
Summerfun Bij Je Thuis in trek

VEENDAM - Stichting Bog di ke
in Veendam organiseert op 18
en 19 september een speciale
filmvoorstelling. In de speciaal
voor dit doel gecreëerde drive-
in bioscoop Bog & Roll wordt
de film ‘Cadillac Records’ ver-
toond.

Het jaarlijkse Bog & Roll-evene-
ment op het Museumplein moest
dit jaar worden afgelast in ver-
band met corona. Als alternatief
organiseert Bogdike nu de film-
voorstelling. De drive-in bioscoop
wordt gecreëerd op het terrein van
Borgerswold Experience. Alles
staat in het teken van rock ’n roll. 
De musicalfilm Cadillac Records
gaat over het platenlabel Chess
Records. In de jaren vijftig was
Chicago dé geboorteplek voor
blues, R & B en soul. Artiesten als
Muddy Waters, Etta James, Chuck
Berry en Howlin’ Wolf namen er
hun muziek op en kregen met re-
gelmaat betaald in Cadillacs. De
film geeft een prachtig tijdsbeeld
met muziek van onder andere Bey-
oncé als de sensuele Etta James. 

Voor aanvang van de film is er op
beide dagen vanaf 19.30 uur een
inleiding door DJ Blue Flamingo,
met muziek afkomstig uit zijn ge-
weldige collectie 78 toeren-platen.
De film start om 20.30 uur, er is
geen pauze. Het geluid kan wor-
den gevolgd via een FM kanaal in
de eigen auto. Auto’s zonder radio
kunnen gebruik maken van mobie-
le ontvangers die aanwezig zijn.
Het meebrengen van consumpties
is toegestaan. Er is een toilet aan-
wezig.
Verwacht wordt dat veel eigena-
ren van Cadillacs en andere oldti-
mers de drive-in zullen bezoeken.
Zij verzamelen zich op zaterdag-
middag 19 september op het Muse-
umplein voor een toerrit. Ook hier
is Blue Flamingo aanwezig om de

start te muzikaal te omlijsten. 
Voor dit bioscoopgezoek is reserve-
ren noodzakelijk. Dit kan via email
info@bogdike.nl. In de email dient
te worden vermeld: naam, tele-
foonnummer, het kentekennum-
mer van de auto en het aantal in-

zittenden (maximaal vier) waar-
mee men de film gaat bezoeken.
De entree bedraagt 10 euro per
kenteken. Na ontvangst van de
betaling ontvangt men een bevesti-
ging met de regels uit het corono-
aprotocol. 

VEENDAM - Summerfun Bij Je
Thuis is een groot succes. De
belangstelling voor de spelacti-
viteiten in Veendam is bijna
drie keer zo groot als bij de ou-
de opzet van Summerfun toen
nog niemand van corona had
gehoord.

Summerfun, de vakantiespeelwe-
ken voor de jeugd van Veendam,
heeft deze zomer een andere opzet
vanwege corona. De kinderen kun-
nen van tevoren spelpakketten af-
halen en daarmee thuis aan de slag
gaan. 
Normaal bezoeken tussen de 20 en
25 kinderen de activiteiten die
door Summerfun op locatie wor-
den georganiseerd. Nu vragen we-
kelijk 80 kinderen een themapak-
ket aan en dat is het maximum.
,,Het zou makkelijk kunnen oplo-
pen tot 100, maar dat redden we
niet. We houden het bij 80 en dat
is al flink aanpoten met inkopen,
voorbereiden en inpakken’’, zo laat

Summerfun weten. Dankzij finan-
ciële steun van Nedmag en een
aantal serviceclubs zijn de pakke-
ten gratis. 

Vorige week stond het thema Bui-
tengewoon Natuurlijk centraal.
Hiervoor was een speciaal spelpak-
ket gemaakt. De kinderen ontvin-
gen een schepnetje en er was een
ringwerpspel om buiten lekker
mee te spelen. 

De spelpakketen voor Summerfun Buitengewoon Natuurlijk worden uitgereikt (foto Willem van
der Werf).

VEENDAM - Ondernemersvereniging Veendam
Centraal is een banneractie gestart. Het publiek
in de winkelstraten krijgt op deze manier een ex-
tra warm welkom. De actie heeft uiteraard te
maken met corona, waardoor aanvankelijk ie-
dereen zoveel mogelijk thuis moest bleven. Door-
dat er steeds meer versoepelingen zijn gekomen
en de ondernemers maatregelen genomen heb-
ben voor ieders veiligheid, is ontmoeting in en

rond de winkels weer mogelijk. De ondernemers
vinden het fijn om hun klanten weer te zien en
laten dat blijken met de banners in het centrum.
,,Fijn dat je er bent”, zo luidt de tekst.  Boven-
staande foto is zaterdag gemaakt in de Kerk-
straat, maar de banners hangen ook in onder
andere de Kerkstraat-west en de Promenade (fo-
to BertWoltjes).
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Door Summerfun Bij Je Thuis
wordt er door de jeugd van Veen-
dam nu al ruim twee weken thuis
binnen flink geknutseld of buiten
gespeeld. Veel kinderen sturen
van deze activiteiten foto’s naar
Summerfun. Ook komen er veel
positieve reacties tijdens het we-
kelijkse inloopuurtje waar de pak-
keten worden afgehaald. Summer-
fun heeft laten weten aangenaam
verrast te zijn door het succes.

Op 18 en 19 september

Stichting Bogdike komt
met drive-in bioscoop
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Cadillacs krijgen een hoofdrol bij het drive-in spektakel.

Banneractie van ondernemers

Nieuwe type zonnepaneel
voor park Ommelanderwijk
VEENDAM Het Zonnepark
Ommelanderwijk bij Veendam
wordt deels gebouwd met inno-
vatieve bifaciale zonnepanelen.
Dit zijn panelen die aan de
voor- én achterkant licht opne-
men.
Chint Solar gaat in totaal 14.229
panelen plaatsen, samen goed voor
een opbrengst van 5.9 MWp. Daar-
mee kunnen zo’n 1.750 huishou-
dens van elektriciteit worden voor-
zien. 
Chint Solar test op deze locatie de
combinatie van reguliere (monofa-
ciale) zonnepanelen en de nieuwe-
re bifaciale panelen. Ze worden
onder dezelfde omstandigheden
geïnstalleerd om de prestaties van
beide moduletypes te kunnen ver-
gelijken.
Bifaciale zonnepanelen werken
tweezijdig. Ze hebben aan de ach-
terkant een glasplaat of een trans-
parante folie. De zonnecellen ne-

men daardoor zowel licht op van
de voorkant als de achterkant. De
opbrengst kan daardoor aanzien-
lijk toenemen en dit zal onder-
zocht worden in het nieuwe zon-
nepark.
Het project in Ommelanderwijk is
oorspronkelijk ontwikkeld door
Powerfield. Dit bedrijf heeft de
voorbereidende werkzaamheden
op het land uitgevoerd. Op de plek
waar nu het zonnepark komt,
stond voorheen industrie. De
grond bleek vervuild en is inmid-
dels gesaneerd. Powerfield heeft
een aarden wal aangelegd om
daarbinnen de verontreinigde
grond op te slaan. 
Chint Solar is sinds eind 2017 bij
het project betrokken en heeft het
project uiteindelijk enkele maan-
den geleden volledig overgeno-
men. Het zonnepark wordt naar
verwachting in oktober opgeleverd
en aangesloten op het Enexis 20
kV-netwerk. 

