
Zomertassen staan klaar

VEENDAM - De provincie Gro-
ningen gaat kleine bedrijven
ondersteunen bij het treffen
van aanpassingen voor de an-
derhalve meter-economie. Van-
af 1 juli kan een subsidie wor-
den aangevraagd. 

Bedrijven en instellingen met min-
der dan vijftig werknemers kun-
nen subsidie aanvragen voor de ge-
maakte kosten van coronamaatre-
gelen. Denk bijvoorbeeld aan be-
wegwijzering, desinfecteringspom-
pen, spatschermen of een digitaal
reserveringssysteem. De provincie
trekt 1,5 miljoen euro uit voor de
ondersteuning van kleine onderne-
mers in de zwaarst getroffen secto-
ren, zoals de detailhandel, de vrij-
etijdssector, de vervoerssector en
culturele instellingen.
De provincie vergoedt de helft van
de kosten om bijvoorbeeld een
winkel, restaurant of sportschool
aan te passen aan de coronamaat-
regelen. De subsidie bedraagt mi-
nimaal 500 euro en maximaal 2500
euro. Dat betekent dat de investe-
ring in de coronamaatregelen mi-
nimaal 1000 euro moet bedragen.

Niet alle winkels komen voor sub-
sidie in aanmerking. Supermark-
ten, bouwmarkten, tuincentra en
web shops kunnen geen subsidie-
aanvraag indienen, omdat zij tij-
dens de coronapandemie juist
meer omzet hadden. 

De subsidieregeling wordt uitge-
voerd door het Samenwerkingsver-
band Noord-Nederland (SNN) en
geldt met terugwerkende kracht
vanaf 15 maart 2020. Een aanvraag
indienen is mogelijk vanaf 1 juli
via de website van het SNN.

VEENDAM - Met het inpakken
van de allerlaatste tassen is za-
terdag in Veendam het project
Zomertas afgesloten. 

Deze week gaan er 155 zomertas-
sen naar de voedselbank, waar ze
uitgedeeld worden aan 155 kinde-
ren (tot en met 15 jaar) uit gezin-
nen die gebruik maken van de
voedselbank. De tassen zijn gevuld
met (buiten)speelgoed, knutselma-
teriaal en gezelschapsspelletjes.
Ook zit er een Kinderzwerfboek in,
een bon voor een gratis patatje en
een ijsje en mogen de oudste kin-
deren klimmen in het klimbos. Het
gaat om een project van de PKN-
gemeente Veendam, de christelijk
gereformeerde kerk vrijgemaakt,
stichting Present en Summerfun
van welzijnsinstelling Compaen,
die kinderen uit gezinnen die het
niet al te breed hebben op deze
manier een leuke vakantie willen
bezorgen. Bij het samenstellen van
de inhoud van de tassen heeft men
lokale ondernemers gesteund die
het in deze coronatijd ook moeilijk

hebben. Het vullen van de tassen
was mogelijk dankzij de vele gulle
giften van particulieren en spon-
sors, te weten de Lions, Rotary, Ki-
wanis, Round Table, Soroptimist
Club de Veenkoloniën en Stichting
Kabelnet Veendam. In de tassen
zit ook een bon voor het reuzenrad

De tassen worden gevuld. Foto: Bert Woltjes. 

VEENDAM - Het brandweerkorps in Veendam
heeft zaterdag meegewerkt aan de landelijke her-
denking van omgekomen brandweerlieden.  Bij
de eigen kazerne werd het water-ereteken ge-
maakt. Dit ereteken wordt gevormd door twee
brandweerspuiten waarvan de stralen elkaar
kruisen. Tijdens de landelijke ceremonie bij het
nationaal monument in Schaarsbergen sprak

onder anderen minister Grapperhaus van  Justi-
tie en Veiligheid zijn waardering uit voor het
werk van de brandweer. ,,Als het nodig is, staat
de brandweer paraat. Wij kunnen gerust zijn
omdat u oplet. Wij kunnen ontspannen omdat u
op scherp staat. Wij kunnen gaan slapen omdat
u waakt.” Foto: Bert Woltjes.
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bij de Borgerswoldhoeve. Dit is
mogelijk dankzij een bijdrage van
Nedmag en een korting van de
Borgerswoldhoeve. Onder het ge-
not van een drankje kunnen de
kinderen samen met hun ouder(s)
genieten van het prachtig uitzicht
over Veendam. 
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Aanvragen mogelijk vanaf 1 juli

Bedrijfssubsidie provincie
voor 1,5 meter aanpassingen

Brandweer redt ree
OUDE PEKELA - De brandweer van Oude Pekela heeft vrijdag-
avond een ree uit het Pekelerhoofddiep gered. Ter plaatse gekomen
ging één van de brandweerlieden het water in om het dier in de
juiste richting te drijven. Nadat de ree richting de wal zwom, kon
één van de brandweerlieden het dier vangen. Op het laatste mo-
ment wist de ree toch te ontsnappen en zwom naar de andere kant
van het diep. Hier stond ook een brandweerman klaar en lukte het
wel omhet beestje te vangen. De ree is door de brandweer meegeno-
men en weer vrijgelaten in het Pekelder bos. De dierenambulance
kwam ook ter plaatse, maar hoefde niet in actie te komen. Foto:
Dennie Gaasendam/DG-Fotografie.

Ransuil heeft het 
moeilijk in Groningen
GRONINGEN - Het gaat niet
goed met de ransuil. Sinds 1990
is de populatie gehalveerd in
Nederland. Om deze bedreigde
uilensoort in Groningen te hel-
pen heeft Landschapsbeheer
Groningen het project ‘Een
nest voor de ransuil’ opgezet. 

Doel van het project is meer nest-
gelegnheid bieden aan de ransuil.
Deze vogel bouwt zelf geen nest,
maar maakt gebruik van oude
kraaien- en eksternesten. De be-
schikbaarheid van deze natuurlij-
ke nesten is sterk afgenomen door
door afname van het aantal ek-
sters en door nestconcurrentie van
de nijlgans.
Landschapsbeheer Groningen en
de werkgroep Ransuilen in Gronin-
gen slaan de handen ineen om de
ransuil helpen aan een geschikt
nest. Binnen het project worden
samen met vrijwilligers 80 kunst-
nesten opgehangen. De eerste 40
nesten worden komende winter ge-
plaatst. De andere 40 worden in de
twee winters daaropvolgend ge-
plaatst. Aan de hand van de nest-

bezetting wordt onderzocht welk
type kunstnest het meest aantrek-
kelijk is voor de ransuil.
Wie een broedende ransuil heeft
gezien, kan dit melden bij Land-
schapsbeheer Groningen. Hier-
door ontstaat een compleet beeld
van de ransuilen in de provincie.
Wie interesse heeft om als vrijwil-
liger aan de slag te gaan voor de
ransuilkan contact opnemen met
Landschapsbeheer Groningen, te-
lefoon 050 - 534 51 99. Hier is ook
meer informatie te krijgen. Of kijk
op landschapsbeheergroningen.nl.
Het project ‘Een nest voor de rans-
uil’ wordt gefinancierd door de
provincie Groningen.

De ransuil heeft het moeilijk
in Groningen en daarom wor-
den kunstnesten geplaatst. 

Subsidie voor
Veendammer
verenigingen
VEENDAM - Het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Groningen
heeft subsidies van 500 euro toe-
gekend aan twee verenigingen
in Veendam. Het gaat om Alge-
meen Veendammer Mannen-
koor en Muziekvereniging Voor-
waarts.

De afdeling Groningen van het
cultuurfonds heeft de toewijzin-
gen voor het tweede kwartaal
bekend gemaakt. In totaal
wordt ruim 58.000 euro ver-
deeld over 42 projecten op het
gebied van cultuur, natuur en
wetenschap in de provincie Gro-
ningen.
De grootste bijdragen gaan naar
een restauratieproject van de
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
(2.500 euro), muziektheaterge-
zelschap Trio Ridente uit Gro-
ningen  (3.500 euro) en de stich-
ting MICH  in Groningen voor
een danstheaterproject (3.000
euro).

60 overal maximum in 
Wildervanksterdallen
WILDERVANKSTERDALLEN
- De 60 kilometer-zone in Wil-
dervanksterdallen is uitge-
breid. De snelheidsbeperking
geldt nu voor het gehele traject
van Wildervank naar Stadska-
naal. 

Voorheen gold alleen voor een
deel van Wildervanksterdallen
een maximum snelheid van 80 ki-
lometer per uur. Een grote meer-
derheid van de inwoners van het
gehucht is daar tegen en heeft een
petitie getekend, die is aangebo-
den aan de verantwoordelijke wet-
houders van Veendam en Stadska-
naal. Dit heeft nu geresulteerd in
een aanpassing, maar de bewoners
vragen zich af of dit voldoende is.

De bewoners hebben in de petitie
gevraagd de verkeersdrukte - voor-
al tijdens de spits - te beperken en
maatregelen te nemen om de rij-
snelheid te verminderen. Het ver-
keer zorgt voor overlast en de situ-
atie wordt als erg onveilig ervaren,
niet alleen voor de bewoners maar
ook voor wandelaars en de vele
fietsers. De weg door Wildervank-
sterdallen is erg smal en niet be-
doeld voor doorgaand verkeer.
Ook vindt men de driesprong bij
de sauna niet veilig. 

