach-
tig was en nog alleen maar Engels-
talige liedjes speelde. Daar kwam
vervolgens in 1998 verandering in
toen er op mijn volgende album
Vrij zonder schuld een zestal num-
mers in het Gronings stonden. Dat
was wel het keerpunt in mijn car-
rière en daar kwam toen met de al-
bum Lös, dat helemaal uit Gro-
ningstalige nummers bestond, een
logisch vervolg op. Het mooie was
dat ik prima kritieken kreeg bij
landelijke en regionale zenders.
Dat had tot gevolg dat ik ook in an-
dere  delen van het land maar ook
in België en Noord-Duitsland ge-

boekt werd. En weet je wat dan
mooi is? Het publiek vindt ook
daar het Gronings een warme taal.
Wij spreken op het platteland na-
melijk het echte Gronings. Dat is
in niets te vergelijken met wat ze
er in de stad Groningen van ma-
ken. Dat zijn vaak alleen maar har-
de klanken’’, vindt Kort huis, die
soms bij toeval op een mooi num-
mer stuit. ,,In mijn periode in
Zwolle speelde ik in de band Blue
Monday en nam ik alles op een cas-
settebandje op. Een tijdje terug
hoorde ik opeens een opname te-
rug uit 1984. Dat was zo mooi en
raakte mij echt. Daar wil ik dan
ook iets mee doen.” 

Dat laatste zou dan kunnen gebeu-
ren met een van de twee bands
waarin Korthuis speelt. ,,Ik speel
in een band samen met Wim Hel-
der, Eddo Pol en Chris Schutter en
in de andere setting speel ik met
Eddo Pol, Jan van der Molen en
Sief Molenberg. En ik vorm sinds
2015 een muzikaal duo met Eddo
Pol. Hij is een geweldige sologita-
rist die van ieder liedje dat we spe-
len een waar feest maakt. Samen
met Eddo ben ik nu bezig met een
album met Nederlandstalige lied-
jes. En dat doen we weer om onze
horizon te verbreden. Zo zit ik nog
vol ideeën en plannen. Sommige
collega’s zijn daar verbaasd over.

Maar ik ga zeker nog niet stoppen.
Wat dat betreft was een tijdje te-
rug een documentaire over Ram-
ses Shaffy heel erg mooi. Hij werd
aan het einde van zijn carrière in
alles liefdevol begeleid door zijn
jongere bandleden. Maar zo ver is
het voor mij gelukkig nog niet. Mu-
ziek maken houdt mij jong en
daarom is het ook verschrikkelijk
dat het op dit moment alleen maar
bij repeteren blijft voor iets wat
hopelijk snel weer gaat terugke-
ren. Want een artiest kan niet zon-
der zijn publiek, hoe klein dat in
aantal ook is. Maar het moet wel in
een bepaalde sfeer gebeuren en
niet in een ruimte waar het pu-

bliek geen biertje of wijntje kan
drinken. Dat voelt niet goed, want
dan komen zelfs de warme Gro-
ningse klanken niet tot hun recht.
En dat  is iets wat ik de komende
jaren nog graag wil laten horen, de
mooie klanken van een taal die in
in het binnen- en buitenland
steeds meer gewaardeerd wordt”,
vertelt de zanger/gitarist die geen
noot kan lezen. ,,Ik heb dat nooit
geleerd. Voor een nieuw nummer
pakte ik mijn gitaar, een blanco
vel papier en een HB-potlood. Zo
doe ik het al vanaf het begin. Dat
heb ik nodig om tot een nieuw lied-
je te komen. En dat hoop ik nog
een aantal jaren vol te houden.’’

� Auke Martin
Korthuis, muzi-
kant in hart en
nieren.

Bruggen. En vrijwilliger Feiko Iwe-
ma kan niet wachten om weer met
zijn cliënten aan de slag te gaan.
Rolf van Bruggen is sinds 2017 ge-
specialiseerd begeleider bij ’s Hee-
ren Loo in Bedum. Hij ondersteunt
en coacht mensen die een vak wil-
len leren als begeleider van de
‘groengroep’, vanuit zijn ervaring
als hovenier: het vak dat hij hier-
voor uitoefende. Hij leert cliënten
technische vaardigheden. Fantas-
tisch vond hij het. Tot hij op 15
maart gebeld werd. ,,Vanwege co-
rona ging alles op slot. Sinds 16
maart werken we op geïsoleerde
eenheden: met bewoners van één
woning en niemand anders, om be-
smetting te voorkomen.”
Dat is heel anders dan het werken
met zijn vaste groengroep bestaan-
de uit cliënten uit verschillende
woningen en van buitenaf. Plotse-

Zorg ’s HEEREN LOO
Bedum is
anders in 

coronatijd
bij ‘s Heeren Loo ligt in het ver-
lengde daarvan: hij leert cliënten
met computers werken. ,,Sinds
maart kan dat ineens niet meer.
Dat valt voor de cliënten niet mee,
ze kwamen altijd met zoveel ple-
zier bij mij.” 
Alles moet sinds maart op de eigen
woning van bewoners. Voorheen
kwamen ze voor de computerles
altijd bij Iwema, die een eigen
ruimte heeft binnen het complex.
Dat uitje mag nu niet. ,,En het kan
tot eind mei duren voor het vrij-
willigerswerk weer wordt opge-
start, heb ik gehoord. Ik kom mijn
cliënten regelmatig tegen en ze
missen het wel, ze vinden het zo
jammer. Ik heb met ze te doen
hoor.”
De faciliteiten die hij als vrijwilli-
ger heeft zijn fantastisch zegt Iwe-
ma, dat moet even gezegd. Stich-
ting Vrienden van Opmaat heeft
een stel goede computers beko-
stigd. En de directeur (Dytmer
Hettinga, SR) is erg betrokken.
Iwema is niet voor niets al tien
jaar vrijwilliger. ,,Vrijwilligers
krijgen is niet moeilijk, ze behou-
den wel. Ook nu we al zo lang niet
kunnen komen is het contact heel
goed. En de bewoners zijn zo en-
thousiast. Het zijn zulke dankbare
mensen.”
Iwema vreest voor het effect dat
corona misschien heeft op het vrij-
willigersbestand van organisaties
als ’s Heeren Loo. Wat als veel
vrijwilligers na corona niet meer
terugkomen? ,,Dat zou zo jammer
zijn voor de cliënten. Laten we ho-
pen dat het meevalt. Mij raken ze
in elk geval niet kwijt: zolang mijn
cliënten en ik er plezier in hebben
blijf ik dit werk doen!”

