1.Op fietsen langs


aardbevingsverhalen

Lieke van den Krommenacker Groningen

Natalie Beekman, Perry ten Hoor en Yfke Beckeringh

De Verzamelde Werken van een Bewogen Gebied, zo heet de
fietstocht die op 4 november deelnemers langs huizen en hun
eigenaren in het aardbevingsgebied leidt.
Een aardbeving. Voor de meeste Nederlanders is dat wat het is op
Wikipedia: een trillende of schokkende beweging van de aardkorst. Voor
Perry ten Hoor (50) uit Westeremden is een beving: 110 scheuren en een
hele voorgevel naar de haaien, zeven weken verbouwingsellende, zijn
tienerdochter die door de schok uit bed rolt.

Fietstocht langs verhalen
,,Ja, dat maakt wel indruk’’, zegt Ten Hoor. Hij is een van tien getroffen
huiseigenaren in het aardbevingsgebied die meedoen aan De Verzamelde
Werken van een Bewogen Gebied, een fietstocht langs
aardbevingsverhalen. . http://www.dvhn.nl/groningen/Op-fietsen-langsaardbevingsverhalen-22614201.html

2.

http://noordelijkfilmfestival.nl/films/de-stille-beving/

3.
‘We willen een dorp terug dat het waard is om in te wonen’
Gerdt van Hofslot

donderdag 2 november 2017

Leden van de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild. Vlnr. Rob
Gramberg, Klaasje Pen, Wendelmoet van Zonneveld, Cees Wildervanck en Gert de
Vries.foto dvhn

OVERSCHILD Niemand zit er op te wachten, maar je eraan onttrekken
is lastig. De versterking van duizenden huizen hangt als een
slagschaduw over het bevingsgebied.
In Overschild zijn de eerste huizen begin vorig jaar al geïnspecteerd.
Inmiddels zijn de meeste van de ruim tweehonderd woningen in het dorp
onderzocht, maar niemand weet nog hoe de versterking straks uitpakt.
Binnenkort zullen de eerste rapporten waarin dat wordt beschreven op de
deurmat ploffen.
Vijftien inwoners besloten niet lijdzaam af te wachten en richtten de
Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild op. Om informatie te
verzamelen zodat bewoners goed beslagen ten ijs komen wanneer ze de
discussie aan moeten over de versterking van hun huis. Bijvoorbeeld over
de keus tussen versterken of slopen, maar ook over vergoedingen en een
second opinion. Zaterdag presenteert de werkgroep het resultaat: het
witboek versterking Overschild. 14:00u in dorpshuis de Pompel

