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Vandaag in de abonneekrant

Bezorgde 
voetbalclubs willen
om tafel met Blok
NOORD-GRONINGEN - De voetbalclubs
in de gemeente Het Hogeland maken
zich zorgen over de toekomst en willen
daarom op korte termijn een gesprek
met sportwethouder Harmannus Blok. Punten die tijdens dit gesprek
aan de orde moeten komen, zijn onder meer het toekomstig sportbe-
leid en de ontwikkeling van de tarieven voor de accommodaties.
De clubs hebben vorige maand tijdens een bijeenkomst in Bedum
besloten dat vier voorzitters namens alle verenigingen in gesprek ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Betere bereikbaarheid 
Eemshaven vanuit stad
EEMSHAVEN - Wethouder El tjo Dijkhuis van de gemeente Het Ho-

geland heeft dinsdag de aftrap
verricht van een nieuw bereik-
baarheidsconcept bij de bushal-
te Emmahaven aan de Kwelder-
weg in de Eemshaven. De bus-
verbinding in combinatie met
deelfietsen betekent een verbe-
tering van de bereikbaarheid
van de Eemshaven. De bedrij-
ven zijn daar nu nog beter ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Martin Speelman vijftig jaar
op kermis in Bedum
BEDUM - Kermisbaas Martin Speelman (55) staat deze week voor de

vijftigste keer op de kermis in
Bedum. Hij is geboren en geto-
gen op de kermis (,,Ik lag in de
luiers onder het kassablad”) en
heeft het nodige zien verande-
ren in de dorpen en steden waar
hij ieder jaar komt. In Bedum
komt hij altijd graag, want ze
zijn hier ‘kermisgezind’. En al is
dit zeker voor ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Herstelwerk molen Zeldenrust
WESTERWIJTWERD  - Het Groninger Landschap start dinsdag met
de versterkingswerkzaamheden van molen Zeldenrust in Westerwijt-
werd. De molen krijgt onder andere een nieuwe fundering zodat het
rijksmonument weer stevig staat. De molen liep forse schade op na
de aardbeving van Huizinge in 2012 veroorzaakt door de gaswinning.
Zeldenrust, gebouwd in 1845, kwam in 2007 in bezit van Het Gronin-
ger Landschap. Na de beving in 2012 zakte de molen door zijn funda-
ment en vormde een veiligheidsrisico voor de naastgelegen ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ruilkring voorziet in tijden 
van corona in behoefte
WINSUM - Door de uitbraak van
het coronavirus hebben veel or-
ganisaties noodgedwongen een
pas op de plaats moeten maken.
Evenementen en activiteiten
konden niet doorgaan, terwijl de
onzekerheid over hoe nu verder
groot was. Haaks daarop staat
de ontwikkeling die Ruilkring 
Hogeland, opererend vanuit
Winsum, heeft doorgemaakt. Juist in coronatijd, een periode ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ja ik wil naast de advertenties ook het uitgebreide
nieuws lezen uit mijn woonstreek en geef mij dus
op als abonnee van de Ommelander Courant

-------------------------------------------------------------
Een abonnement kost in 2020 e 45,00 per half
jaar. Postabonnementsprijs e 87,00 per half jaar.

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . .

Ik betaal:  � automatisch, mijn banknummer is    �per acceptgiro

���� ���� ����������
Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon
in enveloppe
zenden aan:
Antwoordnummer 1 - 9980 XA Uithuizen

Een postzegel is niet nodig !

Abonnee worden? Stuur een e-mail met uw gegevens
naar ommelander@noordpers.nl of stuur de bon in.

e45,00

per
half jaar

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Lop-
persum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime ver-
spreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
Kantoor: Stationsplein 2, Uithuizen
Postadres: Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
E-mail advertenties: ommelander@noordpers.nl 
E-mail redactie: ocredactie@noordpers.nl
Website: www.noordpers.nl
Telefoon: 0595-437777. De redactie is in het

weekend ook bereikbaar op 06 - 57168505
Verschijning: Iedere maandag/dinsdag en donderdag
Adv.tarief: Informeer naar de voordelige advertentietarieven

Na kantoortijd (privénummers, alleen voor spoedgevallen):
Verkoop: J.J. Bakker 06 - 41461317

A.B. van Warners 0595-415216
Redactie: P.H. Fokker 0595-434292 E. Post 0595-424207

H. Merkus 0595-852985
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100

GARRELSWEER - Wethouder
Pier Prins van de gemeente
Loppersum heeft zaterdagmid-
dag de heropening verricht van
dorpshuis Weersterheem in
Garrelsweer. Het pand is met
name aan de binnenkant bouw-
kundig versterkt. 

Het was daarna ook nog tijd voor
collega-wethouder Bé Schollema
om in actie te komen want hij
mocht de opening voor zijn reke-
ning nemen van de achter het
dorpshuis gelegen (sport)baan. Dit
is een 400 meter lange baan die
volledig geasfalteerd is en ge-
bruikt kan worden door lopers en
skeeleraads. ,,En met een paar

centimeter water erop, kan er ook
nog geschaatst worden”, aldus
Schollema. De wethouder had vo-
lop complimenten in petto. ,,Gar-
relsweer is zo’n dorp waar dingen
gebeuren die je nogmaal gespro-
ken voor onmogelijk houdt. Als
college hebben we uitgestraald dat
we het dorp hoog hebben.”
Het dorpshuis is bouwkundig ver-
sterkt. Omdat de werzaamheden,
die werden uitgevoerd door bouw-
bedrijf Jan Boss uit Wirdum, voor-
al binnen plaatsvonden, was er
nauwelijks sprake van overlast
voor de  omwonenden. 
Het dorpshuis in Garrelsweer be-
staat sinds 1982 en speelt een be-
langrijke rol als algemeen en cen-
traal ontmoetingspun voor de in-

woners van Garrelsweer en Winne-
weer. Het dorphuis kent geen be-
heerder. Alles wordt door vrijwilli-
gers uit het dorp en nabije omge-
ving gedaan. 

Pand is bouwkundig versterkt

Dorpshuis Weersterheem
in Garrelsweer heropend

� Wethouder Bé Schollema schiet de deelnemers aan het eerste
rondje over de nieuwe baan weg.

Voorlichting
in Garnwerd   
GARNWERD - Gloed, de Garnwer-
der energiecoöperatie, houdt op 16
september vanaf 21.00 uur een
voorlichtingsavond over het twee-
de zonne panelenproject en de
elektrische deelauto van obs De
Kromme Akkers. Entree vanaf
20.45 uur. Eerst is er vanaf 19.30
uur een algemene ledenvergade-
ring. In verband met de corona
dient men zich aan te melden via
gloed@garnwerd.eu

Afscheid projectleider 
‘Dynamiek aan het Lint’
UITHUIZERMEEDEN - Henk
Boldewijn heeft vrijdag af-
scheid genomen als projectlei-
der Dynamiek aan het Lint en
NPG Centrumplan Uithuizer-
meeden. Hij is ruim drie jaar in
die hoedanigheid actief ge-
weest.
Namens de drie organisaties (Stich-
ting Dorpsbelangen Uithuizermee-
den, Stichting Meij-Invest en de
Ondernemers Vereniging Eems-
mond Noord) ontving Boldewijn
een dinerbon en een bos bloemen
uit handen van de voorzitter van
Stichting Meij-Invest, Jasper Spijk,
als dank voor zijn inzet voor Uithui-
zermeeden.  De bijeenkomst werd
gehouden in Groningen waarbij re-
kening werd gehouden met de
RIVM-richtlijnen. 
Sinds 2017 was Henk Boldewijn
het gezicht en aanspreekpunt in
het dorp voor (winkel)pand eige -
naren die plannen hadden om hun,
veelal leegstaande winkel, te trans-
formeren naar een woonbestem-
ming. Na de totstandkoming van
het Visieplan Uithuizermeeden 2025
(in 2016) werden er direct vervolg-
stappen gezet om enkele punten
vanuit het Visieplan verder door te
ontwikkelen in een Gebiedsagenda
Uithuizermeeden. De toenmalige
gemeente Eemsmond heeft ontwik-
kelbureau KUUB uit Groningen
opdracht gegeven om de koers te

bepalen voor de specifieke onder-
delen als wonen, zorg, sport & cul-
tuur en scholen.  
Henk Boldewijn was destijds inte-
rim-directeur van bureau KUUB en
kwam zodoende in Uithuizermee-
den terecht. Middels vele sessies
met professionals, gemeentelijke
beleidsambtenaren en vertegen-
woordigers van het dorp werd het
rapport Gebiedsagenda Uithuizer-
meeden eind 2017 aangeboden aan
het toenmalige college van burge-
meester en wethouders. Op 1 juli
2018 trad de subsidieregeling Dy-
namiek aan het Lint in werking
waarin de gemeente Eemsmond
(later Het Hogeland) en de Provin-
cie samen 600.000 euro beschik-
baar stelden voor de ‘transitie cen-
trale zone Uithuizermeeden’. 
Boldewijn werd door de gemeente
aangesteld als projectleider. Diver-
se projecten werden aangemeld,
begeleid en kwamen uiteindelijk
tot uitvoering. Met de toekenning
van gemeentelijke NPG-gelden
voor het versterken van het cen-
trum (Plus op de 4 centrumplan-
nen) kwamen meer projecten in
beeld en werd Henk Boldewijn de
‘spin in het web’ en had dan ook
wekelijks ‘spreekuur’ in het dorp.
Begin 2020 werkte hij samen met
enkele leden van Stichting Meij-In-
vest aan de totstandkoming van het
rapport Boter bij de Vis. Dit rapport
beschrijft 21 projecten in Uithui-

zermeeden die in beeld zijn voor
een upgrading. Het rapport is me-
dio dit jaar, namens de drie  organi-
saties, dan ook ingediend bij Tou-
komst Grunnen.
De bestaande organisaties (Stich-
ting Dorpsbelangen Uithuizermee-
den, Stichting Meij-Invest en de
Ondernemers Vereniging Eems-
mond Noord) zijn met elkaar in ge-
sprek om de toekomstige ontwikke-
lingen in het dorp op een passende
manier te vervolgen. Henk Bolde-
wijn is een nieuwe uitdaging aan-
gegaan als lid van het Toukomstpa-
nel van Toukomst Grunnen.          

Nieuwe speel-
en beweegtuin
ZOUTKAMP - De nieuwe speel- en
beweegtuin De Regenboog in
Zoutkamp wordt zaterdag 19 sep-
tember officieel geopend. De offi-
ciële openingshandeling wordt om
13.30 uur verricht door wethouder
Harmannus Blok middels het hij-
sen van een vlag.  Aansluitend is er
voor de kinderen een circusinstuif
van Circus Santelli en vanaf 15.00
uur kunnen volwassenen deelne-
men aan diverse demonstraties in
de beweegtuin. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via speel-
tuinderegenboog@gmail.com.