� Rolf van
Bruggen is trots
op de leden van
de groengroep
van de Bedu-
mer zorginstel-
ling.

Auke Martin KORTHUIS zitnog vol 
plannen
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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 maan-
dagochtend 09.00 uur.

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u opgeven tot donderdag-
morgen 09.00 uur.

Voor meer 
familieberichten zie pagina 8OC telefoon: 0595-437777
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De nieuwe Opel Insignia oogt
scherper en biedt nóg beter
zicht tijdens het rijden in de
duisternis. 

Met zijn aangescherpte uiter-
lijk valt Opels vlaggenschip nu
nog beter op en dat is mede te
danken aan de extreem smalle
koplampen met innovatieve
LED-technologie.  De nieuwe
Insignia is er vanaf 39.399
 euro.
De Insignia is er als Grand
Sport en Sports Tourer. Beide
carrosserievarianten worden

Renault heeft nieuwe bestel-
wagens gepresenteerd. Het
gaat onder meer om de geheel
vernieuwde Kangoo.

Om te kunnen voldoen aan alle
behoeften van klanten, komt
de nieuwe Kangoo als lichte
bedrijfswagen en als personen-
auto op de markt. Beide varian-
ten zijn vanaf komend voorjaar
te koop.
De Renault Kangoo, die in
1997 verscheen, is met meer
dan 4 miljoen verkochte exem-
plaren een iconische auto ge-

De Hyundai Kona Electric
krijgt komend zomer een op-
volger.

De nieuweling valt vooral op
door zijn verder aangescherpte
design, extra veiligheidsvoor-
zieningen en connectiviteits-
functies en upgrades op het ge-
bied van comfort en gebruiks-
gemak.
Sinds zijn lancering in 2018
heeft de vraag naar de Hyun-
dai Kona Electric alle verwach-
tingen overtroffen. Met zijn
krachtige elektrische aandrijf-
lijn, riante actieradius en stijl-
volle SUV-looks valt hij zeer in
de smaak bij vooral de Europe-
se automobilist. Wereldwijd
zijn de afgelopen twee jaar
120.000 exemplaren verkocht,
waarvan meer dan 53.000 in
Europa.
Sinds dit jaar wordt de Kona
Electric behalve in Zuid-Korea
ook geproduceerd in de Hyun-
dai-fabriek in Tsjechië. Spe -
ciaal voor de Kona Electric is
het productieproces daar ver-
der gemoderniseerd. Omdat

Toyota komt in januari  met
een royale SUV op de Neder-
landse markt als aanvulling op
modellen als de C-HR en
RAV4. Het gaat om de High-
lander.

De ruime SUV biedt een com-
fortabele zitplaats aan zeven
inzittenden, inclusief bestuur-
der, en is uitgerust met Toyo-
ta’s nieuwste en vierde genera-
tie hybride-technologie in com-
binatie met standaard perma-
nente vierwielaandrijving. De
prijslijst begint bij 59.995 euro.
De nieuweling is zeer compleet
uitgerust. Voorbeelden zijn
LED-verlichting rondom, priva-
cy glass achter, Smart Entry en
metallic lak voor de 5-deurscar-

CITROËN lanceert ë-Jumper

sign- als Tekna-uitvoering.
De opvallende uitvoering N-
Sport maakt permanent deel
uit van de vernieuwde Micra
line-up. Kenmerken zijn de
hoogglanszwarte carrosseriede-
tails en zwarte buitenspiegel-
kappen die perfect matchen bij
de zwarte 17-inch lichtmetalen
wielen. De Micra N-Sport is
ook standaard uitgerust met
kop- en mistlampen met LED-
technologie. Het interieur van
de N-Sport valt op door de stoe-
len met alcantara-inzetstukken
en het dashboard met hoog-
waardige afwerking. De stoe-
len zijn bovendien ergono-
misch ontworpen voor supe -
rieure ondersteuning en min-
der vermoeidheid van de be-
stuurder tijdens lange ritten.
De Nissan Micra N-Design
komt tegemoet aan de wensen
van klanten om hun eigen,
unieke karakter en stijl uit te
drukken. Zo zijn de carrosse-
riedetails rondom en de buiten-
spiegelkappen naar wens uitge-
voerd in Gloss Black of Chro-
me. Ook opvallend zijn de
nieuwe 16-inch tweekleurige
wielen. Binnenin heeft de N-
Design moderne stoelen afge-
werkt met zwart stof met grijze
accenten, terwijl het dash-
boardpaneel, de kniebescher-
mers en de deurbekleding een
lederlook afwerking hebben.
Naar wens levert Nissan het
uitgesproken Energy Orange-
interieurthema en een ver-
scheidenheid aan bijbehorende
accessoires in dezelfde kleur.

