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Vandaag in de abonneekrant

Gemeente wil vastgoed afstoten om te besparen

Het Hogeland wil
molens en torens kwijt
Mega-verkiezingszege van Lokaal
Belang Eemsdelta

e 45,

00

per
half jaar

DELFZIJL - Lokaal Belang Eemsdelta
heeft gisteren een mega-verkiezingsoverwinning behaald in de drie gemeenten die vanaf 1 januari samen Eemsdelta
zullen gaan vormen. De partij behaalde maar liefst 11 van de 29 te
verdelen zetels. De zege maakt duidelijk dat de regio niet veel op
heeft met de landelijke politiek en het lot de komende jaren in handen van de lokalen heeft gelegd. ‘Best of the rest’ was de Partij de
Arbeid met vijf zetels. De Seniorenpartij, de Jongerenpartij en ...

NOORD-GRONINGEN - Vier
molens, een aantal kerktorens,
de kaap op Rottumeroog en
oude schoolgebouwen. Dit is
slechts een greep uit de lijst
van zaken die de gemeente
Het Hogeland wil afstoten.
Een van de bezuinigingsmaatregelen die de in financieel zwaar

weer verkerende gemeente Het
Hogeland neemt, is het afstoten
van een deel van het vastgoed.
Dat levert een besparing aan vaste lasten en onderhoudskosten
op.
De verkoop van panden is in september al besproken met de raad.
Nu is er een lijst opgesteld met
objecten die in principe in aanmerking komen om verkocht te

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Blijdschap en teleurstelling
bij deelnemende partijen
DELFZIJL - De reacties na de bekendmaking van de uitslag van de
verkiezingen boor Eemsdelta
waren, zoals te verwachten viel,
divers. Blijdschap, teleurstelling
en berusting voerden de boventoon. Pier Prins (CDA) was kort
en bleek gematigd blij met de
uitslag. ,,De drie zetels betekenen dat we ten opzichte van de
vorige verkiezingen stabiel zijn
gebleven. Ons aandeel in ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Stimulering talenten door
verrijkte schooldag
NOORD-GRONINGEN - Op de
website KansenKaart.nl is onlangs pijnlijk duidelijk geworden dat de plek waar de wieg
staat, bepalend is voor het latere
inkomen en kansen. Daarbij
kleurde de provincie Groningen
dieprood. De zogenaamde verrijkte schooldag moet daar verandering in brengen. In het initiatief Tijd voor Toekomst zetten twaalf organisaties zich in om ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Het Hogeland gaat
bibliotheken sluiten
NOORD-GRONINGEN - De bibliotheken in Warffum en Uithuizermeeden gaan per 1 juli dicht. Dat staat in een memo van het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland
aan de gemeenteraad. De besparing die dit oplevert, wordt gebruikt
om de bibliotheken in Uithuizen, Leens, Bedum en Winsum te verbeteren. Deze vier bibliotheken worden volledig toekomstbestendig ...

Een van de zaken die Het Hogeland wil afstoten, is de toren in
Westerdijkshorn.

Nieuwe wandel- en
fietsroute rond Spijk
SPIJK - Er is een nieuwe wandel- en fietsroute uitgezet door
de dorpen Bierum, Spijk, Losdorp, Godlinze, Krewerd en
Holwierde.
Een groep vrijwilligers organiseert
jaarlijks de wandel- en fietstocht
De 6-dorpentocht langs de dorpshuizen in deze dorpen. In mei zou de 6
Dorpen Bevrijdingstocht georganiseerd worden. Met subsidie van onder andere de gemeente Delfzijl
hebben de vrijwilligers in elk dorp
een bord geplaatst, met daarop informatie over wat er tijdens de
laatste gevechten gedurende de
Tweede Wereldoorlog in het betreffende dorp allemaal is voorgevallen. Aangezien er bij Nansum
zeer hevig is gevochten, is hier een
zevende informatiebord geplaatst.
Met het plaatsen van de borden
hebben nu zeven dorpen er een
permanente wandel- en fietsroute
bij. Belangstellenden die bij het

bord meer informatie willen, scannen de QR-code op het bord.
Tussen 23 april en 2 mei 1945 is er
hevig gevochten in de zes dorpen.
Er waren veel slachtoffers te betreuren, zowel burgers als Canadese soldaten. De Verhalen van Groningen heeft de vrijwilligers ondersteund bij het verzamelen van
de verhalen. De kans wordt steeds
groter dat verhalen op de achtergrond raken en jongere generaties
de verhalen niet meer te horen
krijgen. Daarom is besloten om de
verhalen van deze zes dorpen vast
te leggen en die doormiddel van
een fiets- en wandelroute met elkaar te verbinden: de 6 Dorpen Bevrijdingstocht.
Top van Groningen heeft de wandel- en fietsroute beschikbaar gemaakt op papier. Zowel de Nederlandse als Engelse versie is verkrijgbaar in de dorpshuizen in de
zes dorpen, het VVV-kantoor in
Delfzijl en op het gemeentehuis in
Delfzijl.

worden. Op de lijst staan tal van
schoolgebouwen die al leeg staan
of binnenkort leeg komen te
staan, waaronder het voormalige
onderkomen van Het Hogeland
College in Wehe-den Hoorn.
Verder wil de gemeente dorpshuizen De Meenschaar in Bedum,
Lutje Brussel in Oldezijl, ’t Bommelhoes in Uithuizermeeden en ’t
Schienvat in Kantens van de hand
doen. Ook staat de gemeente open
voor de verkoop van het politiebureau aan de R. Ritzemastraat in
Leens, het stationsgebouw in Baflo en het kanocentrum in Winsum.
Op de lijst staan ook tal van monumenten zoals de kaap op Rottumeroog en een pompgemaal in Bedum. Daarnaast wil de gemeente
tal van kerktorens afstoten, waaronder het exemplaar in Westerdijkshorn. Ook op de lijst staan
molens. De gemeente vindt het
niet langer nodig om eigenaar te
zijn van de Grote Geert in Kantens, Windlust in Zandeweer, Eva
in Usquert en De Liefde in Uithuizen.
Volgend jaar wil de gemeente
werk maken met de verkoop van
het overtollig vastgoed. Twee objecten worden al eerder van de
hand gedaan: de oude gymzaal op
het sportpark aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum en het voormalige kinderdagverblijf aan de
Westervalge in Warffum. Daarvoor hebben zich namelijk al kopers gemeld.
In hoeverre de gemeente er in
slaagt alle objecten te verkopen,
is de vraag. Zo staan op de lijst bijvoorbeeld ook de muziektempel
in Winsum en het carillon bij
dorpshuis Agricola in Baflo. Beide
zaken probeerde de voormalige
gemeente Winsum ook al eens van
de hand te doen, maar dat lukte
niet.

Wilma Jongsma.

Wilma Jongsma in
bestuur waterschap
NOORD-GRONINGEN - Wilma
Jongsma uit Groningen zal toetreden tot het dagelijks bestuur van
waterschap Noorderzijlvest. Zij
volgt namens de partij Water Natuurlijk Paul Tameling op, die onlangs zijn vertrek aankondigde.
Tameling voelt zich beter thuis in
een rol als volksvertegenwoordiger
en keert daarom terug in het algemeen bestuur.
Wilma Jongsma is sinds de vorig
jaar gehouden verkiezingen lid
van het algemeen bestuur van het
waterschap.

Panden De Vlijt Bedum gaan plat

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Werk Krabbendam
in kerkje van Rottum
ROTTUM - Kunstschilder Irma Krabbendam exposeert momenteel
haar werk in het kerkje van
haar woonplaats Rottum. De
tentoonstelling heet Ruimte. Te
zien zijn onder meer kleurrijke
duin- en zeegezichten. De doeken zijn tot begin januari te
zien.
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BEDUM - De sloop van het pand aan De Vlijt 6
in Bedum is gisteren van start gegaan. De werkzaamheden werden in gang geschoten door wethouder Kristel Rutgers. Het pand maakt plaats
voor de Vlijtborg: een appartementencomplex
met winkelruimte op de begane grond. Ook het
naastgelegen pand, De Vlijt 8, wijkt voor die
nieuwbouw. De bouw van de Vlijtborg is onderdeel van de centrumplannen voor Bedum. De
sloop van De Vlijt 6 en 8 moet voor Kerst gereed
zijn. In januari wordt begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. De Vlijtborg is
naar verwachting begin 2022 klaar. De tien ap-

Messenactie in
Westerkwartier
EZINGE - Een motie van de ChristenUnie om de gemeente Westerkwartier te ‘ontwapenen’ is in een
onlangs gehouden raadsvergadering unaniem aangenomen. De
ChristenUnie wil dat de gemeente,
samen met justitie en politie, een
inzamelingsactie op poten zet,
waarbij inwoners van het Westerkwartier straffeloos messen en
steekwapens kunnen inleveren.
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partementen zijn inmiddels verkocht. Ook voor
de winkelruimten zijn gegadigden gevonden. Na
de afronding van de nieuwbouw wordt begonnen
met de sloop van De Vlijt 10, winkelcomplex De
Nieuwe Vlijt. Dat maakt plaats voor een ‘groene’
parkeergelegenheid waar ook evenementen kunnen worden gehouden. Ook de weekmarkt verhuist daar heen. Aan de oostkant van het huidige parkeerterrein, bij de gymzaal, komt mogelijk
ook nieuwbouw. Bekeken wordt of daar zes grotere appartementen en ruimte voor sociaal maatschappelijke voorzieningen kunnen worden gerealiseerd.

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
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THEO
DE VRIES

Praktijkman als wethouder:

I Theo

de Vries,
voor het Hogelandster bestuurscentrum
in Winsum.