Lezing imker
in bibliotheek
VEENDAM - Imker Bennie van
Buizen geeft donderdag 30 juli een
lezing voor volwassenen in Biblio-
theek Veendam. 
Van Buizen vertelt over bijen en
hun leefomgeving. De imker
neemt een aantal van deze insec-
ten mee. De aanwezigen gaan ook
zelf aan de slag. Zo gaan ze Gro-
ningse honing proeven en was-
kaarsen maken.
De lezing duurt van 10.00 tot 11.30
uur.  Aanmelden kan via biblionet-
groningen.nl/veendam of door een
mail te sturen naar veendam@bi -
blionetgroningen.nl. De deelname
is gratis. 

Zomeravondconcerten
bij theaterpodium BC47
BORGERCOMPAGNIE - BC47,
het theaterpodium in Borger-
compagnie, start zaterdagavond
met een serie zomeravondcon-
certen in de buitenlucht. 

BC47 wil de draad weer oppakken
nu de coronaregels versoepeld
zijn. Daarom is het terras opge-

knapt en wordt een serie zomer-
avondconcerten georganiseerd
met medewerking van regionale
artiesten. De buitenoptredens kun-
nen worden bijgewoond door zo’n
35 tot 40 bezoekers. Zij hebben al-
leen toegang na reservering per e-
mail via info@met meer cultuur.nl
of telefonisch 06-29025092.
Zaterdagavond wordt om 20.00 uur
afgetrapt door Pekelder Edwin
Jongedijk. Zaterdag 8 en zondag 9
augustus is het de beurt aan Jan
Henk de Groot, op vrijdagavond 14
augustus gevolgd door Erwin de
Vries. Zaterdagavond 29 augustus
wordt de serie afgesloten met CT
Heida & Band. 
Bij goed weer overweegt de stich-
ting de buitenconcerten te vervol-
gen en gaat men in september mo-
gelijk ook enkele jazzconcerten re-
aliseren. 

Sprookjesbingo
in bibliotheek
van Veendam
VEENDAM - In Bibliotheek
Veendam wordt woensdag 29 ju-
li een Sprookjesbingo georgani-
seerd. Deze vakantie kunnen
kinderen mee op reis tijdens het
zomerprogramma van Biblio-
theek Veendam. Dat gebeurt tij-
dens de wekelijkse kinderoch-
tenden die van 10.00 tot 11.30
uur worden gehouden. De reis
gaat langs zes bijzondere lan-
den. Woensdag 29 juli wordt
koers gezet naar de de Sprook-
jeseilanden en wordt een
Sprookjesbingo gespeeld.
De kinderen kunnen luisteren
naar het verhaal van Roodkapje
en proberen hun bingokaart als
eerste vol te krijgen. Met deze
voorleesbingo zijn er weer klei-
ne prijsjes te winnen. Er wor-
den twee rondes gespeeld, om
10.00 en 10.45 uur. Aanmelden
is niet nodig. 

Scouting Veendam
organiseert zomertocht
VEENDAM - Scouting Veen-
dam organiseert op zaterdag 1
en zondag 2 augustus een zo-
mertocht door het Borgerswold.
Alle Veendammers kunnen
meelopen. 

De zomertocht is een hike die
wordt aangeboden in twee varian-
ten: een route van 5 kilometer en
een route van 8,5 kilometer. Er
wordt vertrokken bij ’t Scouthuus
in Borgerswold. Deelname is moge-
lijk voor  zowel leden als niet-le-
den. Ook kan er als groep van
maximaal acht personen worden
gelopen. De route loopt door Bor-
gerswold en onderweg komen de
deelnemers diverse controleposten
tegen. 

De tocht zal volledig in het teken
staan van het scoutingspel. Denk
hierbij aan uitdagende routetech-
nieken om van post naar post te lo-
pen, maar ook aan leuke activitei-
ten op de posten zelf. Een touw-
brug om overheen te klimmen,
met een vlot naar de overkant va-
ren en een spannend behendig-
heidsspel. Wie zin heeft in een uit-
daging deze zomervakantie, kan
zich aanmelden via www.scou -
tingveendam.nl. Bij het aanmel-
den kan gekozen worden voor de
zaterdag of zondag en er kan een
voorkeur qua starttijd worden aan-
gegeven. Via de mail krijgt men
van de organisatie een starttijd be-
vestigd, zodat niet iedereen tegelij-
kertijd op het eiland van Scouting
Veendam is en we de coronaricht-
lijnen gevolgd kunnen worden. 
De organisatie vraagt voor de zo-
mertocht een kleine bijdrage van
2,50 euro per persoon. Opgeven
kan tot en met donderdag 30 juli.

Scouting Veendam organiseert een spannende zomertocht.

De serie zomeravondconcer-
ten wordt afgetrapt door Ed-
win Jongedijk (foto Reyer
Boxem).

Politie waarschuwt
voor inbrekers
in Muntendam
MUNTENDAM - De politie waar-
schuwt Muntendammers alert te
zijn op mogelijke inbrekers. 
De afgelopen dagen zijn op meer-
dere plaatsen in Muntendam per-
sonen gezien die zich midden in de
nacht verdacht ophielden bij wo-
ningen. Op één melding na zijn al
deze meldingen pas veel later op
de dag bij de politie binnengeko-
men, waardoor geen actie meer
kon worden ondernomen. De poli-
tie benadrukt dat het zaak is bij
verdachte situaties direct aan de
bel te trekken. ,,Hoe meer meldin-
gen, hoe groter de kans dat we ze
aantreffen’’, aldus de politie.
Ook op social media circuleren be-
richten over Muntendam en ver-
dachte personen in de nachtelijke
uren. ,,Er zijn blijkbaar meer voor-
vallen geweest, die niet bij ons ge-
meld zijn. Ook hier het verzoek om
ons direct te bellen’’, aldus de poli-
tie. Dit kan via 0900-8844 of bij
spoed 112.

