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Geldbedrag van duizend euro

Vandaag in de abonneekrant

KunstKerk Warffum winnaar
Culturele prijs Het Hogeland
Verkiezingen
voor Eemsdelta
zorgelijk

e 45,

00

per
half jaar

LOPPERSUM - De komende gemeenteraadsverkiezingen voor Eemsdelta baren
diverse partijen zorgen. De coronacrisis
heeft een grote invloed op hoe een en
ander georganiseerd kan worden. Burgemeester Hans Engels van
Loppersum kon donderdag tijdens de raadsvergadering slechts summiere informatie geven. ,,Er is op dit moment geen volstrekte duidelijkheid óf het doorgaat. De inzet is er echter wel op gericht dát het
doorgaat.” Volgens Engels zal er deze week meer duidelijkheid ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Drukte op en om Zeldenrust
WESTERWIJTWERD - Na acht jaar van praten en onderzoeken
wordt er eindelijk gewerkt aan molen Zeldenrust in Westerwijtwerd.
,,De fundering van de molen wordt versterkt, aardbevingsschade
wordt hersteld en de molenaarswoning wordt herbestemd tot
vakantiehuis”, vertelt Marco
Glastra, directeur van Het Groninger Landschap. Molen Zeldenrust is sinds 2007 eigendom
van Het Groninger Landschap.
Het molenaarshuisje is in 2019
overgenomen van de NAM. De
molen liep forse schade op na ...

Wethouder Eltjo Dijkhuis reikt de cheque uit aan Jan-Dirk Gardenier van de KunstKerk Warffum.


WARFFUM - De Culturele Stimuleringsprijs van de gemeente
Het Hogeland is gewonnen
door de KunstKerk in Warffum.
De prijs, een geldbedrag van
duizend euro, is vorige week
dinsdag na een digitale bijeenkomst met alle genomineerden

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Yvonne Schuijling-Visser had
hoger kunnen spelen
Yvonne Schuijling-Visser is op
haar veertigste nog steeds een
van de steunpilaren binnen het
in de eerste klasse uitkomende
vrouwenteam van de vv Winsum. Dat is een prestatie waar
het ‘voetbaldier’ diep in haar
hart, en terecht, best wel een
beetje trots op is. Dat ze als
jongste binnen het gezin Visser
zou gaan voetballen was niet vreemd. Met vier voetballende ...

overhandigd door wethouder
Eltjo Dijkhuis.
De Stichting Monnikenwerk en
cultureel café Wongema in Hornhuizen werden respectievelijk
tweede en derde. Eervolle vermeldingen waren er voor de Stichting
Landgoed Verhildersum en het
culturele evenement Festival Ulrum. Het juryrapport meldt onder
meer het volgende over de winnaar: ,,De oprichters, Jan-Dirk Gardenier en Gerrie Jonker, hebben
de kerk in Warffum omgetoverd
tot een KunstKerk. Naast verschillende activiteiten, zoals workshops, concerten en theater, is het
een stimulerende plek voor kinderen uit Het Hogeland om kennis te
maken met kunst en cultuur.”
De jury is verder lovend over een
initiatief dat de afgelopen zomerperiode werd georganiseerd. ,,Midden in de coronatijd hebben de oprichters vol passie en energie de
Zomerschool 2020 opgezet. Meer
dan 100 kinderen uit Het Hogeland hebben hier gebruik van ge-

maakt.” Het juryrapport heeft het
verder over ‘een broedplek voor
nieuwe initiatieven’ en ‘een gedreven organisatie’.
De tweede prijs, een geldbedrag
van 250 euro, ging naar Stichting
Monnikenwerk in Den Andel. De
stichting stelt tien kerken in
Noord-Groningen als atelier beschikbaar aan kunstenaars. Die
stellen de kerk op hun beurt op gezette tijden open voor bezoekers.
De kerken worden verbonden door
een fietsroute. ,,Het is laagdrempelig en toegankelijk voor een breed
publiek”, meldt de jury.
Cultureel café Wongema in Hornhuizen is ‘een werkplek voor denkers, makers en praters’. Daarnaast fungeert het als een dorpscafé met muziek, eten en drinken.
Ook onderhoudt de eigenaar een
radiostation. De jury: ,,Wongema is
voortdurend in beweging en laat
een zeer divers aanbod zien. Niet
alleen lokaal en regionaal; er is
ook landelijke bekendheid.” Wongema ontvangt 250 euro.
De culturele prijs van Het Hogeland werd in 2019 ingesteld. De jury kent een wisselende samenstelling. Dit jaar bestond die jury uit
Els Wessels, Fred Reiffers, Sarah
Stiles, Anne Wine Jansen en Rixt
Vellenga. Met de prijs wil de gemeente het culturele klimaat in
Het Hogeland stimuleren en de
zichtbaarheid van cultuur vergroten. Vernieuwing is daarbij het
sleutelwoord. ,,Het bruist hier van
unieke en eigenzinnige culturele
activiteiten”, stelt wethouder Eltjo
Dijkhuis. ,,Met de prijs hopen we
dat nog zichtbaarder te maken.”

ONDERDENDAM - De uit Onderdendam afkomstige PvdAer William Moorlag zal na de
verkiezingen van maart niet terugkeren in de Tweede Kamer.
Dat maakte de oud-Winsumer
vorige week op Twitter bekend.
William Moorlag is sinds 25 oktober 2017 namens de Partij van de
Arbeid lid van de Tweede Kamer.
In eerste instantie greep de NoordGroninger naast een Kamerzetel.
De PvdA verloor maar liefst 29 zetels en mocht uiteindelijk slechts 9
Kamerleden leveren. Moorlag
stond weliswaar op plaats 9, maar
vanwege voorkeurstemmen schoof
Lilianne Ploumen door naar de
Tweede Kamer. Door het vertrek
van Jeroen Dijsselbloem kwam er
alsnog een plekje voor Moorlag
vrij in de Tweede Kamer.
De periode van Moorlag in de
Tweede Kamer blijft beperkt tot
één termijn. Zijn vertrek maakte
hij op Twitter bekend: ,,Een politiek ambt, zoals het Kamerlidmaatschap, kan je vergelijken met een
geleende fiets; op enig moment
moet je hem weer inleveren Voor

mij is dat in maart 2021. Ik sta dan
niet op de PvdA-lijst. Maar eerst
nog de komende maanden hard
doorwerken voor de sociaaldemocratie!”
Voor zijn periode in de Tweede
Kamer was Moorlag actief als Statenlid. Tussen 2009 en 2015 was hij
gedeputeerde.

DeelSlee loopt
als een trein
LOPPERSUM - Het DeelSlee-project in de gemeente Loppersum
loopt als een trein. Kort nadat de
honderdste deelnemer aan het
leenautoproject in de bloemetjes
is gezet, staat de teller inmiddels al
op honderdtwintig en het eind is
nog niet in zicht. Wethouder Bé
Schollema is trots en blij. ,,De deelnemers maken anderen weer enthousiast en dat is de beste reclame die je kunt hebben. Iedereen
waardeert de professionaliteit
waarmee we dit project hebben
opgezet en dat vertaalt zich in het
grote aantal deelnemers.”

Vluchtelingenwerkgroep
Middelstum stopt ermee
MIDDELSTUM - Op het moment dat de gemeente Loppersum per 1 januari opgaat in de
nieuwe gemeente Eemdelta,
wordt de Vluchtelingenwerkgroep Middelstum opgeheven.
De thuisbegeleiding die de vrijwilligers bijna 35 jaar, onder de bezielende leiding van coördinator Wilko Middel, hebben gegeven aan
vluchtelingen en statushouders,
komt dan ten einde.
De statushouders in Middelstum
zijn daarna voor hun vragen en
problemen aangewezen op de
spreekuren bij de SWD in Appingedam. Dat is vanwege de slechte
OV-verbindingen telkens een tijdrovende en dure onderneming.
,,De korte lijntjes in het dorp en de
flexibele beschikbaarheid van de
vrijwilligers kunnen niet meer
worden benut. Zo valt er dus juist
die ondersteuning weg die vooral
in het begin voor nieuwe inwoners

met een vluchtelingenachtergrond
zo belangrijk is”, zo stelt Finny
Douwstra van de werkgroep met
de nodige spijt vast. ,,Hulp bij de
inrichting van de nieuwe woning,
of bij de afwikkeling van de papieren informatiestroom, als je de Nederlandse taal nog niet voldoende
begrijpt. Maar ook het op weg helpen naar de supermarkt, de school,
de huisarts of de sportvereniging
en extra taalles bij het leren van
die oh zo moeilijke Nederlandse
taal… het is er straks niet meer
bij”, aldus Douwstra.
Ook verdwijnt hiermee volgens
Vluchtelingenwerk de signalerende functie, waardoor het lastiger
wordt om aan de bel te trekken bij
bijvoorbeeld psychische of financiële problemen. Het is volgens de
werkgroep ‘een schrijnend voorbeeld van hoe door gemeentelijke
herindeling de afstand van bestuur
en dienstverlening naar de burger
steeds groter wordt.”

