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Vandaag in de abonneekrant

Het Hogeland
eist oplossing
voor Westgat
LAUWERSOOG - Zonder een oplossing
voor het bevaarbaar houden van het
Westgat, de belangrijke vaargeul naar
de haven van Lauwersoog, zal de ge-
meente Het Hogeland niet akkoord gaan met de Agenda voor de Wad-
den. Dat zegt het college in een memo aan de gemeenteraad. Al in de
voormalige gemeente De Marne waren er grote zorgen over het
Westgat, dat als gevolg van de dynamiek in het Waddengebied was
verzand. Enkele jaren geleden werd de vaargeul uitgebaggerd...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Gerard Beukema wordt 
burgemeester Eemsdelta 
EEMSDELTA - Gerard Beukema is benoemd als waarnemend burge-

meester van Eemsdelta. Hij is
nu actief als burgemeester van
Delfzijl, de gemeente die per 1
januari samen met Loppersum
en Appingedam opgaat in de
nieuwe gemeente. Commissaris
van de Koning René Paas heeft
na overleg met de gekozen lijst-
trekkers van de nieuwe gemeen-
te Eemsdelta besloten ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Marleen Boven bezige
bij binnen SC Loppersum
Marleen Boven is niet alleen de aanvoerder van het damesteam van

de SC Loppersum. Sinds deze zo-
mer is de in Delfzijl geboren
maar in Loppersum opgegroeide
voetbalster ook een van de nieu-
we bestuursleden van de plaat-
selijke voetbalvereniging. Boven
mag daardoor best een bezige
bij binnen de derdeklasser ge-
noemd worden. Dat Marleen Bo-
ven in de zomer van 2020 ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Dirk Bultena: ware supporter
met het hart op de tong 
Dirk Bultena mag met recht een fanatieke supporter van De Heracl-
iden genoemd worden. Was hij eerder vooral als teamleider bij de
voetbalvereniging uit Uithuizermeeden actief, sinds het seizoen
2011/2012 is hij als een supporter met het hart op de tong bij alle
thuis- en uit duels van de Meijsters aanwezig. De eerste die toegeeft
dat er aan hem geen groot voetballer verloren is gegaan, is Dirk ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Trienke de Haan scoort erop
los bij familieclub SIOS
Op de erkende en voor het jour-
naille onmisbare database Voet-
balNoord.nl wordt de all time
topscorerslijst van de dames van
SIOS uit Sauwerd aangevoerd
door drie Haantjes. Trienke de
Haan laat nicht Karin en zus Els-
beth ver achter zich en als het
aan Trienke ligt blijft dat zo.
,,Meestal ben ik de topscorer
van het team en dat wil ik graag zo houden. Daar doe ik veel voor...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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SPIJK - De bouw van nieuwe
hoogspanningsmasten bij Spijk
is dinsdag onderwerp van dis-
cussie geweest bij de Raad van

State in Den Haag. Een land-
bouwer uit Spijk is het, zoals
eerder gemeld, niet eens met
de locatie van twee nog te bou-

wen hoogspanningsmasten op
zijn land.

Hij wil dat de masten dertig meter
opzij worden geplaatst.  TenneT
wil daar echter niet aan meewer-
ken en dat leidde tot de Raad van
State. Er wordt zoals bekend mo-
menteel een nieuwe hoogspan-
ningsverbinding tussen Vierverla-
ten en de Eemshaven aangelegd.
Op diverse locaties van het tracé is
men daar momenteel druk mee be-
zig. De Spiekster krijgt drie van
die nieuwe masten op zijn grond.
Met een van de drie masten heeft
de boer geen probleem, maar de
twee andere zouden wat hem be-
treft meer richting de sloot ge-
plaatst moeten worden. ,,Dan ge-
beuren er geen ongelukken en is
er niet voor tonnen gewasschade
in de komende veertig jaar”, aldus
de man. De masten op de geplande
plek zouden volgens de boer daar-
naast een gevaar vormen voor zijn
landbouwmachines.  Met name
doelde hij dan op een laadbak die
omhoog blijft staan of de spuitarm
van een sproeinstallie. 
TenneT weigert echter mee te wer-
ken aan een verplaatsing omdat
dan de maximaal toelaatbare af-
stand tussen twee masten wordt
overschreden. Hogere masten zijn
volgens TenneT ook geen oplos-
sing omdat die volgens de net-
werkbeheerder 300.000 euro per
stuk duurder zijn.  
In afwachting van een definitieve
uitspraak op het beroep, is de voor-
zieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak gevraagd om
een voorlopige voorziening te tref-
fen. 

Bij Raad van State

Landbouwer Spijk vecht
hoogspanningsmasten aan

� De aanleg van de nieuwe masten even buiten Spijk is in volle
gang.

Veel overtredingen in
blauwe zones Hogeland
UITHUIZEN/WINSUM - Er
zijn zeker zestig waarschuwin-
gen gegeven voor parkeerover-
tredingen in de blauwe zones
in Uithuizen en Winsum. 
Recent hebben Buitengewone Op-
sporingsambtenaren gecontro-
leerd op het parkeren in Winsum
en Uithuizen, de enige twee dor-

pen in Het Hogeland die een blau-
we zone hebben. In zo’n zone geldt
kort parkeren, aan de hand van de
blauwe parkeerschijf. Op die ma-
nier wil de gemeente bereiken dat
er voldoende vrije parkeerruimte
is voor het winkelend publiek. Om
iedereen gelegenheid te geven, is
de parkeerduur beperkt tot twee
uur. In de blauwe zone van Uithui-
zen is de parkeerduur beperkt tot
30 minuten. 
In Uithuizen is een blauwe zone in-
gesteld voor de nieuwe parkeer-
plaatsen op de Blink, in Winsum is
jaren geleden al een parkeerzone
ingevoerd rond winkelcentrum
Obergon. 
De waarschuwingen zijn uitge-
deeld voor het niet in het voertuig
aantreffen van de blauwe kaart,
het overschrijden van de parkeer-
tijd en in Uithuizen ook nog voor
het parkeren buiten de aangege-
ven vakken. 
Vanwege het grote aantal waar-
schuwingen in de afgelopen perio-
de, zal de gemeente de komende
maanden regelmatig controles uit-
voeren. Als er geen gebruik ge-
maakt wordt van een parkeerkaart
in een blauwe zone, dan levert dit
een boete op van maar liefst 95 eu-
ro. Dit bedrag is nog exclusief ad-
ministratiekosten.

Jongen beroofd
van jas in Bedum
BEDUM - Een minderjarige jon-
gen is vorige week maandag-
avond in de Grotestraat in Be-
dum het slachtoffer geworden
van een straatroof. Tussen 19.25
en 19.35 uur werd het slacht-
offer door twee onbekende man-
nen, onder bedreiging van een
mes, van zijn zwarte jas van het
merk Canada Goose beroofd.
Mogelijk is daarbij, volgens de
politie, ook geld weggenomen.
De twee verdachten zijn vervol-
gens in een grijze auto gevlucht.
De politie is op zoek naar men-
sen die iets hebben gezien. Zij
kunnen bellen met 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.