Vossenjacht
voor jeugd 
van Pekela
OUDE PEKELA - Stichting Kin-
deractiviteiten Pekela organi-
seert vrijdag 31 juli een vossen-
jacht. Deelname is mogelijk
voor kinderen vanaf 4 jaar. De
start is om 14.00 uur in het Hu-
go de Grootpark in Oude Peke-
la. De kinderen kunnen gratis
deelnemen en maken kans op
leuke prijsjes. Ook staat er een
springkussen klaar en na afloop
krijgt iedereen een versnape-
ring. Wie mee wil doen, kan zich
aanmelden via een formulier op
www. kinderactiviteitenpeke-
la.nl. Meedoen als groepje kan
ook. In dat geval dient een e-
mail met namen, leeftijden en
woonplaats gestuurd te worden
naar kinderactivitei tenpekela@
gmail.com.
De vossenjacht wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de gemeen-
te Pekela, stichting Augeo en
stichting De Badde.
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Container met afval in
de brand in Wildervank
WILDERVANK - De brandweer van Veendam heeft zondag aan het eind van de middag een contai-
nerbrand geblust in Wildervank. Het vuur woedde op de hoek van de J. Kammingastraat met de 54e
Laan. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al metershoog de lucht in (foto). De contai-
ner stond vlakbij een woning waar werkzaamheden plaatsvinden. De inhoud bestond uit bouw- en
sloopafval, dat door onbekende oorzaak vlam heeft gevat. De brandweer heeft de container geblust met
een hogedrukstraal, waarna de bak gevuld werd met water om weer oplaaien te voorkomen. De weg is
enige tijd afgesloten geweest (foto Dennie Gaasendam).

Orchideeënkweker in Zuidbroek
teelt op afbreekbaar schuim
ZUIDBROEK - Aardse Orchids
in Zuidbroek is gestart met een
een proef waarbij geprobeerd
wordt orchideeën te kweken op
biologisch afbreekbaar schuim.
Als het experiment succesvol is,
dan kan grote milieuwinst wor-
den geboekt. 

Voor de proef werkt Aardse Or-
chids nauw samen met Foamplant
uit Groningen, producent van biolo-
gisch afbreekbaar schuim. Beide
bedrijven ontmoetten elkaar op
een tuinbouwbeurs in Duitsland.
,,We hadden na een kort gesprek
snel door dat we veel voor elkaar
konden betekenen”, aldus Martin
Tietema, directeur van Foamplant.
Foamplant werd in 2015 opgericht.
Het bedrijf wilde een milieuvrien-
delijk alternatief ontwikkelen voor
regulier schuim. Tietema: ,,Schuim
wordt op grote schaal gebruikt, het
zit in verpakkingsmaterialen, kle-
ding, meubels, noem maar op. En
dat is een groot probleem. Kijk
maar naar de korreltjes die mas-
saal op de Waddeneilanden terecht
zijn gekomen nadat er containers

van een schip vielen. Het is zeer be-
lastend voor het milieu.”
In het begin had het Groningse be-
drijf een hele brede oriëntatie.  Er
werden allerlei mogelijkheden on-
derzocht om het biologisch afbreek-
bare schuim toe te passen. ,,Een
paar jaar geleden werden we door
een stagiair op het spoor gezet om
schuim te ontwikkelen voor de
plantenteelt en dat is voor ons een
hele goede markt”, aldus Tietema.
Het milieuvriendelijke schuim van
Foamplant kan een alternatief wor-
den voor de niet-duurzame kunst-
matige ondergrond waar gewassen
nu op groeien, ook als het om orchi-
deeën gaat. Het kweken van deze
bloemen vergt twee jaar. In die tijd
wordt de plant veelvuldig overge-
pot en dat is schadelijk want de

wortels raken beschadigd. Ook is
het arbeidsintensief en tijdrovend.
Aardse Orchids en Foamplant on-
derzoeken of een deel van deze
stappen overgeslagen kan worden
als de stek opgroeit in een huls van
biologisch afbreekbaar schuim.
,,Als dit lukt, dan is dat een door-
braak voor ons, voor Aardse Or-
chids en voor de gehele orchi-
deeën-industrie wereldwijd”, aldus
Tietema. ,,We hebben de werking
van ons schuim al op sla getest. Dat
werkt! Nu dus aan de slag met or-
chideeën die een aanzienlijk inge-
wikkelder groeiproces hebben.”
Het onderzoekt vergt flink wat tijd
en geld. Foamplant en Aardse Or-
chids krijgen daarom financiële
steun van het Samenwerkingsver-
band Noord-Nederland. 

� Aardse Orchids probeert orchideeën te kweken op biologisch af-
breekbaar schuim (foto SNN).

Groninger Gasberaad
pleit voor ‘crisisaanpak’
MUNTENDAM - Het Groninger
Gasberaad (GGB)wil dat er een
crisisaanpak wordt gevolgd als
het gaat om de versterking van

woningen in het Groninger
aardbevingsgebied. De organisa-
tie pleit hiervoor naar aanlei-
ding van de aardbeving met een
kracht van 2.7 van vorige week
dinsdag bij Loppersum.
,,Een crisisaanpak betekent dat we
de komende vijf jaar zoveel moge-
lijk huizen, zo snel mogelijk verste-
vigen en herstellen. Zonder tijd en
geld kwijt te zijn aan causaliteits-
onderzoek of normberekeningen’’,
aldus de belangenorganisatie. Het
GGB vindt dat woningeigenaren ge-
legenheid moeten krijgen om zelf
initiatief te nemen. Iedere inwoner
die zelf met zijn aannemer of con-
structeur een plan voor versterking
of herstel wil maken, moet die
ruimte krijgen, zo vindt GGB.
Duidelijk is dat de bevingen in Gro-
ningen voorlopig zullen aanhou-
den, ook als de gaswinning wordt
teruggebracht  en gestopt. Deskun-
digen zijn het hierover eens. GBB:
,,Dat betekent nog heel veel scha-
de. Nieuwe en herhalingsschade.
Dat doet wat met de staat van de
woningen en misschien nog wel
meer met de bewoners. Hoe vaak
kun je ‘weer opnieuw’ beginnen?
Hoe lang houd je dat vol? Lang-
zaam maar zeker worden gedupeer-
den gesloopt. Immateriële schade-
vergoeding zal dat niet verhelpen.
Ook de veiligheid wordt er niet gro-
ter op. Elke beving is een aanslag
op een constructie, snel handelen is
geboden. Maar we zitten gevangen
in normen, modellen, processtap-
pen en organisaties’’, aldus de kri-
tiek.
GGB vindt het tijd voor een crisis-
aanpak, waarbij ‘reguliere proce-
dures en regels overboord worden
gezet’. ,,En ja, dan weten we niet
zeker of alle herstelde schade wel
door de gaswinning werd veroor-
zaakt. En ja, we weten ook niet ze-
ker of het verstevigde huis wel een
normberekening zou halen. Maar
we weten wel zeker dat we bezig
zijn met het oplossen van proble-
men, met het gebied veiliger ma-
ken en de bewoners te ontzorgen’’,
zo stelt het GGB.

Wie zelf onderdak regelt bij
versterking krijgt vergoeding
GRONINGEN - De Nationaal
Coördinator Groningen (NCG)
gaat woningeigenaren een vas-
te maandvergoeding geven als
zij zelf tijdelijke huisvesting
regelen bij versterkingswerk-
zaamheden, sloop of nieuw-
bouw. 