LEENS - Theo de Vries uit
Leens is sinds kort namens de
ChristenUnie actief als wethouder in Het Hogeland. Op 28 oktober werd hij geïnstalleerd. De
man van de praktijk, iemand
die het liefst ‘met de poten in
de klei’ staat, was net gestopt
bij de Koninklijke Marechaussee en hielp zijn zoon mee in
diens timmerbedrijf. Nu vindt
hij zichzelf ineens terug achter
een bureau in het Hogelandster bestuurscentrum in Winsum. ,,Na het vertrek van Harmannus Blok waren alle ogen
op mij gericht. Ik kon niet langer zeggen dat ik geen tijd
had”, lacht De Vries.

door Hielko Merkus
Theo de Vries is een echte Hogelandster: geboren in Rasquert, opgegroeid in Baflo en nu woonachtig in Leens. Dankzij zijn werk bij
de Koninklijke Marechaussee verruimde hij zijn horizon. Het werk
voerde hem langs diverse plekken
in het land, waaronder Den Haag,
Apeldoorn en Den Helder, en ook
was hij actief in het buitenland.
,,Ik ben uitgezonden geweest naar
Bosnië, naar Banja Luka. Daar kijk
ik met een goed gevoel op terug.”
De Noord-Groninger zat er aan het
begin van deze eeuw, toen de Balkanoorlog op zijn einde liep. Echt
onveilig voelde De Vries zich er
dan ook niet. Andere onderdelen
van de krijgsmacht stonden er wat

anders in. ,,Wij zaten niet op de
basis, maar moesten zelf huisvesting regelen. Omdat we onze televisie niet werkend kregen, vroegen we iemand van de genie of die
wilde helpen. We namen hem mee
naar ons dorpje, maar hij kon niet
geloven dat we daar woonden. ‘Is
het hier wel veilig?’, vroeg hij. Zij
hadden namelijk strikte orders gekregen om niet alleen van de basis
af te gaan, terwijl wij gewoon onder de plaatselijke bevolking leefden”, vertelt De Vries.
Bij de Marechaussee ontwikkelde
hij zich tot maritiem expert en had
in zijn werkzame leven onder andere te maken met mensen-, wapen- en drugssmokkel. De Leenster was onder andere actief in de
Eemshaven en de haven van Lau-

wersoog, een gebied waar de georganiseerde criminaliteit blijkens
een recent onderzoek vrij spel
heeft. De beperkte mate van toezicht en het grotendeels openbare
karakter van de havens bieden gelegenheid voor criminele activiteiten, was de conclusie van de onderzoekers. ,,Vrij spel is wat overdreven. Er is door de politie, douane
en de Koninklijke Marechaussee
wel geïnvesteerd in het toezicht in
die havens”, stelt De Vries. Harde
cijfers ontbreken soms. ,,Omwonenden van het haventerrein in
Lauwersoog gaven wel aan dat
sinds wij er aanwezig waren, er ’s
avonds minder schimmige auto-bewegingen zijn. Zij merkten dat
echt. Maar wat het heeft opgeleverd? Ik vergelijk het maar met
bankovervallers die op het punt

staan toe te slaan, maar zich bedenken omdat er een politie-auto
in de buurt rijdt. Die agenten hebben dan zonder het te weten wel
een bankoverval weten te verijdelen.”
De Vries vond het werken in de
Eemshaven en het Lauwersmeergebied prachtig. De watergrens
van de gemeente ligt De Vries na
aan het hart. In zijn kamer hangt
een grote kaart van de gemeente,
maar tijdens het gesprek gaat de
aandacht vooral uit naar de blauwe zones op die kaart. In zijn nieuwe hoedanigheid heeft De Vries op
een andere manier met beide gebieden te maken. De Leenster
heeft namelijk recreatie en toerisme in zijn portefeuille. ,,Vanuit
mijn werk bij de Marechaussee en

gelet op de veiligheid vind ik wel
dat de Eemshaven niet geschikt is
voor toerisme. Dat is een industriegebied en een werkhaven, daar is
geen ruimte voor toerisme”, is de
wethouder duidelijk. Maar betekent dat dan dat De Vries af wil
van de strandjes in de Eemshaven? ,,Nee, die strandjes kunnen
gewoon blijven. Op het haventerrein zelf hebben toeristen niets te
zoeken. Qua recreatie en toerisme
is het Lauwersmeergebied uiteraard veel geschikter. Dat vind ik
echt een prachtig gebied. Ik heb er
veel gewerkt, onder andere met
Rijkswaterstaat heb ik mee mogen
vliegen tijdens inspectievluchten
over het gebied, maar ook privé
kom ik er graag. Ik vind het dan
ook heel mooi dat dit in mijn portefeuille zit.”
De Vries is nu zo’n vijftien jaar actief in de lokale politiek. ,,Eigenlijk was ik nooit zo met de politiek
bezig. Ik had wel een mening over
allerlei dingen, maar daar bleef
het ook bij”, vertelt de Leenster,
die wel actief was in de kerkenraad. ,,En ik ben van mening dat je
de talenten die je hebt, ook moet
gebruiken. Dat hou ik mijn kinderen ook voor.” De kwaliteiten van
De Vries vielen op bij Menne van
Dijk (oud-wethouder van De Marne en Bedum), die de Leenster vervolgens zover kreeg om politiek actief te worden. ,,Het was weer wat
nieuws en ik hou nu eenmaal van
uitdagingen.” In 2006 trad hij toe
tot de gemeenteraad van De Marne. ,,Het raadslidmaatschap was
best lastig te combineren met mijn
werk. Ik had als volksvertegenwoordiger wel vaker ergens bij
willen zijn, maar dat lukte niet altijd.” In 2010 schoof De Vries op in
de hiërarchie en werd fractievoorzitter en lijsttrekker van de ChristenUnie. ,,Die verkiezingen waren
geen onverdeeld succes. We verloren stemmen, maar wisten gelukkig wel onze twee zetels in de raad
te behouden.” Vier jaar later, De
Vries was opnieuw lijsttrekker,

Fotografie tot kunst verheven bij

WIEMERS
LOPPERSUM - Fotoclub De
Wiemers in Loppersum bestaat
ruim zestig jaar. Het afgelopen
voorjaar zou dat jubileum met
verschillende activiteiten worden gevierd. De plannen lagen
uitgewerkt klaar, maar door de
corona-pandemie moesten diede ijskast in. ,,We hopen komend voorjaar op betere tijden’’, vertelt voorzitter Joop
Siepel.
door Auke Zoethout
De fotografie heeft de laatste decennia een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Moest men
vroeger het filmpje met bijvoorbeeld vakantiefoto’s voor het ontwikkelen en afdrukken naar de fotowinkel of drogist brengen om
een week later te kunnen zien wat
er van geworden was, kwam daar
met de digitale fotografie een eind
aan. Toen de fotoclub De Wiemers
werd opgericht, had de echte liefhebber zijn eigen donkere kamer
en deed hij of zij het hele proces
zelf. Als men een filmpje vol had
gemaakt, was het de kunst om het,
in het pikkedonker, in een spiraal
te werken die in een tankje met
ontwikkelvloeistof werd gestopt.
Daarna was het een kwestie van
goed timen en het negatief filmpje
was ontwikkeld. Om vervolgens
een foto te maken was een vergrotingsapparaat nodig waarmee het
negatief op het fotopapier werd geprojecteerd en afgesteld op de gewenste grootte en scherpte. Na belichting ging het papier in het ontwikkelbad en dan zag men heel
langzaam de foto tevoorschijn komen. Het was een omslachtig procedé dat tegenwoordig niet meer
nodig is. Met de komst van de digitale camera en zeker de smartphone is het allemaal een stuk makkelijker geworden en zijn de mogelijkheden vrijwel onuitputtelijk.
De nu 69-jarige Joop Siepel was in

herstelde de CU zich. ,,We wisten
net geen derde zetel te halen.”
Door de goede uitslag was de
ChristenUnie wel kandidaat om
toe te treden tot het college. Het
was de eerste keer waarop in De
Vries een wethouder werd gezien.
,,Maar ik bedankte voor de eer. Ik
had het bij de Marechaussee ontzettend goed naar mijn zin en had
er bovendien net een nieuwe functie gekregen. Daar wilde ik vol
voor gaan.”
Inmiddels is De Vries met functioneel leeftijdsontslag. De praktijkman besloot zijn zoon te helpen in
diens timmerbedrijf. Hij deed het
met heel veel plezier, want als zijn
leven iets anders was gelopen was
hij zelf waarschijnlijk werkzaam
geweest in de bouw. Nu bleef het
echter beperkt tot een paar klussen. Want goed en wel begonnen,
wachtte er een klus voor hem in
het gemeentehuis. ,,Rond het opstappen van Harmannus Blok ga
je wel nadenken wat je zou doen
als het op je pad zou komen. Vrij
snel werd duidelijk dat een vervanger van Harmannus bij voorkeur uit de eigen fractie moest komen. Fractievoorzitter Bernd de
Jong had al laten weten er geen
trek in te hebben en toen waren alle ogen op mij gericht. Na overleg
met mijn vrouw heb ik besloten
het te doen.”
Een hot item is momenteel de wijze waarop de gemeente met haar
inwoners communiceert. Want
daarin heeft men steken laten vallen. ,,Mensen zullen het misschien
niet altijd met mij eens zijn, maar
ik wil heel graag met de inwoners
in gesprek gaan”, reageert De
Vries. Als Hogelandsters over anderhalf jaar zeggen dat er met die
Leenster in het gemeentehuis
‘best te praten viel’, is de missie
van De Vries, los van zaken als het
MFA in Bedum, al grotendeels geslaagd. ,,Of ik na anderhalf jaar
verder ga? Wie weet. Ik zeg nu
geen nee, maar ook geen ja.”

DE

de donkere kamer-periode niet actief als fotograaf, want hij werd
pas op latere leeftijd gegrepen
door het fotografievirus. Hij is geboren en getogen in het grensdorp
Bellingwolde, vertrok daar op zeventienjarige leeftijd en ging werken bij de politie. Na een aantal
andere woonplaatsen vestigde hij
zich met zijn echtgenote 39 jaar
geleden in Loppersum. 43 jaar
lang stond hij op de loonlijst van
de politie en deed hij dienst in verschillende plaatsen in de provincie
Groningen. De laatste 12 jaar van
het dienstverband was hij uitgeleend aan het georganiseerde bedrijfsleven om daar te ondersteunen bij vormen van criminaliteit
waarmee men werd geconfronteerd.
Siepel kwam in 2009 met de fotografie in aanraking. Deze kennismaking groeide uit tot een prettig
verslavende hobby. Zijn interesse
ligt vooral op het gebied van de
natuur- en landschapsfotografie,
maar verder houdt hij zich de laatste tijd ook bezig met zwart/wit en
documentaire fotografie. ,,Mijn
uitdaging is om boven het niveau
van het vakantiekiekje uit te stijgen. Verder probeer ik niet mee te
gaan in de trend van de vele
clichéfoto’s die men op de sociale
media ziet. In de loop van de jaren
heb ik geprobeerd om mijn eigen
stijl te ontwikkelen”, aldus de fotograaf. Verwacht van Siepel geen
foto’s waar uren aan bewerkt is.
Dat zijn bijvoorbeeld foto’s waarop het zonlicht zowel van links als
van rechts komt of waarop de hemel overwegend paars is gekleurd.
Hij probeert dicht bij de realiteit
te blijven. Hij vertelt ook foto-opdrachten voor derden te doen en
de foto’s die hij op zijn website
heeft geplaatst zijn ook te koop.
,,Op de foto’s rust auteursrecht.
Sommige mensen vergeten dat.
Neem daarom altijd even contact
met mij op. Voor iedereen is er
dan wel een passende oplossing te

Joop Siepel bezig met macrofotografie.