Steunpunt stelt start uit
ADORP/SAUWERD/WETSINGE
– Het bestuur van de Stichting
55+, waaronder het Steunpunt
Adorp/ Sau werd/Wetsinge valt,
heeft besloten om nog niet te be-
ginnen met het programma voor
het seizoen 2020-2021. De reden
daarvoor is dat het coronavirus
nog steeds rondwaart. Een aantal
richtlijnen is inmiddels wel ver-
soepeld, maar het bestuur heeft
gemeend, omdat de doelgroep erg
kwetsbaar is, de activiteiten op te

schorten. Mogelijk komt daar na
1 januari verandering in. Het be-
treft de activiteiten Soos Adorp,
Visje eten in Lauwersoog, het uit-
stapje in samenwerkingVrouwen
van Nu, de thema- en inloopoch-
tenden. 
Sporten zoals Bewegen voor Ou-
deren in Sauwerd en Adorp, de
Koersbalclub en de Meanderdan-
sers kunnen sinds 1 juli van dit
jaar wel doorgaan binnen de
richtlijnen.

Pete Hoekstra terug naar zijn roots

WINSUM - De Amerikaanse ambassadeur Pete
Hoekstra heeft dinsdag een bezoek gebracht aan
Winsum. De in Groninger geboren Amerikaan
bezocht Noord-Groningen, samen met zijn echt-
genote Diane, omdat Winsum door de ANWB is
uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland,
Hoekstra en zijn vrouw werden ontvangen bij
Recreatiecentrum Marenland en werden vervol-
gens door dorpsgids Rixt van Gosliga rondgeleid
door Winsum. Voor Hoekstra was het bezoek aan
het Noord-Groninger dorp extra bijzonder: zijn

moeder is er namelijk geboren en opgegroeid.
Maandag waren de ambassadeur en zijn vrouw
ook al in Winsum. Die dag stond in het teken
van de familiegeschiedenis. De boerderij aan de
Schilligeham, waar zijn moeder is opgegroeid,
werd bezocht en ook het graf van zijn in Win-
sum begraven grootouders: Cornelis Jaarsma en
Gettje de Boer. Hoekstra keek terug op een ‘fasci-
nating tour’ en sprak de hoop uit dat Amerika-
nen zijn voorbeeld zullen volgen en eveneens een
bezoek aan Winsum gaan brengen. 



Donderdag 10 september 2020 - 52 - Donderdag 10 september 2020



Donderdag 13 september 2020 - 13

Ulrum 2034 
gaat verder als
DörpsZörg Ulrum
ULRUM - De Stichting Ulrum 2034 gaat sinds deze zo-
mer door het leven als DörpsZörg Ulrum. Dat betekent
dat er een tijdperk is afgesloten en er een nieuw begin is
gemaakt. Want Ulrum is nog lang niet af, vindt een
groep enthousiaste dorpelingen.

door Hans van der Heide

Er zullen niet veel Nederlandse
dorpen zijn die net als Ulrum een
paar jaar geleden 1,5 miljoen euro
hebben gekregen om de bevol-
kingskrimp te lijf te gaan en het
dorp een flinke impuls te geven.
In  2010 ging een adviesgroep aan
de slag met het ontwikkelen van
een plan om antwoord te geven op
de terugloop van de leefbaarheid
in het dorp. Ulrum had die jaren te
maken met een enorm verlies aan
openbare functies. Stichting Ul-
rum 2034 werd in april 2012 opge-
richt. Er werd een projectplan op-
gesteld, dat liet zien hoe de leef-
baarheid en het woongenot kon-
den worden behouden door de hui-
dige functies optimaal te benutten
en waar mogelijk te versterken.
Het plan was een verzameling van
ideeën, die verder in het proces
uitgewerkt moesten worden. Di-
verse werkgroepen namen deze
taak op zich. De basis hiervoor was
de Dorpsvisie die de adviesgroep
van Dorpbelangen aan het ge-
meenbestuur van De Marne had
aangeboden. 
Doel van het project Ulrum 2034
was projecten te realiseren die ten
goede komen aan de leefbaarheid
en het woongenot. De Ulrumers
wilden zich namelijk niet neerleg-
gen bij het stempel van krimpdorp
dat de plaats had gekregen. Samen
werkten ze aan plannen om het
dorp ondanks het verlies van voor-
zieningen leefbaar te houden. 
Eerder overleg daarover met de
gemeente had weinig opgeleverd.
Met het oog op de toekomst legden

de Ulrumers zelf een plan op tafel
bij de lokale overheid. De provin-
cie reageerde positief. Men trok in
2013 maar liefst 1,5 miljoen euro
uit voor het project. En de beste-
ding daarvan liet men grotendeels
aan de dorpelingen over. Uiter-
aard werden alle plannen wel ge-
toetst door de gemeente en de pro-
vincie.
Er werd afgesproken dat de aange-
dragen en goedgekeurde projecten
de helft van de totale kosten uit de
subsidiepot konden halen. De an-
dere helft moest via andere subsi-
diebronnen en zelfwerkzaamheid
bijeen worden gebracht.

De plannen
Een actieve groep Ulrumers ging
voortvarend aan de slag en werkte
diverse projecten uit. Reeds voor-
dat de provincie het geld had over-
gemaakt, had het dorp al plannen
die ten uitvoer konden worden ge-
bracht, zoals de aanpak van het Lo-
tuspark. Dat moest een beleefpark
voor jong en oud gaan worden.
Met eigen middelen, leningen en
diverse subsidies kon een stuk
braakliggend grond in het centrum
van het dorp worden ingericht als
speelpark, dat tevens toegankelijk
is voor kinderen met een beper-
king. Als bewijs hiervan werd een
certificaat ontvangen van de Ne-
derlands Stichting voor het Gehan-
dicapte Kind. 

Er werden plannen uitgewerkt om
bij iedere ingang van het dorp een
kunstwerk te plaatsen dat verwijst
naar de geschiedenis van Ulrum.
De aanvankelijke positieve hou-
ding voor dit plan verdween later

echter. Uiteindelijk werden er
slechts twee kunstwerken ge-
plaatst. De aankoop van het Spoor-
park na afbraak van de woningen
aan de Spoorstraat heeft na een
ruil met woningstichting Wierden
en Borgen een dubbele woning op-
geleverd in de Noorderstraat. Een
verdere ontwikkeling van het
Spoorpark is er uiteindelijk niet
gekomen, mede doordat het over-
grote deel van het budget naar het
plan Noorderstraat ging. Het ta-
bleau dat ooit de gevel sierde van
een woning van het 1000-Wonin-
genplan heeft nu een speciaal
plekje in het zitmonument in het
park gekregen. 
Een enorm succes was de opplus-
en verduurzaamregeling voor par-
ticuliere huiseigenaren waarvoor
40 procent subsidie beschikbaar
was met een maximum van 25.000
euro. Dat heeft uiteindelijk voor
ruim 1,2 miljoen aan omzet ge-
zorgd. De plaatselijke aannemers
hebben hier zeker de vruchten van
geplukt. Een voorwaarde was na-
melijk dat de werkzaamheden in
principe uitgevoerd moesten wor-
den door een aannemer/bedrijf uit
Ulrum. 
Ook de nauwe samenwerking met
Wierden en Borgen leverde veel
voordeel op. Zo konden door de
werkwijze van de Stichting Ulrum
2034 ruim 90 woningen in plaats
van eenderde daarvan opgeplust
worden door persoonlijke wensen
uit te voeren. Veel aanpassingen
aan woningen maakten deze hui-
zen geschikt om er langer te kun-
nen blijven wonen. Ook voor de
kern van het dorp, en  later een
groter deel van Ulrum, was er een
subsidie beschikbaar om de gevel
te wijzigen (van winkel naar wo-
ning) en de huizen een schilder-
beurt te geven. 

Ontmoetingspunt
Ook het realiseren van een nieuw

Ontmoetingspunt stond op het ver-
langlijstje van de Ulrumers. Na de
afbraak van het zorgcentrum Asin-
gahof in 2013 moest deze voorzie-
ning echter verplaatst worden.
Het Ontmoetingspunt kreeg na
medewerking van de gemeente en
de Zonnehuisgroep de beschikking
over een aanleunwoning aan de
Borgstee. Het bezoekersaantal van
het Ontmoetingspunt heeft in de
loop van de jaren een enorme
groei doorgemaakt. Zo kwamen er
na de start in 2008 jaarlijks vijf-
honderd bezoekers. De laatste ja-
ren schommelde dat zo rond de
vierduizend. Meer ruimte was dus
geen luxe. Een combinatie van mo-
gelijkheden werd al snel gevonden
in het te koop staande pand aan de
Kerkstraat. De woning en de gron-
den hadden een directe aanslui-
ting met het inmiddels gereed ge-
komen Lotuspark. Het was de be-
doeling het pand grondig te ver-
bouwen. Na vele plannen en uit-
eindelijke berekeningen werd dui-
delijk dat verbouw niet realistisch
en te kostbaar was. Die zoektocht
kostte veel tijd en energie. Ook de
plek in het centrum van het dorp
op twee wierden zorgde ervoor dat
er allerlei archeologische onder-
zoeken moesten plaatsvinden. De
uiteindelijke beslissing om voor
nieuwbouw te gaan, was geen ge-
makkelijke keus. Maar het lukte,
dankzij subsidiegeld, wel.
Maar ook hier kreeg het bestuur
van Ulrum 2034 tegenslagen te
verwerken. Toen uiteindelijk be-
gonnen kon worden met de bouw
trok de economie enorm aan en
waren diverse materialen moeilijk
te leveren. Daarnaast zag men de
prijzen met ruim 20 procent stij-
gen. Maar vorig jaar oktober kon
Ontmoetingspunt De DörpsStek of-
ficieel worden geopend.

Hier vinden allerlei activiteiten
plaats in de vorm van dagbeste-
ding, koffie drinken en samen
eten. Ook heeft het bestuur een
maatjesproject opgezet en is er ie-
dere maandag het Thuis Huis.
Daarnaast is ook het Repair Café
er maandelijks actief. Naast die ac-

tiviteiten heeft het consultatiebu-
reau er een plek en houdt een dië-
tist er zitting.

Wat ook zeker genoemd mag wor-
den is de opkomst en de vele suc-
cesvolle activiteiten van de Schat-
koamer van Ollerom. Deze club is,
zoals gemeld, al tijden op zoek
naar een nieuw onderkomen. Ook
de activiteiten van het wierden- en
terpenherstelplan, vergroenen
door geveltuintjes en grootschali-
ge aanpak van het Asingapark zijn

men blijft doorgaan. 