De Tekna-uitvoering zit boor-
devol geavanceerde rijhulpsys-
temen en infotainmentvoorzie-
ningen die Nissan bundelt on-
der de noemer Nissan Intelli-
gent Mobility. Dit is Nissans vi-
sie voor een enerverende en
meer verbonden toekomst door
middel van technologische in-
novatie. 
Het populaire Intelligent
Around View Monitor-camera-
systeem van Nissan, dat be-
stuurders bijvoorbeeld onder-
steunt tijdens parkeermanoeu-
vres, is net als Moving Object
Detection en Blind Spot War-
ning standaard op de Tekna.
Dat geldt ook voor Bose Per-
sonal-audio dat een hoogwaar-
dig, meeslepend geluid produ-
ceert. Het NissanConnect-info-
tainmentsysteem met Tom -
Tom-navigatie is optioneel ver-
krijgbaar op alle uitvoeringen
vanaf de Acenta, evenals Ap-
ple CarPlay met Siri-spraakher-
kenning, Android Auto met
Google Assistant en een groot
aantal entertainmentfuncties.

worden. Met de nieuwe Kan-
goo zorgt Renault voor een ver-
rassing in de vorm van het in-
novatieve Easy Side Access
voor gemakkelijk inladen via
de zijkant. De Kangoo ver-
schijnt ook in een elektrische
versie, als bedrijfsauto én dus
als personenauto, om in te spe-
len op de uitdagingen van mo-
biliteit in de stedelijke omge-
ving.
De Kangoo is er met een onge-
kend aantal carrosserie- en mo-
torvarianten. Hij is er in twee
lengtematen en met handbe-

Nieuwe HYUNDAI Kona 

Royale SUV van TOYOTA
rosserie. Het ruime interieur is
voorzien van onder meer clima-
te control met drie zones en
een bedieningsmogelijkheid
voor de passagiers op de twee-
de zitrij, stoelverwarming en
een multimediasysteem met 8-
inch touchscreen. 
Ook aanwezig zijn digitale ra-
dio met zes speakers, vijf USB-
aansluitingen en smartphone-
integratie met een draadloze
oplader, Apple CarPlay en
Android Auto.

De Toyota Highlander Executi-
ve (vanaf 69.995 euro) voegt
hier zaken aan toe als een elek-
trisch bedienbare achterklep,
een nog beter navigatiesys-
teem, een parkeerhulpcamera

OPEL vernieuwt Insignia

De nieuwe Citroën ë-Jumper
biedt alle kwaliteiten van de
versies met een verbrandings-
motor, inclusief de voordelen
van een elektromotor. 

Deze volledig elektrische be-
drijfsauto blinkt uit door een
groot laadvolume van 8 tot 17
kubieke meter en een hoog
laadvermogen tot 1.625 kilo.
Daarmee is de ë-Jumper breed
inzetbaar voor bijvoorbeeld
stadsdistributie, pakketbezor-
ging maar ook voor service- en

Nissan presenteert voor vol-
gend jaar de verder gemoderni-
seerde versie van de Micra,
waarmee het merk een nieuw
hoofdstuk toevoegt aan de 38-
jarige Europese geschiedenis
van het compacte model. Nis-
san breidt ook de line-up van
de Micra uit. 

Met vijf uitrustingsniveaus
hebben kopers nog meer keu-
zevrijheid. Ter aanvulling op
de uitvoeringen Visia, Acenta
en Tekna introduceert Nissan
de geheel nieuwe N-Design. Bo-
vendien maakt de populaire N-
Sport-versie permanent deel
uit van de vernieuwde line-up.
De prijzen beginnen bij 18.990
euro.

Met het vernieuwde aanbod is
de Nissan Micra nog meer naar
eigen smaak te configureren.
Welke versie ook gekozen
wordt: elke Micra biedt verfijn-
de designelementen en een af-
werking met oog voor detail.
Kopers kunnen kiezen voor een
tweekleurige carrosserie en
LED-koplampen die de Micra
een nog eleganter en atleti-
scher uiterlijk geven. Nieuwe
16-inch two-tone wielen zijn
standaard op zowel de N-De-

onderhoudsdiensten. De ë-Jum-
per is binnenkort leverbaar
vanaf 57.990 euro met een 37
kWh accupakket en een actie -
radius tot 200 kilometer. De
versie met 70 kWh accupakket
en een actieradius tot 340 kilo-
meter is er vanaf 66.380 euro.
Op het accupakket geldt een
garantie van 8 jaar met een
maximum van 160.000 kilome-
ter.
Citroën levert de ë-Jumper in
vier lengtes en drie hoogtes.
De 37 kWh-versie is er als L1

ook het batterijpakket in Euro-
pa wordt gefabriceerd, is er
nauwelijks nog sprake van
wachttijden. Nu bestellen bete-
kent binnen 14 dagen rijden.
De vernieuwde Kona Electric
zal net als het huidige model
leverbaar zijn met keuze uit

NISSAN frist Micra op

achter, zwartlederen bekleding,
een JBL Premium audiosys-
teem met 11 speakers en 1.200
Watt, 20-inch lichtmetalen vel-
gen en voorportieren met ge-
luidwerend glas. 

Meest luxe uitvoeringen van de
Toyota Highlander zijn de Pre-
mium en voor de zakelijke
klanten de Business Plus (vanaf
76.495 respectievelijk 72.995
euro). Tot de riante standaard-
uitrusting behoren een head-up
display, een verwarmbare ach-
terbank en stuurwiel, camera-
functie in de binnenspiegel,
een groot 12,3-inch multimedia-
scherm en stoelventilatie voor
de bestuurder en zijn passa-
gier. 

diende en automatische trans-
missies, met benzine- en diesel-
motoren én met een elektri-
sche aandrijflijn. De laadcapa-
citeit varieert van 3,3 tot 3,9
kubieke meter. De personen-
versie van de nieuwe Renault
KANGOO is een elegante en
ruime gezinsauto met riante
zitplaatsen voor vijf personen.
Daarmee voldoet de Kangoo
ook aan de behoeften van dy-
namische gezinnen. Net als de
bedrijfswagenversie heeft de
personenversie een compleet
nieuw uiterlijk gekregen.

� De Nissan Mi-
cra is nog meer
naar eigen
smaak samen
te stellen.

� De bestelwagenvariant van de Renault Kangoo is een elegante verschijning.

� Het vlaggenschip van Opel heeft een nieuw gezicht gekregen met
extreem smalle koplampen.