De regeling geldt vanaf 1 juli. Het
gaat om een bedrag van 1400 euro
netto per maand per woning (in-
clusief btw). Voorwaarde is wel
dat de eigenaar tevens de bewo-
ner is van het pand.
Woningeigenaren kunnen de tij-
delijke huisvesting op verschillen-
de manieren invullen. Bijvoor-
beeld door een (vakantie)woning
te huren, zelf een woonunit op het
eigen erf te plaatsen of te logeren
bij familie of vrienden. In alle ge-
vallen ontvangen ze de vergoe-
ding van 1400 euro per maand.
Woningeigenaren die een unit op

het eigen erf willen plaatsen,
moeten dit wel afstemmen met de
gemeente en hun aannemer.
De woningeigenaren krijgen het
bedrag voor de gehele periode in
één keer uitgekeerd op basis van
de geplande duur van de werk-
zaamheden aan hun huis. Lopen
de werkzaamheden uit, dan keert
NCG in overleg een aanvullende
vergoeding uit.

De keuze voor het zelf regelen
van tijdelijke huisvesting is niet
vrijblijvend. Woningeigenaren
die hebben aangegeven de tijde-
lijke huisvesting zelf te regelen,
neemt NCG niet meer mee in de
planning voor tijdelijke huisves-
ting. De bewonersbegeleiders van
NCG zullen tijdig inventariseren
wie er wel en niet zelf voor tijde-
lijke huisvesting wil zorgen. Met
vragen kunnen woningeigenaren
terecht bij hun bewonersbegelei-
der.

 Bedrijven gezocht voor
Duits-Nederlandse prijs
VEENDAM - De Duits-Neder-
landse Handelskamer (DNHK)
is op zoek naar ondernemingen
en projecten die innovatief,
grensoverschrijdend en succes-
vol zijn. Zij kunnen in aanmer-
king komen voor de prestigieu-
ze Duits-Nederlandse Prijs voor
de Economie 2020. 

Er wordt gezocht naar bedrijven of
projecten die met succes nieuwe
producten, processen of diensten
op de markt hebben gebracht. Niet
alleen in eigen land, maar ook in
het buurland. Eerdere winnaars
zijn onder andere het waterstofpro-
ject Super Surf, de online super-
markt Picnic en het softwarebe-
drijf SendCloud. 
De DNHK rijkt de prijs voor de
dertiende keer uit. Door de jaren
heen hebben meer dan 450 onder-
nemers een poging gedaan te win-
nen. ,,We willen de voorlopers in de
Duits-Nederlandse markt graag de
aandacht geven die ze verdienen
en innovatie stimuleren. Daarom

hebben we in 2008 de Prijs voor de
Economie in het leven geroepen”,
aldus Günter Gülker, directeur van
de DNHK. 
De media-aandacht in zowel Duits-
land als Nederland vormt een be-
langrijke reden om deel te nemen
aan de verkiezing. Bovendien krij-
gen de kandidaten toegang tot een
netwerk van potentiële investeer-
ders en partners. Tijdens de feeste-
lijke uitreiking kunnen de finalis-
ten hun onderneming bovendien
aan meer dan honderd beslissers
uit de politiek en het bedrijfsleven
presenteren.  
Kandidaten kunnen zich online
aanmelden (www.dnhk.org/prijs vo -
o r deeconomie) of een mail sturen
aan info@dnhk.org. Inschrijven kan
tot en met 20 september. De
DNHK-jury zal de finalisten selec-
teren. Via een online stemprocedu-
re beslissen ondernemers uit beide
landen uiteindelijk welke finalist
de Prijs voor de Economie 2020
krijgt. De winnaar wordt op feeste-
lijke wijze bekendgemaakt op 3 no-
vember in Den Haag. 

Schaakcafé in Bibliotheek
Veendam weer van start
VEENDAM - Het wekelijkse Schaakcafé in Bibliotheek Veendam gaat dinsdag 28 juli weer van start.
Elke dinsdagmiddag kan er van 13.30 tot 16.30 uur geschaakt worden tegen andere spelers. Tijdens
het schaakcafé (foto) ontmoet men andere spelers en er staan schaakborden klaar om zelf een potje te
spelen. Ook mensen die nog niet zo goed kunnen schaken en het graag willen leren, zijn welkom. Leden
van Schaakclub Veendam zorgen stap-voor-stap voor begeleiding. In verband met de coronaveiligheid
wordt er gespeeld op langere tafels en met dubbele schaakborden. Zo kan de afstand tussen de spelers
worden gewaarborgd en delen de spelers geen materialen. Na afloop worden de schaakstukken weer
schoongemaakt. 

� Jacqueline Tijhaar ontvangt de eerste folder uit handen van Bert
Kolk.

Folder over vrijwilligers en
hulp in laatste levensfase
VEENDAM - In de provincie
Groningen is een speciale folder
verschenen waarin de onder-
steuning van vrijwilligers bij het
stervensproces onder de aan-
dacht wordt gebracht. De folder
is verkrijgbaar bij de huisartsen
en thuiszorgorganisaties. 

Initiatiefnemer van de folderactie is
VPTZ-Groningen (Vrijwilligers Pal-
liatieve Terminale Zorg). Bij deze
organisatie zijn zeven hospices in
de provincie aangesloten.
De nieuwe folder kan gebruikt wor-
den om mensen, die te horen heb-
ben gekregen dat ze niet te genezen
zijn, te informeren over de onder-
steuning door vrijwilligers in de
laatste levensfase. Dit kan thuis of
in een hospice zijn. Het eerste
exemplaar is donderdag Bert Kolk
van VPTZ-Groningen aan Jac-

queline Tijhaar, coördinator van de
palliatieve netwerken in deze pro-
vincie. Dit vond plaats in de tuin
van het hospice Gasthuis H-S in
Hoogezand. 

De laatste tijd is er een verschui-
ving opgetreden van sterven in de
thuissituatie naar het sterven in een
hospice. Vaak omdat er minder
mantelzorgers beschikbaar zijn en
steeds meer mensen alleenstaand
zijn. De leden van de VPTZ vinden
echter dat sterven bij voorkeur zou
moeten plaatsvinden in de thuissi-
tuatie. In de eigen vertrouwde om-
geving. Pas wanneer het niet anders
kan, komt het hospice of een ver-
pleeghuis in beeld. De folder moet
goede voorlichting geven aan ieder-
een die hierover een beslissing
moet nemen. In de folder zijn de
mogelijkheden uitgewerkt van zo-
wel thuis als in een hospice sterven.

Aandeel van duurzame 
energie wordt overschat
VEENDAM - De opwekking van
duurzame energie in Nederland
staat nog steeds in de kinder-
schoenen. De gemiddelde Ne-
derlander denkt dat het aan-
deel zonne-energie tegenwoor-
dig ongeveer 17 procent be-
draagt, terwijl dat in werkelijk-
heid nog geen 1 procent is. 