Eline Hovenkamp in een van haar creaties.

Winsumse een van jongste
ondernemers van Nederland
WINSUM - De elfjarige Eline
Hovenkamp is een van de jong-
ste ondernemers van Neder-
land. Ze is in coronatijd een
webwinkel gestart die zich richt
op het bedrukken van T-shirts.

Vanuit haar kamer in Winsum be-
drukt de jongedame T-shirts met
ludieke teksten óf met door de
klant aangeleverde teksten. Deze
shirts worden door het hele land
verzonden.
,,Met het bedrukken van de T-
shirts met vrolijke teksten wil ik
graag iedereen een beetje blijer
maken, helemaal in deze corona-
tijd”, zegt Hovenkamp. Eigenlijk
is de Winsumse altijd bezig met
knutselen, tekenen, schilderen en
andere creatieve dingen. ,,Met
mijn webwinkel kan ik iets doen

met mijn creativiteit en kan ik ook
op een professionele manier een
eigen bedrijfje runnen”, vertelt
het meisje.

In mei is de ondernemende Win-
sumse naar de Kamer van Koop-
handel gegaan om haar bedrijf,
www.by-eline.nl, officieel te laten
inschrijven. Familieleden werden
benaderd voor het verstrekken
van een lening om de benodigde
apparatuur te kunnen aanschaf-
fen. De inkoop van onbedrukte T-
shirts heeft ze zelf geregeld, zodat
de kosten zo laag mogelijk blijven
en de T-shirts tegen een lage prijs
aangeboden kunnen worden. In-
middels heeft de jongedame haar
eerste orders al ontvangen en gele-
verd.
,,Ik ontvang allemaal leuke reac-
ties terug, want bij iedere bestel-
ling doe ik een handgeschreven
kaartje waarmee ik de mensen be-
dank voor hun bestelling”, vertelt
ze. ,,Ik ben verder steeds op zoek
naar leuke nieuwe teksten voor
mijn T-shirts, maar ik verneem dat
mensen zelf ook heel creatief zijn
en mij leuke teksten aanleveren.
Alles kan geregeld worden.”

Wethouder De Visser dankt
vrijwilligers met kaartje
NOORD-GRONINGEN - Wet-
houder Mariëtte de Visser be-
dankt de duizenden vrijwilli-
gers in de gemeente Het Hoge-
land binnenkort met een kaart-
je voor hun inzet. 

176 vrijwilligersorganisaties die
ruim 5000 vrijwilligers vertegen-
woordigen, hebben zich aange-
meld om een kaart met persoonlij-
ke boodschap van de wethouder te
ontvangen. Ze ontvangen de kaart
rond 7 december. Dat is Nationale
Vrijwilligersdag.
De Visser is onder de indruk van
de kracht van de vrijwillige inzet
in deze coronatijd. ,,Ik heb een gro-
te groep mensen zien opstaan om
anderen te helpen. Onder deze
vrijwilligers zijn ook veel jonge
mensen. Dankzij de lock-down en
het tijdelijk sluiten van de scholen

hadden ze tijd en boden zij een
helpende hand. De bereidheid om
er voor elkaar te zijn is enorm.” 
Volgens de wethouder is bij secto-
ren die hard worden geraakt de
impact goed zichtbaar van het
wegvallen van het sociaal maat-
schappelijke leven. ,,Het vrijwilli-
gerswerk draagt bij veel mensen
bij aan zingeving en sociale contac-
ten. En dat viel in bepaalde secto-
ren volledig weg. Dit maakt maar
weer eens duidelijk hoe onmisbaar
vrijwilligerswerk is.”
Mariëtte de Visser is zelf ook al op
jonge leeftijd begonnen met vrij-
willigerswerk. ,,Dat krijg je vaak
vanuit huis mee. Mijn moeder was
nog actief toen ze al 80 was. Toen
ging ze nog met de collectebus
langs de deuren.” 
Dit jaar was het vanwege de coro-
namaatregelen niet mogelijk om
een vrijwilligersfeest te organise-
ren, zoals de gemeente ieder jaar
doet. De Visser hoopt de vrijwilli-
gers volgend jaar wel weer te kun-
nen ontmoeten.

Sint verrast
174 kinderen
in Roodeschool
ROODESCHOOL - Sinterklaas is
blij geweest met de hulp van KAR
(Kinder Activiteiten Roodeschool).
In totaal heeft de Goedheiligman
de afgelopen dagen 174 kinderen
mogen verrassen. Dit is mede tot
stand gekomen door sponsoring
van lokale ondernemers en privé-
sponsoring.
De kinderen zijn, zoals Sinterklaas
verzocht had, allen thuis gebleven
om op hun verrassing te wachten.
Ze waren erg blij met hun cadeau.
De Pieten zijn vanuit het Pieten-
huis Roodeschool weer verhuisd
naar het grote Pietenhuis in Ne-
derland om Sinterklaas met de vol-
gende klus bij te staan.

Sint wordt wakker in WIJland
MIDDELSTUM - In het speellokaal van kindcen-
trum WIJland in Middelstum stond enkele we-
ken geleden ineens een tent. De leerlingen vertel-
den dat er iemand in lag te snurken. Afgelopen
week lag er ineens paardenpoep op het plein.
,,En dat mag ik zeker weer opruimen’’, mopper-
de de conciërge. Vrijdagmorgen verzamelden alle

kinderen van het kindcentrum zich in het speel-
lokaal om toch maar eens te gaan kijken wat er
aan de hand was. En wie kwam er  tot hun gro-
te verrassing tevoorschijn? Het was Sinterklaas.
,,Samen met zijn Pieten heeft hij de kinderen
een leuk coronaproof feest bezorgd’’, aldus direc-
teur Jeroen Habets.
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Alle 52 dorpen van de gemeente Het Hogeland, groot en klein, worden belicht. Hier is de buurtschap
Ewer te zien. Foto: Sarah Stiles/ Stichting Hogeland in Beeld.Den Andel heeft laadpaal

DEN ANDEL - Wethouder Kris-
tel Rutgers van Het Hogeland
heeft vrijdagmiddag een laad-
paal voor elektrische auto’s in
gebruik gesteld bij activiteiten-
centrum De Holm aan De
 Streekweg in Den Andel.

Dorpsbewoners kunnen gebruik
maken van een elektrische deel-
auto. De auto is beschikbaar ge-
steld door een project van Energie
Initiatief Kantens en mede moge-
lijk gemaakt door een bijdrage van
het Waddenfonds. Reserveren,
openen en betalen van de deelauto
kan via de MobiApp van Mobi-
Noord.
De laadpaal in Den Andel is er ge-
komen op initiatief van inwoners

van het dorp. De paal maakt deel
uit van Green Deal. Dit project
streeft er naar in drie jaar tijd dui-
zend laadpalen in de provincies
Groningen en Drenthe te plaatsen.
De gemeente Het Hogeland is een
van de deelnemers aan het project.
Green Deal voorziet in de plaat-
sing van laadpalen in kernen met
meer dan duizend inwoners. Ook
particulieren kunnen een aan-
vraag doen. 