ZZ-races pas weer in 2024
ZEERIJP - Het bestuur van de
Stichting ZZ-races heeft het
drastische besluit moeten nemen om de historische motorraces tussen de dorpen ’t Zandt
en Zeerijp, een hele editie over
te slaan. Pas in 2024 zal er weer
gereden worden.

elke drie jaar dit evenement als
een (dorps-)feest beleven.
Middels een mail of brief zijn betrokkenen op de hoogte gebracht,
ook om de vrijwilligers enthousiast
te houden voor over vier jaar. De
tiende editie hoopt men nu te hou-

den op 22 juni 2024.
Het bestuur denkt erover om, zoals
gebruikelijk voorafgaand aan de
races, in de tussentijd een raceshow te organiseren. Door de coronacrisis is dit voor januari echter
nog niet de verwachting.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Defensie onderstreept belang
Eemshaven met nieuw gebouw
EEMSHAVEN - Defensie gaat in de Eemshaven een permanente locatie bouwen voor de dienst die verantwoordelijk is voor de militaire
transporten. Dat werd duidelijk uit het digitaal werkbezoek dat
Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, vorige week heeft gebracht aan Groningen Seaports. Dit gebeurde op uitnodiging van de
VVD-fracties Eemsdelta en Het Hogeland. Het nieuws over de ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Theo de Vries beëdigd
UITHUIZEN - Theo de Vries
uit Leens is woensdagavond beedigd als nieuwe wethouder
van de gemeente Het Hogeland. Hij doet dat namens de
ChristenUnie.
Het voormalig raadslid is op de opvolger van Harmannus Blok, die
onlangs opstapte nadat hij onder
vuur was komen te liggen over de
bouw van de multifunctionele accommodatie De Tirrel in Winsum.

De stemming over het voorstel om
De Vries te benoemen, ging volledig coronaproof. Griffier Pieter
Norder ging met een mondkapje
en een schepnet bij de raadsleden
langs om de stembriefjes te verzamelen. De uitslag was duidelijk.
Alle 28 aanwezige raadsleden
stemden voor de benoeming van
De Vries. De Leenster verwisselde
daarna zijn raadszetel voor het
pluche van de wethouders en trof
daar bloemen aan.

De 10e editie, gepland op 19 juni
2021, kan niet doorgaan vanwege
grootschalige werkzaamheden aan
de wegen en het riool in de dorpskom van Zeerijp. Een belangrijk
deel, zeker voor het publiek, het
gedeelte van het circuit dat via de
Borgweg om cafe Nastrovja de Molenweg opdraait, is hierbij betrokken. Doordat de planning ongeveer 2,5 jaar behelst, is één of twee
jaar overslaan geen optie.
Het bestuur betreurt dit zeer, zowel voor de coureurs, de toeschouwers als voor de vele vrijwilligers
en de Zandtsters en Riepsters die

Tonnie Westerloo: ’staken
wedstrijd past niet bij mij’

De ZZ-races staan voorlopig niet op de planning. Pas in 2024 is
het weer zover. Foto: Marianne Vijver-van der Ploeg.



In 2002 werd de nu 54-jarige Tonnie Westerloo officieel KNVBscheidsrechter. Dat was een keuze die mede tot stand kwam
door een vervelende kruisbandblessure die inhield dat er al op
jonge leeftijd een einde aan zijn
voetballoopbaan kwam. ,,Ik was
nog maar 22 jaar toen ik een
vervelende knielblessure opliep.
Ik scheurde toen een van mijn
kruisbanden waar ik toen ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Hulptransport ontvangen
door Noord-Macedoniërs
BEDUM - Kees en Johanna
Baars van de Stichting Lucht
voor Prespa zijn dit jaar niet
zelf naar Noord-Macedonië geweest, maar de Bedumers hebben zich wel ingespannen om
het 29e hulptransport daarheen
te krijgen.
Hieronder volgt hun relaas van het
een en ander. ,,We hadden de nodige moeite om de benodigde papieren op tijd rond te krijgen, maar
het is gelukt. Dus dit jaar geen
reisverslag van ons, maar wel een
interview dat op 28 oktober is geplaats in Apla, een van de kranten
in Noord-Macedonië. Het is een belangrijk bericht voor ons, maar ook
voor al onze donateurs, die dit 29e
hulptransport weer mogelijk heb-

Expositieruimte
in demowoning
Middelstum open
MIDDELSTUM - Wethouder Bé
Schollema van de gemeente
Loppersum zal woensdag de officiële opening van de expositieruimte van de demowoning aan
de Heerestraat in Middelstum
voor zijn rekening nemen. Het
vroegere winkelpand stond al
een aantal jaren leeg en is dit
jaar verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt. Inwoners van de
gemeente Loppersum kunnen
straks zelf zien hoe dat stap voor
stap is gedaan. Ze kunnen dan
inspiratie opdoen om hun eigen
woning aan te pakken.
Naast de zichtbare verduurzamingsmaatregelen die in en om
de woning bekeken kunnen worden, is er ook informatie beschikbaar over bijvoorbeeld mogelijke subsidies en financiële
regelingen voor energiebesparing, over het Energieloket en
duurzame bouw- en isolatiematerialen.
Het pand is coronaproof ingericht. Men gaat naar binnen
door de voordeur en vertrekt
uiteindelijk via de achterdeur.
,,Maar ik verwacht niet meteen
honderd mensen op de stoep”,
lacht Schollema, die wel hoopt
dat velen er een kijkje komen
nemen.
De gemeente heeft een promotiefilmpje gemaakt dat via YouTube en Facebook te zien is.

ben gemaakt.
Het artikel gaat als volgt:
Onze Nederlandse vrienden schonken opnieuw voor 10.000 euro aan
medicijnen aan ziekenhuis in
Oteševo.
,,De Nederlandse Stichting Lucht
voor Prespa schenkt medicijnen
aan speciaal ziekenhuis in Oteševo, waar patiënten worden gediagnosticeerd met luchtweg- en allergische aandoeningen. Een donatie
van medicijnen ter waarde van ongeveer 10.000 euro die bestaat uit
antibiotica, bronchodilatoren, sprayinhalatoren, cortisonpreparaten en andere geneesmiddelen die
worden gebruikt bij de behandeling van onze longpatiënten in ons
gespecialiseerde ziekenhuis in
Oteševo. De donatie komt van de
in Nederland gevestigde Stichting
Lucht voor Prespa en onze donateurs Kees en Johanna Baars. Vandaag hebben we de 29e donatie
(hulptransport) ontvangen uit Nederland.
Voor onze instelling is deze donatie zeer noodzakelijk in deze moeilijke pandemische omstandighe-

den, vooral voor onze patiënten.
Hoewel ze het dit jaar niet persoonlijk bij ons konden brengen,
hebben ze zich toch ingespannen
dat het transport op tijd bij ons is
aangekomen. Namens al het personeel en al de patiënten van ons ziekenhuis willen we hen hartelijk
danken voor hun geweldige werk
en hun menselijkheid. We zijn gezegend om zulke vrienden te hebben die elk jaar aan ons denken en
ons niet vergeten. We hopen dat ze
volgend jaar hier zullen zijn en dat
we samen hun 30e jubileum van de
Stichting Lucht voor Prespa kunnen vieren”, aldus Biljana Gošarevska woordvoerster van het gespecialiseerde ziekenhuis in Oteševo.
De inzameling voor het volgende
hultransport is inmiddels alweer
gestart. ,,Mensen kunnen te allen
tijde bij ons terecht voor het kopen van Macedonische wijn en
Macedonische sieraden’’, zeggen
de Bedumers Een gift is uiteraard
ook welkom: NL 54 Rabo 0 3058 58
998 ten name van Stichting Lucht
voor Prespa.

Lezing in Sauwerd
over een christelijk leven
SAUWERD - Dominee Peter
J.M.A. van Ool, predikant van de
Protestantse Gemeente Warffum,
Breede en Usquert, is door de
Commissie Vorming & Toerusting
van de Protestantse Gemeente
Adorp-Sauwerd-Wetsinge en de
Protestantse Gemeente Baflo uitgenodigd om op donderdagavond
12 november een lezing te houden.
Het thema luidt Handreikingen
voor een christelijk leven (ofwel: een
leefregel voor christenen).
In de loop van de kerkgeschiedenis
zijn er vele leefregels geschreven
door kloosterlingen, onder anderen door Aurelius Augustinus, Benedictus van Nursia, Franciscus van
Assisi en Ignatius van Loyola. Al
die regels hebben één groot nadeel: ze beperken zich tot het christen-zijn binnen een katholieke
kloosterorde. Christenen buiten de
kloostermuren, dat wil zeggen ‘in
de wereld’ kunnen toch ook wel
een leidraad voor hun leven gebruiken.
Peter van Ool wil daar tijdens de
avond graag hardop met zijn gehoor over na denken. Centrale

vraag bij die bezinning luidt dan:
Hoe zou een praktische leefregel
voor hedendaagse christenen er
uit kunnen zien? En niet in de laatste plaats: hoe zou een dergelijke
leefregel en voor de aanwezigen
zelf er uit kunnen zien?
De bijeenkomst, die om 20.00 uur
begint en rond 22.00 uur wordt afgesloten, vindt plaats in de kerkzaal van de Protestantse Kerk aan
de Kerkstraat 11.
Tijdens deze avond worden de coronamaatregelen in acht genomen.
Er kunnen maar maximaal 30 personen aanwezig zijn. Daarom is opgave noodzakelijk. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 10 november bij
Kees Raangs, teelefoon.: 050
3643741 of mail: kees.raangs@kpnmail.nl.
Via de websites van de organiserende kerken kan menkijken of de
avond al dan niet doorgaat indien
er strengere coronaregels komen.
Daarnaast kan men altijd komen
kijken of er op 12 november nog
plaats is.