I

vinden.”
In het najaar van 2014 zijn op de
vernieuwde afdeling hartbewaking van het UMCG elf foto’s van
Joop Siepel geplaatst. Iedere patiëntenkamer heeft zijn eigen
unieke foto van het Groninger
landschap. Sinds april 2015 zijn in
het gebouw van het Centrum voor
Veilig Wonen in Appingedam 32
van zijn foto’s van het Groninger
Landschap te zien. De meeste als
grote wandfoto’s en een aantal in
lijst. Na zijn pensionering werkte
hij drie jaar als bedrijfsfotograaf
voor het Centrum Veilig Wonen en
zette hij daar de beeldbank op.
Verder kan men foto’s van Siepel

vinden in verschillende boeken en
tijdschriften, waaronder het fotoboek Groningers II, waarvan de opbrengst in zijn geheel is gegaan
naar Villa Joep, een stichting die
zich inzet voor het onderzoek naar
neuroblastoomkanker.
Voor zijn hobby maakt de Lopster
gebruik van vier camera’s en verschillende objectieven, alle van
het merk Canon. Voor sommige foto’s gebruikt hij ook nog oude analoge lichtsterke objectieven. Ook
maakt hij graag gebruik van lensballen. Dat zijn vrij grote glazen
bollen die, tussen camera en te fotograferen object geplaatst, een
speciaal effect opleveren.

De ruim zestigjarige fotoclub waarvan Joop Siepel zo’n vijf jaar voorzitter is, telt momenteel twintig actieve leden. De club staat open
voor zowel beginners, gevorderden
als professionals. De wekelijkse
clubavond varieert van inhoud.
Soms wordt er een bekende fotograaf uitgenodigd voor een lezing.
Andere clubavonden worden voorbereid door een van de leden die
zich dan heeft verdiept in een bepaald thema of een bepaalde techniek. Het mes snijdt dan aan twee
kanten. Het betreffende lid komt
alles te weten over het thema en
de andere leden neemt hij of zij
daarin mee. Op de clubavonden

zijn steeds vrijwel alle leden present. Naast de clubavonden worden er foto-uitjes georganiseerd,
meestal met een specifiek thema
zoals bijvoorbeeld nachtfotografie,
landschap, industrie of macrofotografie. Zo werd er in 2018 bijvoorbeeld een boottocht op de Waddenzee gemaakt.
Jaarlijks houdt De Wiemers een
expositie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum die telkens
zo’n honderd bezoekers trekt. Tijdens de expositie kunnen de bezoekers, naast het bewonderen van
de door de leden gemaakte foto’s,
de in hun ogen mooiste kiezen.
Daarnaast kiezen de clubleden zelf

de mooiste foto voor de jaarlijkse
clubprijs. Beoordeling vindt dan
plaats op verschillende aspecten
zoals compositie, gebruikte techniek, belichting, kleurgebruik en
benadering van het voor dat jaar
gekozen thema. De individuele leden exposeren ook elders in de
provincie.
Over fotograferen lezen is één,
maar de foto’s bekijken is nog leuker. Dat kan op de website van de
club (www.fotoclubdewiemers.nl)
of op de site van Joop Siepel
(www.josiefoto.nl). Op de clubwebsite kan men ook links vinden naar
de sites van verschillende leden.
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Extra stylingdag
bij In ’t Veen Optiek
UITHUIZEN - Wegens groot
succes wordt er op 26 november een extra stylingdag
georganiseerd door In ‘t
Veen Optiek in Uithuizen.
Na de advertentie van vorige
week in deze krant stond de telefoon roodgloeiend bij In ’t
Veen Optiek. Sinds vorig jaar
organiseert de Uithuizer ondernemer een stylingdag. Op de
stylingdag wordt er advies gegeven samen met styliste Marije Gerdes over het dragen
van de juiste bril. Met verschillende vormen en kleuren kan
men namelijk een eigen stijl
ontwikkelen. Zo is het mogelijk om te gaan voor een zakelijke uitstraling of net even een
vriendelijkere blik.
Hoe er omgegaan wordt met de
drukte tijdens deze bijzondere
tijd? ,,Een afspraak maken is
verplicht. Zo is er voldoende
tijd en aandacht voor een stijladvies. Als men overtuigd is

van de montuurkeuze wordt een afspraak gemaakt voor een oogmeting op een ander moment”, legt
Boukje Miske namens het bedrijf
uit.
Op de vraag of ze zo’n grote animo
hadden verwacht, zegt Robin Weijenberg: ,,Dromen heb ik altijd. Natuurlijk is een evenement organiseren met inachtneming van de coronamaatregelen een uitdaging. Hierdoor had ik gemengde gevoelens.
Na de oogmeetdagen in oktober
hebben wij gezien dat het werken
op afspraak prima mogelijk is en
de drukte in de winkel goed te sturen is.”
Wat is er zo bijzonder aan de stylingdag? ,,Een montuuradvies
wordt natuurlijk altijd door ons gegeven. Hiervoor is een gediplomeerd opticien opgeleid. Daarnaast hebben Boukje, Meike en
Jantine een cursus gevolgd bij Marije Gerdes. Marije Gerdes is de
toevoeging op deze bijzondere dagen. Zij is namelijk na een succesvolle optiekcarrière begonnen als

I In ‘t Veen Optiek organiseert wegens het grote aantal aanmeldingen een tweede stylingdag.

zelfstandig imagostylist en doet
naast stylingsdagen ook aan personal shopping en kleuranalyses.”
Het is nog mogelijk om een afspraak te maken. ,,Gezien de snelle
invulling van de agenda op vrijdag

27 november hebben wij ervoor gekozen om Marije Gerdes een dag
eerder ook uit te nodigen. Men kan
ons dus bellen voor een afspraak
op 26 november”, aldus Robin
Weijenberg.

Loodsopruiming bij Ton Medendorp
UITHUIZEN - In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de jaarlijkse loodsopruiming bij Ton Medendorp Tuinmachines
op bedrijventerrein Edama in Uithuizen
deze keer anders gaan verlopen.

I Ton

Medendorp houdt deze keer een ‘anders dan ander’s-loodsopruiming.

Normaal wordt deze verkoop op één zaterdag
gehouden, maar door de grote toeloop op deze dag acht het bedrijf dit vanwege corona
nu niet verantwoord. ,,En dizze keer gain kovvie en kouk, tis nait aans”, aldus Ton Medendorp.
Het aanbod is zoals als altijd zeer gevarieerd.
Er zijn inruil loop- en sloopmachines, maar
ook gereedschappen en hulpmaterialen. Het
is teveel om op te noemen. Ook zullen er
nieuwe, show-, demo- en overjarige machines
tegen een aantrekkelijke korting worden
aangeboden.
Op de site www.tonmedendorp.nl zullen de
informatie en uiteraard de afbeeldingen te
vinden zijn. De verkooppagina op de site zal
vandaag (donderdag) om 18.00 geactiveerd
worden. De verkoop start vrijdag om 8.00
uur. Belangstellenden kunnen telefonisch
(0595-433609) of via de mail (info@tonmedendorp.nl) een afspraak maken
voor een bezoek. ,,Zo kunnen we het voor
een iedereen veilig houden”, aldus het bedrijf.

Donderdag 19 november 2020 - 13

14 - Donderdag 19 november 2020

Tweede zonneproject
Garnwerders krijgt vorm

RUG reikt eerste Ben
Feringa Impact Award uit

GARNWERD - Op het dak van
een boerenschuur in Klein
Garnwerd worden 250 zonnepanelen gelegd. Het tweede

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Ben
Feringa Impact Award ingesteld om bijzondere prestaties
van onderzoekers en studenten
op het gebied van kennisbenutting te onderscheiden. Het winnende project in de categorie
onderzoekers is Ocean Grazer
van Wout Prins, Antonis Vakis
en Bayu Jayawardhana. Het
winnende project in de categorie studenten is Ivy One van
Niels Wijermans.

Miedema volgt
Damhof op bij
GroenLinks
WARFFUM - Tijdens een digitale stemming is oud-Statenlid
Harrie Miedema uit Groningen
gekozen tot nieuwe voorzitter
van GroenLinks in de provincie
Groningen.
De oude voorzitter, Ria Damhof
uit Warffum, is gestopt als voorzitter na een periode van vier
jaar. Ze is oud-raadslid voor de
partij in Eemsmond geweest.
Harrie Miedema is bekend binnen GroenLinks in de provincie
en gemeente Groningen. Zo is
hij acht jaar Statenlid geweest
voor GroenLinks in Groningen
en daarvoor was hij zes jaar
raadslid in de gemeente Groningen.
Hij wil zich nu graag inzetten
voor het versterken van het bestuur van GroenLinks, waarbij
de nadruk ligt op het sterker
maken van de afdelingen buiten
de gemeente Groningen.
Naast de voorzitter is Beau Hegemann uit Groningen nieuw
verkozen als algemeen bestuurslid. Zij is onder andere werkzaam als digitaal manager bij de
provinciale afdeling van GroenLinks.

project van Energiecoöperatie
GLOED krijgt vorm: er zijn al
160 panelen verkocht.
Omwonenden uit onder meer
Garnwerd, Feerwerd, Aduarderzijl
en Winsum kunnen meedoen aan
het project van de coöperatie
Garnwerd Lokaal Onafhankelijk
En Duurzaam. Daarmee kunnen ze
profiteren van een korting op de
eigen energierekening en een bijdrage leveren aan een schonere
leefomgeving. De komende weken
worden de laatste voorbereidingen
getroffen voor het plaatsen van de
250 zonnepanelen. Na de informatieavond in september, zijn er al
160 panelen verkocht. Alle geïnteresseerden die in het eerste project achter het net visten, zijn
daarmee bediend. Momenteel zijn
er nog zo'n 90 panelen beschikbaar. Belangstellenden kunnen
zich hiervoor aanmelden via
www.gloedgarnwerd.nl.