Dat laatste is dus in Den Andel ge-
beurd. In de gemeente Het Hoge-
land zijn inmiddels veertien van
deze palen geplaatst. Meer dan
honderd unieke gebruikers heb-
ben er hun auto mee opgeladen.
Dat heeft geleid tot een CO2-re-
ductie van ruim drieduizend kilo.

Project 52 Dorpen, 52 
Verhalen gaat van start 
NOORD-GRONINGEN - Stich-
ting Hogeland in beeld gaat
binnenkort beginnen met
het project 52 Dorpen, 52 Ver-
halen. De komende twee jaar
wordt de gemeente Het Hoge-
land door de stichting uitge-
breid in beeld gebracht.
,,Met interviews, reportages, films
en ontmoetingen willen we de ver-
halen en ervaringen van bewoners
zelf horen. We proberen te ontdek-
ken wat Het Hogeland tot Het Ho-

geland maakt’’, aldus Sarah Stiles,
projectleider van het initiatief.
Het is inmiddels bijna twee jaar
geleden dat de voormalige ge-
meenten Bedum, De Marne, Win-
sum en Eemsmond samen verder
zijn gegaan als Het Hogeland. De
gemeente telt 52 dorpen. ,,Wat
leeft er allemaal aan de andere
kant van deze relatief nieuwe ge-
meente, hoe zien de dorpen eruit,
wat is hún geschiedenis, waar vin-
den we de molens, de kerken, de
havens, de monumentale boerde-

rijen, welke mooie initiatieven zijn
er te vinden, welke gelijkenissen
en verschillen zijn er, welke kun-
stenaars wonen hier en waar zijn
de bijzondere plekken? Het doel
van dit initiatief is om antwoord op
deze vragen te bieden’’, aldus Sti-
les. 
Het project wordt ondersteund
door het Waddenfonds, Google
Community Grants, de provincie,
gemeente Het Hogeland, het J.B.
Scholtenfonds en het H.S. Kam-
mingafonds.

� Wethouder Kristel Rutgers neemt de laadpaal in gebruik. 

Jantje Schiphorst nieuwe
bestuurder Economic Board
NOORD-GRONINGEN - Jantje
Schiphorst is aangesteld als
nieuwe bestuurder van Econo-
mic Board Groningen (EBG).
Zij volgt Emme Groot op, die
per 1 januari terugtreedt als
voorzitter van EBG. 

Schiphorst was sinds augustus
2015 lid van de raad van commissa-
rissen van EBG. Samen met Akke
Groenewoud vormt ze nu het be-
stuur. Janka Stoker, voorzitter van
de Raad van Commissarissen van
Economic Board Groningen, is con-
tent met het nieuwe bestuurslid. 
,,Jantje Schiphorst brengt veel be-
stuurlijke ervaring en een groot

netwerk mee. Bovendien kent zij
EBG heel erg goed vanuit haar rol
als lid van de raad van commissa-
rissen. Daarmee heeft zij een vlie-
gende start in haar nieuwe rol bij
EBG.’’

Danone
Schiphorst was tot voor kort finan-
cieel directeur van NDC Media-
groep. Daarvoor heeft zij finan-
cieel eindverantwoordelijke rollen
bekleed bij Danone en Friesland-
Campina in Nederland maar ook
elders in Europa en in Azië, name-
lijk als CFO voor FrieslandCampi-
na in Thailand. Schiphorst is com-
missaris bij Groningen Seaports en
bestuurslid bij VNO-NCW Noord.

Groningers reizen
makkelijk met een app
NOORD-GRONINGEN - Gronin-
gers en Drenten kunnen bin-
nenkort gebruikmaken van een
handige app om mee te reizen. 

Arriva Personenvervoer heeft deze
app in opdracht van de provincies
Groningen en Drenthe ontwikkeld. 
Met de app kunnen inwoners van
Groningen en Drenthe bijvoor-
beeld een deelfiets of deelauto re-
serveren, een reis met bus of trein
boeken en betalen, of een com-
pleet reisadvies van deur tot deur
krijgen. 

Drenthe en Groningen zijn samen
één van de zeven gebieden waar
het landelijke project Mobility as a
Service als proef wordt uitgevoerd.
Het project is bedoeld om duur-
zaam reizen te stimuleren. Een be-
langrijke voorwaarde voor de pro-
vincies Groningen en Drenthe is
dat de app makkelijk toegankelijk
is en handige adviezen geeft voor
iedereen, ook voor mensen met
een beperking. 
De proef is op 1 december gestart.
Arriva heeft twee jaar de tijd om
de al bestaande app voor busver-
voer verder te ontwikkelen en uit

te breiden naar alle vormen van
vervoer. Daarbij gaat het bijvoor-
beeld om het reserveren van een
deelfiets of een deelauto vanaf de
plek waar de bus of de trein niet
verder gaat. Maar ook om het boe-
ken en betalen van een plaats in
een (buurt)bus of een (hub)taxi die
reizigers van huis haalt en naar
een OV-hub brengt, van waaruit ze
met een lijnbus verder kunnen
naar een grotere plaats.  
Naar verwachting zijn de specifie-
ke toepassingen voor Groningen
en Drenthe over een half jaar be-
schikbaar. 

Hogelandsters 50.000e
cliënten van Home-Start
NOORD-GRONINGEN - Het
50.000e gezin dat opvoedings-
hulp krijgt van de vrijwilligers
van Home-Start Nederland
woont in de gemeente Het Ho-
geland. De ouders hebben rond
de geboorte veel meegemaakt.
Een vrijwilliger van Home-
Start helpt ze in deze spannen-
de tijd.