Sfeervolle verlichting
in centrum Loppersum
LOPPERSUM - Ondanks alle
coronaproblemen zal het centrum van Loppersum de komende tijd weer sfeervol verlicht zijn. De gezamenlijke Lopster ondernemers gaan hiermee binnenkort aan de slag,
simpelweg omdat ze in deze
moeilijke tijd niet bij de pakken willen neerzitten.

Een deel van het ziekenhuispersoneel met de gedoneerde medicijnen.

Boekenpakket voor
kinderen Loppersum
LOPPERSUM - Het is op
woensdag 11 november Sint
Maarten. Normaal gesproken
zou het college van de gemeente Loppersum dan de deuren
van het gemeentehuis openen
voor zingende kinderen.
Dit jaar kan dat echter niet doorgaan door de coronamaatregelen.
Het college wil de basisschoolkinderen toch graag een traktatie aanbieden. Dit jaar is dat niet in de
vorm van warme chocolademelk,
broodjes bockworst en mandarijnen, maar krijgen de kinderen een
boekenpakket.
Alle basisscholen in de gemeente
Loppersum hebben een boekenpakket met (prenten)boeken over
Sint Maarten gekregen. Burgemeester Hans Engels hoopt dat de
kinderen ondanks alle maatregelen en veranderingen in hun dagelijkse leven, toch een fijn Sint

Maartenfeest hebben. ,,Ook in het
leven van kinderen is er veel veranderd. Ze zien opa en oma niet
meer, verjaardagsfeestjes worden
niet of in heel kleine kring gevierd.
Daarom ben ik blij dat het lampion-lopen door kan gaan..”
De Veiligheidsregio Groningen
heeft besloten dat het lopen langs
de huizen en winkels door kan
gaan. Optochten, evenementen en
andere samenkomsten zijn niet
toegestaan. Uiteraard mogen mensen zelf bepalen of ze hun deur
openen.
Voor mensen die niet open willen
doen, is een poster beschikbaar.
Deze poster kan uitgeknipt worden
uit de Ommelander Courant van 2
november. De poster is ook te
downloaden
via
www.loppersum.nl/sint-maarten.
Daar staan ook adviezen en tips
om het feest veilig en verantwoord
te kunnen vieren.

Bezinningsweek in Mariakerk
OOSTERWIJTWERD - In de Mariakerk van Oosterwijtwerd staat deze
week een bezinningsweek op het programma. Het is tot en met zondag
mogelijk om dierbare overledenen te herdenken met een kaars, een
kaartje in de herinneringsboom, een gedicht of een moment van rust.
De kerk is dagelijks open van negen tot zes uur. In de kerk worden de
corona-adviezen opgevolgd. Voor meer informatie kan men terecht op
de website www.mariakerkoosterwijtwerd.nl.

In verband met de coronamaatregelen hebben de Lopster ondernemers een streep moeten zetten
voor flink wat activiteiten. Zo vervallen de sinterklaasintocht, de
stempelkaartactie en de kerstmarkt. Toch proberen de ondernemers zo goed mogelijk door de coronatijd heen te komen en het
sfeervol verlichten van het centrum hoort hierbij.
Zoals de planning nu is, wordt de
feestverlichting in het centrum
vanaf maandag 9 november opgehangen. Zaterdag 14 november
wordt de operatie afgerond met de
verlichting bij de Schipsloot. Door
te zorgen voor sfeer -zo goed en
kwaad als dat kan- willen de Lopster ondernemers de consument
een warm onthaal blijven bieden.
Ze doen er alles aan om te zorgen
dat men in eigen dorp blijft kopen,
want ook dat is enorm belangrijk
om door de coronacrisis te komen
en de winkels in het dorp te behouden.
Ondanks alle problemen kijken de
Lopster ondernemers ook alweer

voorbij de coronacrisis. Het voornemen is om als Bedrijven Vereniging Loppersum (BVL) in 2021,
zodra de situatie het toelaat, nader
kennis te maken met de collega-ondernemersverenigingen in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Afscheid van
loco-griffier
Loppersum
LOPPERSUM - De gemeenteraad van Loppersum heeft donderdagavond afscheid genomen
van loco-griffier Henk Speulman. Geert Jan Reinders, raadslid en voorzitter van de werkgeverscommissie, sprak hem namens raad en college toe en had
als cadeau een pen met inscriptie meegebracht. ,,Henk was het
gezicht van onze gemeente en
bijna sinds mensenheugenis zou
je zeggen. Op 1 april 1988 ben
je in dienst bij de gemeente gekomen, na daarvoor tien jaar bij
de gemeente Kantens gewerkt
te hebben. We zullen je inzet en
enorme betrokkenheid missen.
Het is bijna niet voor te stellen
dat je straks niet bij de gemeente Eemsdelta aanwezig zult zijn.
Henk en de gemeente horen gewoon bij elkaar”, aldus Reinders.

Leerlingen Eemsdelta
Kinderambassadeurs
LOPPERSUM - Zes leerlingen van
de Wilster (Loppersum), Farmsumerborg (Delfzijl) en De Triangel
(Appingedam) zijn samen met 24
schoolkinderen uit de stad Groningen sinds kort officieel Kinderambassadeurs van de Kinderbiënnale,
die georganiseerd wordt door het
Groninger Museum (april en oktober 2021).
Het project komt tot stand in samenwerking met The National
Gallery in Singapore. Het bijzondere aan dit project zijn niet alleen
de schitterende en tot eigen creativiteit uitnodigende kunstinstallaties, maar ook het proces: kinderen
worden van begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van de
tentoonstelling.

Tijdens dit ambassadeurstraject
worden de leerlingen meegenomen in de verschillende facetten
bij het maken van een tentoonstelling. Zo zullen de ambassadeuken
mee over een kinder-marketingcampagne en de merchandise voor
in de museumwinkel. Ze lopen
mee met techniek en leren hoe je
een rondleider moet worden, en ze
gaan op atelierbezoek bij deelnemende kunstenaars.
Op de eerste zaterdag in de vakantie kwamen de ambassadeurs met
hun ouders naar het museum om
kennis te maken met elkaar en de
projectleiders Sander Daams en
Lisse de Bie. Ze gingen onder andere op de foto die ze zelf mochten
bewerken en werden geïnterviewd.
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Ina Schenkel en Meindert Joostens namens de ChristenUnie in gesprek met aannemer Simon Boer.

ChristenUnie Eemsdelta
op bezoek in Middelstum
MIDDELSTUM - ChristenUniekandidaten Eemsdelta Meindert
Joostens (Delfzijl), Ina Schenkel
en Mariska Bosch (Appingedam),
Gert Drent, Bé Prins en Jan van
Heerde (Loppersum) hebben zaterdag in twee groepen projecten
in Middelstum bezocht.
Bij Dorpscoöperatie Middelsoam gaf
bestuurslid Yke Toepoel uitleg. Bé
Prins: ,,Vrijwilligers runnen het
dorpsloket en behandelen zorgverzoeken. Ze helpen inwoners de goede zorgroute te vinden en hebben
goede contacten met de professionele zorg. Met een zorginstelling zijn er
plannen voor wonen met een plus
voor ouderen in het Hippolytushoes.
Een belangrijke ontwikkeling.”
Aannemer Simon Boer uit Middelstum deelde zijn ervaringen met het
versterkingsproces. Meindert Joostens: ,,Hij vertelde over hindernissen
die hij en zijn collega’s ondervinden
om deel te nemen aan het woningversterkingsprogramma. De regels
veranderen steeds en zijn heel complex. Dit kan beter en moet eenvoudiger. Er moet een gelijk speelveld
komen met de grote bedrijven.”

Vrijwilligers
Bestuurslid Harry van Leeuwen van

Dorpshuis Huizinge vertelde over de
nieuwe ontwikkelingen in het dorp
met haven, speelveld en dorpshuis.
,,Ook voor dorpen is het heel belangrijk dat vrijwilligers zich inzetten.
Heel mooi en erg belangrijk. In de
nieuwe gemeente gaan wij er voor
pleiten dat dorpen met geld en kennis worden ondersteund’’, zegt Ina
Schenkel.
Op het Concordiaplein in Middelstum gaf Gerrit Moeken uitleg over
het project DeelSlee. ,,Een ideale oplossing als je soms een auto nodig

hebt. Voor een relatief laag bedrag
is een elektrische auto te huren. Een
duurzaam initiatief als daardoor een
tweede auto achterwege blijft’’, aldus Gert Drenth.
Wilko Middel van Vluchtelingenwerk Loppersum vertelde over de
begeleiding van statushouders. ,,Ook
hier weer een onmisbare bijdrage
van vele vrijwilligers in het helpen
met inburgeren. We zien wel dat het
samenspel tussen professional en
vrijwilliger nog wel beter kan’’, aldus Mariska Bosch.