Paarse muisjes van De Ruyter. In samenwerking met de Stichting Veerkrachtige Ouders zijn deze onlangs gelanceerd op de IC Neonatologie-afdeling van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG.

I

Beatrix Kinderziekenhuis
paars op Prematuren Dag
GRONINGEN - Het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen is dinsdag op Wereld Prematuren Dag geheel in het
paars gehuld geweest. Met Wereld Prematuren Dag wordt
wereldwijd extra aandacht gevraagd voor te vroeg geboren baby’s en hun ouders.

Evenementensector verder in het
nauw door ontbreken perspectief
NOORD-GRONINGEN - De evenementensector is vanwege het
ontbreken van perspectief verder in het nauw gebracht. Men
vindt dat het kabinet last heeft
van ‘koudwatervrees’. Dat is
het resultaat van een gesprek
met de ministeries van OCW,
EZK, VWS, Justitie en Veiligheid.
De evenementenbranche mag nog
niet beginnen met zogenaamde
testevenementen. Dit ondanks de
maandenlang samen met de wetenschap voorbereide plannen, en
ondanks dat alle bezoekers daar alleen worden toegelaten met een
negatieve coronatest. De testevenementen mogen pas plaatsvinden
als Nederland in fase ‘waakzaam’
zit.
Jolanda Jansen, woordvoerder van
de Alliantie: ,,We zijn teleurge-

steld. 2020 is verloren, onze blik is
gericht op het komende jaar. Evenementen tot de zomer van 2021
komen echt in gevaar nu wij dit
jaar niet kunnen starten met de
geplande, zeer zorgvuldig gereguleerde testevenementen. Iedereen
begrijpt dat er onder de huidige
omstandigheden geen grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden, maar dat we nu niet mogen
testen en geen stappen ter voorbereiding kunnen zetten, betekent
geen perspectief.

Verschrikkelijk
Dat is niet alleen verschrikkelijk
voor de branche die normaliter
een omzet heeft van 7,35 miljard
euro en aan 100.000 mensen werkgelegenheid geeft, maar zeker ook
voor de maatschappij die zo ongelofelijk snakt naar vertier en ontspanning.”
Riemer Rijpkema, woordvoerder

van het Eventplatform vult aan:
,,Sinds maart zit de evenementenbranche voor het grootste gedeelte
op slot ondanks alle veiligheidsmaatregelen. In de zomerperiode
konden er op zeer kleine schaal
evenementen plaatsvinden, maar
vanwege de beperkte toegestane
bezoekersaantallen waren deze
evenementen niet rendabel; ze
kostten zelfs geld. De nood is dan
ook onveranderd hoog en raakt de
hele keten. De duur van de crisis
gaat nu keihard zijn tol bij de bedrijven en werknemers eisen. De
betalingsachterstanden lopen op
en nieuwe reorganisaties kunnen
niet uitblijven.”
Men vraagt de regering dan ook
om maatregelen te nemen die de
sector overeind kunnen houden en
onder meer om toch zo spoedig mogelijk met testevenementen te mogen starten.

VEH: ’Zeg nee tegen stijging OZB’
NOORD-GRONINGEN - Ruim
135.000 mensen hebben de petitie getekend tegen extra verhogingen van de onroerendezaakbelasting (OZB). In veel
gemeenten, zoals in Het Hogeland, schiet deze belasting volgend jaar omhoog omdat de
jeugdzorg en de uitvoering van
de Wet maatschappelijke ondersteuning forse begrotingstekorten opleveren.
,,Deze petitie laat zien dat veel
mensen het ronduit oneerlijk vinden om de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig te laten betalen door mensen
met een eigen huis”, zegt Karsten
Klein, directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis

(VEH).
De belangenclub wil dat het kabinet met extra geld voor gemeenten
voorkomt dat de hoge kosten van
wettelijke zorgtaken voor ouderen
en jongeren worden betaald door
huiseigenaren.

Gang van zaken
Julius Terpstra, Tweede Kamerlid
voor het CDA, is het niet eens met
de gang van zaken. ,,Gemeenten
moeten voldoende middelen krijgen om de taken van het Rijk uit
te voeren en niet worden genoodzaakt om daarvoor de lokale belastingen te verhogen.” Zijn VVD-collega Daniel Koerhuis is het daar
mee eens: ,,Wij maken ons hard
voor lage gemeentelijke woonlasten. OZB-opbrengsten gebruiken
om begrotingstekorten weg te werken hoort daar niet bij.”

VEH vindt het principieel onjuist
dat huiseigenaren moeten opdraaien voor tekorten voor brede maatschappelijke voorzieningen als de
jeugd- en ouderenzorg. Gemeenten
die door de hoge kosten van deze
zorgtaken tegen een gat in de begroting oplopen kunnen maar twee
dingen doen: bezuinigen op voorzieningen of de OZB verhogen.
Karsten Klein: ,,Omdat het eerste
vaak in beperkte mate mogelijk is,
wordt de belastingverhoging vaak
onvermijdelijk. Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen
kunnen deze jaarlijkse lastenstijging steeds moeilijker betalen. In
berichten over vaak forse OZB-verhogingen, soms wel met 25 procent, worden de twee zorgtaken
steevast als hoofdoorzaak genoemd.’’

Dierenpartij wil jachtverbod
vanwege uitbraak vogelgriep
NOORD-GRONINGEN - De Statenfractie van de Partij voor de
Dieren vraagt het college van
Gedepteerde Staten om een reactie op de zich in rap tempo
uitbreidende vogelgriep. Het
virus brengt populaties wad- en
weidevogels in gevaar, soorten
die al zeer kwetsbaar zijn. Het
risico op verspreiding van de
vogelgriep wordt groter als vogels worden opgeschrikt en uitzwermen. De fractie vraagt
daarom onder meer aan het
college om een jachtverbod in
te stellen.
Inmiddels zijn grote aantallen vogels aan de Friese Waddenkust gestorven aan het vogelgriepvirus. In
Groningen zijn zowel aan de kust
als in het binnenland besmette vogels aangetroffen, onder andere
bij ganzen in Lauwersoog, smienten op de kwelders, wilde eenden
in Kropswolde en zwanen in de gemeente Groningen. In andere provincies zijn ook besmette dode
grutto’s, buizerds, wulpen en velduilen gevonden. Bij twee pluimveebedrijven in Lutjegast en

Grijpskerk zijn alle dieren gedood.
Omdat besmetting kan optreden
via onderling contact, via de lucht,
via mest, maar ook door mensen
via kleding, schoeisel en aanraken
van besmette dieren, zijn volgens
de Partij voor de Dieren extra
maatregelen nodig.
Statenlid Ankie Voerman wijst er
op dat vogels en andere dieren zo
min mogelijk verstoord moeten
worden: ,,Het jachtseizoen is in
volle gang, waarbij talrijke plezierjagers door de velden lopen en met
hun aanwezigheid en geknal voor
veel onrust zorgen. Het college zou
bij het Rijk moeten aandringen op
een sluiting van de jacht. Daarnaast wordt er onder provinciale
ontheffing in de herfst en winter
massaal op ganzen gejaagd, terwijl
ganzen juist zeer vatbaar zijn voor
de vogelgriep. Ook de jacht op vossen in weidevogelgebieden, waar
veel ganzen en watervogels verblijven, verhoogt het risico op verspreiding.”
Verder wijst de partij op het preventief verjagen van ganzen door
middel van vlaggen, lasers, drones
en knalapparaten, wat ook zorgt
voor extra vliegbewegingen en dus
tijdelijk gestopt zou moeten wor-

den. Voerman: ,,Extra maatregelen zijn in het belang van alle vogels, zowel wilde vogels als kippen,
eenden en kalkoenen op bedrijven
of bij hobbyhouders. We verwachten dan ook van het college dat
men niet wacht op het Rijk maar
zelf datgene doet wat binnen het
provinciale bereik ligt om de verspreiding van het virus te vertragen.”
In 2016 werd de jacht op eenden,
ganzen, zwanen en meerkoeten
verboden ter voorkoming van verdere verspreiding van de vogelgriep. In dat jaar deden ook enkele
veiligheidsregio’s,
waaronder
Friesland, een oproep aan wandelaars en jagers om weg te blijven
uit het veld. Natuurorganisaties als
het Groninger Landschap dringen
er ook nu op aan om verstoring in
natuurgebieden en overige gebieden met veel watervogels te voorkomen omdat ze zich zorgen maken over de gevolgen voor de biodiversiteit als er nog meer wilde
vogels sterven.
De Partij voor de Dieren wil dan
ook van het college weten of maatregelen om recreanten te weren
worden overwogen.

Paars is gekozen omdat het de
mengkleur is van de babykleuren
roze en blauw.
De afdeling Intensive Care Neonatologie van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG heeft in de drie
noordelijke provincies een belangrijke regionale functie voor te
vroeg geboren baby’s. Om de IC
Neonatologie toekomstbestendig
en toekomstgericht te maken en
aan te sluiten bij de wensen van
nu, komt er een nieuwe afdeling
Intensive Care Neonatologie. De
voorbereidingen van de nieuwbouw zijn reeds gestart. De nieuwe
afdeling zal naar verwachting in
2022 in gebruik worden genomen.
Op de nieuwe afdeling komen eenpersoonskamers om ouders meer
privacy te bieden. Ouders krijgen
de kans om bij hun kind te zijn en
het zoveel mogelijk te verzorgen.
Dit alles met het oog op het hechtingsproces tussen ouder en kind.