Vrijwilliger Annelies vertelt wat ze
doet: ,,Deze ouders maken een in-
tense periode door en dan is het
fijn dat ik ze waar mogelijk kan
ondersteunen. Ik kom elke week
een paar uur langs, vraag wat ze
nodig hebben en luister vooral
naar hun verhaal.” 
Moeder Merel vertelt: ,,Via het zie-
kenhuis hoorde ik over Home-
Start. Vanwege de premature ge-
boorte van mijn kindje, is het zo
fijn dat ik met een vrijwilliger die
dezelfde ervaring heeft, mijn erva-
ringen kan uitwisselen. Ik hoef de
schijn niet op te houden, ik kan ge-
woon vertellen dat het soms moei-
lijk is. Ik heb er veel vragen over
maar kan nu met de vrijwilliger
hierover praten.”
Volgens wethouder Kristel Rut-
gers heeft de gemeente Het Hoge-
land bewust gekozen voor een sa-
menwerking met Home-Start om-
dat het een laagdrempelig pro-
gramma is dat ouders met elkaar
verbindt. ,,Je hebt veel vragen
over opvoeden, ook als de kinde-
ren groter worden, daarom zijn ge-
sprekken tussen ouders onderling
zo waardevol.”
De mijlpaal van het vijftigduizend-
ste gezin is ook een signaal: er zijn
steeds meer ouders die stress erva-
ren en vragen hebben over de alle-
daagse opvoeding. Tijdens de be-
geleiding wordt duidelijk dat ze
niet de enigen zijn en dat ze er niet
alleen voor hoeven te staan. Coör-
dinator van Home-Start Hogeland
Jenny van der Werf vertelt: ,,We
zijn blij dat we sinds kort hier in
Het Hogeland het Home-Start pro-
gramma kunnen aanbieden. We
zien dat voor ouders met opgroei-
ende kinderen het opvoeden
meestal leuk is, en we zien tegelij-
kertijd dat de druk op gezinnen
groter is geworden. Het komt vaak
voor dat je het even niet meer
weet, bijvoorbeeld omdat je net
een baby hebt gekregen die veel
huilt, je zorgen hebt over een zieke
in je familie of je kinderen te veel
online zitten. Ik zou zeggen, wacht
niet te lang en vraag hulp. Een
vrijwilliger van Home-Start kan tij-
delijk steun bieden. Die heeft er-
varing met opvoeden, is hiervoor
getraind, heeft tijd, luistert en
haakt in op wat ouders zelf vragen.

Dit lijkt eenvoudig en weinig,
maar het effect is groot. Je kunt
weer verder met je gezin. Het vrij-
willigerswerk van Home-Start is
voor gezinnen gratis.”
Vrijwilligers van Home-Start heb-
ben zelf ervaring met opvoeden en
bezoeken ouders elke week thuis.
In deze maanden van corona komt
buiten wandelen, videocontact of
bellen ook vaak voor. De opvoed-
steun door vrijwilligers is gelijk-
waardig en informeel. 

Eet Mee brengt
mensen samen
aan tafel met Kerst
NOORD-GRONINGEN - Eet Mee
brengt het hele jaar door mensen
met elkaar in contact via gezellige
etentjes thuis en via video-eten-
tjes. De kerstdagen zijn bij uitstek
dagen dat mensen daar behoefte
aan hebben. Elk jaar melden zich
heel wat mensen aan voor een
kerstmatch. In deze coronatijd is
de verbinding met anderen moei-
lijk, maar ook extra belangrijk.
Met de kerstdagen biedt Eet Mee
zowel video-etentjes als etentjes
thuis. Via de speciale matchappli-
catie van Eet Mee worden mensen
aan elkaar gekoppeld voor een ge-
zellig etentje. Bij het matchen
wordt waar mogelijk rekening ge-
houden met de wensen en moge-
lijkheden van de deelnemers. Bij
de etentjes wordt anderhalve me-
ter afstand aangehouden en hou-
den zowel eetadressen als gasten
rekening met de coronamaatrege-
len van de overheid. In het voor-
jaar is Eet Mee vanwege corona
begonnen met het aanbieden van
video-etentjes. Aanmelden voor
een Kerstmatch kan van 3 tot en
met 17 december via www.eet-
mee.nl of 030-2213498.

Vier bevingen
NOORD-GRONINGEN - In het
Groninger gaswinningsgebied heb-
ben in de maand november vier
aardbevingen plaatsgevonden. De
eerste beving was op 5 november
bij Garrelsweer. Het was een lich-
te, van 0.5. Op 16 november vond
er een beving van 1.1 plaats bij
Garsthuizen. Tien dagen later was
het raak bij Westeremden, waar
met 1.6 de zwaarste beving van de
maand plaatsvond. Op 28 novem-
ber viel er een beving te noteren
bij Loppersum. Die had een kracht
van 0.7
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Herdenkingsbomen
bij Memory Warffum
WARFFUM - Aula Memory aan de
Noorderstraat in Warffum heeft
twee herdenkingskerstbomen ge-
plaatst. Mensen kunnen voor 1,50
euro een transparante kerstbal ko-
pen, er een foto, of iets anders van
een overleden dierbare in doen en
dan in de bomen hangen. ,,In deze
tijd is het gemis meer voelbaar
dan anders. Op deze manier willen
we daar iets aan doen’’, vertelt Mo-
nique van Mil van Aula Memory.
Ze wil een jaarlijkse traditie ma-
ken van de bomen. De opbrengst
van de verkoop van de kerstballen
gaat naar Kika. Bestellen kan via
06-22506102.

NOORD-GRONINGEN - Ook
voedselbank Eemsdelta heeft te
maken met de gevolgen van het
corona-virus. De grote en suc-
cesvolle inzamelingsactie die
men jaarlijks samen met super-
markten in Loppersum, Delfzijl
en Appingedam organiseert,
gaat dit jaar niet door.

Men vindt het onverantwoord om
de medewerkers bloot te stellen
aan mogelijke besmetting met het
coronavirsus. Omdat men in voor-
gaande jaren maanden vooruit kon
met de opbrengst van de actie ont-
staat er nu dus een probleem. ,,Wij-

vragen daarom dit keer een finan-
ciële bijdrage van de mensen’’, ver-
telt voorzitter Marian Scharft.
,,Van dat geld kunnen we dan bij
de supermarkten in onze gemeen-
ten producten kopen voor onze
cliënten. Men kan een donatie
overmaken op onze bankrekening
of gebruik maken van de QR-code
in de advertentie. We zijn Anbi-ge-
registreerd. Giften zijn daarmee
fiscaal aftrekbaar. Het banknum-
mer is NL80 RABO 0122 2957 30,
ten name van Stichting Voedsel-
bank Eemsdelta te Delfzijl. We ho-
pen op veel steun.’’
Zie ook de advertentie elders in de-
ze editie.

Voedselbank houdt
geen supermarktactie

Sint pakt uit bij vv Eenrum
Sinterklaas heeft ondanks alle corona-perikelen toch de jeugd van voetbalvereniging Eenrum weten te verrassen. De Goed-
heiligman  is aan de vooravond van 5 december op bezoek gegaan bij bestuurslid Sandra Komrij en samen hebben ze een
plan bedacht. Sinterklaas kreeg van Komrij de sleutel van de kleedkamers en vroeg haar om alle  jeugdleden te vermaken
met een leuk spel. De kinderen kregen een moeilijke letterspeurtocht voor de kiezen, die eindigde in de kleedkamers. Daar lag
voor iedereen een cadeau klaar.  Sinterklaas vindt dat de jeugdige voetballers wel wat extra’s hadden verdiend omdat de
competie stil ligt. Met het cadeau kunnen ze in de tussentijd aan hun techniek werken. Dat viel goed in de smaak bij de voet-
ballertjes.

Vluchten vanaf Eelde
naar Scandinavië geschrapt
EELDE - BBI Travel heeft de
vluchten vanaf Eelde naar de
Scandinavian Mountains voor
deze winter geschrapt. Vliegen
naar deze populaire winter-
sportbestemming is nu pas eind

volgend jaar mogelijk.