Ook als het gaat om windenergie
en biomassa is er sprake van forse
overschatting. Dit blijkt uit een
nieuw onderzoek van de Neder-
landse Vereniging Duurzame Ener-
gie (NVDE). ,,Als je overschat hoe-
veel er is, onderschat je hoeveel er
nog nodig is”, zegt Olof van der
Gaag, directeur NVDE. ,,Het is
makkelijker om tegen oplossingen
te zijn of extra eisen te stellen, als
je denkt dat we al heel ver zijn.
Maar de urgentie is veel groter dan
mensen denken. Er is nog veel
meer werk aan de winkel en we
hebben echt alle technieken no-
dig.”
Het NVDE-onderzoek toont ook
aan dat Nederlandsers duurzame
energieopwekking belangrijk vin-
den. Ruim zestig procent van de on-
dervraagden wil dat de heropbouw
van de economie na corona groen
verloopt en dus gekoppeld wordt
aan duurzaamheid. Zij vinden dat
er duurzaamheidseisen moeten
worden gesteld aan bedrijven die
overheidssteun krijgen.
De Nederlander zelf ook actief be-
zig met duurzaamheid, zo blijkt uit
het onderzoek. Tweederde van de
woningeigenaren gaat meer of
evenveel verduurzamen in eigen
huis door corona. Deze cijfers zijn
gunstiger dan die in vergelijkbare
onderzoeken enkele maanden gele-
den. Er zijn ook aspecten uit de co-
ronatijd die men wil behouden. Zo
geven vrijwel alle ondervraagden
aan te willen blijven genieten van

het groen en de natuur dichtbij.
Van de mensen voor wie thuiswer-
ken mogelijk is, wil 78 procent dit
regelmatig blijven doen.

Kennedymars
gaat in
aangepaste
vorm door
GRONINGEN - De jaarlijkse Ken-
nedymars gaat in aangepaste vorm
toch door. De langeafstandswandel-
tocht krijgt een individuele variant
die coronaproof is. Het evenement
vindt op zaterdag 15 augustus
plaats.
De Kennedymars is een tocht over
80 kilometer die binnen 20 uur af-
gelegd moet worden. Om kennis te
maken met de Kennedymars biedt
de organisatie ook een kwart of een
halve Kennedymars aan. Er is dus
keuze uit de afstanden 80, 40 en 20
kilometer. 
Deelnemers kunnen zich aanmel-
den voor een starttijd van 5.30 uur
of 7.30 uur. De finish is uiterlijk om
1.30 uur. De virtuele start is in Gro-
ningen, compleet met startschot.
Dit is live met beeld en geluid te
volgen via de telefoon via een You-
Tube-kanaal. Elke deelnemer gaat
vervolgens op weg voor een eigen
route. Deze kan men zelf uitstippe-
len. Het mogen meerdere rondes
zijn of één grote ronde, vanaf huis
of vanaf een andere locatie. 
De gelopen afstand dient minimaal
de afstand te zijn waarvoor men
zich heeft aangemeld. Dit wordt ge-
controleerd via een app. Na afloop
van het evenement worden de me-
dailles en oorkondes en een stem-
pel voor in het kilometerboekje
verstuurd. 
Deelnemers kunnen zich aanmel-
den op kennedymarsnl.nl. Ze krij-
gen vervolgens via de mail informa-
tie over het evenement en de prak-
tische zaken. De organisatie is in
handen van de Stichting 40Mijl. 

� De dubbelkampioenen van TC Veendam. 

Dubbelkampioenen
TC Veendam bekend
VEENDAM - Bij Tennisclub
Veendam is afgelopen weekend
het tweede deel van de club-
kampioenschappen dubbelspel
afgewerkt. De kampioenen ze-
gevierden overtuigend.

Een week eerder waren de gemend
dubbels al gespeeld. Dit keer draai-
de het om de dames- en herendub-
bels. Het park en de kantine waren
dusdanig coronaproof ingericht dat
er ook voor het publiek ruimte was

om de wedstrijden te volgen.
Na afloop verdeelden de winnaars
de door hen gewonnen taarten on-
der de andere spelers en het pu-
bliek. Bij de dames kwam het kop-
pel Aukje van der Wal/Evelien de
Jonge duidelijk en ongeslagen als
sterkste naar voren. De heren wa-
ren in twee poules verdeeld. In de
A-poule versloegen Daniël Axinte
en Hendrik Stevens het koppel Cor
de Kok/Wim Leutscher: 6-3 en 6-0.
In de B-poule bleken Rodney Kar-
toidjojo en Marco van Tongeren de

sterksten.
Kwamen er vorige week al een aan-
tal nieuwe talenten naar voren, dit
weekend bleek ook Verena Ooster-
om een openbaring. Zij liet op het
eerste toernooi dat ze speelde zien
over echte kwaliteit te beschikken.

TC Veendam maakt zich nu op
voor het jaarlijkse Zechstein Toer-
nooi. Hiervoor kan men zich al in-
schrijven. Ook dit toernooi zal in
verbandmet corona in aangepaste
vorm gespeeld worden. 
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Waterleiding Ellertsveld
op orde, riolering nog niet
VEENDAM - Het waterbedrijf heeft de oude waterleiding ver-
vangen in de Ellertsveld in Veendam. Daardoor is de leveringsze-
kerheid nu goed, zeer tot tevredenheid van de bewoners. Het
probleem van de gebrekkige afvoer van regenwater is echter nog
niet opgelost.

De bewoners van de Ellertsveld hebben alle lof over de manier waarop
het waterbedrijf de problemen heeft verholpen. Door leidingbreuken
viel de aanvoer van water vaak weg. Na klachten heeft het waterbedrijf
in drie weken tijd de oude leidingen vervangen door nieuwe. ,,Het wa-
terbedrijf gaf van tevoren informatie wanneer het water eraf zou zijn.
De bestrating moest diverse keren open en dicht, maar alles werd aan
het eind van de dag op een veilige manier achter gelaten’’, zegt Harnold
Scheep stra, woordvoerder namens de bewoners.
Minder te spreken zijn de bewoners over de de gemeente Veendam.
Door de leidingbreuken in het verleden is veel zand in de rioolputten
gekomen, waardoor de putten slecht weglopen bij regenval. Scheep s-
tra: ,,Ondanks vele meldingen bij de gemeente wordt er weinig gedaan
om het probleem op te lossen.’’ Volgens de omwonenden is inmiddels
sprake van een gevaarlijke situatie, ook omdat de bestrating niet over-
al effen is. ,,We willen dat de gemeente nu eindelijk eens actie te on-
derneemt en zorgt dat mensen zich veilig kunnen verplaatsen door de
straat’’, aldus Scheepstra, die stelt dat dezelfde problemen spelen in de
Frieslandlaan, Oostergo, Westergo, Zuidenveld en Noordenveld. 
De gemeente Veendam zegt te begrijpen dat de situatie voor de bewo-
ners vervelend is. Via een woordvoerder wordt erop gewezen dat het
waterbedrijf, na werkzaamheden aan de leidingen, verantwoordelijk is
voor het herstellen van het straatwerk. ,,Dit is ook iedere keer gedaan,
echter blijkt dit na verloop van tijd niet voldoende. Over het herstel
van het straatwerk hebben wij contact met het waterbedrijf. Ook zijn
wij in overleg met het waterbedrijf over het reinigen van het riool. Er is
door de problemen met de waterleiding zand in de riolering gekomen.
Om de regenwaterriolen te kunnen reinigen zijn er verschillende acties
nodig, onder andere het opsporen van de juiste putten om te reinigen.
De reiniging van het riool aan de Ellertsveld start na de bouwvak’’, zo
laat de gemeente Veendam weten.