Nieuwe bestellers RENAULT

VW start met 
levering van 
Golf Variant
Volkswagen start in januari
met de levering van de nieuwe
Golf Variant. Direct bij de
marktintroductie zijn er ook
drie geëlektrificeerde benzine-
versies beschikbaar. De extra
ruime en veelzijdige Golf is te
bestellen, met prijzen die be-
ginnen bij 28.690 euro.
De nieuweling komt stijlvol
voor de dag met een elegant
design, inclusief een licht aflo-
pende daklijn. Daarbij biedt
hij volop ruimte. Vergeleken
met zijn voorganger groeide de
wielbasis met 6,6 centimeter.
Dat vertaalt zich onder meer in
4 centimeter extra beenruimte
voor de passagiers achterin.
Daarbij bedraagt de inhoud
van de bagageruimte maar
liefst 611 liter en zelfs 1.642 li-
ter met neergeklapte achter-
bank. 
Bij de marktintroductie is de
Golf Variant er met een 110 pk
sterke 1.0 TSI in combinatie
met een handgeschakelde zes-
versnellingsbak. Ook is er een
1.0 eTSI met 110 pk en brand-
stofbesparende hybride-motor.

aangedreven door nieuwe, ex-
tra efficiënte benzine- en die-
selmotoren. Ook helpen nieu-
we transmissies met een lagere
inwendige wrijving het ver-
bruik te reduceren, terwijl ze
het comfort verhogen. Een ac-
tieve, afsluitbare grille verlaagt
de luchtweerstand. In vergelij-
king met zijn voorganger is het
brandstofverbruik tot wel 18
procent verlaagd. Daarmee be-
hoort de nieuwe Insignia tot de
zuinigste auto’s in zijn seg-
ment. 
De nieuwe Insignia is voorzien

van veel nieuwe technologie.
Zo is het model voor het eerst
voorzien van een digitale ach-
teruitrijcamera. Gecombineerd
met het op radar gebaseerde
waarschuwingssysteem voor
kruisend verkeer achter de au-
to verhoogt dat de verkeersvei-
ligheid. Er zijn ook talrijke be-
proefde assistentiesystemen
aanwezig, zoals Front Collision
Warning met voetgangersher-
kenning. De Insignia biedt ook
uitstekende connectiviteit via
geavanceerde infotainmentsys-
temen met full colour touch -
screens. Een inductielader voor
draadloos opladen van geschik-
te smartphones en eCall beho-
ren tot de vele opties.
De designers van Opel hebben
ook het toch al hoogwaardige
interieur van de Insignia ver-
der verbeterd. De ergonomi-
sche stoelen bieden veel com-
fortfuncties en zijn leverbaar
met bekleding in diverse stof-
fen, leder of alcantara. Voor
wie waarde hecht aan comfort
en een klassiek uiterlijk is de
Ultimate-uitvoering de perfec-
te keuze. De zakelijke rijder
zal eerder kiezen voor de zeer
rijk uitgeruste Business Ele-
gance met een aantrekkelijke
fiscale waarde. De GS Line en
de GSi zijn gericht op bestuur-
ders die van dynamisch autorij-
den houden.

twee verschillende batterijpak-
ketten. De elektromotor in de
versie met 64 kWh-batterijpak-
ket levert een maximaal ver-
mogen van 204 pk. Dat is goed
voor een sprint van 0 naar 100
kilometer in slechts 7,9 secon-
den.

� De Kona Electric is populair in Europa.

en L2 Gesloten Bestel. De 70
kWh-versie is verkrijgbaar als
L3 en L4 (Gesloten Bestel,
Chassis Cabine varianten,
waaronder ook Chassis Dubbe-
le Cabine). De lengtes lopen
van 4,96 meter tot 6,36 meter.
De hoogte varieert van 2,25 tot
2,76 meter. De ë-Jumper is met
de ruimte tussen de wielkasten
de beste in zijn klasse. Ook
met zijn maximale laadvolume
van 17 kubieke meter geeft de
Citroën zijn concurrenten het
nakijken.

De

AUTO
Koerier
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� De Toyota Highlander heeft standaard permanente vierwielaandrijving.
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Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

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

Aardappelen Doré, 
Frieslanders, Bildtstar,
Irene, groente en fruit, 

potgrond, scharreleieren.
Fam. Ten Hove, 

Trekweg 38, 
Doodstil (Zandeweer), 

0595-432927.

KERSTBOMEN
o.a. Nordmann.
Geopend van 

09.30-18.00 uur. 
Gebr. van der Molen, 

Willemsoord 3, 
Zandeweer. 

Tel: 06-27457642

Gratis halen wij uw 
oude wasmachines,

vaatwassers,  kachels,
fietsen enz., tevens te

koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 

06-57148394 /
06-41798273

Groot assortiment kerstbo-
men en sfeerartikelen; 100
tulpenbollen €8,99; beuk
v.a. €0,35; heide €1,00; vas-
te planten v.a. €1,25,
vruchtbomen  v.a. €8,99;
rozen v.a. €1,99; klimop v.a.
€0,99; laurierkers v.a. €1,75;
coniferen; haag en bos-
plantsoen enz.. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, 
Haulerwijk, 0516-421448

Oet Mien Toentje
zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
Aardappels, uien, wortels

en meer. Biologisch geteeld.
Jan Perdok, 

Oosternielandsterweg 7, 
Uithuizermeeden

Mooie bruine jonge hen-
nen. Aan en tegen de leg.
Tevens jonge eenden voor
de leg of de slacht.
K.J Nienhuis, Handerweg 3,
Eenrum. Tel: 0595-491265

BOLLENKISTEN
150x120x96

Kruize Bloembollen.
Hoofdstraat 264, 

Uithuizermeeden.
Tel: 06-53169093

info@kruizebloembollen.nl

De Luingahof Bierum
Zongerijpt fruit, aardap-
pelen, bio-vlees, boeren-
kaas. AANBIEDING: bij
2 zakken appels: Gieser
Wildeman €1,00. Kerst-
en cadeaupakketten.

EEN ERF VOL
KERSTBOMEN 

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

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

0596-591859.
www.luingahof.nl

Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildtstar
en Irene. Uien, wortelen,
rode -, groene -, witte - 

en bloemkool.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

OC: regionaal de beste.