Werk aan moestuin Adorp
ADORP - De tien vrijwilligers van Siepel en Mous hebben de herinrichting van de moestuin bij obsDe Wierde in Adorp opgepakt. Ze hebben al
flink wat onkruid verwijderd en wat er nog staat, krijgt ook een beurt.
Daarnaast hebben ze de groentebedden weer te voorschijn gehaald, waar
inmiddels aardbeien zijn geplant en knoflook is gezaaid. De mosterdzaden, die als groenbemester zijn gezaaid, zorgden er al na een week voor
dat ze op kwamen. Daarnaast is het ontwerp voor de kruidenspiraal in het
midden van de tuin klaar. Om te voorkomen dat deze spiraal de grond in
zakt, is er een harde fundering nodig van stoep- of betontegels. Siepel en
Mous wil alles budgetneutraal doen. Daarom vragen ze mensen, die nog
tegels, puin of zand hebben liggen, waar men wel van af wil, om die zaken
ter beschikking te stellen. Een telefoontje naar 06 13954503 en het wordt
geregeld. De vrijwilligers zijn op vrijdag en zaterdag aan het werk tussen
10.00 en 12.00 uur.

Het Hogeland
biedt vrijwilligers
attentie aan
NOORD-GRONINGEN Vrijwilligers in de gemeente Het Hogeland
kunnen een attentie tegemoet zien. De attentie is
een blijk van waardering
van de gemeente voor het
werk van de vele vrijwilligers. Vorig jaar organiseerde de gemeente, in samenwerking met het
steunpunt voor vrijwilligers en stichting Werk op
Maat, een speciale vrijwilligersdag op het landgoed
Verhildersum in Leens.
Deze dag gaat dit jaar niet
door in verband met de coronamaatregelen.
Gemeente, het steunpunt
en Werk op Maat hebben
er dit jaar voor gekozen de

waardering op een andere
manier vorm te geven en
wel in de vorm van een attentie. Hogelandsters die
vrijwilligerswerk verrichten, krijgen de attentie
rond 7 december, de nationale Dag van de Vrijwillige Inzet.
Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen
zich voor de attentie aanmelden via vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl,
via Werk op Maat (0595433245) of via het steunpunt vrijwilligerswerk (0683597072). Daarbij moet
het aantal vrijwilligers
worden aangegeven. Aanmelden kan tot 27 november.
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Rolien Scheffer gaat nieuw
kunstencentrum leiden
SCHOUWERZIJL - Rolien
Scheffer uit Schouwerzijl is de
nieuwe directeur van Muziekschool Hunsingo. Zij gaat ook
leiding geven aan het nieuwe
kunstencentrum.
Rolien Scheffer neemt per 16 november het stokje over van Anne
van der Sluis, die sinds 2010 de
Noord-Groninger
muziekschool
leidde. De wisseling van de wacht
vindt plaats met de aanstaande fusie van Hunsingo met Theaterschool Wonderboom en Muziekschool Noordakkoord in het vooruitzicht. De drie instellingen zullen
volgend jaar onder leiding van Rolien Scheffer samen verder gaan
als Centrum voor Kunst en Cultuur
Het Hogeland.
Bestuursvoorzitter Peter Barthel is
zeer in zijn nopjes met de komst
van Scheffer, die de afgelopen tien
jaar werkzaam was voor de literaire stichting Noordwoord uit Groningen, waarvan de laatste vier
jaar als directeur. ,,Met haar hebben we een ervaren en dynamische cultuurspecialist in huis. Zij
heeft een uitgebreid netwerk in
Noord-Nederland, dat uitstekend
past bij de ambities voor het nieuwe cultuurcentrum. Ons bestuur
en ook de gemeente verwachten

‘Eemsdelta’ leent
Enexis twee miljoen
LOPPERSUM - De gemeenteraad van Loppersum heeft donderdagavond ingestemd met
een zogenaamde aandeelhouderslening aan energiereus
Enexis. Dat geld heeft Enexis
nodig om haar netwerk uit te
breiden en te verzwaren. Voor
de Eemdelta-gemeenten gaat
het om ruim twee miljoen euro
op een totaalbedrag van vijfhonderd miljoen.

daar veel van”, aldus Barthel.
Het kunstencentrum wil in de komende jaren een prominente rol
gaan spelen op het gebied van
kunst- en cultuureducatie, in de
volle breedte. Naast schoolprojecten, lessen en cursussen muziek en
theater wordt gedacht aan dans,
beeldende kunst, fotografie en video. Bij het loket Toukomst is al
een plan ingediend om leegstaande erfgoedpanden te gaan bestemmen voor de activiteiten van het
centrum. Die plannen worden op
dit moment beoordeeld.
,,Het is een fantastisch moment om
in te stappen”, meent Scheffer.
,,Op scholen groeit het besef hoe
belangrijk de kennismaking met
kunst en cultuur is voor kinderen.
En ook op latere leeftijd blijven
mensen behoefte voelen aan een
zinvolle, creatieve invulling van
hun vrije tijd en aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. De gemeente Het Hogeland
en de besturen van de fuserende
organisaties hebben de ambitie om
dat mogelijk te maken voor alle
Hogelandsters, jong en oud. Ik verheug me erop om die ambitie verder vorm te gaan geven, samen
met het team, de docenten en de
samenwerking met de gemeente”,
aldus de kersverse directeur.

Rian van Diedenhoven en Peter Rake van 5Groningen tijdens de online aftrap van de 5G Student
Battle.

Studenten maken zich
op voor finale 5G Battle
NOORD-GRONINGEN - De finale van de Groninger 5G
Student Battle wordt zondagmiddag 15 november gehouden. Zes studententeams bestaande uit mbo-, hbo- en wostudenten werken samen aan innovatieve producten of
diensten voor de toekomst waarbij gebruik wordt gemaakt van 5G.

Rolien Scheffer. Foto: Henk Veenstra.

Lopster CDA betreurt
stoppen vrijwilligers
LOPPERSUM - De CDA-fractie
in Loppersum betreurt het feit
dat vrijwilligers van het vluchtelingenwerk stoppen nu de
nieuwe gemeente Eemsdelta

Fivelingo maakt
mondkapjes
LOPPERSUM - Werkplein Fivelingo gaat mondkapjes fabriceren. Dat vertelde wethouder Bé
Schollema donderdag tijdens de
raadsvergadering van de gemeente Loppersum. ,,Het gaat
om een eenmalige actie en het
betreft wasbare mondkapjes. Er
zullen voor alle minima in Appingedam, Delfzijl en Loppersum vijf gratis mondkapjes per
persoon beschikbaar gesteld
worden”, aldus Schollema. Gratis handgel, waar ook sprake
van was, zal niet worden verstrekt. ,,Dat wordt ook niet geadviseerd door het RIVM, het is
beter om geregeld je handen te
wassen.”
Door Geert Jan Reinders werden zorgen uitgesproken over
de niet-wasbare mondkapjes.
,,Die zie je nu her en der in het
straatbeeld. Rondzwervende
kapjes zijn slecht voor het milieu, gooi ze niet op straat”, aldus de Lopster.

kiest voor één nieuwe welzijnsorganisatie.
Zoals donderdag gemeld is dat onder andere het geval bij de vrijwilligers in Middelstum. ,,Wij betreuren dat ten zeerste”, sprakje Aagje
Elderman-Star namens het CDA.
,,Er komt een nieuwe structuur
waarin men zich niet langer thuisvoelt”, verduidelijkte burgemeester Hans Engels. ,,Dat is jammer.”
,,Er gaat ruim dertig jaar ervaring
verloren”, concludeerde Hans Warink (Lijst Warink) somber
De gemeenteraad toonde zich verder wel positief over de plannen
voor die nieuwe organisatie, die
met vrijwel dezelfde mensen maar
onder een andere naam zal doorgaan. ,,Mensen houden hun baan
en de klanten houden hun vertrouwde gezichten”, sprak wethouder Bé Schollema dan ook. ,,Een
fusie is niet meer dan logisch”,
sprak Anneke Knip namens
GroenLinks haar instemming uit.
,,Wij zijn blij dat er geen versnippering van het welzijnsaanbod
komt, maar zelfs versterking”,
sprak Jan van Heerde namens de
ChristenUnie. ,,Een goed initiatief
en op deze manier hebben de bestaande instellingen geen last van
de herindeling”, voegde Jan Chris
Wagenaar er namens de PvdA aan
toe. ,,Maar dat de vrijwilligers
stoppen betreuren wij zeer”,
plaatste Elderman haar slotkanttekening.