� Het regenwater in het Ellertsveld wordt niet goed afgevoerd.

Acantus doet huurders
voorleestent cadeau
VEENDAM - Acantus steunt het project ‘Vakantie Voorleestent’
van Biblionet Groningen. De woningcorporatie heeft vijftig tafel-
tenten uitgedeeld aan jonge huurders met kinderen.

Met de tent kan een voorleeshut gebouwd worden. Ze zijn ideaal om de
livestream van Biblionet Groningen te volgen. Hierop zijn iedere
woensdag tot en met 12 augustus van 18.30 tot 19.00 uur de leukste
voorleesverhalen te volgen. De stream is te vinden op www.fa ce -
book.com/gro ningsebibliothe ken.  
Acantus vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het project.
Liza Meindertsma, teamleider Wijken & Leefbaarheid van Acantus:
,,Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maat-
schappij. Kunnen lezen en schrijven zijn hiervoor essentieel. Door dit
soort acties willen we als corporatie daar een kleine bijdrage aan leve-
ren.”
De vijftig huurders die een tent hebben ontvangen, komen uit alle vijf
gemeenten waar Acantus woningen verhuurt. Dit zijn Delfzijl, Old-
ambt, Pekela, Veendam en Westerwolde.
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� Het tennispark in Muntendam tijdens een eerdere editie van het Open TCM.

Open TCM is in aantocht
MUNTENDAM - Tennisclub Muntendam organi-
seert ook dit jaar het Open TCM.  De partijen wor-
den afgewerkt van 24 tot en met 30 augustus. De
tennisclub is al druk bezig het complex in optimale
staat te brengen voor dit toernooi. 

Aanmelden voor dit toernooi kan tot 9 augustus
maar vol is vol. Normaal gesproken is het toernooi,
met 150 tot 200 deelnemers, altijd erg goed bezet.
Dit jaar is er in verband met alle coronavoorschrif-
ten plek voor ruim 100 deelnemers en worden er al-
leen dubbelpartijen gespeeld. 
Het bestuur is ingenomen met het doorgaan van het
toernooi. ,,Dit wordt de 32e editie en onze leden wer-
ken met man en macht aan het in goede conditie
houden van ons clubhuis met overdekt terras en de
vijf tennisbanen”, vertelt voorzitter Eilt Abee. Re-
cent is de entree van het tennispark verplaatst, het
park is nu direct vanaf de parkeerplaats toeganke-
lijk. Daarnaast zullen op het park diverse aanpassin-
gen worden gedaan om het toernooi coronaproof te
maken. Abee: ,,De sfeer is hier altijd heel goed en
we willen van dit toernooi ook nu weer een sportief
en gezellig evenement maken.” 
Aan het toernooi kunnen alle tennissers uit de regio
meedoen. Vanaf maandagavond 24 augustus worden
er gedurende de week elke avond poulewedstrijden
gehouden. De laatste poulewedstrijden en finales
worden gespeeld op zaterdag 29 augustus en zondag
30 augustus. Volgens de kenners beloven het weer
spannende maar vooral sportieve en gezellige dagen
te worden. Natuurlijk staat tennis voorop, maar
TCM vindt het ook belangrijk om een gevarieerd
programma rondom het toernooi neer te zetten. 
Toeschouwers en andere geïnteresseerden zijn, met
inachtneming van de coronavoorschriften, van harte
welkom op het tennispark. De toegang is gratis. On-
der het genot van een drankje en hapje kan op het
terras genoten van de wedstrijden.

� Een fraaie koets voor de Fraeylemaborg. In sep-
tember is het weer zover.

Wedstrijd:
ontwerp de
koets van de
toekomst!
SLOCHTEREN - Voor de 25e keer wordt zaterdag
19 september de Fraeylema Koetsentocht gehou-
den. Tal van historische rijtuigen met paarden of
ponies ervoor rijden dan een route door Slochteren
en omgeving. Aan het evenement is dit keer een
wedstrijd gekoppeld: onwerp de koets van de toe-
komst!

Het zijn prachtige oude koetsen, met een koetsier op de
bok en vaak verklede mensen in de koets. Koetsen en
rijtuigen waren vroeger een belangrijk vervoermiddel.
Maar hoe zou de koets van de toekomst eruit zien? Zou-
den er nog wielen aanzitten en staan er nog paarden
voor of liever een langharige yak zodat er ook meteen
wol en melk is? Kun je met die koets naar school in
plaats van met je fiets?
Museum Landgoed Fraeylemaborg organiseert in sa-
menwerking met Stichting Fraeylema Koetsentocht en
Museum Landgoed Nienoord een ontwerpwedstrijd
voor kinderen met als uitdaging: ontwerp de koets van
de toekomst! Alles mag: tekenen, plakken, bouwen van
Lego, maken van hout, plastic of knutselen met wc-rol-
len. Hij mag klein worden of heel groot. Er zijn mooie
prijzen te winnen.
De ontwerpen kunnen worden ingeleverd bij de Fraey-
lemaborg of digitaal worden verzonden naar in-
fo@fraeylemaborg.nl. Naam, adres, telefoonnummer en
leeftijd dienen daarbij vermeld te worden. Inleveren
kan tot dinsdag 15 september. De gemaakte ontwerpen
zullen worden tentoongesteld in de Oranjerie van de
Fraeylemaborg. De prijsuitreiking zal zijn op zaterdag
19 september bij de Fraeylemaborg tijdens de Koetsen-
tocht.

Zomerwandeling door
natuur Drentsche Aa
OUDEMOLEN - Wie genieten wil van het beekdal-
landschap van de Drentsche Aa kan zondag deel-
nemen aan een zomerwandeling met gids. Het ver-
trek is in Oudemolen. 