Te vroeg geboren baby’s worden
kort na de geboorte gescheiden
van hun moeder omdat zij op verschillende afdelingen verpleegd
worden. Nadat de baby is overgebracht naar de IC Neonatologie, is
er vaak weinig kans om de baby
bij zich te pakken. Hierdoor kan
het voorkomen dat de normale ouderlijke gevoelens sterk in de war
raken.
De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis start een fundraiseactie om alle kamers te voorzien
van buidelstoelen. In deze stoelen
kunnen ouders op comfortabele
wijze buidelen met hun pasgeboren kind. Buidelen ondersteunt onder andere een veilige hechting en
stimuleert de borstvoeding. Geld
doneren of zelf een actie starten
om geld in te zamelen voor dit doel
kan via de website van de stichting
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.

Het doel van de Ben Feringa Impact Award is het waarderen van
de activiteiten van wetenschappers en het tonen van de link tussen de RUG en haar maatschappelijke omgeving. De naar de Groningse Nobelprijswinnaar van
2016 vernoemde Award wordt uitgereikt aan projecten met een aantoonbare maatschappelijke impact, in twee categorieën: wetenschappers en studenten. Per categorie is er één prijswinnaar en één
eervolle vermelding. De prijs bestaat uit een geldbedrag, waarbij
het Ubbo Emmius Fonds de studentenprijs financiert.
Eerder dit jaar heeft de selectiecommissie (unaniem) twee winnaars en twee eervolle vermeldingen uitgekozen. Door de coronacrisis moesten de bekendmaking en
uitreiking worden uitgesteld tot
dit najaar. Het winnende project
in de categorie onderzoekers is de
Ocean Grazer van Wout Prins, Antonis Vakis en Bayu Jayawardhana
van de Faculty of Science and Engineering. De Ocean Grazer oogst
hernieuwbare energie uit zeegolven en integreert dit met een modulaire oplossing voor grootschalige opslag van elektriciteit die
wordt opgewekt door windturbines
en drijvende zonneparken op zee.

Hierdoor kan onder alle weersomstandigheden schone energie worden geleverd. Het mechanisme is
gebaseerd op de technologie van
een waterkrachtcentrale, een technologie die zich al meer dan een
eeuw bewezen heeft als zeer betrouwbaar en efficiënt.

Infuuspaal
Het winnende project in de categorie studenten is Ivy One van Niels
Weijermars van de Faculty of
Science and Engineering. Hij ontwikkelde een hulpmiddel waarmee patiënten niet langer met een
infuuspaal door gangen hoeven te
lopen, drempels over te steken en
zichzelf in drukke liften te worstelen. De Ivy One door Ivy Medical
kan als schoudertas worden gedragen en biedt een hoog draagcomfort en optimale flexibiliteit tijdens infuustherapie. Dit resulteert
in bewegingsvrijheid voor patiënten en minder werkdruk voor het
verplegend personeel.
De eervolle vermelding in de categorie onderzoekers is voor Van zuilen naar bubbels: over de toekomst
van consensusbestuur in een geglobaliseerde samenleving van Caspar
van den Berg van RUG/Campus
Fryslân. De eervolle vermelding in
de categorie studenten is gegaan
naar het project Gedragskundige
contra-expertise in strafzaken van
Cleo Huisman, Kim de Wildt, Marjorie Drees, Sanne Rodenboog,
Maud Olde Keizer, Jolanda de
Jong en Pim van Tongeren van de
Faculteit Rechtsgeleerdheid.

’Prachtige winnaars’
Rector Magnificus Cisca Wijmenga is verheugd: ,,Met deze prachtige awardwinnaars laten we zien
dat we onze wetenschappelijke onderzoeken echt toepasbaar maken
op verschillende plekken in de
maatschappij.”

SCP is kritisch over
decentralisatie zorgtaken
NOORD-GRONINGEN - De
deelname van mensen met een
beperking aan de samenleving
is niet toegenomen, er zijn nog
steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor
mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd.
Dit zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de
decentralisatie van zorgtaken
van het Rijk naar gemeeten.
Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen;
dat was het streven toen vijf jaar
geleden gestart werd met de Wet
maatschappelijke ondersteuning
2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de
praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De
verwachtingen van het nieuwe beleid waren volgens het SCP te hoog
gespannen, bijvoorbeeld over de
zelfredzaamheid van mensen en
een zorgzamere samenleving. Gemeenten behalen nog geen betere
resultaten dan het Rijk. De betrokken ministeries zijn, benadrukt het
SCP, nu aan zet om realistische
doelen te stellen en regels beter op
elkaar af stemmen.

Ook veel goed
Er gaat ook veel goed. In het sociaal domein worden veel mensen
geholpen door hun gemeente. ,,Tegelijk is het zorgelijk dat in de huidige praktijk een aantal kwetsbare
groepen aan het kortste eind lijkt
te trekken. Lichte hulpvragen krijgen voorrang omdat deze goedkoper zijn op te lossen. De hulp aan
specifieke kwetsbare groepen lukt
niet goed. Zo zijn er lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen en zijn de baankansen afgenomen voor mensen
die aangepast werk nodig hebben.
Ook wordt de hulpverlening aan
mensen met meerdere problemen
belemmerd door ingewikkelde regelgeving”, stelt het SCP.
Er is op dit moment onvoldoende
zicht op mensen die wel problemen hebben, maar niet aankloppen bij de gemeente of hulpverlenende instanties. De verwachting
dat gemeenten problemen eerder
kunnen signaleren dan het Rijk,
omdat ze dichter bij hun burgers
staan, blijkt in de praktijk weerbarstig. Hoewel de meeste gemeenten sociale wijkteams hebben opgezet, komen die er niet altijd aan toe om problemen bij
mensen actief op te sporen. Door
de coronacrisis wordt veel psychische en financiële druk verwacht
bij kwetsbare groepen. Naar verwachting zal dit de hulptaak van
de gemeente nog eens extra verzwaren, denkt het SCP.

Niet altijd zelf
In de decentrale aanpak werd ook

meer van mensen zelf verwacht: eigen kracht, zelfredzaamheid en
meer voor elkaar zorgen. Het SCPonderzoek laat zien dat de verwachtingen van het Rijk en de ervaringen van de praktijk niet overeenkomen. Juist mensen die hulp
vragen, kunnen het niet altijd zelf.
Ook blijkt dat mensen het vaak
moeilijk vinden om anderen uit
hun omgeving om hulp te vragen
of er is niemand om hen te helpen.
Het percentage mensen dat mantelzorg geeft aan mensen met een
beperking is sinds de decentralisaties niet toegenomen.
Bij de overheveling van taken naar
de gemeenten werden de bijbehorende budgetten direct gekort. Het
onderzoek laat echter zien dat gemeenten minder mogelijkheden
hebben om het goedkoper te doen
dan vooraf werd gedacht. Dit komt
doordat de verwachte ‘eigen
kracht’ of hulp uit eigen netwerk
niet altijd mogelijk of voldoende
is. Daarnaast leidt investeren in
preventie en lichte voorzieningen,
zoals sociale wijkteams, niet onmiddellijk tot afname van het gebruik van zware en dure voorzieningen.

I Studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid ontvingen een eervolle vermelding.

I De Ivy One, een van de twee winnende projecten, kan als alternatief voor de infuuspaal als schoudertas worden gedragen.

Nieuw duet van Loorbach
WINSUM - Alma Loorbach uit Winsum is samen met Peter Geurts uit Veendam de opnamestudio in
gedoken. Samen hebben ze een duet opgenomen onder de titel ‘Als de avondzon verdwijnt’. De muziek
zal velen bekend in de oren klinken, al heeft de Winsumse wel een geheel nieuwe tekst geschreven. ,,In
deze vreemde tijd waarin alles stil lijkt te staan en artiesten niet kunnen optreden, is het mooi om
creativiteit te kunnen delen met anderen. In dit geval met Peter”, aldus Loorbach, die al 45 jaar op de
bühne staat. ,,Alma ken ik al sinds mijn prille jeugd. De muziek loopt als een rode draad door onze levens”, zegt Geurts, die ook al bijna een halve eeuw in de muziekwereld zit. Loorbach en Geurts blijven
ook solo optreden, maar daar waar nodig en gewenst vormen ze een gelegenheidsduo. Foto: Peter Panneman.
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WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur

BTN de Haas: Carbid bijna
niet aan te slepen
WINSUM/GRONINGEN - Nu vuurwerk
verboden is, is het
carbid bijna niet
aan te slepen. Dat
merken ze ook bij
BTN de Haas in Groningen, het bedrijf
van de Winsumers
Wim Kwant en Dimitri Sennema. ,,Nadat het vuurwerkverbod werd afgeroepen,
worden wij ineens
geconfronteerd met
een enorme vraag
naar carbid. Het is
bijna niet bij te houden”, zegt Kwant.
Het carbidschieten
mag van de regering
wel doorgaan omdat
carbid officieel niet
onder de noemer
vuurwerk valt. Op
bijgaande foto het
magazijn van BTN
de Haas, vol met carbid.
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Geliefden herdenken
in kerk Het Anker
UITHUIZERMEEDEN - Iedereen die daar behoefte aan
heeft, kan zondag in Het Anker
aan de Oudedijksterweg in Uithuizermeeden en lichtje komen
aansteken om een overleden
geliefde te gedenken. Men kan
er die dag terecht van 11.00 tot
12.00 uur.
Juist in deze tijd is er volgens de
organisatie behoefte aan momenten van herdenken en gedenken.
Veel mensen moesten door corona
in besloten kring afscheid nemen
van een dierbare. Daarom kan ie-

dereen -leden, niet-leden, gelovigen en niet-gelovigen- deze zondag
de kerk binnenlopen en een kaarsje branden.
Bezoekers kunnen een waxinelichtje ontsteken voor iemand die
zij meedragen in hun hart en luisteren naar live-muziek. De predikant is aanwezig voor wie behoefte
mocht hebben aan een gesprek.
De kerk is een openbare ruimte en
daarom is in verband met corona
het dringende advies bij verplaatsingen een mondkapje te dragen
en andere overheidsadviezen, zoals de 1,5 meter, in acht te nemen.

Extra steun voor
voedselbanken
NOORD-GRONINGEN - Het kabinet gaat de voedselbanken
helpen om dreigende voedseltekorten voor te zijn. Door een
verwachte toename van het beroep op de voedselbanken vanwege de coronacrisis en minder
aanvoer van voedsel vanuit de
supermarkten, voorzien de
voedselbanken problemen.
Gezien de uitzonderlijke situatie is
het kabinet bereid om het Europees Sociaal Fonds aan te spreken
voor ondersteuning van de voedselbanken. Ook mag Voedselbanken Nederland (VBNL) een eerder
toegekende noodsubsidie van vier
miljoen euro breder inzetten. Dit
schrijven staatssecretaris Bas van
’t Wout (SZW) en minister Carola
Schouten (LNV) in een brief aan
de Tweede Kamer.