Buitenlandse gasten
Ulrum heeft vele jaren model ge-
staan voor velen. Bezoekers uit
heel het land kwamen naar het
dorp in het Marnegebied. Zelfs
buitenlandse gasten werden ver-
welkomd. Ook ambtenaren van
Binnenlandse Zaken kwamen een
kijkje nemen.
Naast de vele bezoekers en uitno-
digingen om het verhaal van Ul-
rum te vertellen, kwamen er ook

hebben ook het geluk gehad op het
juiste moment de juiste mensen te
treffen.’’
Maar de provinciale subsidie is,
volgens Noorda, niet alleen een ze-
gen, maar ook een vloek geweest.
,,De projectleden werden soms wat
gemakkelijk. Men zei dan ‘dat er
toch geld genoeg was’. Ook was de
tijddruk soms te groot. Verder heb
ik nazorg gemist van de kant van
de gemeente, de provincie en an-
dere instanties. Mij bekruipt het
idee dat er, politiek gezien, niets

succesvol geweest.
Een groot deel van de plannen is
uitgevoerd. Wat nog rest, maar
waarvoor wel geld is, is de inrich-
ting van een bezoekerscentrum in
gebouw Irene bij de Nederlandse
hervormde kerk. Dat moet een
soort museum worden, waarbij de
geschiedenis van dorp en kerk
wordt belicht. De Ulrumers hopen
dat het subsidie- en vergunningen-
traject volgend jaar kan worden
afgerond. Het bezoekerscentrum
moet dan medio 2022 de deuren
openen. Op dit moment wordt de
kerk gerestaureerd en vindt groot
onderhoud plaats. Hierbij wordt
ook aardbevingsschade hersteld.
Het dorp had bij de aanvang van
het avontuur slechts een paar jaar
de tijd om een goede bestemming
voor de gelden te vinden. Die li-
miet werd met enkele jaren ver-
lengd. Uiteindelijk heeft de hele
subsidiepot een bestemming ge-
kregen die is goedgekeurd door de
provincie. 
Het plan om met geld geld te ma-
ken is de Ulrumers zeker gelukt.
Met de anderhalve miljoen is ruim
drie miljoen beschikbaar gekomen
en geïnvesteerd in het dorp. Maar

diverse studenten hun kennis ver-
garen in  het dorp. Als tegenpresta-
tie dachten en werkten ze mee aan
de diverse plannen. 
Het bestuur van de Stichting Ul-
rum bestond lang uit Roelof Noor-
da, Hans van der Heide, Johan
Valkema en Marianne van der Vel-
den. 
Voorzitter Noorda blikt met tevre-
denheid terug. Hij omschrijft al
die jaren als een periode waarin
hij veel leerde en heeft mogen sa-
menwerken met veel mensen.
,,Het was een tijd waarin we met
de gemeente en de provincie op-
trokken in goed vertrouwen. Een
tijd waarin zij vooral in goed ver-
trouwen los moesten laten. We

met onze  ervaringen wordt ge-
daan. Dat zou een gemiste kans
zijn.’’
Hans van der Heide onderschrijf,
in dus zijn eigen artikel, voor een
groot deel de woorden van Noorda.
,,Ik ben ontzettend trots er aan
mee gewerkt te hebben. Het is een
proces waarin de bewoners cen-
traal staan en de gemeente in een
andere rol deelnam. We hebben
vele uren gemaakt om te realise-
ren wat we wensten. Terugkijkend
is het bijzonder. Ik denk overigens
dat de gemeente er wel degelijk
wat mee heeft gedaan. Een subsi-
dieregeling van ons voor woning-
verbetering werd zelfs overgeno-
men.’’

Het symposium dat Ulrum 2034 in 2017 heeft georganiseerd, trok veel publiek.

Kunstwerk van Margriet Barends aan de Schapenweg in Ulrum.De ingang van het Lotuspark.

De opening van de DörpsStek in oktober vorig jaar.

De achterzijde van de DörpsStek.
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� Liefhebbers van woon- en lifestyle-artikelen komen bij 90 Graden Oost volop aan hun trekken.

90 Graden Oost is er 
helemaal klaar voor
ZOUTKAMP - Woon- en lifesty-
lewinkel 90 Graden Oost aan de
Sluisweg in Zoutkamp is er he-
lemaal klaar voor.

Afgelopen weekend heeft men
weer nieuwe artikelen kunnen in-
kopen. Dat was lange tijd lastig
vanwege de corona-uitbraak. Men

is nu hard aan het werk om alles te
prijzen, foto’s te maken en de win-
kel opnieuw in te richten. Het re-
sultaat mag er zijn. De winkel be-
schikt over een leuke collectie
woonaccessoires en kleding.
Men vindt het jammer dat er dit
jaar geen midzomersfeeravond ge-
organiseerd kan worden. Daarom
wordt iedereen uitgenodigd om

vanaf vandaag de nieuwe collectie
te komen bekijken. De koffie en
thee met wat lekkers staan klaar.
Naast de reguliere openingstijden
is 90 Graden Oost vandaag en mor-
gen tot 19.30 uur geopend. Bij aan-
kopen vanaf 35 euro ontvangt men
een leuke attentie.

Keltische folk in De Hoogte in Winsum

� William van der Laan. 

WINSUM - William van der
Laan, bekend van Rapalje, zal
zondag 27 september een optre-
den geven in De Hoogte in Win-
sum. Hij brengt pure en rauwe
Keltische folk.  

Met zijn rauwe en warme stem ver-
tolkt Van der Laan de emotie en de
inhoud van de nummers die hij
zingt. Naast zijn zangkwaliteiten,
bespeelt Van der Laan onder ande-
re de bodhran, gitaar, gitouki, man-
doline en de tin whistle. Verder
brengt hij zijn nieuwste cd mee: Lo-
ve at the Irish Pub.
,,Om William kun je gewoon niet
heen. Op het podium staat, zo vast
als een huis, een geroutineerde ar-
tiest die precies weet wat hij doet
en wat hij zingt. Daarmee
creëert.hij een intieme, warme en
ingrijpende sfeer. Opgaan in zijn
muziek en stem is niet alleen een
optie, het gebeurt zonder dat je er
iets aan kunt doen”, laat de organi-
sator van het optreden, Rocking
Good Folk, weten. 
Het concert in De Hoogte begint
om 14.30 uur. De zaal gaat open om
13.45 uur.  Kaartjes kosten 15 euro.
Er is alleen voorverkoop, dus alle
kaartjes moeten van tevoren be-
steld worden. Bestellen kan van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur via  de site
www.rockinggoodfolk.nl, via Event-

brite.nl of via 06-39391954. Voor
groepen kan het beste meteen voor

de hele groep kaartjes worden be-
steld, in plaats van indivi dueel, zo-

dat daar bij de zaalindeling reke-
ning mee gehouden kan worden.
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Waddenmarkt
Pieterburen
PIETERBUREN - Op het terrein
van restaurant Waddengenot in
Pieterburen wordt zondag van
11.00 tot 17.00 uur weer een
Waddenmarkt gehouden. Men
kan hier onder meer terecht
voor groente,  fruit, jam, honing,
vers gerookte vis, kaas, tassen,
kleding, handgemaakte spulle-
tjes, oliebollen en vogelhuisjes.
De terrasjes staan klaar en de
speeltuin is geopend. Men heeft
nog plaats voor kooplieden. De-
ze zondag is de kraam dan gra-
tis. Voor meer informatie kan
men mailen naar waddenmarkt-
pieterburen@hotmail.com of
bellen met Annelies Arkema
(06-23357340).

Kees en Johanna Baars hebben de vlag uitgehangen.

Bedumers vieren jubileum
van ’Prespa-ziekenhuis’
BEDUM - Kees en Johanna
Baars van Lucht voor Prespa
hebben zaterdag de vlag uitge-
hangen bij hun huis in Bedum.
De intiatiefnemers vierden
daarmee het feit dat ‘hun’ zie-
kenhuis die dag 40 jaar be-
stond. 

Het is indertijd als een soort proef-
project gestart, maar heeft haar
nut meer dan bewezen. Doordat de
Balkanoorlog uitbrak in 1991 zijn
ze bij dit ziekenhuis betrokken ge-
raakt en brengen jaarlijks medicij-
nen en eventueel klein medisch
hulpapparatuur. 

,,Vanzelf sprekend zouden we dit
jaar aanwezig zijn om dit jubileum
mee te vieren, helaas door corona
is het reisadvies code oranje en
kunnen we niet vertrekken. Ons
29e hulptransport staat klaar voor
verzending, maar helaas kunnen
we daar zelf niet bijzijn, iets wat
we anders wel doen om ons project
te bewaken”, aldus de Bedumers. 
Het transport gaat met een ver-
trouwde vervoerder en in Noord-
Macedonië zal de directie alles in
goede banen leiden. ,,Als het ver-
trouwd is zullen we later alsnog af-
reizen naar Noord-Macedonië”,
zeggen ze. 

Presentatie dichtbundel in Uithuizen
UITHUIZEN - In de biblio-
theek in Uithuizen heeft zater-
dagmiddag de boekpresentatie
van de dichtbundel Ongedierte
dat niet bevriest van Annet
Zaagsma plaatsgevonden.

Annet Zaagsma (1971) is een ei-
genzinnige dichter uit ‘t Lage van
de Weg die zich laat inspireren
door de schone en vervreemdende
taal die ‘in het wild’ ontstaat. Haar
stijl is intuïtief, kleurrijk en asso-
ciatief: op basis van fragmenten
van gesprekken en teksten compo-
neert zij meerlagige, beeldende ge-
dichten met zeggingskracht. 
In 2018 deed ze voor het eerst mee
met een poëziewedstrijd en won ze
de tweede prijs van de Schrijvers-
po diumwedstrijd. Vervolgens won
zij in 2019 de eerste prijs van de
Schrijverspodiumwedstrijd en in
dit jaar kreeg ze een eervolle ver-
melding in de Oldambtster Dicht-
wedstrijd. Haar eerste dichtbundel
Een mooier woord is vuurgevaarlijk
verscheen in mei 2019. Ongedierte
dat niet bevriest is haar tweede
bundel. Zaagsma studeerde poëzie
aan de Schrijversvakschool in Gro-
ningen.
Ongedierte dat niet bevriest is-
sinds 7 september verkrijgbaar bij
Uitgeverij Palmslag en de betere
boekhandel.
Annet Zaagsma is een dichter die
iets te vertellen heeft. Haar werk
wordt omschreven als diepgaand,

kleurrijk en origineel. Dit is poëzie
voor wie niet bang is voor wat
scherpe randjes en met elk gedicht
opnieuw verrast wil worden. 
De lezer gaat in de bundel mee op
reis van het donker naar het licht,
in gedichten waarin het vaak let-

terlijk en figuurlijk gaat over be-
wegen en stilstaan. Het gedichten
schrijven zelf is ook een belangrijk
thema. De experimentele stijl, het
spel met taal en een talent voor
het vinden van woorden die op
zichzelf al tot de verbeelding spre-

ken, maken Annet Zaagsma’s
tweede bundel Ongedierte wat
niet bevriest tot een verzameling
pakkende poëzie. Alle zintuigen
worden aangesproken en de origi-
naliteit springt er in felgekleurde
klodders en scherven vanaf. 

Annet Zaagsma met haar zaterdag gepresenteerde nieuwe dichtbundel. Foto: Geje Schutte.