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

Te koop gevraagd

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

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

Poelma Computer Service
* Nieuwe computers/laptops

* Internet storingen
*Pc/Laptop reparaties
* Virusverwijdering
* Camera bewaking

Pieterburen
Tel: 0595-528576

www.poelma-computers.nl

Regionaaltjes zijn de ru-
brieksadvertenties in De
Ommelander en Ommelan-
der Courant. Ze zijn elke
week op donderdag in de
krant aan te treffen.

Computers

Cursussen

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. 

HARTLIEF ORGELSERVICE
Reparatie alle electronische

muziekinstrumenten o.a.
Johannus, Content. Ook

het juiste adres voor repa-
ratie van Yamaha digitale
piano’s, keyboards enz.

(ook in de garantie periode)
Officieel YAMAHA 
SERVICE CENTER, 
tel. 050-4094865, 

hartlief@yamaha.nl

Wie een regionaaltje wil
plaatsen kan de tekst ook
per e-mail sturen naar: 
rubriekjes_oc@noordpers.nl

Landbouw Aanbieding personeel Aanbieding personeel Tuinieren Diversen

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

veegbedrijf JD. 
0599-332596/06-18968238

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

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

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

Tuinieren

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

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.

Hobbykwekerij De
Streekhof Den Andel

Voor al uw 
groenten en fruit.

Nu Elstar appels van 
De Streekhof van €1,30

voor €1,- per kg.
Gieser Wildeman stoofpe-

ren vanaf €1,- per kg.
Tulpenbollen 10 stuks à

€1,-; 25 stuks à  €2,-;
50 stuks à €3,50

Elstar fruitboompjes,
3 jaar oud 

van €12,50 voor €9,50
Perenstruiken

à €12,50 per stuk.
Al dit moois tot 12.00 uur

op do., vrij. en zat. 
Tel: 06-12065989.

Hooi pakjes, eerste snee
goed gewonnen hooi.

Tel: 06-13515092

Cynthia’s Bloemen
heeft weer volop kerstbo-
men in diverse soorten en
maten, kerstbakjes en kerst-
groen. Tel. 06-46143666

Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze 
in smartphones. 

Nieuwe abonnementen 
en verlenging. 

Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl

0595-444400

Gevulde BOLLENMAN-
DEN €20,00 P/ST.
Kruize Bloembollen.

Hoofdstraat 264, 
Uithuizermeeden.
Tel: 06-53169093

info@kruizebloembollen.nl

OC: regionaal de beste.
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Leerlingen
exposeren
in Adorp
ADORP - De expositie van werken van
kinderen van obs De Wierde in Adorp
en cbs De Meander in Sauwerd -in het
kader van 75 jaar vrijheid- is sinds vo-
rige week weer geopend. 

De tentoonstelling in de Adorper kerk is in
ieder geval deze week nog te bezoeken. De
expositie werd in oktober ge opend door bur-
gemeester Henk Jan Bolding, maar moest
als gevolg van de coronacrisis weer dicht. 
Tabitha Brouwer (beeldend kunstenaar)
heeft samen met de scholieren ruimtelijk
werk en collages gemaakt naar aanleiding
van het werk van Picasso. In de kerk is een
verbeelding van vrede te zien. Er vliegen
kleurrijke vogels door de lucht, waar vissen
tussendoor lijken te zwemmen. Er zijn he-
mellichamen, muziek, dansende engeltjes en
er is fruit in overvloed. Maar op de achter-
grond is de oorlog nog zichtbaar. Met zwart,
wit en grijs wordt zowel ruimtelijk als in een
collage een bombardement verbeeld: de
Guernica, een van de werken van  Picasso. 
De expositie is dagelijks van 10.00 tot 17.00
uur te zien in de kerk van Adorp. Er mogen
per keer maximaal vier volwassenen naar
binnen.

Website over 
versterking in 
Het Hogeland
NOORD-GRONINGEN - Over de Hoge-
landster versterkingsaanpak is een websi-
te in het leven geroepen: hethoge-
land.nl/aardbevingen. 

Op deze website kunnen Hogelandsters
meer lezen over de aardbevingen, het in-
dienen van schade en het krijgen van hulp.
Ook is nu op een interactieve kaart te zien
wat in welk dorp gebeurt op het gebied
van versterking. Het is daarmee een aan-
vulling op de aardbevingswaaier die de ge-
meente vorig jaar huis-aan-huis liet bezor-
gen. 
Wethouder Kristel Rutgers: ,,Inwoners wil-
len graag weten wat er in hun omgeving
speelt en waar ze naartoe kunnen voor
hulp. Ik ben blij dat we op deze manier
meer inzicht kunnen bieden. We blijven
de website ontwikkelen zolang de verster-
king duurt.’

Inwoners die willen meedenken of vragen
hebben kunnen ook via de website contact
opnemen met de gemeente.
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Geslaagde Sintactie van
Adorpse voor minima
ADORP - Franciska Oosterhuis
uit Adorp heeft een Sinter-
klaasactie voor mensen met
een minimuminkomen opgezet.
Het werd een groot succes. 

Een aantal jaren geleden zette
Oosterhuis zich samen met een
vriendin als Hulppiet in. Mensen
konden de twee inhuren in ruil
voor een donatie aan een goed
doel. Door haar werk in de jeugd-
hulpverlening kwam Oosterhuis er
achter dat er in Nederland ook ge-
zinnen zijn die niet of onvoldoende
middelen hebben en waarbij het
niet vanzelfsprekend is dat er op

pakjesavond een zak met cadeau-
tjes klaar staat. 
De afgelopen jaren zijn al verschil-
lende gezinnen blij gemaakt en
ook dit jaar werden gezinnen in
Het Hogeland en Eemsdelta opge-
roepen zich te melden. Uiteinde-
lijk hebben 18 gezinnen, samen
goed voor meer dan 50 kinderen,
zich aangemeld.
Ook aan de oproep voor speelgoed
en andere benodigdheden is ge-
hoor gegeven. Op 5 december wor-
den alle cadeautjes bij de gezin-
nen afgeleverd. ,,Op deze manier is
pakjesavond voor iedereen een
feestje”, zegt Franciska Ooster-
huis. 