Het gebied rond de Drent sche Aa in Noord-Drenthe is
het meest gaaf gebleven laagland bekenstelsel van
Noordwest-Europa. Naast de prachtige natuur is het ge-
bied ook rijk uit het oogpunt van cultuurhistorie, ar-
cheologie en geologie. 
Vanaf Midden-Drenthe stromen tal van kronkelende
beekjes noordwaarts, door een schitterend natuurge-
bied met veel bos, heide en duingebied. Een groot deel
van het gebied  heeft de status van Nationaal Park en
wordt dan ook beschermd. 
Onder leiding van een natuur- en landschapsgids kan
worden deelgenomen aan een circa twee uur durende
zomerwandeling door het meest gevarieerde deel van
het natuurgebied tussen Zeegse en Gasteren. Onderweg
geeft de gids in het kort uitleg over de natuur, de cul-
tuurhistorie en de nog steeds zichtbare geologische ont-
staansgeschiedenis, zoals ondermeer pingoruïnes en
smeltwaterdalen. De wandeling is geschikt voor jong en
oud en verloopt in een ontspannen tempo.  
De wandeling start zondag om 14.00 uur bij Herberg De
Fazant   aan de Hoofdweg 118 in Oudemolen. Voor op-
gave en informatie kan gebeld worden met 06 27451052.

� Huub Oosterhuis.

Huub Oosterhuis
steunt Groningers
in bevingsgebied
GRONINGEN - De bekende dichter
en theoloog Huub Oosterhuis wil
het door aardbevingen getroffen
Groningen een hart onder de riem
steken. Hij heeft daarom besloten
tot een heruitgave van zijn gedich-
tenbundel ‘Groningen’. De op-
brengst gaat naar hulporganisatie
Stut-enSteun.
Oosterhuis schreef de bundel ‘Gro-
ningen’ bijna zestig jaar geleden.
De herdruk is handgebonden en
tweetalig, dus in het Nederlands en
Gronings. 
De opbrengst van de bundel gaat
naar Stut-en-Steun. Dit onafhanke-
lijk Bewonerssteunpunt zet zich al
ruim vier jaar in om bewoners te
ondersteunen bij de vaak langduri-
ge en moeizame processen rond de
afhandeling van mijnbouwschade
en de versterkingsoperatie. Met de
financiële bijdrage wil Stut-en-
Steun een inloopspreekuur realise-
ren in het Westerkwartier, om ook
daar de gedupeerden van de gas-
winning beter te kunnen bereiken
en ondersteunen. Meer informatie
is te vinden op stutensteun.nl

� Een van de inzendingen: een aquarel van een Zoommeeting, gemaakt door Heleen van den Broek.

Groninger Archieven toont
Groningen in lockdown
GRONINGEN - Groninger Ar-
chieven heeft bijna 400 werk-
stukken ontvangen, gemaakt
door Groningers in coronatijd.
De inzendingen tonen hoe in de-
ze provincie de lockdown is be-
leefd.
Groninger Archieven is een organi-
satie waar informatie is te vinden
over het Groninger verleden. Bij-
voorbeeld over wat er vroeger ge-
beurde tijdens uitzonderlijke situ-
aties, zoals epidemieën, oorlogen,
natuurrampen. De coronacrisis is
ook een uitzonderlijke situatie. Het
nieuws en de (pers)foto’s worden

bewaard, daar zorgen de media zelf
voor. Maar hoe het leven van ‘gewo-
ne mensen’ eruit zag in deze perio-
de, wordt niet zo vanzelfsprekend
gedocumenteerd.
Daarom werden Groningers mid -
den in de lockdownperiode opgeroe-
pen om actief geschiedenis te
schrijven over een hele bijzondere
situatie: een heel land dat thuis zit
in vredestijd. 
Bijna 400 mensen hebben iets inge-
zonden. Het overgrote deel was in
tekstvorm zoals dagboekverslagen,
brieven, overdenkingen, een op-
somming van de dag, maar ook ge-
dichten en liedteksten. Verder wer-

den 24 vlogs, 9 geluidsfragmenten,
22 tekeningen en 33 foto’s inge-
stuurd.  Opvallend is de hoeveel-
heid inzendingen van kinderen tot
18 jaar. Dit aantal was bijna gelijk
aan het aantal deelnemers van 65+.
De inzenders wonen zowel in de
stad Groningen als daarbuiten. De
verdeling is ongeveer 50/50.
Groninger Archieven gaat de inzen-
dingen nu inventariseren en digita-
liseren. Als dit klaar is, zijn ze te be-
kijken op de website groningerar-
chieven.nl. De fysieke stukken zijn
op te vragen in de studiezaal. Wan-
neer dit allemaal kan, is nog ondui-
delijk.
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Kapsalon Marcel richt
zich volledig op Autorama
VEENDAM - Kapsalon Marcel
in Veendam heeft besloten de
activiteiten te concentreren in
winkelcentrum Autorama. Dat
betekent dat de salon aan de
Middenweg dicht blijft.

De vestiging aan de Middenweg
was al gesloten omdat de ruimte te
beperkt was om alle coronaregels
goed na te kunnen leven. Aange-
zien gezondheid en veiligheid voor-
op staan in het bedrijf van Marcel
en Sandra Veen, werd besloten het
gehele team in Autorama te laten
werken. Daar beschikt Kapsalon

Marcel wel over de ruimte die no-
dig is om volledig coronaveilig te
kunnen werken. 
Nu ervaring is opgedaan met de
nieuwe situatie hebben Marcel en
Sandra Veen er voor gekozen om
het complete team van medewer-
kers blijvend te verhuizen naar de
salon in Autorama. ,,Deze plannen
waren er voor de toekomst sowieso
al, maar corona heeft dit alles ver-
sneld’’, zo laat Marcel Veen weten.
,,Met alle bijkomende hygiënepro-
tocollen van het RIVM functio-
neert alles gewoon beter als wij ons
focussen op één salon. Ook in dit
opzicht willen we namelijk kwali-

teit bieden.’’
Met de sluiting van de vestiging
Middenweg komt een eind aan een
tijdperk. Bijna dertig jaar zijn Mar-
cel en Sandra Veen en hun mede-
werkers ‘met heel veel plezier’
werkzaam geweest in de gezellige
salon aan de Middenweg. Veen:
,,Eens komt de tijd om alles goed
op een rij te zetten en goed na te
denken over de toekomst. Daarom
is in ieders belang deze beslissing
genomen. Ook in deze nieuwe situ-
atie zullen wij ons, zolang de ge-
zondheid het toelaat, met alle ple-
zier en voor de volle 100 procent in-
zetten voor onze klanten.’’

� Marcel en Sandra Veen. Ze hebben ervoor gekozen om hun bedrijf te concentreren in Autorama. 