AH steunt Voedselbank
WINSUM/UITHUIZEN - Alle vestigingen van Albert Heijn in Ne-
derland hebben in de week van 24 tot en met 29 augustus levens-
middelen ingezameld voor de voedselbanken. In sommige vestigin-
gen werd ook geld ingezameld. Ook de twee AH-filialen in de ge-
meente Het Hogeland deden mee met deze inzamelingsactie. De fi-
lialen Winsum en Uithuizen wisten samen 27 kratten levensmid-
delen (ongeveer 1100 euro) en een bedrag van 930 euro bijeen te
brengen. 

BAFLO - De Dave Warmerdam
Band zal zaterdag 3 oktober
een extra show geven in zalen-
centrum Concordia in Baflo. 

Die dag staat het evenement Blues
& More op het programma. Het
avondprogramma (aanvang 20.30
uur) was snel nadat de kaartver-
koop van start was gegaan uitver-
kocht. Puliek kan dan genieten
van optredens van Gumbo Kings
en de Dave Warmerdam Band. Or-
ganisatie Live Noord heeft, door
de grote interesse van bezoekers,
de Dave Warmerdam Band bereid
gevonden om op diezelfde dag een
extra show te geven om 17.30 uur.
Kaarten voor dit optreden zijn te
reserveren door een mail te sturen
naar peterbuurma70@gmail.com.
Om er voor te zorgen dat de ander-
halve meter-regel wordt gehand-
haafd, zijn er alleen zitplaatsen. Er
worden looproutes gecreëerd en

de bezoekers worden bediend door
obers.

De Dave Warmerdam Band be-
staat uit vijf jonge muzikanten die
hun liefde voor blues en jazz delen.
Ze brengen oude en bekende
bluesklassiekers, maar spelen ook
eigen nummers. De huidige show
van de band is een reis door de tijd
van blues en jazz met respect voor
hoe het was maar ook ruimte voor
vernieuwing en eigen interpreta-
tie. 

Voor zaterdag 7 november heeft
Live Noord de Leif de Leeuw Band
geboekt en op 12 december staat
een optreden van Ruben Hoeke &
Edgar Koelemeijer (Wild Roman-
ce) op het programma. 

Pé en Rinus naar De Warf
WARFHUIZEN - Pé en Rinus komen zondag 20 september met hun
anderhalvemetersessies naar dorpshuis De Warf in Warfhuizen. Het
nog steeds mateloos populaire zangduo beklimt twee keer het podium.
Het optreden van 16.00 uur is uitverkocht. Voor de sessie van 19.30
uur zijn er nog kaartjes. Die kunnen besteld worden via thea terinde-
warf.nl.

Dave Warmerdam Band
met extra show naar Baflo
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O.C. telefoon: 0595-437777

Volleyballers 
Meister SV 
komen weer in actie
UITHUIZERMEEDEN - Na een lange periode kan
er sinds 1 september weer gevolleybald worden.
Ook bij Meister Sport Vereniging (MSV) in Uithui-
zermeeden is iedereen weer enthousiast en staan
er ook dit seizoen vier teams op het veld. 
MSV is een nog steeds groeiende vereniging die altijd op
zoek is naar nieuwe leden. Wie altijd al heeft willen vol-
leyballen, wordt er met open armen ontvangen. MSV
heeft 2 herenteams, 2 damesteams en een jeugdteam. 
Het heren 1-team speelt in de A-poule van de Noordelij-
ke volleybal competitie (NVC) en speelt al een aantal
seizoenen bovenin de A-Poule mee. Het heren 2-team is
actief in de B-poule van de NVC en eindigt vaak ergens
middenin. Hun doel is om dit jaar het team wat hoger in
de poule te laten eindigen. De twee damesteams spelen
bij elkaar in de B-poule van de NVC. Het dames 1-team
eindigt vaak bovenin de poule waar het dames 2 team
wat vaker in de middenmoot te vinden is. 
Het jeugdteam van MSV is het laatste seizoen uitgebreid
naar maar liefst 9 jeugdleden. De leeftijden van het
jeugdteam variëren op dit moment van 10 tot 12 jaar en
het is een leuke enthousiaste beginnende groep. Voor
hen is het doel om de beginselen van de olleybalsport
nog meer eigen te maken en te groeien naar een team
dat mee gaat draaien in de volleybalcompetitie. 
,,Mocht je altijd eens een lesje volleybal willen proberen
en zie je jezelf in een van deze teams thuis horen? Dan
ben je van harte welkom. Onze trainingen vinden plaats
op de dinsdagavond”, aldus het bestuur van de vereni-
ging. 
Het jeugdteam traint van 18.30 tot 19.30 uur. De dames-
teams trainen vanaf 19.30 uur en de herenteams vanaf
20.15 uur. ,,Kom eens langs voor een kijkje of nog be-
ter… kom een avondje meetrainen om te ervaren hoe
leuk het volleyballen is”, nodigt de club belangstellen-
den uit.

Geen Q-Music-
party Op Rikodais
WARFFUM - Het bestuur van Op Rikodais in Warffum
heeft besloten de verplaatste editie van de Q-Music-
partij ook te schrappen. ,,Mede door de onzekere perio-
de waarin we nu zitten, hebben we besloten om nog
geen nieuwe datum te prikken”, laat men weten.
Op de zaterdagen 26 september en 3 oktober kunnen
mensen die al een kaartje hadden gekocht, hun geld te-
rugkrijgen. In de Op Roa keldais-hal zijn medewerkers
van Op Rikodais dan tussen tien en een uur aanwezig
voor een terugbetalingsactie. 

’Crisis-aanpak noodzakelijk
voor achterblijvende versterking’
NOORD-GRONINGEN - Kies
voor een crisis-aanpak gericht
op veiligheid en met de Natio-
naal Coördinator Groningen
(NCG) als eindverantwoordelij-
ke partij, anders duurt de ver-
sterkingsopgave nog twintig
jaar. Dat stelt het Staatstoezicht
op de Mijnen (SodM) in haar
voortgangsrapportage over de
versterking in Groningen.

,,Het huidige tempo van de ver-
sterkingsopgave is onacceptabel
omdat Groningers leven in een mo-
gelijk onveilig huis”, zegt Theodor
Kockelkoren, inspecteur generaal
van het SodM. ,,Het is ook onac-
ceptabel omdat het wachten, de
onzekerheid en de voortdurende
bevingen bij een deel van de bewo-
ners tot veel stress en gezondheids-
klachten leidt. De roep om com-
pensatie is terecht, deze kan en
moet echter gescheiden worden
van de versterkingsopgave.”  
Een crisis-aanpak is volgens het
SodM noodzakelijk om de verster-
kingsoperatie rond 2025 afgerond
te hebben en bewoners weer
 perspectief te geven. ,,Een deel
van de bewoners is bang om na ja-
ren lang wachten op de overheid,
met angst, stress en soms ziekte als
gevolg, met lege handen achter te
blijven. Bestuurders in de regio
vragen hier terecht aandacht voor.
De overheid heeft de plicht deze
mensen tegemoet te komen. Com-
pensatie echter mag niet ten koste
gaan van de snelheid van de ver-

sterkingsopgave en moet in een
apart traject gerealiseerd worden.
De focus van de versterking moet
terug op veiligheid.”
In een crisis-aanpak, gericht op het
borgen van veiligheid, past maar
één opdrachtgever: de bewoner.
,,De aanpak moet dus met kracht
de lopende initiatieven en maatre-
gelen die bewoners beogen zicht
en zeggenschap te geven, realise-
ren. Het doel moet zijn dat de be-
woner weet waar hij of zij aan toe
is en in positie gebracht wordt én
ondersteund wordt, zodat de keu-
zes die gemaakt moeten worden
ook door hem of haar genomen
kunnen worden. Deze keuzes kun-
nen niet los worden gezien van
eventueel schadeherstel”, zegt
Kockelkoren. 
Het SodM pleit daarom voor één
aanspreekpunt voor de bewoner
voor zowel het aanpakken van
schade als het versterken van de
woning. Hierbij vraagt de toezicht-
houder bijzondere aandacht voor
kwetsbare groepen zoals ouderen,
kinderen en sociaal zwakkeren.
Ook kleine ondernemers hebben
meer ondersteuning nodig, omdat
zij bij veel maatregelen tussen wal

en schip vallen.
In de voortgangsrapportage con-
stateert SodM dat hoewel de be-
oordelingen van gebouwen het af-
gelopen jaar op tempo gekomen
zijn, de voortgang van de verster-
kingsmaatregelen nog sterk ach-
terblijft. SodM ziet dat een scala
aan op zich goede maatregelen ge-
nomen wordt om de versterking te
versnellen. Tegelijkertijd moet ge-
constateerd worden dat de realisa-
tie van deze maatregelen veelal
achterloopt op de ambitie. Ook is
niet duidelijk of deze maatregelen
gezamenlijk voor voldoende ver-
snelling gaan zorgen. 
Het SodM adviseert om de eind-
verantwoordelijkheid van de NCG,
inclusief het bijpassende mandaat
en bevoegdheden, vast te leggen in
de nog aan de Tweede Kamer voor
te leggen wet Versterken. Het kie-
zen van een crisis-aanpak betekent
daarnaast dat indien bij de NCG
en beide ministeries, de competen-
ties, expertise en capaciteit nog
ontbreekt om een dergelijke aan-
pak vorm te geven en uit te voe-
ren, deze zo snel als mogelijk toe-
gevoegd wordt.   

De vissers halen veel afval uit zowel de Waddenzee als de Noord-
zee.

Vissersschepen zorgen 
voor schonere zeeën
LAUWERSOOG/EEMSHAVEN
- In 2019 is door de vissers van
134 schepen en 13 deelnemen-
de havens een record hoeveel-
heid van 558.325 kilo zwerfaf-
val ingezameld. Ook Lauwers-
oog en de Eemshaven doen
hier aan mee. 

Door de vissers van 37 schepen uit
Harlingen is vorig jaar een record-
hoeveelheid van 176.600 kilo
zwerfafval ingezameld. Dit is ruim
vier keer zoveel als het jaarlijkse
gemiddelde. Nog nooit is er binnen
het Fishing for Litter-project in
één jaar in één haven zoveel afval
ingezameld. 
Bodem- en garnalenvissers worden
sinds 2001 door KIMO Nederland
en België ondersteund om opgevist
afval mee te nemen naar land.
Hiermee wordt voorkomen dat het
zwerfvuil uit zee aanspoelt op de
stranden en wordt de Noordzee
schoner.
Het Fishing for Litter-project heeft
als doel de bestaande verontreini-
ging van de zee terug te dringen en
zoveel mogelijk nieuwe vervuilin-
gen te voorkomen. Het blijkt een
groot succes: steeds meer vissers
doen mee aan het project en het
aantal stuks gemonitord strandaf-

val afkomstig van de visserij ver-
toont al enkele jaren een dalende
trend.
Ook in 2020 wordt alleen al in Har-
lingen een hoeveelheid boven de
100 ton verwacht. Het deelnemers-
aantal is ligt toegenomen, maar
ook de gevolgen van de container-
ramp met MSC Zoë spelen mee.
Hiervan is nog steeds een geschat-
te 800.000 kilo niet opgeruimd.
Daarnaast zorgt de gedwongen om-
schakeling naar de boomkorvisse-
rij dat er meer zwerfafval wordt
opgevist. Het project brengt een
onzichtbaar probleem aan het dag-
licht: het meeste zwerfafval in zee
zinkt naar de bodem. Terwijl de
sector ook vaak als een van de ver-
oorzakers wordt gezien, weet de
visser wel beter: de zeebodem
wordt alleen schoner met hulp van
de visser.  

