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Beleef #rondjekavelpad bij
melkveebedrijf in Steendam
i: §l i:j *,ilj;riln - Boeren n6digen
deze zomervakantie buren,
burgers, buitenlui en lokale
politici van harte uit voor een
rondleiding over een van de ve-
le practrtige boerenbedrijven.

Familie Van der Burg in Steen-
dam laat op dinsdag 27 juli het
melkveebedrijf zien tijdens een
rondleiding langs stallen, erf en
weiland. lVandel mee met het
rondje over de kavel.
De actie #rondjekavelpad van
Team Agro NL is bedoeld voor
iedereen die we1 eens wil zien
en horen hoe het er echt op
een boerenbedrijf aan toe gaat.
Boeren van Nederland laten
namelijk graag zien hoe het er
in het praktijk op een land- en
tuinbouwbedrijf aan toe gaat.
Van geitenhouder tot paprika-
teler, iedereen kan tijdens de
zomervakantie meedoen aan
tfrondjekavelpad.
De deelnemende boerderijen

staan op de website van www.
teamagro.nl net als de dagen
en tijden van de *Érondjekavel-
pad momenten. Ideaal bijvoor-
beeld voor wie in Nederland
op vakantie is en graag eens
een rondje over een kavel in
de buurt wil maken. Zoek een
boerderij op, meld je aan en ge-
niet van de rondleidingen.
Boeren en boerinnen zijn na-
melijk ideale kavel-keuvelaars,
vol passie en praktijkverhalen
wordt over het boerenleven ver-
teld. En wie wagen heeft, kan
ze gerust stellen.

Door het bedrijf open te stellen
hoopt Team Agro NL, als pro-
motor van de agrarische sector
in Nederland, mensen een kijk-
je achter het hek te geven. Een
rondleiding door stallen, kas-
sen, door landerijen en over het
erf. Dat is niet alleen leerzaam,
maar ook leuk en vaak heel ver-
rassend.

;iti\ De hoofdrolspelers staan klaar voor het begraven van dr

Bouw van 48 nieuu
Vestingbuurt Delfzi

Sponsor voor Noordborg
FARMSUM - Het bestuur van
de stichting MS Noordborg
heeft wijdag een Zeeuwse
sponsor gevonden. Niet alleen
heeft hij 15.000 euro in het
i'ooruitzicht gesteld voor de
restauratie llan dit sdrip, ook
heeft hij toegezegd de dona-
ties die vanaf nu binnenko-
men met 5 procent te zullen
verhogen. Het bestuur is de
sponsor, die vooralsnog op de
achtergrond wil blijven, dan
ook uitermate dankbaar en
hoopt dat het initiatief navol-
glng zal krijgen. Zoals eerder

gemeld is het doel van de
stichting, het behouden van
de Noordborg a1s varend ma-
ritiem erf goed, onveranderd;.
De Stichting MS Noordborg
zalàch daar dan ook voor
blijven inzetten. ln april 2019
is de stichting opgericht. Doel
is het behoud van de met
haar originele Bronsmotor
uitgeruste coaster Noordborg
als varend museumschip. De
stichting wil dit project in
nau\.ve samenwerking met
het Bronsmotoren Museum in
Farmsum realiseren.

-. , -i,ii. - De bouw lan 48
woningen vanAcantus in de
Vestingbuurt in Delfzijl is mn
start gegaan. Vrijdag werd op
de bouwplaats het officiële
startsein gegeven.

Bestuurder van Acanfus Anita
Tijsma, wethouder Annalies
Usmany-Dallinga van de ge-
meente Eemsdelta, directeur
van Trebbe Antje de Groot en
nieuwe huurders meneer en
mewouw Huizinga begroeven
samen een tijdcapsule. Deze
capsule kan zo'n 200 jaar in de
grond blijven. De inhoud be-
staat uit een krant van wijdag

16 juli 2027, een brief, er

dicht en een geluksmuntjt
In Eemsdelta speelt een
versterkingsopgave. De
ners uit de Zandplaten
in Delfzijl krijgen de mo1

heid de komende jaren t
huizen naar een aardbe
bestendige nieuwbouww,
veelal op een andere pl
Delfzijl. Het gaat om zo'
huishoudens. De 48 won
in de Vestingbuurt maker
uit van deze operatie.
Anita Tijsma: ,,Ik ben her
dat de bouw is gestart en
48 huishoudens zicht hr
op mooie nieuwe wonl

PvdA-kopstukken v
Eemsdelta eens van
;i.,r iri::,1l tr ':r - p" raadsfractie,
het bestuur en een aantal be-
trokken leden ran de Partij ran
de Arbeid in Eemsdelta heb-
ben zich zaterdagmorgen voor
een partijbijeenkomst verza-
meld bij eetcafé De Boerderij
in Oosterwijtwerd.

Dat gebeurde niet in een ver-
oarlorzaal m e ar in cpn ..ar do

'i,ooral vanuit de persoo
achtergrond. Dat leverde
wat verrassende ontboez
gen op en bood meer da
doende gesprekstof voor d

van de vaartocht en de aa

tende broodmaaltij d. Opvi
was dat een groot deel va

PvdA-kader een achter
heeft in het onder-wijs, he
ziincrrrorlz an Àa rnro (