De vluchten zijn al een keer uitge-
steld, maar nu is door BBI Travel
besloten de vluchten voor het win-
terseizoen 2020/2021 helemaal te
schrappen. Aanvankelijk was het
de bedoeling om op 17 december
vanaf Groningen Airport Eelde
naar Scandinavian Mountains Air-
port te gaan vliegen. Vanwege de
coronaproblemen stelde BBI-Tra-
vel dit uit naar 21 januari, maar nu
staat de eerste vlucht gepland voor
19 december 2021. 
Alle klanten die geboekt hadden,
zijn door BBI-travel op de hoogte
gesteld. Er zijn men hen regelin-
gen getroffen. Volgens de reisorga-
nisatie heeft vrijwel iedereen be-
grip voor de gemaakte keuze. Di-
recte aanleiding voor de annule-
ring is het feit dat er een quaran-
taineplicht van 10 dagen is gaan
gelden voor reizigers die vanuit
Zweden naar Nederland terugke-
ren. Voor Noorwegen geldt mo-
menteel zelfs een 10-daagse quar-
antaineplicht bij binnenkomst.
Aangezien BBI Travel binnen af-
zienbare tijde geen versoepeling
verwacht, besloten tot annulering. 

Weer spreekuren in bibliotheek
UITHUIZEN/WINSUM - Biblionet Groningen en Mensenwerk Hogeland zijn weer gestart
met spreekuren in de bibliotheken van Uithuizen en Winsum. Men kan er terecht voor
zaken als toeslagen en de zorgverzekering. Zo vlak voor het einde van het jaar worden de
toeslagen voor het nieuwe jaar berekend. Om er zeker van te zijn dat deze berekening
klopt en men dus niet te veel of te weinig krijgt, kan men na ingelogd te hebben met de
Digi-d deze berekening bekijken. Mensen die daar moeite mee hebben, kunnen tijdens het
spreekuur geholpen worden. Daarnaast kan men hulp krijgen bij het overstappen naar
een andere zorgverzekeraar. Vrijdag is er een spreekuur in Uithuizen. Maandag 14 de-
cember kan men in Winsum terecht. Beide keren kan dat tussen 9.30 en 11.00 uur. Aan-
melden is verplicht en kan via 0595-745090.



6 - Maandag 7 december/Dinsdag 8 december 2020



Maandag 7 december/Dinsdag 8 december 2020 - 7

Bijna alle garnalenvissers voorstander van het weekendverbod
LAUWERSOOG - 93 procent
van de garnalenvissers is voor-
stander van het zogenaamde
weekendverbod. Dat houdt in
dat er ‘s weekends niet gevist
mag worden.

Dat blijkt uit onderzoek van de Ne-
derlandse Vissersbond. Een groot
deel van de vissers, 79 procent, wil
zelfs nog een stapje verder gaan.
Deze groep wil het weekendver-
bod uitbreiden door middel van
bijvoorbeeld minder visuren en/of
het betrekken van meer EU-lan-
den bij deze maatregelen.

Visserijsector
Tot 2005 gold er binnen de garna-
lenvisserij geen weekendverbod.
Daarna is het weekendverbod in-
gevoerd door het ministerie van
LNV. Dat is mede op verzoek van
de visserijsector gebeurd. Het ver-
bod geldt tussen vrijdag 12.00 uur
en zondag 24.00 uur. Dit wordt ge-
controleerd door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NV-
WA).

De Nederlandse Vissersbond sig-
naleert dat de grenzen van het
weekendverbod in de huidige tijd
steeds verder vervagen. Om te pei-
len hoe de garnalenvisserij hier
over denkt, is het onderzoek ge-
houden. Stagiaire Bente de Haan,
dochter van garnalenvisser Jan Si-
mon de Haan (WR-109), interview-
de 28 garnalenvissers die qua
thuishaven, visserij-activiteit, leef-
tijd en vergunning een realistische
vertegenwoordiging van de gehele
vloot vormen.

Iedereen binnen Europa
Uit het onderzoek komt naar voren
dat de garnalenvissers zouden wil-
len dat iedereen binnen Europa
meewerkt aan het handhaven van
het Nederlandse weekendverbod.
En nog beter zou het zijn als het
weekendverbod voor alle garna-
lenvissers in de EU-landen zou gel-
den.
Voor de Nederlandse situatie moet
de handhaving strikter plaatsvin-
den, vinden de vissers. Nu bestaat
het risico dat het negeren van de
regelgeving uit de hand loopt en

daarbij mogelijk het weekendver-
bod ter discussie komt te staan
met alle gevolgen van dien.

Sociale leven
Over het behoud van de uitzonde-
ring met betrekking tot de niet-Ne-
derlandse wateren zijn de geïnter-
viewde garnalenvissers het over
het algemeen eens. Dat moet blij-
ven bestaan vinden ze in verband
met de lange reistijd en het sociale
leven en veiligheid van de visser-
man. Dit zou overigens wel op ge-
spannen voet staan met een ge-
wenst Europees weekendverbod.
Veel vissers gaven tijdens het in-
terview aan een uitbreiding van
het weekendverbod te willen, bij-
voorbeeld van maandag 8.00 tot
donderdag 12.00 of 24.00 uur.

Doelstellingen
Een uitbreiding van het weekend-
verbod kan, volgens de vissers,
enerzijds een bijdrage leveren aan
de doelstellingen om de visserij
verder te verduurzamen, ander-
zijds kan het een bijdrage leveren
aan de reductie van aanvoer in tij-

den van minder vraag naar garna-
len.
Als het weekendverbod verdwijnt,
voorzien de vissers dat een deel
van de garnalenvloot zal overgaan
op continuvissen. Om de bedrijven
staande te houden, wordt de rest
van de vloot gedwongen om hier-
aan mee te doen. 

Wat resulteert in een verhoogde
aanvoer en naar verwachting een
lagere garnalenprijs. Uiteindelijk
kunnen bedrijven hierdoor omval-
len. Het verdwijnen van het week-
endverbod vindt een meerderheid
van de ondervraagden dan ook ab-
soluut niet wenselijk.

Positieve imago
De vissers vinden verder dat met
het verdwijnen van het weekend-
verbod het positieve imago dat de
garnalenvisserij de afgelopen ja-
ren heeft opgebouwd ook zal ver-
dwijnen. Alle partijen verwachten
dat er op redelijke korte termijn
meer duidelijkheid over het week-
endverbod en de eventuele uit-
breiding zal komen. � Een groot deel van de garnalenvisers wil best langer in de haven van Lauwersoog liggen.
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Boekje voor voorzitter
van ’viezewoordenclub’
EZINGE - De zesjarige Ilan
heeft vorige week een passend
boekje aangeboden aan Petra
de Vries. Zij is de voorzitter van
de ‘viezewoordenclub’.

Dit merkwaardige begin van een
artikel vraagt uiteraard om uitleg.
Het zit zo. Ilan is de kleinzoon van
Theo Mol uit Ezinge, oud-wethou-
der van Ezinge en Winsum. Die is
in oktober overleden en werd
daarvoor drie maanden lang uitste-
kend verzorgd door de mensen van
het palliatieve team van Allerzorg.