Tijdwinst
,,Het is volstrekt onbegrijpelijk
dat automobilisten deze route ne-
men. Vanuit Veendam levert de
route over de N366 langs Alteveer
bijna vijf minuten tijdwinst op.
Rijd je vanuit Wildervank langs
het kanaal naar Stadskanaal, dan
is dat minstens een minuut sneller.
Als je hier achter een tractor zit,
dan duurt het nog veel langer. En
die kans is groot, want er is veel
landbouwverkeer. Bovendien moet
je bij elke tegenligger de berm in.
Het is een hardnekkig misverstand
bij veel mensen dat het hierlangs
sneller zou gaan’’, aldus Dolf en
Helena Houwing, de initiatiefne-
mers van de actie. ,,We zullen af-
wachten welk effect het uitbreiden
van de 60 kilometer zone heeft.
Binnenkort is er contact met de po-
litie over snelheidscontroles. Bin-

nen een jaar gaat de gemeente
Veendam weer de snelheid en de
verkeersdrukte meten en afhanke-
lijk daarvan zullen we ons als be-
woners beraden op verdere actie.’’

Op het traject door Wildervanksterdallen geldt nu overal een
snelheidslimiet van 60 kilometer per uur. 

Jongeren met
lachgas opgepakt 
VEENDAM - De politie heeft vori-
ge week in het centrum van Veen-
dam twee jongeren opgepakt. De
twee maakten deel uit van een
groepje dat op het Raadhuisplein
met lachgas in de weer was. 
Tenminste een van de jongeren ge-
bruikte het lachgas ook echt. Hier-
op werd de politie ingeschakeld.
Het gebruik van lachgas is sinds
kort verboden in Veendam. Het is
dan ook niet zonder risico’s. Lach-
gas kan leiden tot zuurstoftekort in
de hersenen, tot concentratiestoor-
nissen, hoofdpijn of duizeligheid,
gebruikers kunnen verward raken,
misselijk worden, last hebben van
gevoelloosheid, tintelingen of
flauwvallen. Bij verkeerd gebruik
kunnen ook de longen bevriezen. 
Op het moment dat agenten ter
plaatse kwamen, was één van de
jongeren inderdaad lachgas aan
het gebruiken. Toen een van de
jongeren weigerde zijn ID-kaart te
laten zien, werd hij aangehouden.
De jongere verzette zich waardoor
de agenten ‘gepast geweld’ hebben
gebruikt om hem onder controle te
brengen. De tegenstribbelende
verdachte werd overgebracht naar
het politiebureau. De jongere die
lachgas aan het gebruiken was,
werd eveneens aangehouden.

Politie controleert 
WILDERVANK - De politie heeft
vorige week een verkeerscontrole
gehouden op de K.J. de Vrieze-
straat in Wildervank. Woensdag
tussen 19.30 en 20.30 uur contro-
leerde men met onder andere een
lasergun op het 30 kilometer per
uur-gedeelte. De combinatie van
wegwerkzaamheden, fietsers op de
rijbaan en veel sluipverkeer vorm-
de de aanleiding voor de controle.
Er werden diverse overtredingen
geconstateerd. Zo werd er drie
keer een proces-verbaal opge-
maakt wegens het negeren van het
ter plaatse geldende inhaalverbod.
Dat leverde de overtreders een
boete op van 240 euro. Verder wer-
den negen snelheidsduivels op de
bon geslingerd. Hun snelheid va-
rieerde tussen de 60 en 80 kilome-
ter per uur. De boetes lopen van
van minimaal 387 euro tot een
schikkingsbedrag via het Open-
baar Ministerie. 

Stekker gaat
definitief uit
De Kompanjie
VEENDAM - De stekker gaat
definitief uit ambtenarenorga-
nisatie De Kompanjie. Dat
heeft de gemeenteraad van
Veendam maandagavond una-
niem besloten. 

De Kompanjie is een samenwer-
kingsverband van de gemeenten
Veendam en Pekela. De organisa-
tie bestaat sinds 2011 en telt ruim
300 ambtenaren die werken voor
beide gemeenten. Maar vanaf 1 ja-
nuari 2021 niet meer, want dan
maken Pekela en Veendam zich
volledig los van elkaar. Beide ge-
meenten willen dit. Pekela en
Veendam - beide wars van iedere
gemeentelijke herindeling - gaan
voor een zelfstandig voortbestaan
en daarbij hoort ook een eigen
ambtenarenapparaat. Nadat Peke-
la dit al eerder deed, liet Veendam
maandag weten toe te stemmen in
een scheiding. Veendam gelooft
dat de dienstverlening kan verbe-
teren als de ambtenarij in eigen
huis kan worden aangestuurd.

De Veenkoloniale Brexit heeft nog
wel wat voeten in de aarde, want
er moet een akkoord gesloten wor-
den over hoe De Kompanjie pre-
cies ontbonden moet worden. De
gemeenteraad van Veendam be-
paalde maandag dat de scheidings-
akte uiterlijk 1 september klaar
moet zijn. Lukt dit niet, dan zal
Veendam op 1 januari hoe dan ook
uit De Kompanjie stappen. 

In de Veendammer gemeenteraad
bestaat wel enige zorg over een or-
delijk verloop van de ontbinding,
maar burgemeester Sipke Swiers-
tra liet weten dat hij er alle ver-
trouwen in heeft dat de twee ge-
meenten tot goede overeenstem-
ming komen.
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Helaas komt het nog regelmatig
voor dat senioren het slachtoffer
worden van de zogenaamde ‘Bab-
beltrucs’. Iemand belt bij u aan
en doet zich voor als gemeente- of
belastingambtenaar, monteur van
een energiebedrijf, iemand van
de thuiszorg en soms zelfs als poli-
tieagent. Met een smoes proberen
zij uw woning binnen te komen
om vervolgens een pinpas, geld of
sieraden te stelen. 
Senioren worden door oplichters
gezien als een gemakkelijk doel-
wit. Het is daarom van groot be-
lang dat u alert bent wanneer u
wordt aangesproken of als er ie-
mand bij u aanbelt. Er wordt
vaak misbruik gemaakt van uw
goedigheid. Men vraagt bijvoor-
beeld om gebruik te mogen ma-
ken van uw toilet, bij u mag tele-
foneren of de gas- of waterleiding
moet controleren. Ook wordt er
wel eens gevraagd om mee te lo-
pen naar de deur van een buur-
vrouw omdat zij niet open doet.
Intussen is iemand anders dan al
uw eigen woning ingeslopen! 
De laatste weken zijn weer nep-
bankmedewerkers en zelfs perso-
nen die zich voordoen als testers
voor het Coronavirus actief in Ne-
derland, om u op die manier geld
afhandig te maken met alle gevol-
gen van dien.

De volgende tips kunnen u hel-
pen om u niet te laten misleiden:

- Indien een persoon namens een
instantie of bedrijf aanbelt,
moeten zij zich altijd kunnen
legitimeren; belt u bij twijfel
met het betreffende bedrijf

- Laat onbekenden nooit zomaar
uw woning betreden

- Geef nooit uw pinpas of codes
af aan derden, ook niet als ze
zich voordoen als medewerker
van de bank

- Meld uw vermoeden van oplich-
ting bij de politie.

Kortom: wees alert, laat u niet af-
leiden! Vertrouwt u het niet, zeg
dan nee of doe de deur niet open!

Meijer Zorgbeheer. 
Begeleiding bij financiële en
overlijdenszaken. 

Wij proberen samen met onze cliën-
ten en contactpersonen een brugge-
tje te bouwen!

Zorg bij leven en daarna (98)

‘Babbeltrucs’

� Ivette Rolf-Meijer en Herman Meijer.

Wat helpt er tegen muggen(bulten)?
’s Nachts wakker worden van
een zoemende mug, het is verve-
lend. Wie vervolgens het licht
aan doet om het insect weg te
halen, speurt vaak tevergeefs.
Wat is er nu wel te doen tegen
muggen en muggenbulten?

Het is bepaald geen pretje: de hele
nacht lastig gevallen worden door
de mug en zijn gezoem. En de vol-
gende ochtend zijn er die vervelen-
de en jeukende bulten. 

Muggen komen af op onze li-
chaamswarmte en geuren. Hier
hebben we zelf geen invloed op,
maar wanneer u een zoetere li-
chaamsgeur heeft kan het zijn dat
u vaker gestoken wordt dan uw
partner. Het beste is om je in te
smeren met een insectenwerend
middel. Er zijn verschillende soor-
ten verkrijgbaar bij de supermarkt
en de drogist. Dit kunt u vooral ’s
nachts gebruiken. U kunt het mid-
del het beste buiten de slaapkamer
opspuiten, de geur is niet bepaald
lekker en anders ligt u ook nog
eens in de stank.

Horren
Wanneer het overdag warm is,
kunt u ’s avonds de ramen openzet-
ten en weer verkoeling in uw huis
brengen. Wanneer uw geen horren
heeft zult u binnen no time alle-
maal muggen in huis hebben waar
u niet op zit te wachten. Door een
klamboe bij het bed te plaatsen

kunt u de muggen buiten houden
en genieten van een heerlijke
nachtrust. Het is ook mogelijk om
horren te laten plaatsen. Zo kunt u
ramen openlaten staan zonder dat
er ook maar iets naar binnen kan. 
Muggen zijn het liefst in de buurt
van stilstaand water waar ze ook
hun eitjes leggen. Wanneer u bij
water in de buurt woont, kunt u
hier niets aan veranderen maar er
zijn een aantal dingen waar u wel
op kunt letten. Zorg ervoor dat uw
regengoot niet verstopt zit. Wan-
neer hier water in blijft staan, is dit
al voldoende voor muggen. 

