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Herdenken doe je thuis op 4 en 5 mei
Herdenken doe je thuis. Dat is de oproep van de organisatoren van de
4 mei herdenkingen in de gemeente Groningen. Door de coronamaatregelen zijn
er dit jaar geen Stille Tochten. Alle kransleggingen vinden plaats zonder publiek.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
ondersteunt het initiatief van de
Oranjevereniging Etten-Leur.
Zij vraagt iedere trompettist om op
4 mei om 19.58 uur en 30 seconden
het signaal Taptoe te blazen. Dat kan
vanaf het balkon, in de tuin of in de
deuropening. Kortom: buiten.
Na de twee minuten stilte nodigt
het Nationaal Comité 4 en 5 mei
iedereen uit om buiten het Wilhelmus
te zingen. Op deze bijzondere manier
is Nederland weliswaar niet bij elkaar,
maar wel mét elkaar.

Kransleggingen
Verder vindt in Haren, Ten Boer en
Groningen een aantal kransleggingen
plaats bij de diverse monumenten.
Die zijn door de coronamaatregelen
allemaal zonder publiek. Bij een aantal
herdenkingen legt een vertegenwoordiger van het Groninger gemeentebestuur namens alle Groningers een
krans. Dat doen burgemeester Koen
Schuiling en de Commissaris van de
Koning René Paas ook bij het
monument op het Martinikerkhof.
De burgemeester houdt na de twee

minuten stilte een toespraak.
RTV Noord zendt de kranslegging en
toespraak uit. Ook deze herdenking is
zonder publiek. Dat is heel jammer,
maar wel erg noodzakelijk.
Het gemeentebestuur rekent daarom
op ieders begrip.
Vlaggen
Tot slot vraagt het Nationaal Comité
4 en 5 mei aan de bevolking om op
maandag 4 mei de hele dag de vlag
halfstok te hangen. Met zonsondergang kan de vlag weer naar binnen.
Op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei,
kan de vlag de hele dag in top.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt elke trompettist om op 4 mei in deuropening,
op het balkon of in de tuin het signaal Taptoe te blazen om 19.58 uur en 30 seconden.
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		Molenaar Noordlaren stopt na 22 jaar,
opvolger gezocht

Een oproepje in de krant zorgde
ervoor dat Cor bij de ‘Molen van de
Groote Polder’ in Slochteren begon.
“Ik vond de eenvoudige techniek van
houten kamraderen en vijzel, alleen
aangedreven door de wind, fantastisch.” In 1998 kwam hij bij de molen
in Noordlaren terecht, nu is na bijna
22 jaar het einde van zijn molenaarschap in zicht.
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Buitenspelen in
kleine groepen

Molenaar Cor Kosmeijer van molen De Korenschoof in Noordlaren stopt ermee.

worden, dan moet je een pittige
opleiding volgen. En volgens Cor
heb je bepaalde eigenschappen
nodig: “Iemand die verantwoordelijk
is. Iemand die gevoel heeft voor een
molen. Je moet feeling hebben met
mensen die komen kijken en
uitdragen wat de molen betekent
voor de omgeving.”

Mocht u geïnteresseerd zijn om
vrijwillig molenaar te worden op
molen De Korenschoof in
Noordlaren, kijk dan op vrijwilligemolenaars.nl en zoek binnen de site
op: Bestuur Afdeling Groningen.
Daar vindt u de contactgegevens.

Uitnodiging digitale inloopbijeenkomst
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De afvalbrengstations zijn gesloten op
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
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Groningen

Locatie voor nieuwbouw OBS
De Driebond in Engelbert bekend!
Dorpsschool OBS De Driebond krijgt
op een andere plek in Engelbert een
nieuw onderkomen. Na diverse
onderzoeken blijkt dat voor deze
nieuwbouw het terrein van het
Multifunctioneel Centrum (MFC) in
Engelbert de meest geschikte locatie
is. Het was de bedoeling om deze
plannen medio april aan ouders van
De Driebond en aan de inwoners van
Engelbert via een inloopbijeenkomst
te presenteren.
Gezien de corona-maatregelen
is dit niet mogelijk. Daarom is er
gekozen voor een digitale inloop via
gemeente.groningen.nl/dedriebondengelbert Ideeën en suggesties zijn
tot 8 mei welkom.
“Met het bepalen van deze voorkeurslocatie, zijn we een belangrijke stap
verder in de nieuwbouw van deze
school. Leerlingen en medewerkers
kunnen straks leren en werken in een
prachtig nieuw gebouw op een goede
centrale locatie”, benadrukt wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff van
de gemeente Groningen.

In het park

1,5 meter is de norm

Molenaar Cor Kosmeijer stopt op
1 mei na 22 jaar als vrijwillig
molenaar op molen De Korenschoof
in Noordlaren. De molen is van de
gemeente Groningen, maar vrijwilligers houden hem draaiend.
Om regelmatig te kunnen malen zijn
twee molenaars nodig. De molen
zoekt nog een extra molenaar.

Nieuwe molenaar
Een nieuwe molenaar is hard nodig,
maar het valt volgens Cor niet mee
eentje te vinden: “De aanwas van
nieuwe molenaars is nooit voldoende, je wilt het liefst twee molenaars
op een molen. Malen werkt het best
met twee man. Het gros van de
molenaars is knap op leeftijd.”
Als je volwaardig molenaar wil

Houd altijd
anderhalve
meter afstand.

Word lid van het
Inwonerspanel
www.bit.ly/Inwonerspanel

1. Open uw camera
2. Scan deze QR code
3 Er verschijnt een link in beeld.
Klik deze aan en word lid van
het inwonerspanel

Meer informatie
Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
Projectorganisatie
Voor de realisatie van de nieuwbouw
heeft de gemeente Groningen een
projectorganisatie opgericht die in
nauwe samenwerking met het schoolbestuur en een afvaardiging uit het
dorp de diverse mogelijkheden heeft
onderzocht. Het gaat dan om de
mogelijkheden rond onderwijs,
kinderopvang, sport; ook de
verkeerssituatie maakt deel uit van

het onderzoek. Op dit moment vinden
er gesprekken plaats met de diverse
belanghebbenden, waaronder de
grondeigenaren. Na de aankoop van
de benodigde gronden, moet het
bestemmingsplan aangepast worden.
Ook volgt er nog een traject voor
formele inspraak. Er wordt hard
gewerkt zodat de start van de bouw
rond augustus 2021 kan beginnen.

WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons.
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