Overheden en marktpartijen dra-
gen evenredig bij aan de financie-
ring van het verwerken van 316
ton afval. Omdat er momenteel
meer afval aangeboden en ver-
werkt wordt, is aanvullende finan-
ciering noodzakelijk. Organisaties
en bedrijven die een schone zee en
schone stranden belangrijk vin-
den, kunnen sponsor worden van
Fishing for Litter. 

Voedselbank
zoekt fruit
WINSUM - Voedselbank Het
Hogeland in Winsum heeft veel
geld uitgegeven om haar cliën-
ten te kunnen voorzien van
fruit. Om deze maandelijkse uit-
gaven te kunnen beperken, doet
de voedselbank een beroep op
mensen met een fruitboom.
,,Heeft u ook zoveel appels aan
uw appelbomen? Is uw peren-
oogst ook zo overtollig? Weet u
zich geen raad meer met de gro-
te hoeveelheid pruimen in uw
tuin? De voedselbank wil u
graag van uw overdaad aan fruit
afhelpen”, zegt Wieb Roffel na-
mens de voedselbank. 
Appels, peren en pruimen en
dergelijke kunnen iedere
woensdag van 09.00 tot 12.00
uur worden afgegeven bij de
voedselbank aan het Lombok in
Winsum. Een afspraak maken
voor een ander moment kan
door te bellen met 06-53589818. 

Kinderboekenweek
gaat terug in de tijd
LOPPERSUM - Met als thema En
toen? gaat de Kinderboekenweek
van woensdag 30 september tot en
met zondag 11 oktober terug in de
tijd. Ook de bibliotheek Lopper-
sum doet mee aan de Kinderboe-
kenweek. In de bibliotheek staat
een ouderwetse schrijftafel, waar
kinderen zelf een paar zinnen mo-
gen schrijven zoals men dat vroe-
ger ook deed. Dus zonder laptop of
computer Ook zijn er allerlei voor-
werpen, waarvan de kinderen kun-
nen raden wat het is. Met goede
antwoorden is een leuk prijsje te
winnen.  Er zijn zowel verhalen als
opzoekboeken over vroeger. De ei-
gen uitleenbon mag op de ouder-
wetse manier gestempeld worden.
De bibliotheek is geopend op
maandag en woensdag van 14.00
tot 17.30 uur en op vrijdag van
14.00 tot 19.00 uur. 
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Diplomazwemmen in bad Leens
LEENS - In zwembad De Marne in Leens zijn vorige week zwemexamens afgenomen. 18 kinderen
slaagden voor het A-diploma. Het B-diploma werd door 7 kinderen in de wacht gesleept.  4 kinderen
en 1 volwassenen slaagden voor diploma C. 2 kinderen sleepten het diploma Snorkelen 1 in de wacht.
6 kinderen legden het examen voor Snorkelen 2 met goed gevolg af. 3 kinderen behaalden het certifi-
caat Snorkelen. Op de foto staan de geslaagden voor het A-diploma.

Kinderen van De Rank bij een vuilniswagen van Suez.

Leerlingen De Rank
gaan veilig op weg
WARFFUM - De leerlingen van
groep zes, zeven en acht van
cbs De Rank in Warffum heb-
ben dinsdag de Veilig op Weg-
les gekregen.  De les werd uit-
gevoerd door een team van SU-
EZ Nederland. SUEZ Recycling
and Recovery Netherlands is
specialist in afval- en grond-
stoffenmanagement.

Waar kinderen en grote voertui-
gen elkaar ontmoeten, kunnen ge-
vaarlijke situaties ontstaan.  Daar-
om is voorlichting letterlijk van le-
vensbelang, met name aan de
meest kwetsbare verkeersdeelne-
mers: kinderen. Om kinderen be-
wust te maken van de mogelijke
gevaren van het verkeer hebben
Transport en Logistiek Nederland
en Veilig Verkeer Nederland een
les ontwikkeld waarin leerlingen
van het basisonderwijs kennisma-
ken met vrachtauto’s.

Het dodehoekproject Veilig op
Weg bestaat uit een theorie- en
een praktijkles. De theorieles
wordt gegeven aan de hand van
een film in de klas. Daarna gaan de
leerlingen naar buiten waar de
Veilig op Wegvrachtauto klaar
staat voor de praktijkles. Achter
het stuur van een vrachtauto be-
seffen ze pas hoe belangrijk het is
om als fietser uit de dode hoek te
blijven.  De twee vuistregels ‘blijf
rechts en ruim achter een vracht-
auto en houd minstens drie meter
afstand’ zijn daarbij heel belang-
rijk.
Ieder jaar zijn er in het verkeer
een aantal ongelukken in de dode
hoek te betreuren. Vooral scholie-
ren zijn een kwetsbare groep in
het verkeer. Veilig op Weg is het
grootste dode hoek lesproject in
Nederland en uniek in Europa.
Jaarlijks worden door TLN, VVN
en alle Veilig op Weg partners,
zo’n 1500 basisscholen bezocht.

Het kabinetorgel van de Menkemaborg. Foto: Otto Kalkhoven.

Geen extra activiteiten
bij de Menkemaborg
UITHUIZEN - Hoewel het ko-
mend weekend Open Monu-
mentendag is, worden er in ver-
band met de coronamaatrege-
len geen extra activiteiten bij
de Menkemaborg in Uithuizen
georganiseerd. De borg is be-
perkt toegankelijk en reserve-
ren is aan te raden. Dat kan via

de website van de Menkema-
borg.

Voor een leuke herinnering aan de
Menkemaborg is er voor iedere be-
zoeker dit weekend wél een pre-
sentje in de borgwinkel.
Op zaterdagmorgen is het kabinet-
orgel te horen.  Niet in de borg zelf,
maar via de sociale media. De ge-
meente Het Hogeland heeft inge-
zet op digitaal en van de verborgen
monumenten in de gemeente zijn
filmpjes gemaakt. Het filmpje
over de Menkemaborg wordt zater-
dag, als laatste van de zestien film-
pjes, gepost.
In de borg is de thematentoonstel-
ling over kleine meubelen en hou-
ten voorwerpen het hele jaar nog
te zien. 
Deze maand is de Menkemaborg
open van dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De
rest van het jaar is dat van dinsdag
tot en met zondag van 10.00 uur tot
16.00 uur. 
Voor de tuin is reservering niet no-
dig. Er is in de tuin en in de borg
een veilige route om te volgen.

Succesvolle
atelierroute
NOORD-GRONINGEN - De ne-
gende editie van atelierroute
Van Eems tot Westeremden is af-
gelopen weekend een succes ge-
worden. De route die op zondag
parallel liep met de route Hoge
Noorden trok vele bezoekers uit
alle windstreken van het land.
Komend weekend kan de route
tussen 11.00 en 18.00 uur weder-
om afgelegd worden.

Monumentale Hollandse
Hits op Hippolytuscarillon
MIDDELSTUM - Monumentale
Hollands Hits. Dat is het thema
dat Henk Veldman heeft geko-
zen voor de carillonbespeling-
tijdens Open Monumentendag.
De Hippolytuskerk van Middel-
stum is zaterdag, net als andere
dagen open, de toren met de
smalle trappen blijft in ver-
band met corona gesloten.

Er is sprake van een gevarieerd
programma, eerst een blokje
volksliedjes en dan gaat de beiaar-
dier door de jaren vijftig, zestig en
zo tot 2009 met Hollandse hits die
door veel luisteraars zullen worden
herkend. 
Henk Veldman licht zijn keus toe.

,,Het zijn Hollandse hits die we al-
lemaal kennen van radio en televi-
sie en die inmiddels bij ons natio-
naal cultureel erfgoed zijn gaan
behoren. Sommige liederen herin-
neren ons aan de knusse sfeer van
vroeger, waarbij de musicalartie-
sten en de kleinkunstenaars voor
een ongedwongen sfeer en extra
vrolijkheid zorgden. Later wordt
ook het het grotere drama bezon-
gen, want je kunt wel bij de pak-
ken neer gaan zitten, maar je kunt
het ook van je afschrijven, zoals
dat zo mooi heet, en er dan nog
munt uit slaan ook. Uiteindelijk
schuilen we aan het slot toch weer
bij elkaar.”

Te horen zijn liedjes van onder an-
deren Jules de Corte, Ramses
Shaffy, Frans Halsema, Herman
van Veen, Marco Borsato en Clau-
dia de Breij.

Voor de toehoorders is er ruimte
genoeg om op afstand te luisteren.
Het volledige programma staat op
de website van de commissie:
www.carillonmiddelstum.nl. 
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Prof Scholma weer sterkste
bij Damvereniging Warffum
WARFFUM - Het competitie-
seizoen 2019/20 van de damver-
eniging Warffum is nu ook offi-
cieel beëindigd. Door de coron-
acrisis vielen in de periode half
maart tot begin juni tien cluba-
vonden uit, maar tot vreugde
van de dammers kon er daarna
weer gespeeld worden en hoef-
den er nauwelijks partijen ge-
arbitreerd te worden. De 64-ja-
rige profdammer Auke Schol-
ma uit Baflo greep opnieuw de
kampioenstitel en dat was
 uiteraard -gelet op zijn rating-
niet erg verrassend. 
Al jarenlang grosseert hij in deze
titel. Scholma had met twee remi-
ses -tegen het computerprogram-
ma DAM en zijn plaatsgenoot Nico
Werkman- twee punten meer dan
zijn naaste belagers. Het compu-
terprogramma stond vier maal een
puntendeling toe, evenals Nico
Werkman. In de top-zeven van de
rangschikking wijzigde er in de
volgorde ten opzichte van een sei-
zoen eerder niets. Wederom finish-
te Peter Hoeksema op de vierde
plek en met een gelijk aantal pun-
ten, maar met iets minder weer-
standspunten, eiste Fenno Werk-
man opnieuw de vijfde plaats op.
Wim Dirks uit Den Andel en de
Usquerder Geert Ploegman consol-
ideerden de plaatsen zes,  res  -
pectievelijk zeven.
Clubpreses Eddy Groenhagen had
een daverend seizoen en wist zich
stevig in de middenmoot te neste-
len. Meister Anko Sterenberg her-
stelde zich aardig en steeg drie
plaatsen (van 12 naar 9) in de rang-

schikking. Rudolf Schwab, die vo-
rig jaar nog troosteloos onderaan
eindigde, kende nu een succesvol
seizoen: met tien punten kwalifi-
ceerde hij zich op de tiende plek.
Dankzij deze grote sprong voor-
waarts komt de E. Berghuis-wissel-
beker een jaar in zijn bezit. Gezi-
nus Bottema kan beslist niet op
een geweldig seizoen terugkijken:
hij zakte van plek 8 naar plek 11.
Ook de in Uithuizen woonachtige
spelers Joop van der Heide en
Klaas Tillema moesten een be-
hoorlijke stap terug doen. Jeugdlid
Joost Meijer (14) maakte nog wei-
nig progressie en liet evenals vorig
seizoen twee personen achter zich.
Opnieuw voorkwam Nico Sikkema
met een score van 4 punten dat hij
rodelantaarndrager werd.
Vanwege zeer uiteenlopende rede-
nen namen vijf leden niet aan de
interne competitie deel. Overigens
was oud-Warffumer Herman Mul-
der, die inmiddels al een aanzien-
lijk aantal jaren in Ter Apel
woont, wel van de partij in de ex-
terne wedstrijden. Wederom ken-
de het bestuur hem een keuze-
plaats toe in het eerste team, dat
zaterdag 19 september weer gaat
uitkomen in de nationale competi-
tie.