Jeuk
Wie een muggenbult heeft, heeft
last van  jeuk. Wanneer u eenmaal
begint te krabben, kunt u vaak niet
meer stoppen. De jeuk wordt al-
leen maar erger. Er zijn een aantal
middelen om de jeuk en zwelling te
verminderen:
IJs: Door ijs op de plek van de mug-
genbult te leggen zult u geen jeuk

hebben, wanneer het ijs gesmolten
is zal het helaas wel weer terug ko-
men.
Zout: Maak de muggenbult een
beetje nat en strooi er wat zout
overheen, dit kan de jeuk verlich-
ten of helemaal weg halen.
Tandpasta: Dit heeft iedereen wel
in huis en werkt goed tegen de
jeuk. Door de tandpasta kunt u er
niet aan krabben en de munt heeft
een kalmerende werking.

Aloë Vera: Deze plant is voor veel
dingen goed, zo ook bij muggenbul-
ten. Het geeft even verkoeling wan-
neer het jeukt of zelfs wat warm
wordt.
Bananenschil: Het lijkt een beetje
vreemd, maar het blijkt goed te
helpen. De suikers aan de binnen-
kant van de schil helpent het vocht
bij de muggenbult weg te halen. U
hoeft alleen maar over de bult te
wrijven.

Wandelen is goed
voor reumapatiënten
Bewegen is voor de meer dan
twee miljoen Nederlanders met
reuma niet altijd even makke-
lijk, maar wel heel belangrijk.
ReumaNederland en Koninklij-
ke Wandel Bond Nederland
(KWBN) geloven in de kracht
van wandelen voor mensen met
reuma en stimuleren dit geza-
menlijk. 

Jan-Willem Förch (algemeen direc-
teur ReumaNederland): ,,Juist als
je een vorm van reuma hebt, is het
belangrijk om regelmatig te bewe-
gen. Het maakt spieren sterk en ge-
wrichten soepel. Wandelen is voor
mensen met reuma bij uitstek een
activiteit die we willen aanmoedi-
gen. Het kan in je eigen tempo en
vorm.”
Paul Sanders (directeur-bestuurder
KWBN): ,,Bewegen is onmisbaar in
een gezonde leefstijl. Wij zien het
als onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid wandelen toegan-
kelijk te maken voor iedereen.
Daarom ontwikkelden wij drie jaar
geleden het beweegprogramma Fit-
Stap. Hiermee brengen we mensen
in drie maanden weer in beweging

én laten we ze de voordelen en het
plezier van wandelen ervaren. Een
programma dat ook uitermate ge-
schikt is voor mensen met reuma.’’
De samenwerking tussen KWBN en
ReumaNederland moet zorgen
voor meer bewustwording over reu-
ma. Förch: ,,Wij willen dat zoveel
mogelijk mensen met reuma mee
kunnen blijven doen in de maat-
schappij. Dat geldt natuurlijk ook
voor kinderen met reuma. Kunnen
blijven bewegen is voor alle men-
sen met reuma essentieel. Maar
voor velen van hen is zoiets als een
Avond4daagse lopen niet vanzelf-
sprekend. Dat verhaal willen we
vertellen aan alle kinderen die dit
jaar tussen begin juni en eind au-
gustus meedoen met de speciale
Avond4daagse - Home Edition.
Daarnaast bieden we hun de moge-
lijkheid om een speciale sponsorac-
tie te koppelen aan hun eigen
Avond4daagse. Zo lopen ze de kilo-
meters niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor een kind met reuma.
Ook bieden we ouders de gelegen-
heid bij de inschrijving 1 euro te
doneren. Zo hopen we geld op te
halen waarmee we wetenschappe-
lijk onderzoek naar betere behan-
delingen kunnen financieren.”

� Wandelen is een vorm van bewegen die goed is voor reumapa-
tiënten. 

Sporten is goed, maar
luister naar het lichaam
Wie gaat sporten dient naar z’n
lichaam te luisteren. Krijgt u bij
het hardlopen last van uw
knieën of enkels of krijgt u last
van uw rug als u in de sport-
school staat? Deze dingen moet
u niet negeren want het kan
voor vervelende blessures zor-
gen.

Door deze punten juist extra te on-
dersteunen, kunt u blijven sporten
zonder een blessure op te lopen.
Wanneer u oefeningen doet in een
wat kromme houding, kan u hier
last van krijgen. Er zijn speciale
hulpmiddelen waardoor u niet
voorover kunt buigen en deze hulp-
middelen houden uw schouders op
de juiste plek. Dit zal wel even
wennen zijn maar wanneer u hier
aan gewend bent zult u merken dat
u de oefeningen beter uit kunt voe-
ren en dat u geen klachten meer
zult ervaren.

Er zijn verschillende vormen van
een brace. De brace zorgt eigenlijk
voor versteviging en houdt alles op
de juiste plek. Zo zijn er braces
voor rug, elleboog, enkels en
knieën. Wanneer u vaker iets ge-
blesseerd heeft of wanneer u zwak-
ke gewrichten heeft zou u dit dus
goed kunnen gebruiken.
Het kan ook zijn dat uw spieren

wat extra ondersteuning nodig heb-
ben. Vaak zijn het gekke plekken
waar u geen brace of andere onder-
steuning kunt gebruiken. Daarvoor
zou u tape kunnen gebruiken, door
deze op een bepaalde manier aan
te brengen kan het voor veel ver-
lichting zorgen. Breng de tape niet
zelf aan maar zorg ervoor dat ie-
mand met verstand dit plakt. Door
het verkeerd aan te brengen kan
het zijn dat de tape anders geen ef-
fect heeft.

Niet alleen met hulpmiddelen kunt
een een blessure voorkomen. Begin
en eindig de training met het goed
rekken en strekken van de spieren
en een goede warming up. Voor uw
spieren en gewrichten is dit erg be-
langrijk om eerst een beetje op te
warmen voor de training begint.
Merkt u dat u last begint te krijgen
van uw knieën, belast deze dan niet
te veel tijdens de training maar
kijk tot hoe ver u kunt gaan en
bouw dit langzaam op. De spieren
rond de gewrichten moeten dan
misschien nog wat sterker worden.
Bij het sporten is het belangrijk om
te luisteren naar uw lijf. Niet voor
niets krijgt u signalen van pijn dat
is dus het teken om te stoppen of
om het rustiger aan te doen. Wan-
neer u deze signalen negeert kan er
een blessure ontstaan of wordt de
pijn misschien alleen maar meer.

Beginnen met hardlopen
en dan volhouden: tips
Veel mensen zijn in deze coro-
natijd gestart met hardlopen. Je
ziet de nieuwe lopers overal: in
parken, wijken en bij mooi en
slecht weer. Nu komt het aan op
volhouden en daarvoor is er een
aantal tips. 

Let niet op uw tempo en afstand
Laat de afstand en uw tempo los.
Zorg dat u tijdens uw rondje een
tempo vindt dat u goed kunt vol-
houden. De regel is dat u moet kun-
nen praten. Bent u volledig buiten
adem dan gaat u te hard. Door u
zelf bij elk rondje te veel in te
spannen zal de lol van het hardlo-
pen er snel af zijn. Maak u niet
druk om de gelopen afstand. Met
een goed tempo kan het maar zo
zijn dat u na een aantal weken een
stukje verder kunt lopen en nog
steeds op een prettige manier terug
denkt aan het rondje.

Wandelen is toegestaan
Zeker wanneer u net bent begon-
nen met hardlopen, is het toege-
staan af en toe even te wandelen.
Niemand kan bij zijn of haar eerste
ronde direct 5 kilometer harlopen
en dat hoeft ook niet. Kies een leuk
rondje en pak een goed tempo, lukt
het niet om te blijven rennen dan
kunt u een stukje gaan wandelen.
Met het wandelen haalt u uw hart-
slag weer naar beneden waardoor u
vervolgens weer een stukje kunt
gaan rennen. Zeker in het begin is
het helemaal niet verkeerd om tij-
dens uw rondje een aantal wandel-
pauzes in te lassen.

Zet uw hardlopen dagen in de
agenda
Wilt u wekelijks 3 keer hardlopen?
Zet de data, tijd en eventueel af-
stand in uw agenda. Wanneer u van
te voren geen duidelijk plan heeft
zijn er vaak veel andere klusjes die
u ook in de tijd van het hardlopen
kunt doen. Ik ga nu maar bood-
schappen dan doe ik morgen dat
rondje hardlopen wel. Uitstel = af-
stel en voor u het weet hebt u een
week geen rondje gelopen. Door
vooraf tijd in te plannen, kunt u uw
wekelijkse routine volhouden en
wordt het hardlopen onderdeel van
uw weekplanning.