Ilan en zijn opa waren al sinds de
geboorte van de jongeman twee
handen op één buik. Toen Theo
Mol afgelopen zomer te horen
kreeg dat hij ongeneeslijk ziek
was, was dat voor allebei een ver-
schrikkelijk bericht. Los van het
feit dat ze elkaar nog helemaal
niet konden missen, hadden ze sa-
men ook een club die ze wilden la-
ten voortbestaan. Twee jaar gele-
den hebben de twee de ‘viezewoor-
denclub’ opgericht. Opa was de
voorzitter en Ilan de secretaris. In
elkaars bijzijn mochten ze de
meest vieze woorden zeggen. De

Ilan overhandigt het boekje aan Petra de Vries.

NOORD-GRONINGEN -
Door in moeilijke tijden de
lasten voor de inwoners
niet te verhogen en toch
een sluitende begroting te
presenteren, kreeg hij vo-
rig jaar de complimenten.
Dit jaar is alles anders en
zien Hogelandsters zich
wel geconfronteerd met
een stijging van de lasten-
druk. Eltjo Dijkhuis, wet-
houder financiën van Het
Hogeland,  beseft dat de
populariteitsprijs aan zijn
neus voorbij gaat. ,,Daar
doe ik het ook niet voor.
We hebben helaas pijnlijke
keuzes moeten maken,
maar dat doen we om een
goede basis voor de ge-
meente te leggen. De sleu-
tel uit handen geven, zoals
Stadskanaal heeft gedaan,
is geen optie”, aldus de
Uithuizer. 

door Hielko Merkus

Het verhaal is genoegzaam be-
kend: de gemeente Het Hogeland
verkeert in financieel zwaar weer,
met name veroorzaakt door oplo-
pende tekorten op het sociaal do-
mein. Dit jaar gaat zelfs voor het
eerst meer dan de helft van de to-
tale begroting -die een omvang
heeft van ongeveer 160 miljoen eu-
ro- op aan het sociaal domein. Dat
wordt, kort gezegd, veroorzaakt
door het feit dat gemeenten steeds
meer taken op hun bordje krijgen,
maar het Rijk niet over de brug

komt met het benodigde geld. De
tekorten lopen bij gemeenten zo
ver op, dat begrotingen onder druk
staan en er gesneden moet worden
in voorzieningen. De problematiek
is zelfs zo groot, dat afgelopen zo-
mer wethouders naar Den Haag
trokken om te demonstreren. Van-
uit Groningen was onder anderen
Bert Nederveen van de gemeente
Westerkwartier van de partij.
Dijkhuis trok niet naar de Hofstad.
,,Niet alleen omdat ik die dag een
heel belangrijke vergadering had,
maar ook omdat minister Kajsa Ol-
longren in het kader van de ver-
sterkingsoperatie regelmatig ook
onze gemeente bezoekt. In die ge-
sprekken kunnen we de proble-
men veel beter onder de aandacht
brengen. Dat is ook gebeurd en
daar was ze blij mee. We hebben
van haar ook teruggekregen dat ze
mede op basis van de gesprekken
met ons een veel beter beeld van
de exacte problemen heeft gekre-
gen.”  
Dat de gemeente in financieel
zwaar weer verkeert, rekent het
college deels dus toe aan landelijk
beleid. Tijdens de begrotingsbe-
handeling kwam dat het dagelijks
bestuur van de gemeente op kri-
tiek van GroenLinks te staan. ,,U

rekent dit vooral aan landelijk be-
leid toe. Wij rekenen het u toe.
Het is uw beleid hoe hiermee om
te gaan. Het is ook aan u om met
alle onzekerheden om te gaan”,
hield Mariska Markhorst het colle-
ge voor. De man in de straat gaat
nog wat verder en wijst naar De
Tirrel, een 34 miljoen euro kos-
tend gebouw in Winsum waarin
onder andere zorg (verpleeghuis
De Twaalf Hoven), onderwijs
(twee basisscholen) en sport (een
nieuwe Ripperdahal) samenko-
men. De gemeente Winsum had
het grootste deel van dit bedrag al
beschikbaar gesteld, maar onlangs
kon Het Hogeland nog miljoenen
bijleggen omdat het project duur-
der was uitgevallen dan aanvanke-
lijk gedacht. Dat tegelijkertijd wel
de lasten flink werden verhoogd,
leidde op social media tot veel on-
begrip. 

’Kritiek is terecht’
,,De kritiek op de gang van zaken
rond De Tirrel is terecht”, meent
Dijkhuis, die collega Harmannus
Blok over dit dossier zag struike-
len. De Sauwerder is in het college
inmiddels vervangen door Theo de
Vries. ,,Wat er bij De Tirrel is ge-
beurd, is verschrikkelijk. Daar lo-
pen ook nog onderzoeken naar”,
zegt Dijkhuis. Hij komt wel met
een nuance: ,,Bij De Tirrel gaat het
om een extra kostenpost van ruim
een ton per jaar, op sociaal domein
leggen we ieder jaar miljoenen
toe. Dat is misschien minder zicht-
baar, maar wel de realiteit.” Hoe-
wel de Uithuizer begrip heeft voor
de kritiek op de gang van zaken
rond De Tirrel, is afblazen van het

project nooit een serieuze optie ge-
weest. ,,Als we er niet mee door
zouden gaan, hadden we sowieso
twee nieuwe scholen moeten bou-
wen. De vraag is dan ook wat De
Hoven had gedaan. We willen
graag dat als mensen ouder wor-
den en zorg nodig hebben, in de ei-
gen regio terecht kunnen.” Dat is
niet vanzelfsprekend, weet Dijk-
huis. ,,In het verleden zijn in deze
regio al diverse woonzorgcentrum
gesloten, zoals bijvoorbeeld in
Warffum. Gelukkig heeft De Ho-
ven gezien dat de gemeente het fi-
nancieel niet makkelijk heeft en
heeft men besloten twee miljoen
euro uit te trekken door de bouw
van ruimtes die men zou huren. Op
die manier kon het plan toch door-
gaan. Dat is goed voor Winsum en
goed voor Het Hogeland”, zegt
Dijkhuis. 

Dat de gemeente aan de ene kant
miljoenen investeert in grote pro-
jecten en aan de andere kant de
lasten voor de inwoners flink laat
stijgen, zorgt voor onbegrip. ,,Het
is niet zo dat we op onze handen
zitten en de tarieven maar lekker
laten stijgen. Zoiets wil je niet.
Daarom hebben we er vorig jaar
ook heel bewust voor gekozen om
eerst kritisch naar onszelf te kij-
ken. We zijn gaan snoeien binnen
de gemeentelijke organisatie. En
niet gering. Er ligt een taakstelling
om 2,2 miljoen euro op de gemeen-
telijke organisatie te besparen.
Door hiervoor te kiezen, hoefden
we vorig jaar de lasten voor de in-
woners nauwelijks te verhogen.
Dit jaar kan het niet anders. Doen
we het niet, dan komen we in de
problemen. Zaken als het onder-
houden van wegen en groenonder-
houd bijvoorbeeld. Dat is niet
sexy, maar wat we doen willen we
wel goed doen. En vergis je niet in
het wegonderhoud. De gemeente
Het Hogeland is zo uitgestrekt, dat
we 853 kilometer aan weg te heb-
ben onderhouden.” Voor de beeld-
vorming: dat is ongeveer de af-
stand van Lauwersoog naar Praag. 