Eindstand
De eindstand van de wintercompe-
titie 2019-'20 luidt als volgt:
1. Auke Scholma (Baflo) 26 pun-
ten; 
2. Computer DAM 24 (SB 292); 3.
Nico Werkman (Baflo) 24  (SB
282); 4. Peter Hoek sema (Baflo)
20 (SB 218); 5. Fenno Werkman
(Baflo) 20   (SB 204); 6. Wim Dirks

(Den Andel) 19; 7. Geert Ploegman
(Usquert) 13   (SB 121); 8. Eddy
Groenhagen (Warffum) 13 (SB
100); 9. Anko Sterenberg (Uithui-
zermeeden) 11; 10. Rudolf Schwab
(Westeremden) 10  (SB 96); 11.
Gezinus Bottema (Warffum) 10 (SB
75); 12. Joop van der Heide (Uit-
huizen) 7; 13. Joost Meijer (Be-
dum) 5; 14. Nico Sikkema (Warf-
fum) 4 (SB 34); 15. Klaas Tillema
(Uithuizen) 4 (SB 29).
De herinneringsbekers voor ieder
vijftal worden in de ledenvergade-
ring op donderdag 17 september
aan clubkampioen Auke Scholma
(1e vijftal), Geert Ploegman (2e
vijftal) en Anko Sterenberg (3e
vijftal) uitgereikt. De H. Knipper-
beker, beschikbaar voor de topsco-
rer in de externe competitie, gaat
naar Peter Hoeksema, die een sco-
re realiseerde van ruim 83% (15
punten uit 9 wedstrijden).

Het Jaco Schipperskoor is coronaproof weer begonnen met de repetities. Foto: Jan Lofvers.

Jaco Schipperskoor 
voorzichtig van start
WARFFUM - Het Jaco Schipperskoor in Warffum is dins-
dagavond weer voorzichtig van start gegaan.  Medio maart
moest het koor  plotseling stoppen met repetities en op-
tredens vanwege het coronavirus. Niemand kon toen in-
schatten hoe zich dat zou ontwikkelen. Feit is dat de
meeste ‘schippers’ elkaar daardoor een half jaar niet za-
gen. 
Gelukkig voor hen trad er enige
versoepeling op in de van over-
heidswege opgelegde maatrege-
len, waardoor het mogelijk werd,
weliswaar in aangepaste vorm,
weer van start te gaan.
De vertrouwde RABO-zaal in het
Op Roakeldais-complex, waar
tweewekelijks geoefend werd,
bleek echter niet geschikt. Na
overleg met het bestuur van de hal
bleek het mogelijk naar de grote
hal uit te wijken.
Na het ontsmetten van de handen
werden de zangers via een aange-
geven looprichting door het ge-
bouw  geleid naar de hal. Daar
stonden de klaargezette stoelen
met een onderlinge afstand van

ruim 1,5 meter zigzagsgewijs op
hen te wachten. Ook stond daar de
koffie klaar.
Het deed in het begin allemaal wat
vreemd aan. Het was even wennen
om de onderlinge afstand in acht
te nemen, maar  de zangers waren
daar snel aan gewend.
Vervolgens ging het koor van start
met het lied We gaan aan boord. Al
snel bleek dat de stembanden be-
hoorlijk vast zaten. Na een aantal
liedjes ging het echter wat soepe-
ler en bleek het zelfs  mogelijk een
viertal liedjes met solopartijen te
zingen.
Een aantal koorleden had om di-
verse begrijpelijke redenen laten
weten niet te kunnen of willen ko-

men. 
Voorlopig kan het koor met deze
oplossing verder. ,,We hopen dat
de telegraaf op de brug, die nu op
‘halve kracht’ staat, weer spoedig
het signaal ‘volle kracht vooruit’
naar de machinekamer kan ge-

ven”, aldus een zegsman van het
koor.

Al met al werd het toch een gezel-
lige repetitieavond en kijken de
zangers uit naar de volgende repe-
titie op dinsdag 22 september.

Goede kwaliteit
bij dierenkeuring
in Kruisweg 
KRUISWEG - De verenigingen
PKD De Marne uit Wehe-den
Hoorn, KPC Streven naar Beter
uit Winsum en Be-Ka-Ve uit
Bierum hebben afgelopen week-
end in Kruisweg een jongdieren-
keuring gehouden van konijnen,
hoenders en dwerghoenders.
De kwaliteit van de ingezonden
dieren was prima. Kampioen bij
de konijnen in de A-klasse werd
een tan zwart van H.S. Commies
uit Zeerijp. Reservekampioen
werd een Vlaamse reus ijzer-
grauw van G. Schepenaar uit
Wehe-den Hoorn.
Kampioen in de B-klasse werd
een kleurdwerg zwart van J.
Timmer uit Finsterwolde. Reser-
vekampioen werd een Sallander
van B. Duursema uit Wehe-den
Hoorn. Bij de jeugdleden won
Marit Bijma uit Sauwerd met
een kleurdwerg chinchilla.
Bij de grote hoenders werd een
Groninger meeuw goudpel kam-
pioen van K. Blok uit Wetsinge.
Blok werd reservekampioen met
een Barnevelder zilver.
Bij de afdeling krielen werd F.
Buikema uit Godlinze kampioen
met een Groninger meeuw zil-
verpel. Reservekampioen werk
Niek Blok uit Wetsinge ook met
een Groninger meeuw zilverpel.
Bij de jeugdleden werd Niek
Blok kampioen met een Gronin-
ger meeuw zilverpel. Reserve-
kampioen werd Marit Bijma uit
Sauwerd met een Friese hoen.

Lunch ter ere van
nieuwe trailerhelling

WARFFUM - Aan de Cronjéstraat in Warffum is vorig jaar een
nieuwe trailerhelling gerealiseerd (foto). Deze voorziening is op ini-
tiatief van Camp Zuiderhorn in Warffum en met medewerking
van de familie Mulder tot stand gekomen. De helling wordt veel-
vuldig gebruikt. Om deze aanwinst in de Warffumer haven extra
in het zonnetje te zetten organiseert Camp Zuiderhorn zondagmid-
dag 20 september een feestelijke mediterrane lunch in de appel-
gaard van de familie Mulder. De lunch wordt opgeluisterd met een
optreden van zangeres Marietta Rust uit Garnwerd. Deelname is
beperkt. Deelnemers worden in kleine gezelschappen per fluister-
boot vanaf de camping naar de appelgaard gevaren. Aanmelden
kan via de website van Camp Zuiderhorn.

Diplomazwemmen in De Dinge

De geslaagden voor het A-diploma.

UITHUIZEN - In zwembad De
Dinge in Uithuizen zijn zater-
dagmorgen zwemexamens afge-
nomen.
Na twee jaar te hebben opgeleid
voor de ENVOZ-diploma’s heeft
De Dinge er voor gekozen terug te
keren naar het Zwem ABC. Hierbij
leidt het Uithuizer bad weer op
voor dezelfde diploma’s als in de
omliggende baden in Bedum, Delf-
zijl, Leens en Winsum.
Het afzwemmen was deze keer dus
niet alleen een examen voor de
examenkandidaten, maar ook voor
het zwembadpersoneel, want de

kwaliteit van de kandidaten, de or-
ganisatie en de veiligheid werden
beoordeeld door Ellen Schripsema
van de Nationale Raad Zwemvei-
ligheid. Ze was erg tevreden.

Voor het A-diploma slaagden Je -
thro Arends, Zemen Athanom Fan-
tay, Daan Bolhuis, Jaymar de Cu-
ba, Joshmar de Cuba, Christian
Dijk stra, Sophie Fokkes, Kaylan
Garba Maiga, Hanna Gebre, Noah
Gebre, Robel Gebre, Gijs Gerdez,
Sander Halma, Sophie Hessels,
Jens Hoogendam, Tess Krijgsheld,
Bereket Maharena, Merkeb Maha-
rena, Semira Maharena, Rigat Mu-

lue, Selam Mulue, Andrea Osz-
vath, Caitlyn Schluter, Ian Scholle-
ma, Daimy Semeni, Mohamed Sha-
rif, Danyt Tesfalem, Noor Zeven-
berg en Marco Zwart.

Het B-diploma werd behaald door
Lulia Abrahale, Bayan Abu Nas-
ser, Surafiel Amanuel, Tsyon Ama-
nuel, Yueal Amanuel, Zen Araboo,
Jene de Cuba, Thijs Hessels, Joren
van der Hout, Noa Krijgsheld, Yo-
hannes Maharena, Roëndtly Me-
laan en Ayla van der Veen. In een
eerder stadium slaagde Patricia
van der Zee al voor haar C-diplo-
ma.   

Jan van Piekeren en gitarist Johan Fransen komen zondag naar
Den Andel. 

Duo Van Piekeren naar
Cultuurerf Andledon
DEN ANDEL - Op Cultuurerf
Andledon aan de Kruisweg in
Den Andel wordt zondag opge-
treden door de Nederlandstali-
ge band Van Piekeren. 

De landelijk bekende band, in oor-
sprong een viermansformatie, zal
op Andledon optreden als duo be-
staande uit Jan van Piekeren en
Johan Fransen.  Van Piekeren is in
2013 opgericht door tekstschrijver
en zanger Jan van Piekeren. De
muziek laat zich omschrijven als

melodische (akoestische) theater -
pop waarin de gitaarpartijen van
Johan Fransen (en eveneens zang)
een duidelijke stempel op het ge-
heel drukken. Met melancholische
luisterteksten -met een dramati-
sche en vaak humoristische onder-
toon- en een onnavolgbare dictie
gaat Van Piekeren de confrontatie
aan met het publiek. 
Het optreden start zondag om
15.00 uur. De toegang is niet gratis.
Gasten dienen een kaartje te re-
serveren via het mailadres van
Andledon:  info@andledon.nl. 

Zwemmers van De Dinge 
sluiten seizoen sprintend af
UITHUIZEN - Het zomersei-
zoen voor de zwemmers van De
Dinge in Uithuizen is traditio-
neel afgesloten met de sprint-
wedstrijd over 25 meter in
zwembad De Dinge.