Train voor een doel
en niet elke dag
Zeker aan het begin van uw hard-
loop carrière kunt u zo gemoti-
veerd zijn dat u wel elke dag wilt
hardlopen. Elke dag hardlopen is
niet vol te houden en ook niet goed
voor uw lichaam. Hou het leuk en
realistisch. Door er steeds meer
routine in te krijgen blijft het hard-
lopen leuk. In tijden van corona
zijn hardloopwedstrijden niet toe-
gestaan maar u kunt zich wel in-
schrijven voor een virtuele wed-
strijd. Is er over 2 maanden bij
voorbeeld een 5 kilometer virtual
run dan kunt u daar naar toe trai-
nen. Schrijf u ruim van te voren in,
om cirkel de datum in uw agenda
en maak een trainingsplan. Met
een virtuele wedstrijd dient u uw
tijden zelf doorgeven door middel
van een hardloop app of horloge.
Met een doel in het vizier is trainen
nog belangrijker en blijft u gemoti-

veerd. Na uw eerste wedstrijdje
wilt misschien de volgende keer
wel een snellere tijd of misschien al
verder kunnen lopen. Zoek een vol-
gend doel en blijf gemotiveerd.

Hardlopen kan iedereen
Het hardlopen volhouden is voor
een beginnende loper de uitdaging.
Misschien ziet u uw buurman of
buurvrouw ook wel eens de deur
uitlopen voor een rondje, ga de vol-
gende keer samen. Wanneer u met
iemand of een groepje loopt ver-
geet u de tijd en afstand en bent u
weer terug voor u het weet. Er zijn
overal wel hardloopgroepjes waar
u zich bij aan kunt sluiten. Hardlo-
pen kan ook het gevoel van vrij-
heid geven dus alleen lopen is ook
zeker geen straf. Haal uw schoenen
weer uit de kast en begin met hard-
lopen en deze keer gaat u het zeker
volhouden.

� Net begonnen is met hardlo-
pen? De kunst is om vol te hou-
den. 
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Landschapsbeheer herstelt
monumentale boerenerven
VEENDAM - Monumentale er-
ven en boerderijen in Gronin-
gen worden al meer dan twintig
jaar ondersteund door Land-
schapsbeheer Groningen. Eige-
naren van erven van minstens
honderd jaar oud kunnen voor
de instandhouding ervan een
beroep doen op een subsidiere-
geling.

Wat is Groningen zonder haar boe-
renerven? De identiteit van het
Groningse cultuurlandschap wordt
volgens Landschapsbeheer Gronin-
gen voor een belangrijk deel be-
paald door de monumentale erven
en boerderijen. Al meer dan twin-
tig jaar zet Landschapsbeheer Gro-
ningen zich voor dit erfgoed in.
Men ondersteunt eigenaren en be-

woners met het herstel en de in-
standhouding van deze monumen-
tale landschapselementen. Eigena-
ren kunnen subsidie krijgen voor
deze ondersteuning. Voorwaarde
voor deelname is dat het boerenerf
honderd jaar of ouder is. Eigenaren
kunnen dan een deel van de kosten
voor herstelwerkzaamheden ver-
goed krijgen. Het gaan bijvoor-
beeld om de aanplant van singels,
boomgaarden, hagen en solitaire
bomen. Maar ook onderhoudswerk-
zaamheden zoals het snoeien van
fruitbomen of het dunnen van een
singel komen voor subsidie in aan-
merking.

Boerenerven zijn als groene eilan-
den in het landschap, vooral in de
open gebieden. De erven zijn vol-
gens Landschapsbeheer niet alleen

waardevol voor de kwaliteit en be-
leving van het landschap, maar ook
voor de natuur. In het agrarische
landschap zijn erven voor veel die-
ren belangrijke vlucht- en nestgele-
genheden. Vogels en kleine zoog-
dieren maken er gebruik van. Meer
informatie over de subsidiemoge-
lijkheden is te vinden op de websi-
te  www.landschapsbeheer gro -
ningen.nl. Het project Herstel Mo-
numentale Boerenerven wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdra-
ge van de provincie Groningen.

De Koerier
e-mail: koerier
@noordpers.nl

Zwembad Meeden blijft dicht
MEEDEN - Zwembad De Kolck
in Meeden gaat dit jaar niet
open. Oorzaak is de coronacri-
sis. 

Begin mei liet Stuurgroep Zwem-
bad De Kolck al weten dat het pro-
tocol waaronder zwembaden in co-
ronatijd toch hun deuren mochten
openen moeilijk was na te leven in
Meeden. ,,Op dit moment zien we
nog geen mogelijkheden om op een
veilige en volwaardige manier aan
alle voorwaarden van het protocol
te voldoen”, liet men toen weten.
De stuurgroep hoopte op een ver-
soepeling van de voorwaarden. Nu,
anderhalve maand later, stelt de
stuurgroep vast dat de situatie nau-
welijks is veranderd. ,,Het protocol
voor zwembaden is ondertussen
niet dusdanig aangepast dat wij
mogelijkheden zien om op verant-
woorde wijze open te gaan”, laat
men weten. En dus heeft men be-
sloten om heel 2020 dicht te blij-

ven. Zou men wel open willen gaan,
dan moeten er dermate veel maat-
regelen worden genomen dat dit fi-
nancieel gezien niet verantwoord
is. Een van de zaken waar men in
Meeden tegenaan loopt, is dat er
een extra in- danwel uitgang ge-
creëerd moet worden. Ook zien de
vrijwilligers niet voor zich hoe zij
de anderhalve meter-regel in een
vol bad moeten handhaven. ,,De
kosten en inspanningen van veel
extra maatregelen en aanpassingen
wegen niet op tegen de lagere op-
brengsten en minder mogelijkhe-
den om fijn te kunnen zwemmen
en recreëren. We hopen in 2021 het
bad weer volledig te kunnen ope-
nen”, laat men weten. Het bad
blijft in 2020 dus dicht. Op social
media wordt met begrip op het be-
sluit gereageerd, al vinden de bad-
gasten het ook jammer dat ze nu
geen frisse duik in Meeden kunnen
nemen.  ,,Dan komen we volgend
jaar dubbel zo vaak!”, laat een van
hen weten. 

� Er wordt dit jaar niet gezwommen in het zwembad in Meeden. 
Roemers voorzitter
statenfractie PvdA
GRONINGEN - De fractie van
de Partij van de Arbeid in Pro-
vinciale Staten Groningen heeft
Pascal Roemers uit Adorp ver-
kozen als fractievoorzitter. 

Roemers volgt Gert Engelkens op,
die maandag is geïnstalleerd als
wethouder van de gemeente Old-
ambt. Isolde den Haring uit De
Wilp werd verkozen als vicefractie-
voorzitter. Mohn Baldew zal de vrij-
gekomen plek in de fractie inne-
men.
Pascal Roemers werkt als teamlei-
der Ruimtelijk beleid bij de ge-
meente Aa en Hunze. Hij is sinds
maart 2019 lid van Provinciale Sta-
tenfractie van de PvdA in Gronin-
gen. Daarvoor was hij enkele jaren
voorzitter van de Groningse PvdA-
afdeling.

Pascal Roemers: ,,Het is een eer om
nu fractievoorzitter te zijn van de
PvdA. Uiteraard gaan we Gert mis-
sen. Gert had veel kennis en erva-
ring binnen de Staten. Bij deze wil
ik hem nogmaals heel veel succes
wensen in Oldambt. De komende
periode zullen we ons als fractie

blijven inzetten voor een provincie
waar leefbaarheid voorop staat.
Dat betekent een veilige provincie,
voldoende werkgelegenheid, goede
bereikbaarheid voor iedereen,
waarbij we de menselijke maat
niet vergeten. Juist in deze tijd
waarin corona toch zaken even in
een andere versnelling brengt,
moeten we ervoor zorgen dat we op
elkaar letten en daarmee blijven
gaan voor een sociaal Groningen’’,
aldus Roemers.

Sector wil per direct
paardensportwedstrijden
VEENDAM - Verenigde Sport-
paardenhandel Nederland
(VSN) en LTO Paardenhoude-
rij roepen minister Van Rijn
(Medische Zorg en Sport) op
om paardensportwedstrijden
in Nederland per direct weer
mogelijk te maken.

,,De paardensector komt onnodig
in de problemen. Er is enorme
schade geleden door de coronacri-
sis. We moeten nu door. In onze
buurlanden zijn paardensport-
wedstrijden al weer toegestaan,
net als in andere Europese lan-
den. Als de wedstrijden hier niet
worden toegestaan dan valt de
verkoop van sportpaarden stil. Ne-
derland raakt achterop en dat
heeft grote gevolgen voor indivi-
duele ondernemers en de sector in
zijn geheel”, aldus Marieke Toon-
ders, voorzitter van LTO Paarden-
houderij.
De paardensector heeft een omzet
van 1,75 miljard euro per jaar en

levert daarmee een belangrijke
bijdrage aan de Nederlandse eco-
nomie. In 2018 was de export van
paarden goed voor 317 miljoen eu-
ro. Jaarlijks worden er zo’n 38.000
veulens geboren die vanaf de leef-
tijd van 3 jaar worden opgeleid tot
sportpaard. Voor de verkoop is
het cruciaal dat sportpaarden wor-
den uitgebracht op officiële wed-
strijden, zodat de prestaties ge-
toond kunnen worden aan poten-
tiële klanten (bijvoorbeeld via li-
ve stream). Op die manier wordt
de juiste waarde bepaald.
,,Door wedstrijden ontmoeten rui-
ters, handelaren, kopers en verko-
pers elkaar”, zegt Frans Burgers,
voorzitter van VSN. ,,Geen wed-
strijden betekent geen handel en
dit heeft een negatieve impact op
de gehele sector.”
Paardensport is geen contactsport
en de anderhalve meter-regel is
eenvoudig te handhaven. VSN en
LTO Nederland hopen daarom
ook dat de minister paardensport-
wedstrijden per direct toelaat.