Dorpenfonds
Daarnaast heeft het college ook
verschillende ambities die me wil
waarmaken. ,,Zoals bijvoorbeeld
het dorpenfonds. Dat werkt heel
goed. Dat maken we wel mogelijk,
net als het ondernemersfonds. Dat
zijn beloftes van dit colleges ge-
weest”, stelt Dijkhuis. Gezien de fi-
nanciële positie van de gemeente
moest echter ook daar het mes in.
,,Dat is wel heel wrang, maar we
ontkomen niet aan pijnlijke keu-
zes.” 
Zeer ongelukkig was Dijkhuis dan
ook met het voorstel van het CDA
en de ChristenUnie om het ozb-ta-
rief met 1 procent te verlagen.
,,Dat voorstel is aangenomen en
gaan we dus ook gewoon uitvoe-
ren. De raad is immers de baas”,
zegt Dijkhuis nu berustend. Tij-
dens de betreffende raadsvergade-
ring reageerde de wethouder ech-
ter gepikeerd. De gemeente heeft

in financieel opzicht immers wei-
nig vet op de botten en daar wilde
Dijkhuis wat aan doen. ,,En het
beeld wordt geschetst dat zomaar
wat doen. De lastenverhoging zoals
voorgesteld door het college doen
wij met tegenzin, maar paste wel
binnen het pakket dat wij hebben
afgesproken met de gemeente-
raad. Weliswaar stijgt de ozb met
een hoger tarief, maar daar staat
tegenover dat rioolheffing met 11
procent, oftewel 30 euro, naar be-
neden is gegaan. Dat is onderbe-
licht gebleven. Al met al staat de
gemeente Het Hogeland nu in de
middenmoot qua lastendruk.”

Stadskanaal
Dat het verhogen van de lasten
voor een groot gedeelte wordt ver-
oorzaakt door falend rijksbeleid,
mag eveneens wrang genoemd
worden. In het hele land kampen
gemeenten met oplopende tekor-
ten op het sociaal domein. Het
leidt tot flinke bezuinigingen en in
meerdere gemeenten moest het
mes in voorzieningen. In Stadska-
naal was met het zat om alles ka-
pot te bezuinigen. Die gemeente
weigerde de begroting opnieuw
dicht te bezuinigen en gaf de sleu-
tel aan de provincie.  Dijkhuis pie-
kert er niet over om een ‘Stadska-
naaltje’ te doen. ,,Het is alsof je de
ene na de andere brief van een in-
cassobureau negeert en maar ziet
wat de deurwaarder gaat doen. Je
raakt totaal de controle kwijt. Als
je onder curatele komt te staan,
kun je wel fluiten naar een dor-
penfonds, een ondernemersfonds
of een proef met gratis openbaar
vervoer voor de minima. Dat soort
zaken kunnen wij nu nog wel doen.
In de dorpen zijn ook geen voorzie-
ningen gedwongen gesloten, als ge-
volg van de gemeentelijke bezuini-
gingen. Er is in Het Hogeland ze-
ker nog wel wat mogelijk, mede
dankzij de gelden van het Natio-
naal Programma Groningen. Het is
wat dat betreft een interessante
periode om wethouder financiën
te zijn, om zo een basis te leggen

waar deze gemeente mee verder
kan. Het verhogen van de lasten
dit jaar was niet leuk, maar we ho-
pen dat we er nu wel zijn. Tegelij-
kertijd blijven we een lobby voe-
ren in De Haag voor extra geld. De
nieuwe kabinetsperiode wordt
daarin cruciaal. Ook moet er een
oplossing komen voor de stikstof-
problematiek. Van Groningen Se-

aports hoorden we dat bedrijven
staan te popelen om te investeren
in de Eemshaven. Als dat weer
kan, is dat goed nieuws voor de ge-
meente want dat levert de ge-
meente veel geld op. Mede dankzij
de haven was Eemsmond ook al-
tijd een financieel gezonde ge-
meente. Zo belangrijk is ook de
Eemshaven voor Het Hogeland.”  

Dijkhuis: Pijnlijke
keuzes om basis op
orde te brengen

Het nieuwe onderkomen van de Wereldwinkel.

Wereldwinkel Loppersum
verhuist naar het centrum
LOPPERSUM - Wereldwinkel
Veur Elkenain gaat verhuizen
naar de Hogestraat in het cen-
trum van het dorp.

De Wereldwinkel maakt hierbij
gebruik van een koppelkans die
voortkomt uit de Centrumvisie van
de gemeente Loppersum in combi-
natie met het versterkingstraject
van het eigen winkelpand aan de
Nieuwstraat.

Al een paar jaar merkt de Wereld-
winkel dat de loop er in de Nieuw-
straat wat uit is. Er is minder be-
drijvigheid in de straat, de verhui-
zing van basisschool Roemte en de
verhuizing van de Albert Heijn-su-
permarkt leidden ertoe dat het
aantal passanten en daarmee het
aantal klanten afneemt. Men zit nu

eigenlijk aan de rand van het cen-
trum. De gemeente was de afgelo-
pen jaren bezig met de ontwikke-
ling van een centrumvisie, waarbij
het winkelgebied geconcentreerd
wordt rondom de Hogestraat. Door
de uitvoering hiervan te combine-
ren met de versterking van de
(winkel)panden in het centrum
kunnen daarmee zogenaamde kop-
pelkansen gecreëerd worden,
waardoor het dorpscentrum en de
winkeliers sterker uit de verster-
king gaan komen. 
De Wereldwinkel maakt gebruik
van deze kans en heeft ondertus-
sen plannen gemaakt voor invul-
ling van de nieuwe locatie. Hierbij
zoekt men ook samenwerking met
de Historische Vereniging, die mo-
menteel de tijdelijke gebruiker is
van de oude slagerij. 
In het plan Toukomst Veur Elkenain

zijn de volgende ideeën meegeno-
men: de winkelruimte, de Fairtra-
de-cadeaushop, een appartement
boven de winkel (bedoeld voor
starters in Loppersum), een work -
shop- en presentatieruimte aan de
achterkant van het pand, samen te
gebruiken met de Historische Ver-
eniging, en een inzamelpunt van
materialen voor goede doelen, zo-
als Gered Gereedschap en Baby
Hope. Het pand aan de Nieuw-
straat wordt verkocht

De Wereldwinkel is erg blij met
deze kans in Loppersum en denkt
dat de winkel met Fairtrade pro-
ducten (cadeau-artikelen, levens-
middelen, kaarten en boeken) een
goede aanvulling is op de winkels
in de Hogestraat. Men bouwt graag
mee aan een levendig dorpscen-
trum.