Voor de zwemmers was dit de eer-
ste wedstrijd sinds 11 januari toen
de eerste Vierkamp wedstrijd
plaatsvond in Delfzijl. Vlak voor
de tweede wedstrijd van die com-
petitie, die op 14 maart in Bedum
zou worden gehouden, gingen de
eerste maatregelen gelden tegen
de verspreiding van het coronavi-
rus. Daarom werd unaniem door
de deelnemende verenigingen be-
sloten om die wedstrijd niet door
te laten gaan.
De deelname aan deze sprintwed-
strijd was wat lager dan in voor-
gaande jaren, maar is vanwege de
vreemde situatie waarin de wereld
nu al maanden verkeert vanwege
corona, verklaarbaar. Na afloop
was er voor iedereen nog een
broodje hamburger. De 25 meter
vlinderslag werd gewonnen door
Chris Oosterhof. Bram Luteyn

werd hier tweede en Jos Veldman
behaalde de derde plaats. 
Persoonlijke records op deze slag
werden behaald door Jan-Niek
Bos, Mathon Bulthuis, Rieks
Koenz, Yara Krijgsheld, Thomas
Lap, Dean Luchtenberg, Chris Oos-
terhof, Meike Peterse, Robert
Prins, Fleur Schuitema, Marandy
Spijk, Jos Veldman en Joyce Wolt -
jer.
Ook op de 25 meter rugcrawl was
Chris Oosterhof het snelst, gevolgd
door Bram Luteyn en Eline van
Breugel.  Persoonlijke records op
de rugcrawl werden geklokt voor
Jan-Niek Bos, Mathon Bulthuis, So-
fie Dijkstra, Jan-Jaap Gorter, Julia
Haaksma, Sander Koenz, Yara
Krijgsheld, Dean Luchtenberg,
Mandy Luchtenberg, Chris Ooster-
hof, Isa Oosterhof, Marinde Schui-
tema, Marandy Spijk en Joyce
Wolt jer.
Op de 25 meter schoolslag was
Bram Luteyn het rapst, op de voet
gevolgd door Jos Veldman en Jas-

per Geertsema. Op deze slag wa-
ren er persoonlijke records voor
Jan-Niek Bos, Sofie Dijkstra, Julia
Haaksma, Annelieke Halma, Rieks
Koenz, Sander Koenz, Thomas
Lap, Dean Luchtenberg, Chris Oos-
terhof, Isa Oosterhof, Meike Peter-
se, Robert Prins, Marinde Schuite-
ma, Joyce Woltjer en Sven Wol-
tjer. Bram Luteyn zette ook de 25
meter vrije slag op zijn naam en
Chris Oosterhof en Jasper Geertse-
ma  eindigden respectievelijk als
tweede en derde. Hier was per-
soonlijk succes voor Jan-Niek Bos,
Mathon Bulthuis, Julia Haaksma,
Annelieke Halma, Rieks Koenz,
Sander Koenz, Thomas Lap, Dean
Luchtenberg, Isa Oosterhof, Meike
Peterse, Fleur Schuitema, Marinde
Schuitema en Marandy Spijk.
Het zomerseizoen zit er nu dus
weer op, maar lang hoeven de
zwemmers en zwemsters niet te
wachten om weer te kunnen trai-
nen: op 19 september starten de
wintertrainingen. 

Geert Reinders Sportpark 
in Winsum volledig rookvrij
WINSUM - Het Geert Reinders
Sportpark in Winsum is volle-
dig rookvrij. Roken mag dus
niet meer op het nieuwe sport-
complex. Op de website van de
club legt de in Winsum woon-
achtige longarts Henk Kramer
hier het belang van uit. 

,,In deze tijden van het coronavirus
kan er gelukkig toch weer gevoet-
bald worden. Sport en beweging
zijn voor jong en oud de beste ma-
nier om fit te blijven. En het is
vooral leuk om te doen natuurlijk!
Er zijn ook nog andere dingen die
wij bij vv Winsum erg belangrijk
vinden voor de gezondheid: gezond

eten, gezond bewegen en niet ro-
ken”, trapt Kramer af. ,,Om met
het roken te starten: begin er niet
aan! En als je al rookt, stop ermee!
De risico’s die een roker loopt zijn
ellendig: de helft van de rokers
sterft erdoor en de helft van die
helft zelfs voor zijn 65e jaar.”

,,Nou is stoppen met roken erg
moeilijk, roken is een echte versla-
ving”, gaat Kramer verder. ,,Zoek
dus hulp als je rookt en wilt stop-
pen. De huisarts weet er alles van
en kan je goed helpen. Het liefst
zouden we natuurlijk willen dat
kinderen niet beginnen met roken.
Dat betekent dat kinderen niet het
slechte voorbeeld moeten krijgen
van andere kinderen, ouders, fami-
lie of bezoekers van het sportpark.
Daarom is vv Winsum al jaren
rookvrij op de momenten dat er
kinderen op het sportcomplex
rondlopen. En is roken in clubkle-
ding van vv Winsum niet toege-
staan. Op het nieuwe sportcom-
plex mag er helemaal niet meer
gerookt worden. Roken is nergens
voor nodig en door niet te roken
houd je elkaar gezond. Wanneer er
toch iemand rookt bij het voetbal-
veld, heb ik zelf goede ervaringen
met het aanspreken van de roker.
Ik vraag  dan iets in de trant van:
“Wilt u ons helpen het sportpark
rookvrij te houden voor de kinde-
ren?” En vrijwel elke roker werkt
dan mee en dooft zijn of haar
peuk.”

Foto-expositie
PIETERBUREN - Alex Boerema
exposeert de komende tijd zijn
foto’s in bezoekerscentrum Wad-
denkust in Pieterburen. Het the-
ma is Binnendijks-Buitendijks.
Boerema (1963) is fotograaf, ont-
werper en informatiesysteem-
specialist. Hij woont in Kruis-
weg. In het bezoekerscentrum
van Het Groninger Landschap
hangt een fotoserie van de voor-
malige Lauwerszee, samenge-
steld uit zijn archief, aangevuld
met een aantal nieuwe foto’s.
De serie is gemaakt in het kader
van het 50-jarig bestaan van het
Lauwersmeer. De foto’s zijn tot
31 december te zien. Het bezoe-
kerscentrum is van dinsdag tot
en met zondag van 13.00 tot
17.00 uur geopend.

Westerkwartier komt
met innovatiefonds
EZINGE - Om innovatie in de sa-
menleving te stimuleren, heeft de
gemeente Westerkwartier een in-
novatiefonds ingesteld zodat ver-
nieuwende initiatieven laagdrem-
pelig gestimuleerd en gesteund
worden. Daarnaast wordt interne
innovatie aangejaagd, wat kan
gaan om nieuwe manieren van
werken, procesautomatisering,
training en scholing. Om goed in-
vulling te kunnen geven aan subsi-
dieverlening uit dit innovatiefonds
heeft het college van B&W een
aantal voorwaarden vastgesteld en
opgenomen in een subsidierege-
ling. De voorwaarden betreffen de
manier van aanvraag, beoordeling,
hoogte van het subsidiebedrag en
verantwoording. Uitgangspunt is
snel subsidie te kunnen verstrek-
ken (want innovatieve projecten
zijn vaak bij snelheid gebaat) en zo
laagdrempelig mogelijk naar de
aanvrager te zijn. De aanvrager

legt wel een zekere verantwoor-
ding af over de besteding van het
fonds. Het vaststellen van een aan-
tal voorwaarden aan de uitvoering
van het innovatiefonds en deze op
te nemen in een regeling zorgt
voor een eerlijke objectieve afwe-
ging. Ook geeft een regeling orga-
nisaties rechtszekerheid en is er
bij bezwaren en beroepsprocedu-
res een duidelijk toetsingskader.
Wethouder Hielke Westra: ,,Zeker
in deze coronatijd, waarin werken
en leven meer op afstand van el-
kaar plaatsvindt, kunnen innova-
tieve oplos singen hierbij helpen.
We hopen met deze regeling initia-
tiefnemers net dat extra zetje te
kunnen geven om hun vernieu-
wende ideeën voor de samenleving
tot uitvoer te kunnen brengen.”
De subsidieregeling loopt tot en
met  31 december 2023. Aanvra-
gen kunnen worden ingediend via
de site van de gemeente. 



Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden Tuinieren

Weekendaanbiedingen:
Stihl HS 45 motorheggen-

schaar €269,00; Stihl BG 56
motorbladblazer €289,00;
Stihl BGE 71 elektr. blad -
blazer €99,00; Stihl SE 62 
alleszuiger €119,00; Stihl
HHE1235L tuinafval hak -

selaar €349,00; Stihl SG 51
rugsproeier €89,00.

Dick Norg Smederij en 
Tuintechniek “oet Bavvelt”

0595-422402
CF Moto 450 Agri quad,

de ideale quad 
voor op de boerderij.

Dick Norg Smederij en 
Tuintechniek “oet Bavvelt”

0595-422402

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

STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN

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

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

veegbedrijf JD. 
0599-332596/06-18968238

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

MET DEZELFDE DRUK
OP DE KNOP

TOCH BETERE FOTO’S?!
VOLG EEN 

FOTOCURSUS
IN WINSUM BIJ
VASZLOVSZKY

Foto/Video/Telecom
Hoofdstraat W. 21-23

Winsum
0595-444400.

www.vaszlovszky-winsum.nl

Cursussen

Aanbieding personeel

Te koop gevraagd

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

tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)

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

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

HOVENIERSBEDRIJF
DE WILDE APPEL

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
en boomverzorging
www.wildeappel.nl

Tel. 0595-438332

Dienstverlening 
JAN DOFF 

UITHUIZERMEEDEN
- Spitten en frezen 

van uw tuin
- Het leggen van riolering

- Het draineren van 
uw tuin of paardrijbak

- Het rooien van 
hagen en struiken

- Het slopen en afvoeren
van beton en asfalt

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

- Bomen zagen
- Gras zaaien

Tel. 06-21990614
Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur  wor-
den opgegeven.

Leg- en sierkippen en 
kippenhokken, 
0599-612038. 

Zie onze website 
Pluimveebedrijf Kuipers 

Ambachtelijke slager 
Paul van der Kley
Kollumerzwaag. 

Gespecialiseerd in 
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.

www.huisslachting.nl

De Praktijk in Winsum
geeft diverse cursussen op
het gebied van houtbewer-
king en meubelmaken, start
vanaf maandag 21 septem-
ber. Kijk eens op de website
www.w30.nl of op You-
Tube onder ‘De Praktijk
Winsum’ voor informatie-
filmpjes. Bent u geïnteres-
serd, neem dan contact op
met André Damen, De Prak-
tijk, Hoofdstraat W 30 te
Winsum, tel: 0595-441166.

Boeken over? Ik kom ze
graag bij u ophalen. 

Maud van der Woude, 
tel: 050-5272634.