Vrijwilligers
Van 't Wout: ,,De voedselbanken
leveren dankzij de inzet van vele
duizenden vrijwilligers een waardevolle bijdrage aan het ondersteunen van mensen met een laag
inkomen.
Het is van belang dat ze hun belangrijke functie kunnen blijven
vervullen in deze moeilijke tijd.
Daarom schiet het kabinet de
voedselbanken nu te hulp. Het kabinet blijft zich samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties inzetten voor mensen
die hard getroffen zijn door de coronacrisis.”

totaal. Naast de ondersteuning
vanuit het ESF+ maakt het kabinet het mogelijk dat VBNL een in
het voorjaar toegekende subsidie
van vier miljoen euro breder kan
inzetten.
De voedselbanken kunnen deze
noodsteun van het kabinet tot nu
toe alleen aanwenden als het eigen
calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland leeg is. Over de
wijze van inzet van de Europese
middelen en de noodsteun gaat het
kabinet nader met Voedselbanken
Nederland en andere betrokken
partijen in gesprek.

Op peil
Het kabinet gaat daarnaast samen
met VBNL, gemeenten, voedselproducenten, leveranciers en distributeurs kijken hoe de bestaande voedselvoorziening aan Voedselbanken Nederland op peil gehouden kan worden. Deze neemt
volgens VBNL vanuit de lokale supermarkten af omdat zij zich met
succes inzetten tegen voedselverspilling, onder meer door producten die nog beperkt houdbaar zijn
tegen gereduceerd tarief te verkopen.
Het kabinet blijft deze en andere
ontwikkelingen nauwlettend volgen om knelpunten bij de voedselbanken snel te kunnen signaleren.
Aan het begin van de coronacrisis
is hiertoe een actieteam geformeerd door de ministeries van
SZW en LNV, VNG en Voedselbanken Nederland. Sinds de crisis
maken de voedselbanken zware
tijden door.

Desastreus
Schouten: ,,Voor iemand die afhankelijk is van de voedselbank is een
tekort aan voedsel desastreus. We
moeten er met elkaar voor zorgen
dat de voedselbanken juist in deze
moeilijke tijden voldoende voedsel en producten kunnen uitdelen.
Verschillende sectoren in de voedselketen zetten zich hier al voor in.
Daar zijn wij hen zeer dankbaar
voor. Binnenkort ga ik met bedrijven in gesprek hoe we samen een
oplossing kunnen vinden voor de
voedselbanken.”

Europese middelen
Het kabinet is bereid om twee procent van de middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor de
periode 2021-2027 te besteden aan
de ondersteuning van de voedselbanken. Het gaat naar verwachting om circa acht miljoen euro in

Sinterklaas kan veilig
winkelen in Winsum
WINSUM - Sinterklaas kan de komende weken coronaproof winkelen in Winsum. Onder meer Blokker, Albert Hein, Etos en Sporthuis
Winsum hebben ruimere openingstijden zodat er veilig inkopen kunnen worden gedaan. Met de feestdagen in het verschiet, men gaat
met deze maatregelen door tot de
Kerst, willen de winkeliers deze extra service bieden om iedereen de
gelegenheid te geven om lokaal te
kunnen shoppen.
Bovengenoemde winkels zijn doordeweeks tot 20.00 uur geopend. De
Albert Heijn is dat zelfs tot 22.00
uur. Op zaterdagavond zijn de
Blokker en Sporthuis Winsum gesloten.
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Helft oudere werknemers wil
langer door met kortere week
NOORD-GRONINGEN - Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd
van 64,5 jaar blijven werken.
De helft van de werknemers in
deze leeftijdsgroep geeft aan
langer te willen doorwerken,
als dat kan met minder uren of
dagen per week.
Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019, een onderzoek
van CBS en TNO onder ruim
58.000 werknemers van 15 tot 75
jaar.

Pensioen
In 2019 gingen werknemers gemiddeld met pensioen op een leeftijd
van 65,1 jaar. Dat is iets ouder dan
de leeftijd tot waarop werknemers
van 45 tot 65 jaar zelf aangeven te
willen doorwerken: gemiddeld
64,5 jaar in 2019. Een vrij grote
groep geeft aan niet te weten tot
welke leeftijd zij willen doorwerken. Dit komt meer voor onder 45tot 55-jarigen (34 procent) dan onder 55- tot 65-jarigen (24 procent).
In 2019 gaf 77 procent van de
werknemers van 45 tot 65 jaar aan
dat zij eventueel tot een hogere
leeftijd zouden willen doorwerken.
De mogelijkheid om de loopbaan
voort te zetten met minder uren of
minder dagen per week is met afstand de meest genoemde omstandigheid waaronder zij langer zouden willen doorwerken (49 procent).
Verder geeft 24 procent aan dat zij
tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken wanneer stoppen

Poortinga stopt als
trainer De Fivel;
wel door als speler
ZEERIJP - Nik Poortinga heeft het
bestuur van De Fivel laten weten
aan het eind van het seizoen te
stoppen als hoofdtrainer. Volgend
seizoen neemt hij een sabbatical
van het trainersvak. Hij blijft wel
lid van de voetbalvereniging in
Zeerijp en hoopt af en toe een balletje te trappen in het tweede.
Hoofdreden om te stoppen is corona. De onzekerheid, het steeds opnieuw opbouwen en halve competities drukt negatief op zijn hobby,
zo heeft hij aangegeven bij het bestuur. ,,Het was voor hem een
moeilijk beslissing, want hij heeft
de club en de groep lief. Het bestuur vindt het erg jammer dat
Poortinga zijn klus niet kan afmaken, maar wel begrijpelijk. Nik
paste heel goed bij de vereniging.
Dat blijkt ook uit het feit dat hij
lid blijft”, aldus voorzitter BertJan Huizing.

financieel onaantrekkelijker zou
worden, of wanneer zij lichter
werk zouden kunnen doen.
Werknemers in de ICT-sector willen het vaakst langer door met
minder uren. Een kortere werkweek is de meestgenoemde omstandigheid waaronder 45- tot 65jarige werknemers langer willen
doorwerken. Dit wordt vaker genoemd door hoog- dan door laagopgeleide werknemers: 59 procent tegen 38 procent. Ook werknemers
met een baan in de informatie en
communicatie (62 procent) of bij
een financiële instelling (56 procent) noemen relatief vaak een
kortere werkweek.

RIVM: vogelgriep laag
risico voor de mens

Zonder belemmering
Van alle 45- tot 65-jarige werknemers wordt 21 procent in lichte
mate en 5 procent in sterke mate
belemmerd bij het uitvoeren van
werkzaamheden. Beide groepen
werknemers willen gemiddeld tot
vrijwel dezelfde leeftijd doorwerken als werknemers zonder belemmering.
Werknemers met een arbeidsbelemmering geven daarbij vaker
aan dat zij bij een betere gezondheid of lichter werk langer zouden
willen doorwerken. Bij andere omstandigheden, zoals nadelige financiële consequenties of een kortere
werkweek, is het verschil tussen
werknemers met en zonder belemmering minder groot.

Terra leert van de politie
WINSUM - Terra Praktijkonderwijs in Winsum heeft vorige week aandacht besteed aan de ‘Week van
Respect’ en respectvol samenleven. In die week kwam ook het Mobiel Media Lab van de politie op
school. Leerlingen uit de tweede en derde klassen kregen in de speciale testtruck van de politie les van
de twee wijkagenten van Winsum. Dat gebeurde aan de hand van een quiz. Onderwerpen die aan de
orde kwamen, waren zaken als respectvol met elkaar omgaan op social media, sexting en grooming.
Ook het verschil tussen plagen en pesten werd besproken. Foto: Terra Praktijkonderwijs Winsum/Facebook.

Steun amateurclubs
met virtueel rondje
NOORD-GRONINGEN - Nu er als gevolg van de coronacrisis geen geld binnenkomt via de sportkantines, hebben de amateurclubs het erg zwaar. Clubplan Nederland
heeft daarom iedereen opgeroepen om online een rondje
te geven: niet aan elkaar, maar aan de sportclub.
De actie gaat inmiddels het hele
land al rond. Overal in het land
trekken mensen aan de bel om een
rondje te geven aan hun club. Een
rondje is een donatie ter waarde
van een rondje in de kantine. Mensen krijgen er dit keer geen drankje voor, maar helpen de club in deze lastige tijd. De actie duurt nog
tot en met 31 december.
Tal van Noord-Groninger clubs,
met name voetbalverenigingen,
doen mee. Hun leden of sympathisanten kunnen clubs steunen door
een rondje te kopen van 20 euro.
Wie dat wat te gortig vindt, kan
ook kiezen voor een half of kwart

rondje. Meer geven kan natuurlijk
ook.

VVSV ’09
Opvallend is dat de actie vooral bij
de relatief kleine voetbalvereniging VVSV ’09 uit Ulrum een groot
succes is. De club heeft op dit moment al 925 euro aan rondjes ontvangen. In deze regio scoren alleen
Noordwolde (930) en vv Winsum
(1275) beter. Zelfs het veel grotere
SV Bedum moet op dit moment
zijn meerdere erkennen in VVSV
’09. De teller bij de Bedumer tweedeklasser staat op dit moment op
880 euro en dat is ook niet mis.

Boekeloere met Judith Koelemeijer
NOORD-GRONINGEN - Arno
van der Heyden zal op 2 december in gesprek gaan met
schrijfster Judith Koelemeijer
voor Boekeloere, de online boekenclub van Biblionet Groningen. Het interview over haar
boek Het zwijgen van Maria
Zachea wordt live uitgezonden
via Facebook.
De maand november is traditioneel de maand van Nederland Leest,
de landelijke campagne waarbij
heel Nederland hetzelfde boek
leest. Want samen lezen verbindt.
En dat is in deze tijd misschien wel
belangrijker dan ooit. Volwassenen kunnen deze maand gratis Het
zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer ophalen in de bibliotheken en erover praten bij
Boekeloere, de online leesclub van
Biblionet Groningen.

