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De NAM
ziet af van
fracken
PIETERZIJL De NAM staakt haar

voornemen om bij het gasveld
Pieterzijl-Oost aardgas te winnen door middel van fracking.
Daarmee lijkt een jarenlange
strijd beslecht in het voordeel
van bezorgde omwonenden.

Leerlingen van het Ubbo Emmius in Stadskanaal bouwen een drakenboot en willen daarmee al varend geld ophalen voor Kika.
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Leerlingen Ubbo Emmius
strijden met draak voor Kika
LUUK SPORREL

STADSKANAAL Leerlingen van de opleiding Bouwen, Wonen en Interieur van het Ubbo Emmius in Stadskanaal nemen trots plaats in de
Drakenboot. Die boot bouwen ze na
om mee te varen en geld op te halen
voor Stichting KiKa.

Als het goed is, dobberen er na de
examens van de leerlingen twee grote drakenboten in Stadskanaal, elk
met daarin twaalf leerlingen die hebben meegewerkt aan het bouwen
van de tweede boot en het voorbereiden van de sponsoractie.
De drakenboot die ze nu al hebben, kregen ze als een bouwdoos van
een school in Nijkerk. Ook deze ‘gigakano’ gaan ze nog ombouwen naar

hun eigen stijl. Daarvoor moet die
nog geschuurd en geverfd worden,
iets waar Avitec uit Nieuw-Buinen
gereedschap voor heeft klaarliggen.
Het werk aan beide boten gebeurt
deels in de Oude Philipsfabriek in
Stadskanaal, waar Makeport Mercurius vormkrijgt. Dat is een samenwerking tussen technische bedrijven
en het onderwijs binnen de regio.
,,Vlammen erop schilderen, dat
zou mooi zijn’’, zegt één van de jongens enthousiast met zijn blik gericht op de eerste boot.
Het idee voor de actie ontstond
toen er een clubje moest nablijven,
vertelt Arjan Klooster. Hij begeleidt
het project van Sterk Techniekonderwijs Zuidoost-Groningen. ,,Ik
stelde ze voor de drakenboot te bouwen en te varen voor een goed doel.

Daar waren ze gelijk enthousiast
over. ‘Tot hoe laat is de school open?’
vroegen ze.’’’
Tobias regelde met zijn klasgenoten dat ze op hun vrije zaterdag de
boot konden ophalen in Nijkerk.
Aangezien die 6 meter lang is, was er
een grote aanhanger nodig. Ook dat
kregen ze voor elkaar. ,,We hebben
hem toen met een oude Opel Blitz
brandweerauto opgehaald, dat is wel
een dik ding.’’
Deze boot gebruikt de groep nu ter
inspiratie voor hun eigen drakenboot. Hoe gaan ze bijvoorbeeld die
massieve
drakenkop
maken?
„Poeh”, verzucht een van de leerlingen. ,,Ik hoop niet met hamer en beitel.” Het clubje lacht. Dat hoeft ook
niet, vertrouwt Klooster de jongeren
toe. Het gebeurt met een computer-

gestuurd apparaat waarin de leerlingen bouwtekeningen programmeren.
,,Dat is ook zo mooi aan het project: ze krijgen met veel vaardigheden te maken”, zegt Klooster. Niet alleen houtbewerking of bouwen,
maar ook schilderen en het aanbrengen van epoxy. En dan gaat het alleen nog maar over het bouwen. ,,Ze
moeten straks ook zelf op zoek naar
sponsoren. Een vaarroute bedenken,
zorgen dat ze eten hebben en alles
daaromheen.’’ Willen ze over een
meer? Dan is er een extra volgboot
nodig. Het is van het begin tot het
einde plannen, samenwerken en
netwerken.
Hoeveel geld de scholieren hopen
op te halen? Even is het stil, dan volgt
gegrinnik: ,,Honderd miljoen?’’

Tot kerst strenge coronaregels in Duitsland
MARCEL LOODEN
LEER Groningers die de Duitse

grensstreek bezoeken, moeten zeker tot 22 december rekening houden met strengere coronaregels.
Die zijn gisteren opgelegd door de
deelstaat Nedersaksen. Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe regime is de invoering van de 2G-regel.
,,Dat betekent dat mensen moeten kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd of genezen zijn en bovendien
hun identiteitsbewijs moeten laten
zien’’, zegt woordvoerder Annika
Smit van de Landkreis Leer. ,,De regel geldt voor een bezoek aan restaurant, bioscoop, theater of soortgelijke evenementen.’’
Ook bezoekers aan de grote kerstmarkt in Leer krijgen te maken met

de 2G-regel als ze bij een kraampje
iets willen eten of drinken. ,,De regel
geldt niet voor wie een winkel bezoekt of boodschappen doet in de
supermarkt’’, aldus Smit. In die winkels geldt wel een mondkapjesplicht.
Volgens Smit blijven de huidige
regels in elk geval tot 22 december
van kracht. De vele Groningers die in
de adventstijd de grens oversteken
om de kerstsfeer in het grensgebied
op te snuiven, krijgen er dus mee te
maken.
Nederland is voor de Duitsers bovendien opnieuw een hoogrisicogebied vanwege het grote aantal besmettingen. Wie daarom langer dan
een etmaal in Duitsland wil verblijven, moet zich van tevoren registreren en ook kunnen aantonen gevaccineerd of genezen te zijn.

De NAM ((Nederlandse Aardolie
Maatschappij) heeft bewoners in
de omgeving en de gemeente
Westerkwartier op de hoogte gesteld van het besluit. Of de gemeente het beroep tegen de plannen bij de Raad van State (RvS)
doorzet, is nog niet bekend. Wethouder Hielke Westra (CDA) riep
de NAM in mei al op om te stoppen. De RvS gaf de NAM toen opdracht om aanvullend onderzoek
te doen naar de veiligheids- en
milieurisico’s van deze winningsmethode. De NAM had volgens
Staatstoezicht op de Mijnen gebrekkige informatie over het
fracken aangeleverd.
Het bericht is in Pieterzijl en
omgeving met grote vreugde
ontvangen. Er bestond grote
vrees voor bodemdaling en schade.

Oranje Juffertoren
kaart geweld aan
SCHILDWOLDE Bijna de helft van

alle vrouwen en meisjes in Nederland krijgt te maken met
geweld. Om daar aandacht voor
te vragen, doet de gemeente
Midden-Groningen mee aan de
internationale actie Orange the
World. De Juffertoren in Schildwolde wordt, net als veel andere
gebouwen overal ter wereld,
sinds gisteren en nog tot en met
9 december oranje verlicht.
Gemeenteraadslid Erianne van
der Burg en burgemeester Adriaan Hoogendoorn hebben de
campagne in Midden-Groningen
gisteren gestart bij de Juffertoren. Van der Brug hield een
korte toespraak, waarin ze benadrukte hoe belangrijk het is dat
mensen zich blijven uitspreken
tegen geweld tegen vrouwen en
meisjes. Hoogendoorn zette de
verlichting van de Juffertoren
daarna met een schakelaar aan.
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De kerstmarkt in Leer in november 2021.
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