� Pascal Roemers.
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Vrouw met hand vast
is landbouwmachine
NIEUWE PEKELA - De brandweerkorpsen van Nieuwe Pekela en Stadskanaal zijn vrijdagmiddag op-
geroepen voor een ongeval in een weiland aan de Tweederdeweg in Nieuwe Pekela. Een vrouw die in
het weiland meehielp bij een doorzaaimachine, kwam met haar hand klem te zitten in de machine.
Ze is door de brandweer uit haar benarde positie bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis overge-
bracht. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Foto: Dennie Gaasen-
dam/DG-Fotografie.

� Het Veenkoloniaal Museum. 

Geen hogere subsidie voor 
Veenkoloniaal Museum
VEENDAM - Het Veenkolo niaal
Museum in Veendam heeft lo-
vende kritieken ontvangen van
de Kunstraad Groningen, dat
zich buigt over subsidieverzoe-
ken van Groninger musea en
erfgoedinstellingen. Wel wijst
de Kunstraad het verzoek om
een verhoging van de subsidie
van de provincie af. Het Veen-
dammer museum blijft 138.100
euro ontvangen. 

Het Veenkoloniaal Museum had
170.000 euro gevraagd. ,,Gelet op
de beschikbare financiële midde-
len leidt het financieel advies tot
handhaving van het huidige subsi-
diebedrag”, laat de Kunstraad we-
ten. Dat huidige subsidiebedrag is
138.100 euro. 
Als de provincie ruimer bij kas had
gezeten, was de kans groot geweest
dat het Veendammer museum wel
had gekregen waar men om had ge-
vraagd. De Kunstraad is namelijk
erg te spreken over het Veenkolo-
niaal Museum: ,,Men weet met een
kleine bezetting een sterk museum
neer te zetten. Het museum is re-
alistisch, inhoudelijk vakkundig,

ziet haar rol in de omgeving, heeft
doordachte, grensoverschrijdende
samenwerkingen en gaat met veel
visie te werk. Ook werkt het muse-
um verrassend samen met andere
soorten organisaties en kijkt daar-
bij niet alleen naar de eigen disci-
pline.” 
Verder noemt de Kunstraad het
Veenkoloniaal museum ‘een laag-
drempelig, maar hoogwaardig mu-
seum’. Volgens de raad is men er
trots op een regionaal museum te
zijn en hecht men aan een profes-
sionele uitstraling. ,,De unieke,
waardevolle collectie -met circa
50.000 objecten- wordt op vakkun-
dige wijze beheerd en gepresen-
teerd”, stelt de Kunsteraad vast.
,,Collectiebeheer wordt uitgevoerd
door een collectieregistrator en
vrijwilligers. Er is een duidelijke
visie op collecties. Voor restaura-
ties worden aanvullende middelen
gezocht om deze professioneel te la-
ten uitvoeren. Naast de vaste pre-
sentatie heeft het Veenkoloniaal
Museum regelmatig wisseltentoon-
stellingen, vaak vormgegeven van-
uit de eigen collectie. Hoewel de
vernieuwing soms nog meer kan
worden opgezocht, is de Kunstraad
zeer positief over de artistiekinhou-

delijke kwaliteit”, schrijft de raad
in haar rapport. 
Men stelt vast dat de Veenkoloni-
aal Museum  een kleine bezetting
(4 fte) heeft, maar desondanks am-
bitieus is, internationaal georiën-
teerd en een duidelijke visie heeft
over haar bestaansrecht. Verder
noemt men het programma voor
blinde en slechtziende bezoekers
‘sympathiek’. 
Op alle vlakken is de Kunstraad
van mening dat het Veenkoloniaal
Museum een professionele organi-
satie is. ,,Op veel fronten is het
Veenkoloniaal museum hoogwaar-
dig te noemen. De collectie is aan-
sprekend, het beheer is professio-
neel, de presentatie is goed en het
bereik is breed. Het aanbod is am-
bitieus, en tegelijkertijd duidelijk
afgebakend. Het museum is hét po-
dium voor de veenkoloniën, waar-
bij het openstaat voor nieuwe
ideeën en samenwerkingsverban-
den. Voor de regio en daarbuiten is
het museum een belangrijke aan-
vulling op het cultuuraanbod”,
stelt de Kunstraad vast. Het muse-
um levert volgens dit adviesorgaan
een ‘goede bijdrage’ aan de leef-
baarheid in Veendam en is ‘een
spil’ in de omgeving. 

� De drie tiny houses van Groninger Huis in Wagenborgen.

Eerste tiny houses
van Groninger Huis
ZUIDBROEK - Woningstichting
Groninger Huis, gevestigd in
Zuidbroek, heeft eerste drie ti-
ny houses geplaatst. Ze staan op
het Groot Bronswijk-terrein in
Wagenborgen, midden in de na-
tuur. 
Het gaat om drie unieke onderko-
mens met elk een eigen karakter
en geschikt voor één- of tweeper-
soons huishoudens. Het wachten is
nog op de nutsvoorzieningen, daar-
na start de verhuur.
,,Woningcorporaties moeten lef
hebben om nieuwe levensstijlen te
omarmen. Met hun woonproducten
moeten zij hierop inspelen. Zeker
in een regio als Oost-Groningen is
het belangrijk om je nek uit te dur-
ven steken’’, vindt Hilde van Ree,
directeur-bestuurder van de wo-
ningcorporatie.
De huurprijzen van de tiny houses
lopen uiteen van 390 tot 495 euro
per maand. Voor deze laatste prijs
krijgt de huurder de meest luxe va-
riant: de Woody Popp met een ex-
tra slaapvide en zelfs een vaatwas-
machine als onderdeel van de zeer

complete inrichting. Dit model is
ontworpen door het gerenomeerde
MVSA-Architects uit Amsterdam.
Ieder tiny house heeft ook een ei-
gen schuur, voor bijvoorbeeld het
stallen van de fiets of het opbergen
van tuinmeubelen.
Vanaf september plaatst Groninger
Huis nog 26 tiny houses van het ty-
pe Woody Popp. Deze komen te
staan in Appingedam (10), Hooge-
zand (4) en Midwolda (12). Begin
augustus organiseert Groninger
Huis in Wagenborgen een kijkdag.
Dan is iedereen welkom om de drie
tiny houses te bekijken. Op de web-
site tinygroningerhuis.nl is hier al-
les over te lezen. Ook hoe en waar
men met eventuele vragen terecht
kan. 
Een tiny house is een klein maar
volwaardig huis om permanent in
te wonen. Gebouwd om eenvoudig
te leven met een sobere inrichting.
De meeste tiny houses maken slim
gebruik van de beperkt beschikba-
re woonruimte. Wonen in een tiny
house is een bewuste keuze. Niet
omdat de kosten laag zijn, maar
omdat de manier van wonen en le-

ven aanspreekt. Het is een ‘lifesty-
le’ die dicht bij (het behoud van) de
natuur staat. Wie in een tiny house
woont, is vaker buiten, bijvoor-
beeld op het vlonderterras. Zo wor-
den de seizoenen intenser beleefd.

Corona zorgt voor toename
van cybercrime-incidenten
VEENDAM - De coronapande-
mie is gepaard gegaan met een
ongekende toename in het aan-
tal geregistreerde cybercrime-
incidenten in Nederland. Ook in
de gemeenten Veendam en Pe-
kela komt cybercrime vaker
voor, al viel het aantal inciden-
ten mee. 

Waar in maart nog 696 incidenten
werden geregistreerd bij de politie,
waren dat er 870 in april en maar
liefst 1869 in mei. Het is voor het
eerst dat het aantal cybercrime-de-
licten het aantal woninginbraken
overstijgt (1869 cybercrime-delic-
ten versus 1344 woninginbraken).
Dit en meer blijkt uit een analyse
van de nieuwste landelijke cyber-
crime-statistieken door VPNgids.nl.

Sinds 2017 is het aantal cybercri-
me-delicten geleidelijk aan het toe-
nemen, maar de huidige corona-
pandemie brengt alles in een
stroomversnelling. Het VPNgids-
team besloot om te onderzoeken
hoe deze tak van de misdaad zich
de afgelopen jaren ontwikkeld
heeft en welke trends en verande-
ringen men ziet door de coronacri-
sis. Men heeft gebruikgemaakt van
data van de politie, het Centraal
Bureau voor de Statistiek en inzich-
ten van verscheidene cybersecuri-
ty-experts. Uit deze data komt een
reeks trends naar voren die inzicht
geven in hoe cybercrime zich de af-
gelopen jaren ontwikkeld heeft in
Nederland, en welke rol de corona-
crisis daar momenteel in speelt.
De politie verstaat onder cybercri-
me ‘strafbare feiten die gepleegd

worden met ICT-middelen, gericht
tegen andere ICT-middelen.’ (bron:
Deze definitie van cybercrime is
breed en omvat onder andere het
zonder toestemming hacken van ie-
mands device of accounts, ransom-
ware-aanvallen, online identiteits-
fraude, het onrechtmatig wijzigen
of toeëigenen van persoonlijke in-
formatie en het stelen van wacht-
woorden, gebruikersnamen of fi-
nanciële informatie. De laatste ja-
ren is er een duidelijke stijging te
zien in het aantal cybercrime-inci-
denten, met de hoogste stijging in
2019: er werden zo’n 68 procent
meer incidenten geregistreerd bij
de politie dan in 2018.