,,We zijn trots dat we de schrijfster
van Nederland Leest mogen ontvangen”, zegt Bjorn Franke, senior
adviseur bij Biblionet Groningen.
,,Met de leden van Boekeloere
hebben we deze maand haar boek
gelezen en besproken. Tijdens de
livestream op 2 december, die om
19.30 uur begint, gaat Arno van
der Heijden dieper het verhaal in.
De Boekeloerders kunnen live vragen stellen.”

Online boekenclub
De livestream is te volgen op facebook.com/groningsebibliotheken.
Biblionet Groningen begon tijdens
de intelligente lockdown met de
online boekenclub. ,,Mensen konden niet bij elkaar komen, daarom
dachten we: laten we het gewoon
via Facebook doen”, vertelt Franke. ,,Elke maand kiezen we een
nieuw boek om te lezen. We ne-

men filmpjes met de schrijver op,
waarin hij of zij vragen stelt aan de
lezers. Die kunnen daar dan weer
op reageren en zo ontstaan leuke
online gesprekken. Aan het eind
van de maand interviewt Van der
Heyden de schrijver en kunnen alle Boekeloerders live vragen stellen. Iedereen kan trouwens lid
worden van Boekeloere. Het enige
wat je nodig hebt, is een Facebookaccount.”
Judith Koelemeijer (1967) schreef
als kind al graag verhalen. Ze ging
aan de slag in de journalistiek,
waar ze haar voorliefde ontdekte
voor verhalen over ‘gewone’ mensen en hun bijzondere geschiedenis. In de avonduren werkte ze aan
haar eigen familiegeschiedenis:
Het zwijgen van Maria Zachea.
Het boek werd na verschijnen
alom geprezen om de literaire
kwaliteit.

Veel andere grote Groninger voetbalclubs kunnen eveneens niet tippen aan de opbrengst bij VVSV.
NEC Delfzijl, Noordster, Veendam
1894 en Be Quick 1887 bijvoorbeeld hebben tot nu toe stuk voor
stuk minder geld opgehaald. Met
1275 euro is Winsum overigens
koploper in deze provincie, voor
Gorecht, WVV, Noordwolde en
VVSV ’09.
In de virtuele kantine van FC LEO
zijn nu 39 rondjes besteld. Dat levert de club 780 euro op. Warffum
boert met 37 rondjes en 740 euro
ook goed. Zeester (485), Middelstum (480) en Noordpool (375)
hebben eveneens al een paar honderd euro binengehaald.

Derde helft
Het Zandeweerster ZEC staat inmiddels op 285 euro en Rood
Zwart Baflo is dankzij 13 donaties
260 euro rijker. Usquert, de vereniging heeft de reputatie de koning van de derde helft te zijn,
staat ‘pas’ op 12 rondjes. Dat is
goed voor 240 euro. Men blijft Stedum net voor, dat nu op 235 euro
staat. Het Sauwerder SIOS en Corenos uit Roodeschool haalden

ook meer dan 200 euro op, respectievelijk 225 en 210 euro. Eenrum
zit daar dankzij 9,5 rondje bijna
aan. De roodbaadjes staan nu op
190 euro. Poolster en Loppersum
kunnen vooralsnog 140 en 120 euro tegemoet zien.
In andere plaatsen moet de actie
nog wat op gang komen. Zo staat
Kloosterburen pas op 75 euro en
moet sv Onderdendam zich tevreden stellen met 45 euro. Bij De
Heracliden hebben de leden kennelijk nog niet meegekregen dat
hun club meedoet. De Meisters
ontvingen pas een kwart rondje,
goed voor 5 euro.
Aan de actie wordt dus vooral
deelgenomen door voetbalclubs.
De andere deelnemende clubs die
al wat geld hebben ontvangen, zijn
namelijk alleen Dancing Kloosterburen (25 euro) en tennisclub Odivia Eenrum (20 euro).
Doneren kan op de website
www.rondjevoorjeclub.nl. De opbrengst is bestemd voor de clubkas
van de vereniging en wordt in januari uitgekeerd. Tal van andere
clubs uit de regio staan op de website vermeld, maar hebben nog
geen enkele donatie ontvangen.

NOORD-GRONINGEN - Nu er
steeds meer berichten verschijnen over vogelgriep in Nederland, niet alleen bij wilde vogels maar ook bij pluimveehouderijbedrijven, is de vraag hoe
groot de kans is dat mensen besmet met dit virus raken. Volgens het RIVM is de kans daarop klein.

de drie pluimveebedrijven, H5N8,
is al drie jaar stabiel wat betreft de
genetische samenstelling. Er zijn
internationaal geen bewijzen van
menselijke infecties. Omdat mensen die worden ingezet voor het
ruimen van de besmette dieren intensief contact hebben met de dieren, worden voor die personen wel
extra hygiënemaatregelen genomen.

Inmiddels zijn drie pluimveebedrijven besmet verklaard en geruimd en hebben tientallen andere
bedrijven in een zone daaromheen
met beperkingen in de bedrijfsvoering te maken. Vorige week
werd vogelgriep onder andere
vastgesteld bij een legbedrijf met
kippen in Lutjegast.
Het RIVM heeft in opdracht van
het ministerie van LNV een risicoinschatting gemaakt van de kans
dat de in Nederland aanwezige vogelgriepvirussen ook mensen infecteren. Dat risico is klein. De influenza-stam waar het om gaat op

Bij wilde vogels in Nederland
wordt op dit moment ook een
H5N1-stam gevonden. Uit analyse
van het virus door het Erasmus
MC en RIVM blijkt dat dit geen risico voor mensen vormt. De genetische samenstelling van H5N1stammen die wel overdracht naar
de mens geven, is anders dan die
van de H5N1 gevonden in Nederland. Ook de in Duitsland gevonden H5N5-stam vormt geen risico.
Het gaat om een stam vergelijkbaar met de vogelgriep zoals die in
Nederland voorkomt.
Meer informatie is te vinden op de
website van het RIVM.

Groente- en visboer
naar Pieterburen
PIETERBUREN - Groenteboer
Goudgewas en de visboer komen
zondag weer naar Pieterburen. Ze
stallen hun waren uit in het centrum van het dorp.
Goudgewas brengt onder meer
heerlijke bloemkool, spitskool,
sperziebonen en spekbonen mee.
En natuurlijk aardappels van de
klei. Ook zijn er zoete mandarijnen en druiven om te proeven. Bij
de visboer kan men gratis zalm
proeven.

Kort regionaal
UITHUIZERMEEDEN - De gecombineerde collecte voor de Hartstichting, het Reumafonds en het
Longfonds heeft in Uithuizermeeden 1774,71 euro opgebracht.
GARNWERD - De voor 28 november geplande algemene ledenvergadering van IJsvereniging Reitdiep in Garnwerd gaat in verband
met de coronamaatregelen niet
door.

Zwarte ruiter doet het
goed in Eems-Dollardgebied
NOORD-GRONINGEN - Het
Eems-Dollardgebied is uitgegroeid tot de belangrijkste rustplaats van de zwarte ruiter in
Nederland. Dat is goed vogelnieuws. Maar er is ook slecht
nieuws.
Het water in de Dollard bevat namelijk nog steeds te veel slib. Hierdoor zijn er te weinig algen. Daarmee is er te weinig voedsel in het
ecosysteem. Ook hebben vogels,
bodemdieren en vissen te weinig
geschikte leefgebieden. Door de
versnelde zeespiegelstijging kunnen deze problemen toenemen.
Desondanks is er echter ook goed
nieuws. Met de projecten van het
programma Eems-Dollard 2050
(ED2050) ontstaan namelijk nieuwe leefgebieden, zoals kwelders,
broedeilanden en getijdenpoelen.
Vogels, vissen en bodemdieren weten deze plekken goed te vinden.
Dat blijkt uit de tweede monitoringsrapportage van het programma Eems-Dollard 2050.
Ook laat het rapport zien hoe de
natuur er voor staat, op basis van
jarenlange metingen en onderzoeken van Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. De monitoring
geeft nieuwe inzichten voor de
koers van het programma in de komende vijf jaar.

voedsel te zoeken op de zandplaten.

Zwarte ruiter
De Eems-Dollard leven veel verschillende vogels, waaronder de
zwarte ruiter. Terwijl de aantallen
in de rest van de Waddenzee afnemen, is de Dollard de laatste jaren
de belangrijkste pleisterplaats van
de zwarte ruiter in Nederland geworden. Op weg van de Sahara
naar Scandinavië rust de trekvogel
graag uit op de kust van de Waddenzee. Even bijtanken met een
hapje slijkgarnalen van de slikken.
Jaarlijks wordt zo’n 10 miljoen kubieke meter zand en slib kunstmatig verplaatst om de bereikbaarheid van de havens te kunnen garanderen. Het baggeren heeft echter invloed op de troebelheid van
het water.
Het programma ED2050 wil jaarlijks minimaal 1 miljoen ton slib
uit de Eems-Dollard halen. Het
doel hiervan is het water minder

troebel maken en de natuur herstellen. Uit metingen blijkt dat er
voldoende slib van goede kwaliteit
aanwezig is om deze ambitie te halen.
Het tweede broedseizoen op de
nieuwe broedeilanden Stern en
Kluteneiland in het Eems-Dollardgebied is goed verlopen. Op broedeiland Stern verdubbelden de kolonies visdiefjes en noordse stern
in omvang. Ook de kokmeeuw wist
het broedeiland te vinden. De klutenkolonie bij de Brede Groene
Dijk groeide met ruim 100 broedparen. De pilots Waddenslib voor
grondverbetering en Persen van
bouwblokken zijn succesvol afgerond en geschikt voor opschaling
door marktpartijen. Het ingezaaide zeekraal op de pionierkwelder,
een onderdeel van het project
Marconi buitendijks, sloeg goed
aan. De dijkversterking bij de
Dubbele Dijk is eind vorig jaar afgerond. De inrichting van het tussengebied is inmiddels gestart.

Zeespiegelstijging

Worlddancers op Terra Winsum
WINSUM - De Worlddancers hebben vorige week een dansworkshop gegeven aan leerlingen van Terra
Winsum. In verband met de coronamaatregelen bestonden de Worlddancers voor de gelegenheid uit
alleen Chantal de Boer en Danique Haveman. De twee hadden er veel plezier in, net als de deelnemende leerlingen. Deze dansworkshop-show zal men op diverse scholen gaan geven.