Kerstextraatje voor 
minima in en om Winsum
WINSUM - Inwoners van Win-
sum en omliggende dorpen die
moeten rondkomen van een mi-
nimuminkomen, worden door
de stichting Vrienden Voor El-
kaar Winsum voorzien van een
kerstextraatje. 

,,Voor onze kerstactie zijn wij de
berichten over de coronamaatrege-
len en -adviezen op de voet blijven
volgen en hebben ons afgevraagd
of we deze actie op een verant-
woorde manier kunnen houden.
Het antwoord is ja, mits iedereen
zich aan de regels houdt”, zegt
Henk Wolters namens de stichting.
,,Bovendien is het in de dure
maand december voor alleenstaan-
den en gezinnen, die financiële zor-
gen hebben, bijzonder moeilijk om
in de normale levensbehoeften te
voorzien, laat staan de kinderen
wat extra’s toe te stoppen.” 

Om hun zorgen enigszins te ver-
lichten, wil de stichting Vrienden
Voor Elkaar Winsum deze alleen-
staanden en gezinnen (met nog
thuiswonende kinderen in de leef-
tijd van 0 tot en met 18 jaar) met
een minimaal inkomen een kerst -
extraatje aanbieden. Dit is moge-
lijk gemaakt door de financiële bij-
dragen van burgers, bedrijven,  on-
dernemers, winkeliers, instellin-
gen, maatschappelijke organisa-

ties, kerken en al degenen die niet
met naam willen worden genoemd.
,,Het is goed om te weten dat er
nog genoeg mensen zijn die het
hart op de juiste plaats hebben”,
stelt Wolters.  
De actie is bedoeld voor inwoners
van Winsum, Adorp, Sauwerd, Baf-
lo, Rasquert, Den Andel en Tinal-
linge met een minimaal inkomen
(zoals een bijstandsuitkering, een
uitkering op basis van de WW,
WAO, WIA, Wajong of de AnW of
andere inkomsten). Aanmelden
kan per post, per telefoon, per e-
mail of door het contactformulier
op de website www.vrienden voor -
el kaarwinsumgr.nl in te vullen.
Men dient de volgende gegevens
op te geven: achternaam,
adres/postcode/woonplaats, tele-
foonnummer, voornaam en leeftijd
van het kind. 
Aanmeldingen per post kunnen ge-
stuurd worden naar Harry Mein-
ders, Geert Reindersstraat 14
9951 CC Winsum of Anita Meijer,
Eenrumerweg  22  9953 TD Baflo.
Inwoners van Winsum, Sauwerd en
Adorp kunnen bellen naar 0595-
442354 of 06-23672464 en voor Baf-
lo en omgeving is 0595-491410 het
nummer waar men heen kan bel-
len. Een mail sturen kan naar
h.t.meinders @ gmail.com of henk
wolters@ kpnmail.nl. De aanmel-
ding moet uiterlijk maandag 14 de-
cember binnen zijn. 

Franciska Oosterhuis heeft tal van cadeautjes ingezameld om gezinnen met een smalle beurs een
leuk Sinterklaasfeest te bezorgen. 

Groninger koeien waren een terugkerend thema in het werk van
Heins. 

Sjouke Heins overleden
ADUARDERZIJL - Kunstschil-
der en graficus Sjouke Heins
uit Aduarderzijl is vorige week
overleden. 

Heins, die in 1943 werd geboren in
Slochteren, ging in 1960 naar de
Academie Minerva in Groningen.
Hij maakte litho’s, zeefdrukken,
tekeningen en schilderijen, voor-
namelijk in een realistische stijl,
waarin toch vaak surrealistische
elementen voorkwamen. Daar-
naast maakte hij, in opdracht, por-
tretten. Terugkerende thema’s wa-
ren Groningse koeien en wolken-
luchten.
In de periode van 1965 tot 1967
had Sjouke Heins, samen met zijn
broer, een galerie in Groningen:
Galerie Heins. In 1968 vertrok hij
naar Aduarderzijl, waar hij tot zijn
dood een eigen atelier en galerie
had.
Na een bezoek in 2000 naar Sene-
gal, raakte Heins onder de indruk
van de problematiek aldaar. Hij
had er contacten met een predi-
kant en diens vrouw. Vanaf dat
moment zette hij zich in voor de re-
alisatie van een ziekenhuis, dat er
inmiddels staat. De laatste jaren
zette hij zich in voor de bouw van
een school. De helft van de op-
brengsten van zijn werken waren
bestemd voor de activiteiten in Se-
negal. Sjouke Heins had plannen
om er weer naar toe te gaan. Dat is
er niet meer van gekomen. 
Sjouke Heins is vandaag begraven
in Feerwerd. 

Wethouder Jan Jakob Boersma vult het plantgat op, het zware werk werd gedaan door leerlingen
van Terra Winsum. 

Leerlingen Terra Winsum
planten Klimaatboom
WINSUM - Leerlingen van Ter-
ra Winsum hebben vrijdag een
Klimaatboom geplant. Dat de-
den zij in het kader van de ac-
tie Vergroen Heel Groningen
van Klimaatadaptatie Gronin-
gen. 
De boom kreeg een plekje in
Hoogezand, in de buurt van het
nieuwe gemeentehuis van Midden-
Groningen. De leerlingen zouden

daarbij hulp krijgen van wethou-
der Jan Jakob Boersma, al hoefde
de bestuurder uiteindelijk niet
veel te doen. Het plantgat was al
gegraven en de boom, een linde,
was er al ingezet. Terra-leerlingen
hadden vervolgens met behulp van
enkele kruiwagens het plantgat al
opgevuld, zodat de wethouder al-
leen nog maar een paar scheppen
aarde hoefde toe te voegen. Daar-
mee, en met het plaatsen van een

klein plaquettebordje met de tekst
‘Klimaatboom’, was het officiële
deel voltooid. 
Voor de meisjes van Terra was het
een leuk uitje, met een busje ‘ver
van huis’. Dat bleek uiteindelijk
best mee te vallen: twee van de
Terra-leerlingen wonen in Sidde-
buren. Zij gaan elke dag met de
fiets op en neer van Siddeburen
naar Winsum, een fietstocht van in
totaal zo’n 70 kilometer. 