Sinterklaas verrast
inwoners Den Andel
DEN ANDEL - De traditionele Sinterklaasintocht kon dit jaar ook
in Den Andel niet doorgaan. Toch had de Goedheiligman een ver-
rassing voor de inwoners van het dorp. Ze kregen allemaal een
banketstaaf en voor alle kinderen waren er chocolade en peperno-
ten. Het lekkers werd uitgedeeld door drie Pieten die in een volgela-
den bus door het dorp trokken. De actie is mogelijk gemaakt door
de ondernemersvereniging Baflo/Den Andel, jeugdwerk Den Andel,
dorpsvereniging Den Andel en de Sinterklaascommissie

afgelopen maanden zijn Ilan en
opa op zoek gegaan naar een nieu-
we voorzitter voor de club. Op een
van zijn laatste momenten, eind
oktober, heeft opa het voorzitter-
schap overgedragen aan Petra de
Vries, de vaste verzorgster van Al-
lerzorg. Als bedankje heeft Ilan de
nieuwe voorzitter vorige week een
boekje cadeau gegeven, uiteraard
geheel passend in het thema van
de club. 
De nabestaanden van Theo Mol
zijn dolblij met de hulp en steun
die men van Allerzorg heeft gekre-
gen.

Eltjo Dijkhuis. 

Engelenmarkt
in Den Andel
gaat niet door
DEN ANDEL - De markt Enge-
lenpret, die zaterdag en zondag
in Den Andel gehouden zou wor-
den, kan door de coronamaatre-
gelen geen doorgang vinden. De
engelen zouden voor een goed
doel worden verkocht. Om toch
een beeld van die gebeurtenis
te krijgen, is tot 28 december
een deel van de engelen uitge-
stald in De Holm. Op die manier
kan men toch een engel of een
beschermengel, handig in deze
dagen, kopen. Tevens worden er
diverse kerststallen, van klein
tot groot, tentoongesteld. Die
zijn voor een leuke prijs te
koop. De Holm is van vrijdag tot
zondag van 12.00 tot 17.00 uur
geopend. Volgend jaar wordt de
engelenmarkt gehouden op 11
en 12 december. De organisatie
kan nog steeds engelen gebrui-
ken en hoopt op vele donaties.

Pronkjewailpad 
opent nieuwe route
NOORD-GRONINGEN - Na de
Zuid- en Noordroute zal het
Pronkjewailpad in april ook
een Oostroute openen. Deze
route voert onder andere langs
de Eemshaven en door de nieu-
we gemeente Eemsdelta. 

Het Pronkjewailpad is een popu-
laire langeafstandswandel- en
fietsroute waarbij deelnemers op
een verrassende en actieve manier
kunnen kennismaken met de pro-
vincie Groningen. Het Pronkje-
wailpad is opgedeeld in een Noord-
route (250 kilometer) en een Zuid-
route (350 kilometer). In april
komt daar een Oostroute bij en in
2022 volgt de Westroute. Beide
wandelingen zijn 200 kilometer
lang.  Deelnemers hebben twee
jaar de tijd om een route te vol-
tooien. Het Pronkjewailpad is elk
jaar van april tot en met oktober
geopend, van donderdag tot en
met zondag.
Deelnemers wandelen of fietsen
het Pronkjewailpad aan de hand
van een stempelkaart. Onderweg
moeten zij in elk dorp minstens
één stempel op hun stempelkaart
halen. Momenteel doen circa 400
lokale ondernemers en andere toe-
ristische, recreatieve en culturele
organisaties in Groningen mee als

stempelpost. Samen vormen zij het
Platform Gastvrij Groningen. 
Naast een stempel biedt een groot
aantal stempelposten de deelne-
mer ook een ‘Pronkjewail’ aan:
een gastvrij gebaar. Het gaat bij-
voorbeeld om een souvenir, het
proeven van een stukje poffert,
een expositie bekijken of een to-
ren beklimmen. Zo leren deelne-
mers het landschap, de cultuur,
het erfgoed én de inwoners van
Groningen op een bijzondere ma-
nier kennen. Dit jaar is het Pronk-
jewailpad ook open in de winter.
Hoewel veel stempelposten als ge-
volg van de coronacrisis gesloten
zullen zijn, kan de route wel gelo-
pen worden. Stempelen kan via de
app. 
De nieuwe Oostroute voert de wan-
delaars door het wierdenland-
schap van Noordoost-Groningen,
over dijken en door de polders van
het Oldambt, door de bossen en
over de essen van Westerwolde en
langs de kanalen en dorpen van de
Veenkoloniën. Onderweg komt
men bijvoorbeeld zeehonden te-
gen bij de Punt van Reide, de ro-
zen van Winschoten, de innovatie-
ve industrie van de Eemshaven en
de historische dorpjes van Eems-
delta. De exacte route zal worden
geplaatst op de website
www.tochtomdenoord.nl. 

BuitengewoonZijn
start trainingen
WINSUM - Buitengewoon-
Zijn.Nu start in januari met trai-
ningen die mensen kunnen hel-
pen bij het opstarten van pro-
jecten om hun omgeving leuker,
leefbaarder of mooier te maken.
Vrijwilligers, inwoners, bestuur-
ders, ondernemers: iedereen
kan deelnemen en een initiatief
ontplooien of versterken. De
trainingen zijn bedoeld voor
mensen die een mooi project
willen opstarten in hun omge-
ving of die een goed idee heb-
ben dat ze ten uitvoer willen
brengen. Tegelijkertijd werken
deelnemers aan hun persoonlij-
ke ontwikkeling. Door de trai-
ning zijn de afgelopen jaren al
veel projecten gerealiseerd. Met
behulp van de training zijn er in
de gemeente Het Hogeland bij-
voorbeeld dorpstuinen aange-
legd in Eenrum en Den Andel,
is er een ruilkring opgericht,
een uitje georganiseerd voor
mensen die nog nooit de zee
hadden gezien en een kookw-
orkshop gehouden voor en door
ouderen.  De deelnemers hoe-
ven bij aanvang nog niet per se
een idee te hebben voor een
project. Dat kan ook gaandeweg
ontstaan. De training bestaat uit
digitaal lesmateriaal, zes bijeen-
komsten en een wekelijks tele-
fonisch coachgesprek. De trai-
ning kan zowel in Winsum als in
Groningen worden gevolgd.
Geïnteresseerden kunnen een
introductiebijeenkomst van Bui-
tengewoonZijn.NU bezoeken.
Daar krijgen ze allerlei prakti-
sche informatie en alvast een
voorproefje op de training. Ook
kunnen ze zich inschrijven. Don-
derdag en donderdag 7 januari
zijn er introductiebijeenkom-
sten in de synagoge in Winsum
(aanvang 19.30 uur). Aanmelden
kan via info@buiten ge woon -
zijn.nu.
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.

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

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

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

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.
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Ommelander Courant
telefoon: 0595-437777

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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