De 5G Student Battle wordt georganiseerd door 5Groningen, een
initiatief van Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen,
Noorderpoort en Alfa College.
In verband met de coronacrisis is
het oorspronkelijk geplande tweedaagse event in maart uitgesteld
en aangepast in een grotendeels
online-wedstrijd. De studenten
zijn inmiddels begonnen met hun
opdracht en tijdens de finale op 15
november pitchen de zes studententeams hun ideeën. Gwen van
Poorten (bekend van BNNVara)
presenteert de finale. Het prijzengeld van 5000 euro wordt verdeeld
door het publiek. Daarnaast kiest
de jury het winnende team. Dit
team ontvangt de hoofdprijs: een
draadloze VR-bril voor elk teamlid. Op www.5groningen.nl kunnen
mensen die de online-finale willen
bijwonen zich gratis aanmelden.

Startsein
Vorige week vond aftrap plaats
van de 5G Student Battle. Rian
van Diedenhoven en Peter Rake
van 5Groningen gaven het startsein voor de hackaton vanuit het
5G Lab in Groningen. De studenten, teamcoaches, themahouders
en juryleden waren online aanwezig. ,,We zijn blij dat we in deze bij-

,,Na de landelijke versoepelingen
van een aantal coronamaatregelen
voor de zomervakantie hoopten we
allemaal dat de terugkeer naar ons
normale leven in zicht was. ‘Gewoon’ weer naar het werk en naar
school. ‘Gewoon’ weer de sociale
contacten met familie en vrienden
aanhalen. ‘Gewoon’ weer op va-

kantie of een dagje uit. ‘Gewoon’,
zoals het was vóór de coronacrisis”,
aldus Engels.
,,Langzamerhand zien wij dat mensen steeds losser omgaan met de
naleving van de richtlijnen. Dat is
heel begrijpelijk, maar onverstandig gezien de actuele situatie rond
het coronavirus. Helaas lopen de
besmettingen in een snel tempo
op. Ook in onze provincie.”
,,Wij doen het als gemeente Loppersum best goed, het aantal positief geteste inwoners is relatief
laag in vergelijking met andere delen van onze provincie en ons land.
Daar mogen wij samen trots op
zijn”, vindt de burgmeester.
,,Ik ben onder de druk van het feit

zondere tijd toch de 5G Student
Battle kunnen organiseren”, aldus
Rian van Diedenhoven, projectleider bij 5Groningen, programma
van Economic Board Groningen.
,,Zoals het er nu uitziet zullen de
studenten niet alleen online maar
ook in heel kleine aantallen en gecontroleerd op locatie kunnen samenwerken aan een prototype. We
hopen dat van elk studententeam
één of twee studenten tijdens de finale fysiek aanwezig kunnen zijn.
Maar veiligheid boven alles: we
volgen de ontwikkelingen en coronamaatregelen daarom op de
voet.”
Anders dan vorig jaar is er deze
tweede editie van de 5G Student
Battle een organisatie aan elk van
de thema’s gekoppeld: Arriva (mobiliteit), Gemeente Groningen
(smart city), Ambulancezorg Groningen & Health Hub Roden
(zorg), Politie Noord-Nederland
(veiligheid), Holthausen Group
(duurzaamheid) en Aclo Studentensport (sport) hebben een vraagstuk geformuleerd waar de studententeams een innovatief product of
dienst voor bedenken.
Tijdens de 5G Student Battle zitten mbo’ers, hbo’ers en universitaire studenten bij elkaar in een
team. ,,Vorig jaar was dit nog echt
opvallend en nieuw”, aldus Peter

Schade-opnames gaan
ondanks corona nog door
NOORD-GRONINGEN - Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen gaan de schadeopnames in het aardbevingsgebied vooralsnog gewoon door.
Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Net als veel andere organisaties
neemt het IMG maatregelen om
overdracht van het coronavirus te
voorkomen. Uiteraard volgt men
daarbij de adviezen van het RIVM
en het kabinet. ,,De impact op het
aantal schade-opnames is daarbij
vooralsnog beperkt”, zegt het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Om een veilige schade-opname
mogelijk te maken, heeft het IMG
enkele maatregelen genomen. Zo
vindt een schade-opname alleen
op vrijwillige basis plaats. De anderhalve meter-regel wordt altijd
gehandhaafd en de deskundige en
zaakbegeleider gebruiken mond-

Burgemeester Hans Engels
trots op ‘zijn’ Lopsters
LOPPERSUM - Burgemeester
Hans Engels steekt op de website van de gemeente de inwoners van Loppersum een hart
onder de riem. Hij laat niet alleen weten trots op ze te zijn,
maar roept ze ook op om even
vol te houden.

Enexis is in 2009 ontstaan uit Essent en beheert het elektriciteitsen gasnetwerk in een deel van Nederland, waaronder in de provincie Groningen. Als gevolg van het
feit dat er steeds meer lokaal energie wordt opgewekt en het toenemend
energieverbruik staat Enexis voor
een uitbreiding en verzwaring van
haar netwerk. Dit vraagt extra investeringen. De lasten van deze investeringen kan Enexis niet direct

hoe u met deze situatie omgaat. Ik
zie veel mooie, creatieve voorbeelden van individuele inwoners, organisaties en verenigingen om
toch dingen mogelijk te maken
binnen de strenge kaders die nu
gelden. Hierin wordt op een positieve en constructieve manier met
ons als gemeente samengewerkt”,
zo laat hij zijn burgers weten.
Toch heeft hij nog een hartekreet:
,,Daarom wil ik u vragen: Houd
nog even vol! Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat het virus zich
nog verder en sneller verspreid en
dus heftiger maatregelen noodzakelijk zijn. Blijf gezond, zorg goed
voor uzelf en de ander.”

kapjes. Verder wordt schademelders gevraagd deuren open te zetten en vooraf te ventileren. Deskundigen die in een regio wonen
met een hoger risiconiveau, voeren
geen schade-opnames uit. Als een
deskundige of zaakbegeleider in
de afgelopen twee weken in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona, doen zij
geen fysieke opnames. Alternatieve contactloze opnames zijn ook
nog steeds mogelijk, zoals een
schade-opname via videoverbinding.
Momenteel zijn er circa 50 schadeopnemers en deskundigen die
geen bijdragen aan fysieke schadeopnames kunnen leveren omdat ze
in een regio wonen met een hoger
risiconiveau. Zij worden waar mogelijk ingezet voor andere werkzaamheden. Deskundigen kunnen
bijvoorbeeld doorwerken aan het
uitwerken van adviesrapporten of
een collega helpen bij een uitwerking. Het aantal schade-opnames
en adviesrapporten blijft hierdoor
vooralsnog op het gewenste niveau. Het IMG is inmiddels ook geconfronteerd met schademelders
en deskundigen die achteraf een
positieve coronatest bleken te hebben. Het IMG vraagt schademelders het te melden als een besmetting bij hen wordt vastgesteld. De
deskundige en zaakbegeleider
worden dan preventief tot 10 dagen na het contact niet voor schade-opnames ingezet. Als de deskundige later besmet bleek te zijn,
zal het IMG dit bij de schademelder bekendmaken.
De maatregelen kunnen tot gevolg
hebben dat er ineens een andere
deskundige naar de schade-opname komt dan eerder verwacht of
dat de schade-opname ineens
wordt afgezegd. In dat laatste geval wordt dan naar een nieuwe datum gezocht. Ook kan het voorkomen dat een andere deskundige
dan degene die de schade-opname
deed het adviesrapport opstelt.
Men wordt hier dan over geïnformeerd.

Rake, programmamanager bij
5Groningen. ,,Economic Board
Groningen en de onderwijsinstellingen zien grote meerwaarde in
het werken in multidisciplinaire
teams. En in de praktijk bleek dit
heel goed uit te pakken.” Elk studententeam wordt begeleid door
één of twee teamcoaches afkomstig van één van de 11 partners
van 5Groningen.
De vakjury bestaat uit Wim van
der Pol (College van Bestuur ROC
Noorderpoort), Hugo Velthuijsen
(directeur Marian van Os Centre
of Expertise Ondernemen Hanzehogeschool Groningen), Enno van
der Werff (College van Bestuur Alfa-college), Prof.dr.ir. Bayu Jayawardhana (Professor in Mechatronics and Control of Nonlinear Systems aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen) en Stef van der Ziel (ondernemer en eigenaar van JetStream).
Economic Board Groningen heeft
het 5Groningen programma geïnitieerd om te onderzoeken hoe 5G,
de nieuwste generatie internet, innovaties kan versnellen en creëren.

doorberekenen in haar tarieven en
zij moet de financieringslasten
voorfinancieren.
Voor de financiering van deze
groei moet Enexis een beroep
doen op de financiële markten. Enexis wil, om toegang tot de kapitaalmarkt te kunnen behouden,
haar kredietwaardigheid echter
behouden. De investeringen zullen
daarom voor een derde deel uit
het eigen vermogen worden gefinancierd. Ter versterking van haar
eigen vermogen vraagt Enexis aan
haar aandeelhouders om haar een
aandeelhouderslening van 500 miljoen te verstrekken. Enexis kan op
deze manier op de beste en meest
goedkope wijze haar kapitaal versterken en kan vanwege haar kredietwaardigheid goedkoper geld
lenen.
Enexis vroeg van de Eemsdelta-gemeenten op basis van het aandelenbezit in totaal een lening van
2.281.260 euro.
Alleen Hans Warink (nu nog Lijst
Warink, volgend jaar Gemeentebelangen Eemsdelta) had er problemen mee. ‘Bankje spelen’ noemde
hij het. Volgens hem moeten overheden geen geld gaan uitlenen en
verwees daarbij naar het debacle
met de IJslandse bank Icesave die
omviel terwijl men ook geld uit
Groningen beheerde. ,,Bovendien
zorgt het voor precedentwerking”,
aldus Warink.
Wethouder Rudi Slager tilde daar
niet zo zwaar aan. ,,Dit is een landelijke zaak en wij zijn niet bang
voor risico’s. Onze twee miljoen is
maar een klein deel van het totaal.” Ook voor precedentwerking
vreest hij niet. ,,Ik zie geen andere
partij die op die manier een beroep op ons gaat doen.” Dat zouden volgens Warink best eens de
lokale energiecoöperaties kunnen
zijn. ,,Als Enexis het kan, kunnen
zij het ook.” ,,We zullen het van geval tot geval dan bekijken” stelde
Slager.