Ladiesrun levert
ruim 13.000 euro op 
NOORD-GRONINGEN - Maar
liefst 1700 sportieve vrouwen
en meisjes hebben afgelopen
weekend via de belevingsapp
MyTrace meegedaan aan de
GasTerra Ladiesrun Groningen.
Er werd 13.200 euro opgehaald
voor Pink Ribbon.

De deelneemster aan deze virtuele
editie waren via de MyTrace-app
verzekerd van de beleving van het
fysieke evenement, compleet met
startschot, Pink Ribbon-berichten,
fragmenten van highlights langs
de route, juichend publiek en een
digitaal medaille-moment. In to-
taal zijn er maar liefst 1700 digita-
le medailles uitgereikt. Het bleef
niet alleen bij digitale medailles,
deelneemsters konden bij hun in-
schrijving ook een fysieke medail-
le bestellen om zo hun finishmo-
ment bij hun eigen voordeur com-
pleet te maken.

Dankzij de inzet van de deelneem-
sters aan de virtuele GasTerra La-
diesrun Groningen is er 13.200 eu-
ro opgehaald. Grace Bregman, am-
bassadeur van Pink Ribbon, nam
uit handen van Michelle Mencke,
projectmanager GasTerra Ladies-
run Groningen, de cheque in ont-
vangst. Het bedrag komt uit de do-
naties die deelneemsters aan de
virtuele GasTerra Ladiesrun Gro-

ningen hebben gedaan bij hun in-
schrijving en is aangevuld met bij-
dragen die zijn binnengekomen
via het speciale Pink Ribbon actie-
platform, waar de loopsters zich
konden laten sponsoren. 

Deelneemster Suzanne Grondsma
uit Roden blonk uit en haalde met
haar actie meer dan 3.500 euro op.
Zij is een van de vele vrouwen die
deelnemen met een bijzonder ver-
haal. Een half jaar geleden werd
er bij de Drentse, op 34-jarige leef-
tijd, borstkanker geconstateerd.
Twee operaties, twaalf chemoku-
ren en vijftien bestralingen verder
vond Grondsma het wel weer eens
tijd voor een leuke sportieve uitda-
ging. Met veel succes en plezier
heeft zij zondag de virtuele Gas-
Terra Ladiesrun gelopen in een ge-
weldige tijd van 30 minuten.

Projectmanager Michelle Mencke
kijkt enorm tevreden terug op de-
ze bijzondere editie van de Gas-
Terra Ladiesrun Groningen: ,,Het
is fantastisch om alle positieve re-
acties en leuke foto’s voorbij te
zien komen. Het blijft een bijzon-
der evenement dankzij de deel-
neemsters die met een persoonlijk
verhaal meedoen voor Pink Rib-
bon. Hiervoor wil ik alle deelne-
mers, donateurs en supporters ui-
teraard ook hartelijk voor bedan-
ken.” 

Grace Bregman, ambassadeur van Pink Ribbon, nam uit han-
den van Michelle Mencke, projectmanager GasTerra Ladiesrun
Groningen, de cheque in ontvangst. 

Landbouw wil snel oplossing
voor vergunningsproblematiek
NOORD-GRONINGEN - Er
moet eerst duidelijkheid ko-
men over de natuurvergunnin-
gen voor Groninger boeren
voordat er gewerkt wordt aan
stikstofreductie. Daarvoor
strijdt de georganiseerde land-
bouw. 

De provincie Groningen heeft vori-
ge week het verhandelen van stik-
stofruimte opengesteld. Het pro-
vinciebestuur heeft hiervoor de be-
leidsregel salderen stikstof gewij-
zigd. Het extern salderen en verle-
asen van stikstofrechten kan pas
als bedrijven een natuurvergun-
ning én stikstofruimte hebben.
,,We vinden het enorm teleurstel-
lend dat de provincie nu toch al
het verhandelen van stikstofrech-
ten mogelijk maakt, terwijl er nog
geen oplossing is voor de boeren
van wie de vergunning niet op or-
de is”, zegt Wietse Duursma, regio-

bestuurder LTO Noord en woord-
voerder namens de georganiseerde
landbouw. ,,Honderden agrarische
bedrijven hebben nu ten onrechte
geen vergunning en verkeren nu in
onzekerheid of hun bedrijfsactivi-
teiten wel zijn toegestaan. Deze fa-
miliebedrijven hebben altijd te
goeder trouw gehandeld en zijn nu
kwetsbaar door deze dwaling van
de overheid. Het is onacceptabel
dat deze bedrijven nog jaren op
hun vergunning moeten wachten,
ze hebben snel behoefte aan zeker-
heid door de juiste vergunningen
en pas daarna kunnen we aan de
slag met het reduceren van stik-
stof. Dat is de enige volgorde. En
daar blijven we als georganiseerde
landbouw voor strijden.”

Met het wijzigen van de beleidsre-
gel is ook de beslissing genomen
om een deugdelijk, landelijk stik-
stofregistratiesysteem in te rich-
ten. ,,Dit is een belangrijke stap in

de goede richting”, zegt Duursma.
,,Om te weten hoeveel er wordt ge-
reduceerd, moeten er drie dingen
helder zijn: Wie heeft er welke
stikstofruimte, welke transacties
vinden er plaats, en hoeveel wordt
er gereduceerd door ontwikkeling
en verduurzaming? Een transpa-
rant, deugdelijk en eenduidig stik-
stofregistratie en -depositiesys-
teem is nodig om de schaarse ont-
wikkelruimte die er is niet te ver-
liezen.”