‘Bombshell’ in Filmhuis
VEENDAM - In Filmhuis van-
Bere steyn in Veendam draait
donderdag 30 juli ‘Bombshell’.
De film staat in het teken van
vrouwonvriendelijkheid oftewel
MeToo. 
Filmhuis vanBeresteyn komt deze
zomer met een aantal films, die eer-
der vanwegede coronacrisis moes-
ten worden geannuleerd. Op 30 juli
is dat Bombshell, een film over sek-
suele intimidatie. Heel actueel, zo
kort na het proces  tegen voormalig
Hollywoodbaas Harvey Wein stein
en het uitbrengen van de documen-
taire over Jeffrey Epstein op Netf-
lix.
Bombshell speelt zich vrijwel ge-

heel af in het kantoorgebouw van
Fox News, de conservatieve Ameri-
kaanse televisiezender die voorzit-
ter en CEO Roger Ailes in 2016 tot
ontslag dwong. Dit nadat een twin-
tigtal vrouwen het zwijgen over
seksuele intimidatie hadden door-
broken. Dat was dus een jaar voor-
dat The New York Times met het
Weinstein-schandaal naar buiten
kwam, en MeToo een feit werd. 
De hoofdrollen worden gespeeld
door sterren als Charlize Theron
(Oscarnominatie beste actrice), Ni-
cole Kidman en Margot Robbie
(Oscarnominatie beste bijrol). 
De voorstelling begint om 20.00
uur. Kaarten reserveren kan via
www.vanberesteyn.nl

Orgelconcert in Zuidbroek
ZUIDBROEK - Henk de Vries geeft dinsdag 28 juli een orgelconcert in de
Petruskerk in Zuidbroek. De aanvang is 22.00 uur. 
Na een voorjaar waarin het niet mogelijk was orgelconcerten te geven,
kunnen liefhebbers van historische orgels nu weer volop aan hun trekken
komen. In allerlei kerken in de provincie worden deze zomer weer orgels
bespeeld. De concertenserie draagt de naam Orgelzomer 2020. Het optre-
den van De Vries maakt deel uit van deze serie. Een overzicht van de con-
certen is te vinden op erfgoedpartners.nl (Orgelagenda).

Twee gewonden bij aanrijding
VEENDAM - In Veendam zijn zondagavond twee personen gewond geraakt bij een frontale aanrijding.
Het ongeluk gebeurde op de Geert Veenhuizenweg, op de rotonde bij de op en afrit van de N33. Hier bot-
sten twee auto’s frontaal op elkaar doordat een 41-jarige man uit Mussel de rotonde ver keerd  om nam.
Hij was volgens de politie onder invloed van alcohol of drugs en was niet in het bezit van een rijbewijs.
Door de aanrijding belandde zijn auto in een sloot. De man uit Mussel en een vrouw op leeftijd in de
andere auto raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De N366 van Veendam
naar Stadskanaal, de oprit naar de N33 Zuidbroek en de afrit van de N33 vanuit de richting Assen
werden lange tijd afgesloten (foto Dennie Gaasendam).

Genieten van Groningen
in een elektrische deelauto
NOORD-GRONINGEN - Mobi-
Noord en Groningen Connect
hebben een toeristische route
ontwikkeld, die gereden kan
worden met een elektrische au-
to. Onderweg kan genoten wor-
den van het Groninger land-
schap én horen de inzittenden
verhalen horen over bijzondere
locaties.

De route voert door de gemeenten
Westerkwartier en Het Hogeland
en doet plaatsen aan als Aduard
(klooster), Leens (Verhildersum),
Noordpolderzijl, Warffum en de
Eemshaven. Wie via de MobiApp
een rit boekt in een van de elektri-
sche deelauto’s, ontvangt gratis een
toegangscode voor deze toer.  
Deze route was tot nu exclusief
voor de bustour The Grone die ech-
ter vanwege corona niet gereden
wordt. Om toch een leuk alterna-
tief te bieden voor de vakantie in
eigen land, ontstond dit aanbod. 
De route en de bezoeklocaties kan
naar eigen interesse worden aange-
past. Onderweg biedt The Grone
app interessante informatie over
het landschap, gebouwen, de na-
tuur en onder andere het thema
water. Ook is er een verhalenver-
teller die je al rijdend een inkijkje
geeft in de rijke historie. Er zijn di-
verse stops te maken bij musea,
mooie fotoplekken, molens of dorp-
jes als Ezinge en Niehove. 
In totaal staan er negen elektrische
deelauto’s klaar op de stationloca-
ties Zuidhorn, Winsum, Uithuizen,

Leek, Marum en Grootegast. Reser-
veren kan met de MobiApp. De au-
to waarmee gereden wordt is de
Nissan Leaf en die heeft ruimte
voor een gezin met vier personen.
De auto heeft een bereik van 180
tot 200 kilometer en de route be-
draagt circa 110 kilometer. Meer
informatie is te vinden op mobine-
derland.nl.
Deze zomer-actie is voor Groningen
Connect en MobiNoord de eerste
samenwerking en proef om te erva-

ren hoe rijders de app en route
gaan gebruiken. Ze hebben samen
met een aantal toeristische organi-
saties verkend of dit soort thema-
routes een kans kan zijn om eco-
toerisme en toerisme in eigen land
op een creatieve wijze vorm te ge-
ven. Vanuit diverse gemeenten en
organisaties is al aangegeven dat
een uitbreiding naar andere routes
en groene arrangementen met ook
fietsen en boten, hun interesse
heeft.  

� De route voert onder andere door Onderdendam (foto A. Schol-
tens).

Hausse aan leverdonoren
bij UMCG in Groningen
GRONINGEN - Bij het UMCG
in Groningen hebben zich de af-
gelopen dagen opvallend veel
leverdonoren aangemeld. Het
ziekenhuis spreekt van ‘een
hausse’ en is aangenaam ver-
rast.

De toestroom is het gevolg van de
publiciteit over twee jongens die
dringend een nieuwe lever nodig
hebben. In de media werd ruim
aandacht besteed aan de twee jon-
gens. Hun ouders hadden eerder
via Facebook een oproep gedaan
aan potentiële donoren om zich te
melden. Verwacht wordt dat onder
de aanmeldingen zeker geschikte
donoren voor beide jonge patiën-
ten te vinden zijn. Van hen zal een
deel van de lever worden afgeno-
men voor transplantatie. Dit kan
‘binnen afzienbare tijd gebeuren’.
Het UMCG is het enige centrum in
Nederland dat levertransplantaties
bij kinderen uitvoert.
Het afnemen en transplanteren
van een deel van de lever van een

levende donor is een betrekkelijk
nieuwe ontwikkeling. Vrijwel altijd
is dit een donatie binnen het gezin.
In de situatie van deze beide jon-
gens is dat om medische redenen
niet mogelijk. Daarom deden de
wanhopige ouders een oproep aan
het publiek om zich te melden. Nog
niet eerder hebben zo veel mensen
zich aangemeld om bij leven een
deel van hun lever af te staan.

Het UMCG wil nadrukkelijk con-
tact blijven houden met iedereen
die zich nu heeft aangemeld als le-
verdonor. Mogelijk willen zij in de
nabije toekomst ook voor andere
kinderen doneren die een nieuwe
lever nodig hebben. Er is in Neder-
land een tekort aan donororganen,
waardoor er vaak lange wachtlijs-
ten zijn. Er overlijden ieder jaar
weer mensen omdat een donoror-
gaan niet op tijd beschikbaar is. 
Jaarlijks vinden in het UMCG 65
levertransplantaties plaats, waarbij
in zo’n 20 procent van de gevallen
gebruik kan worden gemaakt van
een levende donor. 

De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op 
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje
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