Cybercrime was dus reeds hard in
opmars, ook vóór corona zich aan-
diende, maar er zijn meerdere sig-
nalen die erop wijzen dat de groei
in het aantal cybercrime-inciden-
ten de laatste maanden exceptio-
neel hoog is - en wel degelijk wordt
versterkt door corona. Zo nam het
aantal cyberdelicten in maart met
maar liefst 119 procent toe ten op-
zichte van een jaar eerder. April
stijgt daar nog ver bovenuit met
een stijging van 174 procent ten op-
zichte van een jaar eerder. In mei
ging het met een stijging van 383
procent helemaal dol. Dit zijn onge-
kende verschillen, waarmee het
aantal geregistreerde cybermisdrij-
ven in de eerste vijf maanden van
dit jaar nu al op hetzelfde niveau
ligt als heel vorig jaar. In mei wer-
den er voor het eerst meer cyber-
crime-delicten geregistreerd bij de
politie dan woninginbraken. Het
feit dat mensen meer thuis zijn én
meer online zijn, lijkt deze trend in
de hand te werken.  In  de provin-
cie Groningen vonden in mei bij-
voorbeeld 41 woninginbraken
plaats, terwijl cybercriminelen 68
keer hun slag sloegen. Groningen
wordt verhoudingsgewijs zwaar ge-
troffen. In deze provincie gaat het
om 3,3 misdrijven per 10.000 inwo-
ners. Alleen in Zuid-Holland en
Drenthe ligt dit cijfer hoger. 
In deze regio valt het aantal cybe-
rincidenten mee. In Veendam gaat
het om 2,6 incidenten per 10.000 in-
woners, in Pekela en Midden-Gro-
ningen om 1.6. Vorig jaar vond er
geen enkel cybercrime-incident
plaats in de gemeente Pekela. In
Veendam is sprake van een stijging
van 1,8 incidenten per 10.000 inwo-
ners, terwijl het cijfer in Midden-
Groningen juist met 0,2 afnam. 

Tuinbezitters tellen bijna
3.000 dieren en planten
VEENDAM - Zoveel mogelijk
dieren en planten in de tuin
ontdekken in één dag. Dat was
zaterdag het doel van de Bio-
Blitz, georganiseerd ter ere van
het vijfjarig bestaan van  Jaar-
rond Tuintelling. En dat lukte:
er werden 750 tellingen doorge-
geven en maar liefst 2895 soor-
ten gezien.

,,Fantastisch! We hadden wel ge-
hoopt de tweeduizend soorten te
halen, maar zoveel hadden we niet
verwacht”, zegt Ineke Radstaat,
een van de woordvoerders de Jaar-
rond Tuintelling. De deelnemers
noteerden alles wat ze zagen: van
merels tot pissebedden. En dat
leidde ook tot een kampioen: in
een (grote) tuin in Noord-Holland
werden 450 soorten geteld. ,,Na-
tuurlijk is de grootte van de tuin en
ook de ligging bepalend voor het
aantal dieren en planten dat je te-
genkomt”, aldus Radstaat. ,,Daar-
om bekijken we de resultaten per
categorie, waarbij tuinen worden
ingedeeld op basis van hun groot-
te.”

Er werden ook bijzondere soorten
gemeld. Zo werd er een foto van
een spin ingestuurd, die door een
expert direct werd herkend als
‘ovale dennenspringer’. ,,Het is be-
kend dat deze spin zich in Neder-
land heeft gevestigd, maar dit is
zonder twijfel een bijzondere en in-
teressante waarneming van een uit
het zuiden oprukkende soort”, zegt
Jinze Noordijk van EIS Kenniscen-
trum Insecten. Andere bijzondere
meldingen waren een overvliegen-
de zeearend in Noord-Brabant en
een tiental scheefbloemwitjes. De-
ze laatste is een vlinder die tot vijf
jaar geleden helemaal niet in Ne-
derland voorkwam.
De koolmees en de merel werden
veel gemeld. Ook de bruine kikker,
de gewone oprolpissebed en het
klein koolwitje werden in meer
dan de helft van de tuinen waarge-
nomen. ,,Die oprolpissebed wordt

normaal gesproken veel minder ge-
meld, leuk om te zien dat mensen
echt op zoek gegaan zijn naar nieu-
we soorten tijdens deze BioBlitz”,
aldus Radstaat. Het is dan een ver-
rassing wat je allemaal tegenkomt.
Zo was er een teller in Apeldoorn
die na bijna twaalf uur onderweg
te zijn al 227 soorten had geteld in
zijn tuin. En dat zag de organisatie
gedurende de dag steeds meer.
Niet per se opvallende soorten,
maar de lijsten werden steeds lan-
ger... Er lijken toch heel wat Neder-
landers te zijn die met een ver-
grootglas door de tuin aan het strui-
nen zijn geweest. Dat bleek ook uit
de reacties: ,,Ik vond het leuk om
mee te doen. Het heeft mij verrast
dat ik over de honderd soorten in
eigen tuin kan tellen in een etmaal
tijd.”

De BioBlitz werd georganiseerd om
het eerste lustrum van de Tuintel-
ling te vieren. ,,Maar we willen
hiermee ook onze dankbaarheid ui-
ten richting de tellers”, zegt Rad-
staat. Dankzij hen wordt er al vijf
jaar lang kennis verzameld over
het leven in de tuin. In deze Bio-
Blitz kwam goed naar voren hoe be-
langrijk tuinen zijn als leefgebied
voor allerlei planten en dieren. En
die cijfers helpen ons om natuur
nog effectiever te kunnen bescher-
men.
De BioBlitz is een initiatief van EIS
Kenniscentrum Insecten, FLO-
RON, RAVON, Vlinderstichting,
Sovon, Zoogdiervereniging en Vo-
gelbescherming.

Rotary trakteert
ouderen op ijsje
VEENDAM - Rotary Club Veen-
dam heeft z’n ijsjesactie vanmid-
dag vervolgd bij Veenkade. De ou-
deren in dit zorgcentrum kregen
een gratis cornetto of perenijsje.
Twee leden van de Rotary waren
aanwezig om de ijsjes te overhandi-
gen. Het personeel van Veenkade
zorgde er vervolgens voor dat ie-
dereen voorzien werd van de ver-
frissing. Het gebaar werd zeer op
prijs gesteld. 
Rotary Club Veendam wil alle ou-
deren in Veendam tijdens een war-
me dag te voorzien van een ijsje.
Eerder gebeurde dat al bij het
AGW-huis in Veendam.

Politie waarschuwt
VEENDAM - De politie in deze re-
gio waarschuwt voor zogenaamde
‘Irish Travellers’. Deze Ieren bie-
den aan om klussen te verrichten
zoals het reinigen van gevels, as-
falteringswerk of tuinonderhoud.
Achteraf wordt er dan veel meer
geld in rekening gebracht dan af-
gesproken wat voor vervelende si-
tuaties kan zorgen.

Gronings Vuur
zoekt jongeren
PEKELA/VEENDAM - Het pro-
ject Gronings Vuur zoekt jonge-
ren uit de regio Pekela, Stadska-
naal en Veendam om samen een
cultureel evenement te bedenken
en vorm te geven rond het thema
Water. Jongeren tussen de 12 en
20 jaar die houden van kunst en
cultuur kunnen zich aanmelden
door te mailen naar
gea@groningsvuur.nl. Opgave is
verplicht in verband met corona-
maatregelen. Op 30 juni vanaf
19.30 uur gaat Gronings Vuur
met jongeren in gesprek over
hun ideeën. Dat gebeurt in disco-
theek FOX Nightlife in Stadska-
naal.
Samen met professionele makers
gaan jongeren dit najaar een eve-
nement maken voor inwoners in
de regio Pekela, Stadskanaal en
Veendam. Het evenement vindt
plaats op een buitenlocatie in de-
ze regio, ergens half oktober.

Meer boeren tellen
vlinders en insecten
VEENDAM - Steeds meer noor-
delijke boeren tellen het aantal
vlinders en insecten op hun lan-
derijen. In het werkgebied van
LTO Noord gaat het inmiddels
om vijftig agrariërs die mee-
doen aan deze vorm van natuur-
beheer.

In 2017 werd uit meerjarig onder-
zoek duidelijk dat het aantal insec-
ten in Nederland in de afgelopen
decennia sterk is afgenomen. Deze
conclusie was vooral gebaseerd op
waarnemingen in natuurgebieden.
Weilanden en boerenerven waren
niet meegenomen en dit was voor
LTO Noord, BoerenNatuur en De
Vlinderstichting aanleiding om een
eigen meetnet op te zetten: het
Boeren Insecten Meetnet Agrari-
sche Gebieden (BIMAG). Met fi-
nanciële hulp van het Ministerie
van LNV ging het meetnet in 2019
van start. Het laat zien hoe het met
de soortenrijkdom gesteld is op de
agrarische landerijen. 
Het afgelopen jaar werd meege-
daan door 21 noordelijke agrariërs.
Zij hebben met behulp van specia-
le lichtemmers 3.495 nachtvlinders
gefotografeerd. In totaal gaat het
om 103 verschillende soorten. Ook
werden dagvlinderroutes gelopen
waarbij 20 soorten dagvlinders op
het boerenland zijn waargenomen.
Naast veel voorkomende soorten

vingen de boeren ook bijzondere
soorten, zoals prachtpurperuiltje,
vaal kokerbeertje, zuidelijke gras-
uil, moeraswalstrospanner, popu-
lierengouduil en eikenuiltje.
De cijfers tonen een behoorlijke
soortenrijkdom, dit tot grote vreug-
de van de initiatiefnemers van het
meetnet. Ook het enthousiasme on-
der de agariërs om deel te nemen
aan BIMAG is hierdoor vergroot.
Dit heeft ertoe geleid dat het aan-
tal deelnemende boeren nu is ge-
groeid tot vijftig. Het ministerie
heeft zich opnieuw bereid getoond
bij te dragen in de kosten. 