De grootste zorgen zijn dat de hui-
dige voorstellen de vergunnings-
problematiek in Groningen niet
gaan oplossen. Dit ondanks de vele
sympathieke moties die de Provin-
ciale Staten heeft aangenomen.
Duursma: ,,Er moet verandering
komen door op korte termijn de
vergunningen te legaliseren, zodat
de Groningse boeren, die niks te
verwijten valt, niet nog jaren op
slot zitten.”

Minister: ‘Samenwerking
sleutel tot succes havens’
EEMSHAVEN - De vijf grootste
Nederlandse havengebieden,
waaronder Eemshaven/Delfzijl,
gaan meer samenwerken om
ook in de toekomst de interna-
tionale concurrentie voor te
blijven. Dat schrijft minister
Cora van Nieuwenhuizen (In-
frastructuur en Waterstaat) in
de Havennota die ze vorige
week naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. 

Van Nieuwenhuizen zet de komen-
de jaren in op een geïntegreerd
systeem van samenwerkende zee-
havens. De havens grijpen met de
samenwerking nieuwe uitdagingen
aan rond digitalisering, verduurza-
ming en klimaatverandering om
de mondiale toppositie te behou-
den.
Minister Van Nieuwenhuizen: ,,De
Nederlandse havens zijn voor onze
economie ontzettend belangrijk.
Mijn complimenten aan al die dui-
zenden mensen die in de havens
werken en er ook onder de corona-

omstandigheden voor zorgen dat
onze goederenstromen op gang
worden gehouden. Samenwerking
is de sleutel tot succes voor onze
havens om ook de komende jaren
bovenaan de wereldranglijst te
staan.”
Met de Havennota benoemt minis-
ter Van Nieuwenhuizen de uitda-
gingen voor de Nederlandse ha-
vens tussen 2020 en 2030 en geeft
zij aan hoe de overheid en de ha-
vens hier samen op in kunnen spe-
len. Bijvoorbeeld op het gebied
van digitalisering en de uitwisse-
ling van digitale informatie tussen
havens, bedrijven en overheids-
diensten. Dit moet leiden tot nieu-
we logistieke oplossingen en digi-
tale innovaties. 
Verder draagt digitalisering bij
aan de kwaliteit, betrouwbaarheid
en efficiëntie van havenprocessen.
Daarbij kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld en planning die dank-
zij extra data de aankomst- en ver-
trektijden van zeeschepen in de
Rotterdamse haven optimaliseert
en daarmee ook de uitstoot van
schepen terugbrengt. V
erder zetten de Nederlandse ha-
vens in op verschillende duur-
zaamheidsontwikkelingen, zoals
walstroom voor zee- en binnen-
vaartschepen, buisleidingen voor
waterstof en CO2-transport en cir-
culaire afvalstromen in havens.
De Nederlandse zeehavens zijn be-
langrijk voor het internationale
goederentransport. Ze vormen de
verbinding met het Europese ach-
terland via weg, water, spoor en

buisleidingen. Dit maakt de ha-
vens een belangrijke motor voor
de Nederlandse economie én werk-
gelegenheid. Minister Van Nieu-
wenhuizen gaat samen met de ha-
vens van Rotterdam, Amster-
dam/Noordzee ka naalgebied, Moer-
dijk, North Sea Port (Vlissin-
gen/Terneuzen) en Eemsha -
ven/Delf zijl afspraken maken om
tot een geïntegreerd havensys-
teem te komen. Die samenwerking
is nodig is voor betere (markt)pres-
taties en meer efficiëntie.

Kerk in 
Roodeschool
dagelijks open
ROODESCHOOL - In deze don-
kere dagen voor Kerst is de ge-
reformeerd vrijgemaakte kerk
aan de Hooilandseweg in Roode-
school dagelijks geopend. Ieder-
een kan tot 23 december even-
tjes binnen wippen voor een mo-
ment van bezinning, tot rust ko-
men of om te luis teren naar mu-
ziek. De kerk is elke dag van
19.30 tot 20.30 uur ge opend. 

Geen Zing je warm
in Saaxumhuizen
SAAXUMHUIZEN - Zing je warm
in de kerk van Saaxumhuizen zal
dit jaar niet doorgaan. De jaarlijk-
se activiteit op kerstavond is afge-
last in verband met de corona-
maatregelen. 

’Noord-Gronings’ Gorecht
verlengt met Van der Ploeg
NOORD-GRONINGEN - Hans
van der Ploeg, oud-trainer van
CVVB en Viboa, zal ook vol-
gend seizoen als hoofdtrainer
actief zijn bij tweedeklasser Go-
recht uit Haren.

Van der Ploeg is er bezig aan zijn
eerste seizoen. Met negen punten
uit de eerste vier wedstrijden,
waaronder een 4-0 zege op SV Be-
dum, is Gorecht goed aan het sei-
zoen begonnen.  Beide partijen
zijn erg tevreden over de samen-
werking en daarom heeft men het
contract met een jaar verlengd. 
Van der Ploeg was tussen 2008 en
2013 als trainer actief in Noord-
Groningen. Hij was vier jaar werk-
zaam bij Viboa uit Winsum en een
seizoen bij het Bedumer CVVB.
Zijn beste prestatie in die jaren
was de tweede plaats met Viboa in

het seizoen 2011/12. In zijn tijd bij
CVVB was Erik Setz een van de
spelers van de hoofdmacht van de
Bedumers. Hij is nu actief als
teamleider bij Gorecht. Verder
fungeert Leenster Eduard Zuide-
ma als assistent van Van der Ploeg.
De vereniging uit Haren heeft nog
meer Noord-Groninger invloeden.
Sauwerder Marcel Schaap is er na-
melijk actief als trainer van het
tweede elftal. De oud-jeugdspeler
van SIOS en Viboa was in het ver-
leden onder meer hoofdtrainer van
Rood Zwart Baflo. 
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