Excuses voor politie-inval
UITHUIZEN - De politie heeft vorige week een inval gedaan in een
pand aan de Munnikenweg tussen Uithuizen en Usquert. Er bestond
een verdenking van criminele activiteiten. De inval werd gedaan op
basis van informatie die bij de politie was binnengekomen en die zodanig betrouwbaar was dat een inval gerechtvaardigd leek. Nadat
duidelijk was dat hier niets aan de hand was, heeft de politie het terrein weer verlaten. De politie heeft excuses aangeboden.

Overzicht boerenlandvogels
schetst bijzonder treurig beeld
NOORD-GRONINGEN - De
nieuwe Boerenlandvogelbalans
laat zien dat vogels van het
open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met
bijna 70 procent afnamen. Vogels die op erven en in struweel
in het buitengebied broeden,
bleven nagenoeg stabiel. Cijfers
per provincie schetsen een somber beeld als het gaat om de
broedprestaties van bekende
vogels als de scholekster en
kievit.
Ze hebben te lijden onder het
geïntensiveerde landgebruik en
daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering.
Minder voedsel en meer predatie
zijn daar directe gevolgen van.
Vrijdagmiddag overhandigde directeur Theo Verstrael van Sovon
Vogelonderzoek Nederland digitaal het eerste exemplaar van de
Boerenlandvogelbalans aan Donné
Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De balans is samengesteld door Sovon, LandschappenNL en de Bond Friese VogelWachten (BFVW). De basis ervan bestaat uit gegevens die door hun vele duizenden vrijwilligers zijn verzameld.
Het totaalbeeld van de gegevens
van 26 soorten die vooral in het
boerenland voorkomen, is weinig
rooskleurig. Onderzoeker Erik

Kleyheeg van Sovon: ,,We zien niet
alleen een achteruitgang in de aantallen, ook de verspreiding wordt
minder en bovendien loopt het
nest- en broedsucces terug.”
De Boerenlandvogelbalans zoomt
in op verschillende vogelgroepen.
De vogels van het open boerenland
(grasland en akkers) en de vogels
die op erven en in struwelen voorkomen. De groep van het open
boerenland is in nog geen dertig
jaar tijd met bijna 70 procent afgenomen. De grootste verliezers zijn
de scholekster, grutto en wulp. Bij
de kievit en patrijs gaat de afname
in het afgelopen decennium zelfs
sneller dan voorheen.

Erf- en struweelvogels
De groep erf- en struweelvogels
geeft een wisselend beeld weer,
dat per saldo stabiel is sinds 1990.
Zo doet de putter het erg goed,
maar de zomertortel juist bijzonder slecht. De veranderingskaart
geeft voor deze groep vooral aantalsafnames in het zuiden en westen van ons land weer, terwijl de
aantallen in het noordoosten juist
toenemen.
Vrijwilligers van de BFVW en
LandschappenNL
controleren
jaarlijks veel nesten van vogels in
het open boerenland. Het merendeel is van kievit, grutto, tureluur
en scholekster. Ongeveer de helft
van deze vrijwilligers is actief in
Friesland. ,,Hier hebben de grutto
en andere weidevogels het zwaar.
Diepteontwatering, monocultuur
en de vele aanwezige roofdieren

Het gaat niet zo goed met de grutto. Foto: Hilbrand Schoonveld.

zorgen ervoor dat er te weinig kuikens uitvliegen’’, vat Inge van der
Zee van de Bond Friese VogelWachten samen. ,,Er moeten heel
snel flinke stappen gezet worden
om de situatie te verbeteren.’’
De gegevens laten zien dat het
nestsucces ten opzichte van 2012,
die gepubliceerd werden in de
Weidevogelbalans 2013, sterk
daalde. Het overgrote deel van de
nestverliezen wordt toegeschreven
aan predatie. Voor een verbetering van de vogelstand moeten voldoende eieren uitkomen. Minstens
zo belangrijk is dat deze kuikens
vervolgens overleven. Maar uit tellingen blijkt een gestage daling
van die kuikenoverleving.
Naast allerlei cijfers over de (stand
van de) vogels geeft de balans ook
informatie over weidevogelvriendelijk beheer binnen reservaten
en op agrarisch land. Verder wordt
ingegaan op de veranderingen in
de leefomgeving van de boerenlandvogels. Ook verdroging, predatie en teruglopend voedselaanbod
zijn factoren binnen het complexe
geheel die voor veel soorten negatief uitpakken. De balans sluit af
met een voorzichtig optimistische
blik op kansen in de nabije toekomst. ,,Binnen het landelijk gebied spelen veel beleidsmatige en
praktijkontwikkelingen rondom
biodiversiteit en klimaatverandering. Een goede uitwerking van deze thema’s levert kansen op voor
onze boerenlandvogels’’, aldus
Theo Vogelzang van LandschappenNL.
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Sport

Winterstop lijkt
al aangebroken
voor voetbalclubs
Een definitief besluit hierover is nog niet genomen, maar
premier Rutte liet vorige week dinsdag tijdens een persmoment weten dat de amateurvoetbalcompetities wel
eens tot december stil zouden kunnen liggen. Morgen
verschaft hij hierover wellicht meer duidelijkheid, maar
er zijn in de voetbalwereld maar weinigen die de bal in
2020 op de amateurvelden nog zien rollen. Het bizarre
feit doet zich in dat geval voor dat een club als ZEC met
nul punten uit slechts twee gespeelde competitiewedstrijden de winterstop in moet gaan en na de hervatting
nog 24 wedstrijden zal moeten spelen. In Zeist is de
KNVB ongetwijfeld druk doende het hoofd te breken op
de vraag hoe het seizoen 2020-2021 tot een goed einde
gebracht kan worden. De Ommelander trainers hebben
daar wel een mening over.
door Martin Sijbolts

ZEC
In Zandeweer heeft hoofdtrainer
Bert van der Meer afgelopen week
richting het bestuur kenbaar gemaakt dat hij ZEC aan het einde
van dit seizoen zal verlaten (zie
ook elders in deze krant). Van der
Meer had nog een doorlopend contract, maar de gevolgen van het coronavirus zijn mede van invloed
geweest op zijn beslissing de stoppen als eindverantwoordelijke van
het eerste elftal. Hij ambieert ook
geen nieuwe trainersjob meer. De
lol spat er bij hem momenteel ook
niet vanaf. ,,Voor mij is het heel
demotiverend, het is niet leuk. Wij
hebben geen kunstgras en moeten
trainen op een klein trainingsveld
met weinig verlichting. Je kunt
ook geen partij spelen want er mag
geen contact zijn. Afgelopen zaterdag hebben we voor het eerst in
lange tijd weer op het hoofdveld
getraind. Het veld was te nat maar
ik was toch blij dat we weer bezig
waren. De jongens wilden ook trainen, ze wilden uit de sleur. Ik wil
maximaal twaalf spelers en twee
keepers op de training hebben.