� Het prachtpurperuiltje is een
van de bijzondere vlinders die
werd aangetroffen.

koerier@noordpers.nl

UMCG onderzoekt alternatief
voor elektroshocks bij depressie
GRONINGEN - Het UMCG
start samen met verschillende
ziekenhuizen en GGZ-instellin-
gen een onderzoek dat een al-
ternatief kan bieden voor elek-
troshocktherapie (ECT) als laat-
ste redmiddel bij de behande-
ling van mensen die aan een
ernstige depressie lijden. De ko-
mende jaren wordt onderzocht
of orale inname van het narco-
semiddel esketamine even ef-
fectief of zelfs effectiever is. 

De studie kan tot een enorme ver-
betering leiden van de zorg voor
mensen met een zeer ernstige de-
pressie voor wie ECT de enige
overgebleven behandeloptie is om-
dat zij niet of onvoldoende reage-
ren op psychotherapie en antide-
pressiva. Dit onderzoek wordt mo-
gelijk gemaakt met een subsidie
van 3,2 miljoen euro van onder

meer Zorginstituut Nederland.
,,Enorm belangrijk”, noemt prof.
dr. Robert Schoevers, onderzoeks-
leider en afdelingshoofd Psychia-
trie van het UMCG, de subsidietoe-
kenning. ,,Wanneer we kunnen
aantonen dat het oraal innemen
van esketamine even goed werkt
bij een ernstige depressie, dan be-
schikken we over een patiëntvrien-
delijker maar ook goedkoper alter-
natief voor ECT dat in de toekomst
via de basisverzekering zal worden
vergoed.”
In Nederland kampen jaarlijks on-
geveer 850.000 mensen met depres-
sie, van mild tot heel ernstig. Bij
een klein deel van hen, ongeveer
110 mensen per jaar met een niet-
psychotische, ernstige depressie, is
de depressie niet anders te behan-
delen dan met ECT. Dit is een zwa-
re behandeling met een lange zie-
kenhuisopname, herhaalde anest-
hesie en bijwerkingen die soms tot
blijvende schade kunnen leiden,

waaronder aantasting van het auto-
biografisch geheugen. Patiënten
krijgen gemiddeld twaalf tot zes-
tien keer een behandeling over een
periode van acht weken. 
Tijdens het gerandomiseerde on-
derzoek dat nu onder leiding van
het UMCG kan gaan starten, is het
de bedoeling dat 146 patiënten
gaan meedoen. Eén groep wordt
behandeld met ECT, terwijl de an-
dere groep acht weken lang twee
keer per week een dosis esketami-
ne krijgt. Patiënten die een gevoe-
ligheid hebben voor psychose wor-
den van deelname uitgesloten om-
dat esketamine die kan opwekken.
,,De eerste fase van acht weken
moet ons al belangrijk bewijs ople-
veren of esketamine in vergelij-
king met ECT goed werkt of niet”,
aldus Schoevers. Beide groepen
worden daarna gedurende een jaar
gemonitord waarbij de groep die
orale esketamine krijgt, de behan-
deling langzaam afbouwt. 



ten.’’
De resultaten van het onderzoek
bieden handvatten voor een na-
tuurlijke inrichting van zonnepar-
ken. Door te laten zien dat een zon-
nepark positief bijdraagt aan de
biodiversiteit kan tevens de maat-
schappelijke acceptatie voor de
aanleg van zonneparken vergroot
worden. 
Tot en met 2025 worden in de pro-
vincie Groningen vijftien zonne -
parken van diverse eigenaren van-
af de aanleg nauwlettend gevolgd.
Daarnaast wordt een vergelijking
gemaakt tussen bestaande zonne -
parken. Ook vinden er
specifieke experimen-
ten met opstellingen
plaats. De onderzoeks-
resultaten worden ge-
deeld met een lande-
lijke onderzoeks-
groep. 

bodemkwaliteit en biodiversiteit
en kunnen bijdragen aan de verbe-
tering ervan. 
Onderzoeksleider namens de RUG
is dr. Raymond Klaassen. Hij stelt
dat er bij de onderzoekers extra
aandacht voor de weidevogels zal
zijn. ,,Dit is een soortgroep die het
zwaar heeft en waarvoor de aanleg
van zonneparken mogelijk een ex-
tra bedreiging vormt. Op een van
de plekken waar dit najaar een
groot zonnepark gerealiseerd
wordt, hebben we een eerste me-
ting gedaan. Er blijken graspie-
pers, gele kwikstaarten en blauw-
borsten voor te komen. Hoe reage-
ren deze vogels op een opstelling
met meer ruimte tussen de zonne -
panelen en een ecologisch beheer?
De uitdaging is hoe we met een eco-
logische inrichting van zonne -
parken een plus op het leefgebied
van boerenlandvogels kunnen zet-
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� De cheque wordt overhandigd. Foto: Bert Woltjes.  

Flinke cheque voor Summerfun 
VEENDAM - Summerfun Veen-
dam heeft zaterdag een cheque
van 2000 euro ontvangen. 

De cheque werd overhandigd door
leden van de serviceclubs in Veen-
dam, de Lions, de Rotary, de Kiwa-
nis, de Round Table en de Soropti-
mist Club de Veenkoloniën. 
Summerfun krijgt in totaal 4000
euro. 2000 euro nu voor de zomer-
periode, en in het najaar nogmaals
2000 euro.  De 4000 euro is de op-

brengst van de gezamenlijke kerst-
activiteit van de serviceclubs. Ja-
cob Huisman van de Lions legt er
waarom er voor gekozen is om
Summerfun te ondersteunen: ,,Wij
vinden dat Summerfun fantastisch
bezig is voor de kinderen in Veen-
dam. Helaas vinden er dit jaar geen
activiteiten plaats in Borgerswold,
maar met Summerfun Bij Je Thuis
is een mooi alternatief bedacht.
Ook de Zomertas is een hele mooie
actie waar we graag ons steentje

aan bijdragen.” Summerfun gaat
het geld besteden aan de regulie-
ren activiteiten en een substantieel
bedrag gaat naar het project Zo-
mertas, waarmee Summerfun kin-
deren een leuke zomervakantie wil
bezorgen. Omdat dit jaar voor veel
kinderen toch een moeilijk jaar is
door het coronavrus, wil Summer-
fun rond Sinterklaas en/of Kerst
nog iets extra’s doen voor kinderen
uit gezinnen die gebruik maken
van de voedselbank. 

Feest bij Summerfun
VEENDAM - De hele zomervakantie kunnen kinderen van 5 tot en met 12 jaar uit de
gemeente Veendam meedoen met Summerfun Bij Je Thuis #Zomervakantie. Dankzij
sponsors kan Summerfun alle activiteiten gratis aanbieden.
Summerfun bestaat dit jaar 20 jaar. En wie jarig is, trakteert. Daarom staat in de eer-
ste week van de zomervakatie, van 6 tot en met 10 juli, het thema Feest centraal. En
hierbij hoort ook een pakket van Summerfun Bij Je Thuis. In het pakket vinden kin-
deren onder andere ingrediënten om zelf een traktatie te maken en materialen om er
thuis een feestje van te maken. Aanmelden voor zo’n pakket kan tot en met komende
zondag door een email te sturen naar summerfun@compaenveendam.nl onder vermel-
ding van naam, leeftijd en telefoonnummer. Summerfun stuurt een bevestigingsemail
met daarin meer informatie.

Sterilisatie-actie voor
katten van minima
VEENDAM - Stichting de Gou-
den Poot, van oorsprong een
dierenvoedselbank, is in Noord-
Nederland een grote actie be-
gonnen onder mensen met een
smalle beurs om  de hoeveel-
heid kittens en zwervende kat-
ten te verminderen. 

Elk jaar komen er steeds meer on-
gewenste nestjes, doordat mensen
met weinig geld een poes of kater
niet kunnen laten helpen. Stichting
de Gouden Poot wil deze mensen
helpen door de helft van de kosten
voor sterilisatie en castratie over te
nemen. De andere helft moet de

baas of eventueel bewindvoerder
bijleggen, is het idee. Dit project is
mogelijk gemaakt door Stichting
Het Waardige Dier en Stichting
Bouwstenen voor dierenwelzijn,
die gezamenlijk 7000 euro hebben
geschonken. 
In de provincies Groningen, Fries-
land en een deel van Drenthe zijn
meerdere dierenartsen bereid ge-
vonden om in het kader van deze
actie sterilisaties en castraties voor
een (sterk) gereduceerde prijs uit
te voeren. Dat biedt dus veel moge-
lijkheden om poezen en katers te
helpen. Minima die gebruik willen
maken van de actie, kunnen zich
melden via info@degoudenpoot.nl

� Onder toeziend oog van Jason Dourisseau laten Aquila-basketballers hun kunnen zien. 