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

Landbouw

Cursussen

Diversen
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Dieren

Gratis halen wij uw 
oude wasmachines,

vaatwassers,  kachels,
fietsen enz., tevens te

koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 

06-57148394/
06-41798273

12 Potjes violen €4,99; 2
bolchrysanten €7.99; heide
in pot €1,00; Hebe Addenda
v.a. €4.99; vaste planten v.a.
€1.25, vruchtbomen in pot
v.a. €11.99; rozen v.a. €2.99;
klimop v.a. €0.99. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

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

CF Moto 450 Agri quad,
de ideale quad 

voor op de boerderij.
Dick Norg Smederij en 

Tuintechniek “oet Bavvelt”
0595-422402

Nwe. aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar.
Nieuwe uien en spitskool.

Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum

0595-491365.

1 eethoek, rond, 
4 stoelen, kleur noten,
“colonial style” €150.-
CORDES mode-wonen
Kerkstraat 6 Warffum 

Tel: 0595-422064

Stokspekbonen,
Heinrichsreuzen,

aardappelen Doré en 
Frieslanders, div. 

groenten, courgettes,
tomaten, scharreleieren,

potgrond enz.
Fam. Ten Hove, 

Trekweg 38, 
Doodstil (Zandeweer), 

0595-432927.

Stofvrij houten vloer 
schuren. Postmus Parket 

24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl

Tel. 06-38250503

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

Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze 
in smartphones. 

Nieuwe abonnementen 
en verlenging. 

Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl

0595-444400

De Luingahof Bierum
Volop pruimen, Alkme-
ne, James Gr., Lobo,
Delcorf, Zoete Kroon,
hand- en stoofperen,
spekbonen, nieuwe

aardappelen, bio-vlees,
boerenkaas. 

Terras in de boomgaard. 
Openingstijden: di. t/m
do. 13-18 uur, vrij. 9-18

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

0596-591859.
www.luingahof.nl

Weekendaanbiedingen:
Stihl HS 45 motorheggen-

schaar €269,00; Stihl BG 56
motorbladblazer €289,00;
Stihl BGE 71 elektr. blad -
blazer €99,00; Stihl SE 62 
alleszuiger €119,00; Stihl
HHE1235L tuinafval hak -

selaar €349,00; Stihl SG 51
rugsproeier €89,00.

Dick Norg Smederij en 
Tuintechniek “oet Bavvelt”

0595-422402

Hobbykwekerij 
De Streekhof, Den Andel

Deze week nog Victoria
pruimen. Conference
peren, zelf te plukken. 

Verder volop nwe. oogst
appels en peren. Verkoop

tot 12.00 uur op do. vrij. en
zat. 06-12065989.

Dierenpartij vraagt aandacht
voor afval in natuurgebieden
NOORD-GRONINGEN - Gro-
ninger natuurgebieden hebben
flink te lijden onder de toene-
mende hoeveelheid zwerfafval.
De Statenfractie van de Partij
voor de Dieren heeft hier vra-
gen over gesteld.

Omdat in coronatijd meer mensen
de natuur intrekken, zijn de gevol-
gen van wegwerpgedrag nog zicht-
baarder geworden. Recreatiestran-
den en wandelpaden liggen be-
zaaid met rommel. De Partij voor
de Dieren wil van het provinciebe-
stuur weten wat de omvang van
het probleem is en welke effecten
dit heeft op de kwaliteit van de na-
tuurgebieden. Ook vraagt zij aan-
dacht voor zwerfafval langs provin-
ciaal beheerde wegen en wateren.

Asociaal
Statenlid Ankie Voerman ziet met
eigen ogen dat de hoeveelheid af-
val toeneemt: ,,Bij elke boswande-
ling zou ik een vuilniszak kunnen
vullen. Mensen zoeken steeds va-
ker de natuur op, en dat is prima,
maar om vervolgens je verpak-
kingsmateriaal en zelfs je gebruik-
te mondkapje onder een boom te

deponeren is ronduit asociaal. De
door de provincie gewenste na-
tuurwaarden komen onder druk te
staan door dit gedrag. Tegelijker-
tijd kan de provincie dit probleem
niet zomaar oplossen. Er moet
nauw samengewerkt worden met
gemeenten en terreinbeheerders
en misschien moeten de regels
worden aangescherpt.”
Gemeenten en terreinbeheerders
hebben ook regelmatig te maken
met dumpingen van grof vuil, as-
best en drugsafval. Het afval
schaadt de natuur en brengt die-
ren in gevaar. Bij dumping van
chemische stoffen kan er ernstige
schade optreden aan bodem- en
watermilieu. Voor het opruimen
van drugsafval kan subsidie wor-
den aangevraagd bij de provincie,
maar voor andersoortig afval niet.
,,Omdat de kosten van het oprui-
men flink in de papieren kunnen
lopen en op rekening komen van
de terreineigenaar, blijft er min-
der geld over om in de natuur te
investeren. Zo stelt Staatsbosbe-
heer dat het aantal dumpingen in
de door haar beheerde natuur toe-
neemt, en dat de organisatie
steeds meer geld kwijt is om het
afval te laten verwijderen”, merkt

Voerman op.
Naast het afval dat natuurrecrean-
ten achterlaten is er ook sprake
van lokaal flinke hoeveelheden
zwerfafval langs de provinciale we-
gen. Het ligt met name langs fiets-
paden en in de bermen, en daar
waar snelheden worden geredu-
ceerd zoals voor een verkeerslicht
en bij op- en afritten. Voerman:
,,Wij horen graag van de provincie
welke maatregelen al worden ge-
troffen en of er een tandje bij
moet. Wordt er bijvoorbeeld inge-
zet op handhaving, op stimuleren
van gedragsverandering, of op-
ruimacties, en is het wel effectief
genoeg? Een simpele oplossing is
er niet, want dag en nacht contro-
leren is onmogelijk. Strenge hand-
having en het uitdelen van forse
boetes is wenselijk, maar dag en
nacht controleren is onmogelijk.
Misschien moet er bijvoorbeeld
ook gekeken worden naar de toe-
gankelijkheid van en tarieven bij
gemeentelijke vuilstortplaatsen,
zodat mensen hun aanhanger niet
in het bos leegkiepen. Voor wat be-
treft zwerfafval van recreanten zou
er eigenlijk een plicht moeten ko-
men om verpakkingsmateriaal zelf
weer mee naar huis te nemen.”

Dag wordt nu Maand van
de Groninger Geschiedenis
GRONINGEN - Alles is anders
dit jaar. Zo ook de Dag van de
Groninger Geschiedenis. In
voorgaande jaren ontvingen de
Groninger Archieven en part-
ners ongeveer 2500 mensen op
één dag op één locatie. Dat is
dit jaar niet wenselijk. Daarom
worden de activiteiten versprei-
den over de maand oktober,
over verschillende locaties en
ook zal men digitaal te werk
gaan.

Het programma van deMaand van
de Groninger Geschiedenis begint
vorm te krijgen. De diversiteit in
de programmering wordt behou-
den. Er worden flitslezingen gege-
ven, door de provincie gewandeld
en ook voor kinderen is er van al-

les te doen. In diverse filmpjes
wordt aandacht geschonken aan
de schatten in de depots van de
Groninger Archieven. Al deze acti-
viteiten worden over een maand,
over de provincie en over fysiek en
digitaal verdeeld. Er is voor ieder
wat wils.
Er is ervoor gekozen om tijdens de
Maand van de Groninger Geschie-
denis elkaar zowel digitaal als fy-
siek te ontmoeten. Zo heeft ieder-
een de mogelijkheid om er op
zijn/haar eigen manier bij te zijn.
Daarnaast wil men dit jaar niet al-
leen mensen in de stad ontmoeten,
maar ook in de provincie.
De Groningse erfgoedsector was

altijd aanwezig op de erfgoed-
markt tijdens de Dag van de Gro-
ninger Geschiedenis. Dit jaar gaat
ook dat anders. Donderdag 1 okto-
ber wordt gezamenlijk het online
symposium Vertel ErfGoed georga-
niseerd. Er wordt dan gesproken
over welke rol erfgoed in de sa-
menleving speelt en hoe dat in de
toekomst gepresenteerd kan wor-
den..
Het landelijke thema van de
Maand van de Geschiedenis is
Oost/West. Het is volgens de orga-
nisatie een thema dat uitnodigt de
hele wereld over te gaan, of juist
dichtbij huis te blijven: Oost west,
thuis best?!

Fotowedstrijd
rond rode beuk
Domies Toen
PIETERBUREN - De monumen-
tale rode beuk in botanische
tuin Domies Toen in Pieterbu-
ren, die in de race is voor de ti-
telMooiste boom van Nederland,
is het onderwerp van een foto-
wedstrijd. Mensen die een gooi
willen doen naar de prijzen, de
mooiste foto’s worden in de Pet-
ruskerk bij de tuin geëxposeerd,
kunnen hun inzending tot 20
september mailen naar fotowed-
strijd@domiestoen.nl. De jury
bestaat uit de fotografen Hans
Sas en Alex Boerema en een be-
stuurslid van Domies Toen. Men
is ook op zoek naar trouwfoto’s
die onder de beuk gemaakt zijn.
Die kunnen gemaild worden
naar voorzitter@domiestoen.nl.

IMG ruim 600 in de min
met schademeldingen
NOORD-GRONINGEN - Het Insti-
tuut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) heeft vorige week 1147
nieuwe schademeldingen ontvan-
gen. Er werden 537 meldingen af-
gehandeld, zodat men wederom
fiks in de min zit.

Met de structureel hoge instroom
van schademeldingen, met niet zel-
den meer dan 1100 per week, staat
de doorlooptijd van de afhande-
ling onder druk. Het aantal afge-
handelde schademeldingen blijft
namelijk flink achter bij deze hoge
aantallen. De doorlooptijd be-
draagt momenteel zevenmaanden,

terwijl het streven maximaal zes
maanden is.
Vorige week hebben er in het Gro-
ningenveld twee bevingen plaats-
gevonden. Dinsdag 1 september
was er een beving bij Uithuizer-
meedenmet een kracht van 1.9 op
de schaal van Richter. Twee dagen
later beefde de aarde bij Wester-
emden. Toen werd een kracht van
2.0 gemeten. De beving bij Uithui-
zermeeden leidde tot 28 schade-
meldingen en die bij Westerem-
den tot 29. Dat zijn in beide gebie-
den ruim tweemaal zoveel meldin-
gen als er normaal bij het IMG bin-
nen komen.

Adverteren
doet verkopen
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt tweemaal per week;
iedere maandag / dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in
een abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren van Lauwersoog
tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een jubileum, een overlijden of
een dankbetuiging, kunt u:

- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
-Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980AAUithuizen
-Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2, (tegenover het station),Uithuizen

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

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


	pag 01 OC do
	pag 02 OC do
	pag 03 OC do
	pag 04 OC do
	pag 05 OC do
	pag 06 OC do
	pag 07 OC do
	pag 08 OC do
	pag 09 OC do
	pag 10 OC do
	pag 11 OC do
	pag 12 OC do
	pag 13 OC do
	pag 14 OC do
	pag 15 OC do
	pag 16 OC do
	pag 17 OC do
	pag 18 OC do
	pag 01 OC HAH do