Spelers kunnen zich opgeven. Het
is wie het eerst komt het eerst
maalt, want vol is vol. We hebben
met elkaar afgesproken op dinsdag en zaterdag te blijven trainen.
Ik ga er namelijk vanuit dat we tot
december geen wedstrijden spelen.”
Hoe ziet Van der Meer het normaal gesproken nog uit maar liefst
24 duels bestaande restant van het
seizoen vóór zich? ,,Dit jaar komen
we vast niet meer aan voetballen
toe. Het is afwachten wat de
KNVB gaat doen. Het meest praktische is om een halve competitie
te spelen, want ik denk niet dat de
KNVB gaat zeggen dat we tot in juni mogen doorvoetballen. Dat
wordt al vele jaren geopperd door
de clubs maar dat hebben ze nooit
gedaan, ik zie niet in waarom ze
het nu wel zouden doen. Te veel
doordeweekse wedstrijden kunnen wij niet spelen. Vanwege werk
is dat voor veel spelers moeilijk.
Wij zijn ingepland voor een wedstrijd in Nieuw Roden om zeven
uur. Dan moeten we hier om vijf
uur paraat staan wil je er op tijd
zijn. Niemand zit te springen om
bijvoorbeeld twaalf midweekse
wedstrijden te spelen. Dan ga je
ook scheve verhoudingen krijgen.
Sommigen werken in de bouw en

Boer teleurgesteld door
afgelasting van ZZ-races
Dat de 10e editie van de ZZraces die gepland stonden voor
19 juni 2021 zoals gemeld niet
door kunnen gaan, vindt ook
deelnemer Martin Boer uit
Zeerijp jammer. Boer stond vorige week nog met een groot interview in de Ommelander Courant.
,,Door de grootschalige werkzaamheden aan de wegen en het riool
in de dorpskom van Zeerijp is het
voor de organisatie helaas niet mogelijk de races te laten plaatsvinden. Dat is voor zowel het bestuur,
de vrijwilligers, de coureurs en
niet te vergeten de toeschouwers,
erg jammer, maar helaas is het
niet anders”, aldus Martin Boer

Minder bedrijven
opgericht in het
derde kwartaal
NOORD-GRONINGEN - In het
derde kwartaal van dit jaar zijn 16
procent minder bedrijven opgericht dan in het derde kwartaal
van 2019. Dat is grootste daling in
acht jaar tijd. In de horeca was de
afname 35 procent. Er werden wel
47 procent meer webwinkels opgericht. Dit meldt het CBS op basis
van nieuwe cijfers.
Het aantal oprichtingen kwam in
het derde kwartaal van 2020 uit op
46.000. Dat is 16 procent minder
dan in het derde kwartaal van
2019 (54.600). In het tweede kwartaal van 2020 was het aantal oprichtingen 4 procent lager dan in
2019. In het eerste kwartaal van
2020 was nog sprake van een toename van het aantal oprichtingen
met 13 procent.
Behalve in de horeca daalde het
aantal bedrijfsoprichtingen ook
fors in de sector cultuur, sport en
recreatie (34 procent), het onderwijs (31 procent) en de bouw en de
gezondheids- en welzijnszorg (elk
24 procent). In de landbouw, bosbouw en visserij groeide het aantal
nieuwe bedrijven met 1 procent, in
de handel met 20 procent. In de
handel waren de oprichtingen
vooral webwinkels. In het derde
kwartaal van 2020 stegen de webwinkeloprichtingen met 2060 in
vergelijking met 2019, een toename van 47 procent.
Met de sterke groei van het aantal
oprichtingen in de handel (van
7700 tot 9200 in het derde kwartaal van 2020) is de handel nu voor
het eerst de sector met de meeste
bedrijfsoprichtingen in Nederland.
In de specialistische zakelijke
dienstverlening nam het aantal bedrijfsoprichtingen in het derde
kwartaal van 2020 af met 2020, in
de bouw met 1540.

die verder ook nog even wil terugkomen op een paar passages in het
interview. ,,Met de opmerking
door de jaren heen heb ik mij ook
steeds meer verdiept in de materie
en die ervaring zorgt dat ik nu qua
kennis op hetzelfde niveau zit als
de mensen in de Triumphfabriek
in Engeland, heb ik zo niet gezegd.
Dat zou een vorm van opschepperij die ook zeker niet bij mij past.
Ik probeer mijn kennis wel uit te
breiden maar deze passage klopt
niet.”
Ook de passage dat op zijn website
foto’s staan van de lokaal bekende
motorfietscoureur uit de jaren zestig, Sijbrand Siertsema, is niet correct. ,,Verder staat er in het artikel
dat ik een teststraat heb ontwikkeld maar dat moet zijn een vermogenstestbank. Een teststraat is
iets totaal anders en dat heeft de
interviewer niet goed in het artikel
is gezet”, aldus Martin Boer, die
deze passages graag anders had gezien. ,,Ik leef in een kleine gemeenschap waar ik mij nooit als
een opschepper heb geprofileerd
en dat wil ik graag zo houden.”

dan is het lastig.”
Van der Meer sluit in mineur af.
,,Ik ben sfeergevoelig en niet geschikt om zonder publiek te spelen. Normaal praat je met mensen,
het is nu zo gemaakt. De charme is
eraf. Spelers moeten ook omgekleed komen omdat ze thuis moeten douchen. Je traint in groepjes
van vier. Basistraptechniek, conditie, dat soort dingen. Dat is leuk
maar als dat tot december zo blijft
gaat dat ten koste van de motivatie
van de jongens. Ze willen variatie
maar er valt veel weg. De KNVB
heeft gewaarschuwd voor ledenverlies bij clubs maar ik denk ook
dat dit leden gaat kosten. Iedereen
mist het voetballen.”

Noordpool
Willem Kluin heeft er met zijn
club net als ZEC pas twee competitiewedstrijden opzitten, maar wist
daarin wel de volle buit te bemachtigen. ,,Ja, wij hebben nog een
clean sheet. Maar ik ben niet verrast dat het nu weer stilligt. Aan
het begin van het seizoen hoop je
dat je de competitie op een normale manier kunt uitspelen maar ik
dacht toen al niet dat dat zou gebeuren. Daarom is de teleurstelling nu minder groot. In het Noorden hebben we wat minder last
van corona, maar we moeten wel
allemaal bloeden omdat ze er in
het Westen meer lak aan hebben.
Ik heb ook geen idee hoe het verder moet met de competitie. Veel
door de week spelen is voor ons sowieso geen optie. Iedereen zit dan
met z’n werk, dat legt zoveel druk
op alles. Misschien kun je competitie uitspelen als je in de zomer langer doorgaat, anders kun je beter
een halve competitie spelen.”
Kluin is niet enthousiast over de
huidige manier van trainen. Los
van de afstand die in acht genomen moet worden wil hij, in afwijking van veel collega-trainers, dat
er op hetzelfde moment maar een
heel beperkt aantal spelers aanwezig is. ,,Bij veel verenigingen laten
ze wel iedereen komen en dan verdelen ze het veld in vakjes. Ik doe
dat niet, want dan heb je toch iedereen bij elkaar en dan heb je
dus wel weer die toeloop en het
verkeer naar het sportpark. Dat
vind ik de grootste onzin die er is.
Ga anders normaal trainen. Ik vind
dat de regel zó is dat je een nieuw
groepje van vier pas kunt laten
trainen als het vorige groepje weer
weg is.”
De spelers van Noordpool zijn verre van blij met de huidige situatie,
weet ook Willem Kluin. ,,Het is nu
meer bezigheidstherapie zonder
perspectief. Wij hebben corona in
de selectie gehad en daarom lag
het al vijf tot zes weken stil. Afgelopen week hebben we ook niet getraind. Dinsdag zouden er maar
weinig komen en toen heb ik de
training vooraf geschrapt; donderdag waren er maar een paar jongens op het veld en toen heb ik ze
naar huis gestuurd. Het begint de
jongens te vervelen.”
Over het coronavirus had hij nog
wel een serieuze noot. ,,Eén speler
uit mijn selectie heeft het gehad
en die was echt heel ziek. En de
nasleep is heel zwaar. Hij heeft
laatst weer een half uur getraind
maar kon toen de anderhalve
week daarna niks doen. Dat komt
door de littekens op de longen die
je van corona krijgt. Daar moeten
we bij hem rekening mee houden.
En ook al heeft iemand milde
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De voetbalveleden liggen er stil en verlaten bij, zoals hier in Uithuizermeeden.

klachten, de nasleep kan wel veel
erger zijn. Het is echt geen gewone
griep.”

Eenrum
De door Klaas van der Ploeg getrainde zondagvijfdeklasser uit
Eenrum heeft er ‘al’ drie competitiewedstrijden opzitten en vergaarde daarin evenzovele punten.
De selectie is momenteel echter
zelfs op trainingsgebied verre van
actief, aldus Van der Ploeg. ,,Wij
doen nu helemaal niets. Het be-

stuur heeft het hele sportpark gesloten, al voordat het RIVM iets
zei. Ze willen voorkomen dat corona die er in het dorp was binnen de
club wordt verspreid. Verder
speelt ook mee dat ik in de groep
veel jonge spelers heb die uit de
stad Groningen komen. De helft
van de selectie woont daar. Zij zijn
afhankelijk van openbaar vervoer.
Toen we nog wel trainden, moesten ze na de training zo in hun
voetbalplunje de bus of de trein in
omdat ze bij ons niet mochten dou-

chen. Dat was een rare situatie,
daar zaten we ook mee.”
In tegenstelling tot veel collegatrainers is Van der Ploeg niet ongenegen om zich stuk te bijten op
een hele serie doordeweekse wedstrijden, mocht de competitie daardoor uitgespeeld kunnen worden.
,,Ik ben bang dat we tot de Kerst
geen competitiewedstrijden spelen. Hopelijk kunnen we in december optrainen zodat we de competitie meteen na de jaarwisseling

Michiel Korpershoek
kijkt terug op vv Bedum
Michiel Korpershoek voetbalde twintig seizoenen in het
eerste team van de vv Bedum. In die periode speelde hij
830 duels waarin hij in totaal 345 goals scoorde. Dit en
nog veel meer valt er allemaal te lezen in de schriften en
plakboeken die de verdediger/middenvelder heeft bijgehouden uit zijn leven waar hij met heel veel plezier op
terugkijkt.
door Johan Staal
,,Ik was 17 jaar toen ik vast in het
eerste elftal van vv Bedum kwam.
In Bedum was ik op twaalfjarige
leeftijd komen voetballen nadat
we vanuit het Gelderse Voorthuizen naar Onderdendam waren verhuisd. Mijn vader was in die tijd
werkzaam als piloot en kreeg toen
als standplaats Eelde zodat wij
naar het Noorden moesten verhuizen. In Voorthuizen kwam ik als 7jarige jongetje bij de welpen van
V.V.O.P.. Ik was toen nog niet heel
groot en was in mijn beginjaren
meer een kleine pingelaar. Maar al
snel na onze verhuizing naar het
Noorden was er een groeispurt en
was het pingelen als aanvaller over
en kwam ik op andere posities te
spelen. Dat werd afwisselend een
positie op het middenveld of centraal in de verdediging. Dat laatste
is wat mij in mijn hele loopbaan
wel is blijven achtervolgen, dat
een trainer niet wist waar hij mij
neer moest zetten,” vertelt de oudvoetballer, die niet van het schoppen was.