Klimaatverandering is een belangrijk thema in de monitoring. Het
water wordt warmer en de zeespiegel stijgt hier sneller dan elders
langs de Waddenkust. Verwacht
wordt dat het water boven de platen meer slib gaat bevatten. In de
slibrijke bodems leven minder
schelpdieren, waardoor er minder
voedsel voor vissen en vogels
komt. De slibrijke platen in de Dollard en kwelders kunnen naar verwachting meegroeien met de zeespiegelstijging. Dit geldt niet voor
zandplaten zoals de Hond-Paap.
Het gevolg is dat bij laagwater een
steeds kleiner gebied aan zandplaten droogvalt. Vogels hebben daardoor minder tijd en ruimte om

Op weg van de Sahara naar het hoge Noorden tankt de zwarte
ruiter graag even bij in de Dollard (foto Maria Woortman)

I

Politie wordt
voorzien van
bodycams
NOORD-GRONINGEN - Alle politiemensen in het Noorden worden
van bodycams voorzien. De politie
heeft onlangs met het Nederlandse
bedrijf Zepcam een contract gesloten voor de levering van ongeveer
tweeduizend van deze mini-camera’s die op het uniform bevestigd
worden.
De afgelopen jaren is uitgebreid
getest met bodycams die ingeschakeld kunnen worden als de agenten dat nodig vinden. Volgens de
politie is gebleken dat het gebruik
van de camera’s het de-escalerende effect van het politieoptreden
versterkt. Onderzoek toont aan dat
politiemedewerkers die een bodycam dragen zich ook veiliger voelen. ,,Collega’s die de bodycam gebruiken, vertellen dat als de spanning oploopt, het simpelweg helpt
om te melden dat het verdere gesprek wordt opgenomen’’, zegt Myria van Lith, voorzitter van de
stuurgroep implementatie bodycams. ,,Alle partijen houden zich
dan in. Dat heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel van
collega’s.’’

Bewijs
Behalve het de-escalerende effect
van de bodycam hebben ook de
beelden zelf toegevoegde waarde.
Ze kunnen bijvoorbeeld als ondersteunend bewijs worden toegevoegd aan een proces-verbaal.
Daarnaast kunnen de opnamen
worden gebruikt om een situatie te
evalueren met het team. Soms is er
discussie over het handelen van
een agent of andere betrokkenen.
,,Vaak herinnert iedere partij zich
iets anders. Dan kan het helpen
om op een rustiger moment de
beelden terug te kijken om een
completer zicht te krijgen op wat
zich daadwerkelijk afspeelde’’,
zegt Van Lith. ,,En als het nodig is
kunnen de opnamen ook gebruikt
worden als aanvulling op het proces-verbaal. De opname blijft echter een aanvulling, want de bodycam legt altijd maar een deel van
de situatie vast.’’
De bodycams zijn primair bestemd
voor de basisteams, hondengeleiders, bikers en nautische politie.
Agenten mogen zelf bepalen wanneer ze de camera aanzetten, maar
moeten dit wel verbaal duidelijk
maken aan degene(n) die ze gaan
filmen. De bodycams worden gebruikt op de openbare weg en in
openbare gebouwen. Er wordt niet
in woningen of op besloten erven
gefilmd, tenzij er sprake is van een
noodsituatie, of een aanhouding op
heterdaad. De opnamen van de bodycam worden na iedere dienst beveiligd opgeslagen in een cloudomgeving. De agent kan zelf de
beelden niet downloaden of wissen. De distributie van de bodycams is inmiddels van start gegaan. Op z’n laatst zijn ze in het
tweede kwartaal van volgend jaar
operationeel.
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Oet Mien Toentje
zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
Aardappels, uien, wortels
en meer. In de aanbieding
stevige zware bloemkool!
Biologisch geteeld.
Jan Perdok,
Oosternielandsterweg 7,
Uithuizermeeden

Gratis halen wij uw
oude wasmachines,
vaatwassers, kachels,
fietsen enz., tevens te
koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 /
06-41798273

Telecombinatie
VASZLOVSZKY
De grootste keuze
in smartphones.
Nieuwe abonnementen
en verlenging.
Apple authorised reseller
www.telecombinatie.nl
0595-444400

OPHEFFINGSUITVERKOOP
op de gehele kollektie
nu 50-70% korting.
Geopend donderdag- en
vrijdagmiddag van 2-5
uur of op tel. afspraak.
Cordes Mode-Wonen
Kerkstraat 6 Warffum
0595-422064.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Tuinieren

Computers

Aardappelen Doré,
Frieslanders, Bildtstar,
Irene, groente en fruit,
potgrond, scharreleieren.
Fam. Ten Hove,
Trekweg 38,
Doodstil (Zandeweer),
0595-432927.

Natuurlijk kun je in
Eenrum terecht voor:
de bekende
*EENRUMER KLOMPEN
(trip- of kapklompen)
*schoenklompen
*Zweedse klompen
*leren muilen
voor dames én heren
*Noorse sokken
*pantoffels
o.a. Glerups, Rohde
* babyslofjes
(zowel leer als met
schapenvacht gevoerd)
maar óók voor:
prachtige leren tassen
en portemonnees
voor werk en vrije tijd
van Bear Design,
Daniëlle Leather Design,
Chesterfield Brand
en meer.
Dus kom gauw kijken bij
VAN DER MEULEN
Klompenmakerij,
tassen & lederwaren
Zuiderstraat 25
0595-491383
Eenrum

De Luingahof Bierum
Zongerijpt fruit: Elstar,
Topaz, Lobo, Jonagold,
Golden Del., Cox, Goudreinet, Zoete Kroon,
hand- en stoofperen,
aardappelen, bio-vlees,
boerenkaas.
AANBIEDING: Elke 3e
zak fruit (1,5 kg) €1,00.
Kerst- en cadeaupakketten. Openingstijden:
di t/m do 13-18 uur,
vrij 9-18 uur, zat 9-17
uur. Borgsingel 9,
Bierum, 0596-591859.
www.luingahof.nl

DE HOFENIER
ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen. Zowel
particulier als bedrijf! Uw
hovenier.
tel. 0596-572736.
www.dehofenier.nl

Poelma Computer Service
* Nieuwe computers/laptops
* Internet storingen
*Pc/Laptop reparaties
* Virusverwijdering
* Camera bewaking

Hobbykwekerij De
Streekhof Den Andel
Voor al uw
groenten en fruit.
Nu Elstar appels van
De Streekhof van €1,30
voor €1,- per kg.
Gieser Wildeman stoofperen vanaf €1,- per kg.
Tulpenbollen 10 stuks à
€1,-; 25 stuks à €2,-;
50 stuks à €3,50
Fruitstruiken w.o. Topa’s,
nog lekkerder dan Elstar nu
van €12,50 voor €9,50
Perenstruiken à €12,50
per stuk.
Al dit moois tot 12.00 uur
op do., vrij. en zat.
Tel: 06-12065989.
Pioenrozen en Sedum
spectabile
Kwekerij opruiming grote
planten. Open vrijdag en zaterdag van 10-12 en op afspraak. Tel: 06-17580918,
Oudedijksterweg 37,
9982 HD Uithuizermeeden.
Stofvrij houten vloer
schuren. Postmus Parket
24 jaar ervaring
www.postmusparket.nl
Tel. 06-38250503

OC: regionaal de beste.
LINOLEUM/MARMOLEUM
vloerbedekking, puur natuurproduct, dus milieuvriendelijk. Project- en Woninginr. Van Weerden en
Bos, Industrieweg 10, Loppersum. Tel. 06-21231974.
www.vanweerdenenbos.nl
Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur worden opgegeven.

100 Tulpenbollen €8,99;
beuk v.a. €0,35; heide
€1,00; vaste planten v.a.
€1.25, vruchtbomen v.a.
€8.99; rozen v.a. €1.99;
klimop v.a. €0.99; laurierkers v.a. €1,75; coniferen;
haag en bosplantsoen enz..
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448
OPHEFFINGSUITVERKOOP
2 Gondola’s
lang 170 cm.
2 kledingrekken R.V.S.
op wielen.
2 tafelburo’s.
1 eethoek, rond, ø 110
cm. + 4 stoelen
Cordes Mode-Wonen
Kerkstraat 6 Warffum
0595-422064.
Geopend: donderdag- en
vrijdagmiddag van 2-5
uur of op tel. afspraak.

BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM)
Kappen van bomen, het
versnipperen van snoeihout, 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

Landbouw
Ambachtelijke slager
Paul van der Kley
Kollumerzwaag.
Gespecialiseerd in
HUISSLACHTING
Tel. 0511-444523.
www.huisslachting.nl

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

Aardappelen
Doré, Frieslander, Bildstar
en Irene. Uien, spitskool,
rode kool, groene kool,
witte kool en bloemkool.
Mts. Knotnerus Bruins,
Oosterweg 7, Eenrum
0595-491365.

Te koop gevraagd
MILITAIRE SPULLETJES
van alle tijden, geen voertuigen. Tel. 050-3113718.

Aanbieding personeel
SCHOORSTEENVEGEN
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenveegbedrijf JD.
0599-332596/06-18968238
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
Klussenmans
stucadoor afwerking
www.klussenmans.nl
klussenmans@gmail.com
06-44092963
STUCADOORSBEDRIJF
HEMKO HEERLIJN
Voor al uw wand- en plafondafwerking. Traditioneel
stucwerk, sierpleister enz.
en voor al uw grondwerkzaamheden.
Tel. 0654917352, Lageweg 12,
9981 HE Uithuizen.

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

Pieterburen
Tel: 0595-528576
www.poelma-computers.nl

Cursussen
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
Regionaaltjes kunnen tot
woensdag 12.00 uur worden opgegeven.

Antiek & Curiosa
NIEUWS van
de Snuisterij
Nog twee weekenden
OPEN !
December en januari
GESLOTEN.
Kleding
3 halen-1 betalen.
Open vr-za-zon.13/17uur
Boermanjeweg 9
Usquert
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FAMILIEBERICHTEN
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een abonnee / huis-aanhuis oplage van 29.500 exemplaren van Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een jubileum, een overlijden of een dankbetuiging, kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar: Ommelander Courant,
Stationsplein 2, (tegenover het station), Uithuizen