Donar-icoon Dourisseau
traint jeugd van Aquila 
VEENDAM - Jeugdleden van de
Veendammer basketbalvereni-
ging Aquila hebben vorige week
een bijzondere training afge-
werkt. Niemand minder dan
Jason Dourisseau kwam naar de
Parkstad om de jeugd de fijne
kneepjes van het basketbal te
leren. 
Behalve Donar-icoon Dourisseau,
die vijf keer kampioen werd met
de nationale topploeg uit Gronin-
ger, had Aquila nog een gasttrainer

weten te strikken:  Anne van Dijk.
Hij is als trainer/coach bij de jeugd
actief op landelijk niveau. Van
Dijk en Dourisseau hadden ver-
schillende oefeningen voorbereid
voor de jeugd van Aquila. Het re-
sulteerde in een leuke en leerzame
oefensessie. 
De training vond, in verband met
de coronaregels, overigens buiten
plaats, in het Borgerswold. Elke
woensdag van 18.00 tot 21.00 uur
trainen de verschillende leeftijds-
groepen fanatiek in de buitenlucht.

,,En dat is een succes”, zegt voorzit-
ter Jeroen Hooijer. ,,Daarom heb-
ben wij onlangs besloten om in sa-
menwerking met de gemeente
Veendam het veldje uit te breiden
met twee extra baskets. Met de hui-
dige vier baskets kunnen wij onze
jeugd vanaf zes jaar optimaal laten
trainen en dat gaan we dan ook de
hele zomer doen.’’
Kinderen die een keer willen mee-
trainen, zijn van harte welkom. Zie
voor meer informatie de website
www.bvaquila.nl

Ecologen RUG onderzoeken
effect Groningse zonneparken
VEENDAM - Ecologen van de
Rijksuniversiteit Groningen zijn
gestart met een onderzoek naar
biodiversiteit en bodemkwali-
teit in Groninger zonne parken. 

De komende vijf jaar gaan de on-
derzoekers bij vijftien zonnepar-
ken de bodem, begroeiing, insec-
ten, zoogdieren en vogels monito-
ren. Het doel van het onderzoek is
te komen tot de meest optimale in-
richting en beheer voor biodiversi-
teit en bodemkwaliteit. Het betreft
een onderzoek in opdracht van de
provincie en producent van duurza-
me energie Solarfields.
Met het Klimaatakkoord stijgt de
productie van zonne-energie in Ne-
derland voor 2030 aanzienlijk en
daarmee ook het aantal grote zon-
neparken naar 800. Gedeputeerde
Henk Staghouwer vindt het belang-
rijk dat zonneparken op een zo na-
tuurlijk mogelijke manier in het
landschap ingepast worden. ,,Over
het effect van zonnepanelen op de
bodemkwaliteit en biodiversiteit is
nog weinig bekend. Vandaar dat
we opdracht hebben gegeven voor
dit grootschalig wetenschappelijk
onderzoek.’’
Het gaat om een onderzoek dat
uniek is in Nederland. Voor het
eerst worden verschillende opstel-
lingen en vormen van beheer van
zonnepanelen getoetst. Daarmee
wordt onderzocht welk effecten in-
richting en beheer hebben op de

SP start petitie om 
zoutwinning te
stoppen
VEENDAM - De Groninger Statenfractie van de SP is,
in samenwerking met de afdelingen in Veendam en
Midden-Groningen, een online petitie gestart om de
zoutwinning door Nedmag in deze regio te stoppen.  

Als het aan minister Wiebes ligt, mag Nedmag tot 2045 door-
gaan met zoutwinning. ,,Het bedrijf krijgt minimale voor-
waarden -zoveel mogelijk zonder diesel- om door te gaan met
het leeg halen van de bodem. Zij krijgen dus alle ruimte”,
meent de SP. ,,Dit terwijl omwonenden al jaren met schade
aan hun huizen kampen. Zij ondervinden de gevolgen van de
bodemdaling aan hun huis, hun thuis.” Ook vindt men dat de
gevolgen voor het milieu niet te overzien zijn . ,,,In 2018 lek-
ten miljoenen liters pekel en dieselolie weg en niemand
weet precies waar dat gebleven is. Miljoenen liters, zoek.”
Dat Nedmag een belangrijke werkgever in de regio is, is de
SP bekend. ,,We weten dat velen hun brood verdienen bij de
Nedmag en we doen ook niet luchtig over werkgelegenheid.
Maar veiligheid moet altijd voorop staan en dat is hier nu
niet het geval.” De SP wil dan ook dat er een einde  komt
aan de zoutwinning. ,,Een goed en veilig huis, een veilige
leefomgeving, bescherming van het milieu, mensen boven
winsten. Dat is waarom wij zeggen: Stop de zoutwinning!” In
de vorm van een petitie is de SP op zoek naar medestanders.
De petitie is te vinden op de site van de Statenfractie van de
SP. Men wil de petitie gebruiken tijdens de Statenvergade-
ring van 1 juli. 

Noord-Nederland krijgt centrum
voor complexe jeugdhulp 
NOORD-GRONINGEN - Verspreid over het land komen acht
expertisecentra voor complexe jeugdhulp.  Ook Noord-Ne-
derland krijgt zo’n centrum. Dat maakte minister Hugo de
Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vorige week be-
kend. De expertisecentra hebben als doel om te ondersteu-
nen bij het organiseren van passende hulp voor een kleine
groep jongeren met meervoudige en complexe problema-
tiek, zoals anorexia. 
Gemeenten zorgen dat passende jeugdhulp beschikbaar is
voor kinderen en jongeren. Soms is bovenregionale samen-
werking nodig om passende hulp te kunnen bieden. Daarom
worden expertisecentra ingericht, die drie functies krijgen.
Ten eerste kunnen professionals die verbonden zijn aan de
expertisecentra advies bieden aan betrokkenen als hulp niet
het gewenste effect lijkt te hebben. Daarnaast kunnen de
centra helpen bij het organiseren van hulp. Zo kan bijvoor-
beeld een professional met specifieke expertise worden in-
gezet, zodat de jongere niet hoeft te verhuizen als die een
complexe hulpvraag heeft. Tenslotte organiseren de experti-
secentra het bundelen van kennis van professionals uit ver-
schillende domeinen, waardoor de professional beter zijn
werk kan doen omdat er meer aandacht is voor de ontwikke-
ling van kennis en vakmanschap.
De coördinatie van het centrum in Noord-Nederland komt in
handen van de gemeente Groningen. 

Ook Kinderfeestweek
deelt zomertasjes uit
VEENDAM - Naast Summerfun
heeft ook de organisatie van de
Kinderfeestweek in Veendam
besloten het wegvallen van acti-
viteiten door de coronamaatre-
gelen te compenseren middels
het uitdelen van speciaal sa-
mengestelde zomertasjes. 

Doordat er deze zomer geen evene-
menten mogelijk zijn, kan dus ook
de Kinderfeestweek in de laatste
week van de zomervakantie niet
doorgaan. Toch doet de organisatie
er alles aan om kinderen het spe-
ciale Kinderfeestweekgevoel te ge-
ven. Het meest zichtbaar wordt dat
middels de Kinderfeestweek-va-
kantietasjes. Al in maart zijn diver-
se mensen aan de slag gegaan met
de voorbereidingen om in ieder ge-
val iets moois voor de kinderen te
hebben, mochten de kinderfeest -
week niet door kunnen gaan. Die
voorbereidingen waren dus niet
voor niets. 
Vrijdag en zaterdag mogen de kin-
deren de tasjes komen ophalen.
,,Er waren heel veel prachtige
ideeën, waarvan veel zijn gereali-
seerd. Het thema Wees niet bang,
want Ik ben bij je komt in vrijwel al-

les terug. Natuurlijk staat dit op de
tasjes waar het hele pakket in zit,
maar het komt ook in veel andere
dingen terug. Het is echt een prach-
tig pakket geworden”, zegt Tobias
Ouwejan namens de Kinderfees-
tweek. 

Drive- through
Er komen jaarlijks rond de 400 kin-
deren naar de Kinderfeestweek en
dus zijn er ook enkele honderden
tasjes gemaakt. Het uitdelen gaat
men doen via een drive- through.
,,In overleg met de gemeente heb-
ben we een mooi en corona-proof
plan opgesteld. Zo kunnen we de
kinderen toch even ontvangen”,
vertelt organisator Jan Hollander.
Kinderen krijgen hun tasjes vrij-
dag en zaterdag uitgereikt op het
ballonveld in Borgerswold. ,,We ho-
pen dat zoveel mogelijk kinderen
te horen krijgen dat we een tasje
voor hen hebben. Daarom hebben
we zoveel mogelijk publiciteit no-
dig”, zegt  Johanan Haneman. ,,Om
alles goed en veilig te houden, kun-
nen de kinderen hun tasje ophalen
op basis van hun achternaam. Op
www.kinderfeestweek.nl en op
Facebook kunnen kinderen zien
wanneer ze kunnen komen.”  

� Het thema ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je’ komt in vrijwel
alles terug en staat ook op de tasjes.  
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