,,Ik was geen speler die het van het
maken van overtredingen moest
hebben. Als middenvelder was ik
meer een sjouwer en daarnaast
was ik door mijn lengte kopsterk.
In de kopduels gebeurde er natuurlijk weleens wat, maar dat was
vanuit mijn kant altijd per ongeluk. Waar ik veel meer van hield
was een bal aannemen en direct
doorspelen. Dat zorgt namelijk
voor snelheid in het spel waarmee
je de tegenstander kunt verrassen”, aldus de Onderdendamster
die in het seizoen 1974/1975 vast
in het eerste elftal van de blauwenhemden kwam. ,,Voor bij ons thuis
is het nooit een thema geweest om
niet voor v.v. Bedum gaan voetballen. In Voorthuizen ging ik, samen
met mijn broer Jeroen, ook naar
de openbare lagere school en ook
V.V.O.P was geen christelijke
club,” vertelt Michiel Korpershoek
die in 1978 opeens met het betaald
voetbal in aanraking kwam. ,,Ik
speelde tot tevredenheid van,
denk ik, iedereen mijn wedstrijden in het eerste elftal van Bedum
tot ik opeens door Heerenveen
werd benaderd voor het spelen

van een testwedstrijd. Ik was daar
best verbaasd over maar wat nog
groter werd toen ook FC Groningen en Veendam zich kwamen
melden. In die periode studeerde
ik ook aan de ALO en twijfelde ik
of de combinatie betaald voetbal
en studie wel de juiste zou zijn. Ik
ben namelijk iemand die ergens
vol voor gaat.”
Toch speelde de middenvelder/verdediger een testduel voor
de Friese club hetgeen in zijn ogen
wel redelijk ging. ,,Ik ben niet iemand die snel tevreden is maar in
dat duel ging het wel aardig. Maar
toch was er de twijfel of ik ja zou
moeten zeggen op een eventueel
aanbod van Heerenveen, FC Groningen of Veendam. Ergens voelde ik dat het wereldje van het betaalde voetbal mij niet zou passen,
zodat ik besloot om Heerenveen te
melden dat ik sowieso voor mijn
studie koos. Omdat het betaald
voetbal een wereld is van iedereen
kent iedereen, hoorde ik ook van
de andere twee clubs niets meer
en bleef ik gewoon bij Bedum. ”

Hoger niveau
Maar toch bleef bij de voetballer
het beeld hangen dat hij het toch
op een hoger niveau wilde proberen. ,, Mijn keuze viel toen op Be
Quick 1887 waar ik mij ook daadwerkelijk heb aangemeld. Maar
voordat ik er ook maar een keer officieel tegen een bal had getrapt,
sloeg de twijfel toch weer toe. Ik
voelde opeens dat ik de gezelligheid van Bedum zou gaan missen
en dat deed mij besluiten om voor
Bedum te blijven spelen.”
Wanneer het wordt gezelligheid
valt verschijnt er een brede lach
op het gezicht van de oud-speler
en gaat hij terug naar de feesten
na afloop van een kampioenschap
maar die niet konden tippen aan
het spontane feest dat ontstond
toen de Bedumers het derdeklasserschap veilig hadden gesteld.
,,De feesten na de vier kampioenschappen waren ook mooi maar
die kampioenschappen zagen we
al ver van te voren aankomen. Tussen, zeg maar, 1975 en 1990 hadden we met spelers als Herman
Groeneveld, Martin Jurna, Eddy
Buisman, Jan Drenth, Johan Dollenkamp en niet te vergeten Rinie
Jurna prima spelers, al was die
laatste wel een geval apart. Rinie
was een spits met echt een neusje
voor de goal en scoorde ook menige goal. Iets dat ook breed in de
pers werd uitgemeten. Binnen de
groep werd daar weleens lacherig
over gedaan en in een jolige bui
werd er weleens over de ’lijntjes
van Rinie’ gesproken. Maar eerlijk
is eerlijk: hij was in de wedstrijden
wel vaak belangrijk voor ons,” aldus Michiel Korpershoek, die dus
in tegenstelling tot broer Jeroen
nooit in het betaald voetbal actief
was.

Onderdendam

I

kunnen hervatten. Als we dan echt
kunnen beginnen en met veel
kunst- en vliegwerk met doordeweekse wedstrijden kunnen we de
competitie uitspelen, dan heeft dat
mijn voorkeur. Dat gaat ons wel
lukken. Maar als we een strenge
winter krijgen, en je kunt pas in
maart weer spelen, dan is een halve competitie misschien een optie.
Dan tref je iedereen één keer.
Maar veel liever speel ik het helemaal uit. Dan maar doorspelen tot
eind juni.”

Michiel Korpershoek kijkt terug op een mooie loopbaan bij de vv Bedum.

,,Jeroen is hier eerst in Onderdendam gaan voetballen maar kwam
al snel als doelman naar Bedum
waar we samen nog in het eerste
elftal hebben gespeeld. Indirect
was hij er als jonge doelman ver-

antwoordelijk voor dat er ooit een
spontaan feest ontstond omdat we
ons in de derde klasse wisten te
handhaven. Jeroen keepte in dat
duel toen de wedstrijd van zijn leven en het feest na afloop was legendarisch”, vertelt Michiel waarbij de knipoog boekdelen spreekt.
,,Maar in Bedum hadden we in die
jaren altijd wel prima keepers
want Wim Heemstra, Derk Bleeker, Theo Staal en Egbert Darwinkel kan iedere voetballiefhebber
van mijn leeftijd, ik ben nu 63
jaar, zich nog wel herinneren.”

Lange loopbaan
In de zomer van 1994 kwam er een
einde aan een lange loopbaan als
speler van de hoofdmacht van de
zondagclub uit Bedum. ,,De laatste
jaren had ik steeds vaker last van
spierblessures, wat ook een beetje
mijn eigen schuld was. Ik was buiten het voetballen om nog in meerdere sporten actief zoals tennis,
basketbal en volleybal. Het kon
weleens gebeuren dat ik vanuit
het volleybal direct doorrende
naar een voetbaltraining waar
door een trainer dan met het gefronste wenkbrauwen naar werd
gekeken. Achteraf gezien was dat
ook gekkenwerk, maar toen je
jong was dacht je dat je niet stuk
kon,” vertelt een breed lachende
Korpershoek die vervolgens vanaf
het seizoen 1997/1998 in het derde
elftal van de blauwhemden ging
spelen.
,,Dat was een team met veel spelers uit de gloriejaren van vv Bedum, toen we in de tweede klasse
speelden. Met dat team werden we
twee seizoenen fluitend kampioen
maar uiteindelijk liet ik mij overhalen om terug te keren in het
tweede elftal waar ik tot mijn 42e
in heb gespeeld. Vervolgens was
het ook wel klaar met mijn voetbalactiviteiten, al was daar in 2003
nog een duel waar ik mij voor op
kon en wilde laden. In dat jaar
speelden we op de dag dat vv Bedum het 70-jarig bestaan vierde
met oud-Bedum tegen oud-FC Groningen. Maar na dat duel, en later
ook toen ik als vader in een duel
meespeelde tegen het team van
mijn zoon Romke, wist ik dat het
echt klaar met voetballen was. Ik
kon vooral na die laatste wedstrijd
een paar dagen niet pijnvrij lopen
en dan weet je, dit moet ik niet
meer doen. Nu ben ik, precies eender als vreemd genoeg meer oudvoetballers, iemand die met regelmaat op de racefiets zit. Dat is echt
een sport waar ik nooit van had gedacht dat ik dat leuk zou gaan vinden. En verder sta ik graag bij de
wedstrijden van Romke, speler
van Middelstum, langs de lijn. Niet
om daar als een fel meelevende vader mij te laten horen want dat
past mij niet. Wel hebben we het
later in het weekend samen over
de wedstrijd maar dat voelt voor
mij meer als een mooi moment tussen vader en zoon”, aldus Korpershoek die bladerend door zijn
schriften en plakboeken tot een
mooie eindconclusie komt. ,,Zo terugkijkend kan ik niet anders zeggen dat ik een prachtige periode
als voetballer bij de vv Bedum heb
gehad.”
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander 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, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

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

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

