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Deels schient de Sünn, deels
överwegt ok mol de Wulken.
Utföhrlich:
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Wechselnd bewölkt
und kaum Regen
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un kuum Regen
Middeweken Dunnersdag Freedag
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Grootfüer

Schipperee

Weer

Bi de Löscharbeiden vun en
Moorbrand in ’t Emsland will
de Bundswehr in de tokomen
Doog Munischoo sprengen.

Munischoon warrt
sprengt

TV-Tipp

Trotz vun en nee Kloog vun
Umweltverbännen könnt de
Arbeiden för dat Elvverdepen
na söventeihn Johren plonen
nu anfangen.

Elvverdepen fangt
trotz nee Klogen an

De neddersächsisch Landsre-
geren will mit en Initiativ in
’n Bundsroot düütschland-
wiet för klore Regeln bi den
Ümgang mit Wülv sorgen.

Neddersassen fangt
mit Wulf-Initiativ an

Lutz Seilers Romon „Kruso“
vertellt vun Utstiegern un
nich anpasste Lüüd in de
DDR. Vun Lüüd, de dat in de
Engde nich utholen hebbt.
Dat Erste, Klock Viddel na acht

Drama to
DDR-Tiden: Kruso

Aboservice: Tel. (0471) 5 97-3 33
aboservice@nordsee-zeitung.de

Anzeigen: Tel. (0471) 5 97-4 21
disposition@nordsee-zeitung.de

Redaktion: Tel. (0471) 5 97-2 70
redaktion@nordsee-zeitung.de

28 |Wi in Noorden

32 |Spoort

28 |Wi in Noorden

28 |Wi in Noorden

Verlosen vun 3 mol 2 Koorten för de Footballsatire „Hitt op de tweete Liga“ in Hamborg. 8 |Kultur

18 |D.-Notdeenst
10 |Ut all Welt
7 |Bremen
11 |Bremerhoben
34 | Familienanz.
9 | Feernsehn
18 |Hier un hüüt
2 |Achtergrund
8 |Kultur
19 | Landkreis

12 | Leser-Forum
17 | Lokole Kultur
36 |Mien Geld
4 |Menen
5 |Noorderlesen
21 |Rätsel
29 |Spoort
32 |Weer
28 |Wi in ’n Noorden
35 |Wertschop

Inhalt

Bremerhoben

Cuxland

Top-Klick: Oog in Oog mit Stors un Steerns.
Bokt se ehr Intrittskort för Konzerten, Shows un Spoort op:www.nordsee-zeitung.de

5358 PVSt DPAG Entgelt bez. Nr. 225B · 124. Jahrgang · Einzelpreis: Mo–Fr 2,20 3 / Sa 2,50 3

Mittwoch, 26. September 2018

ÜNNERRICHTSVERSORGEN BLIFFT EN THEMA
Lehrers in Bremerhoben foken krank or op Foortbilden –
Tohlen för’t Cuxland bekannt mookt. 11+20/Bremerhoben/Landkreis

BREMERHOBEN. Na Recherchen
vun de Ümweltorganisatschoon
WWF schall de „Gorch Fock“
wohrschienlich mit illegol impor-
terten Teak ut Myanmar opflitzt
worrn ween. Dat Schipp liggt to-
tiet op de Bredo-Warft in Bremer-
hoben. Luut WWF hannelt sik dat
dorbi üm mehrere Tünnen Teak-
Holt ut den südostasischen Stoot,
de 2017 för Verbeterungsarbeiden
an Deck vun dat Schoolschipp in-
föhrt worrn sünd. 12 |Bremerhoben

Illegolet Tropenholt
för de „Gorch Fock“?

BEVERS. De Root vun de Gemeen
Bevers hett na den Unfall, as en
jungen Keerl dorbi to Dood komen
is, sien Beduern utsproken un ene
Diskusschoon över de Sekerheit
an den Bohnhoff Lunestedt in
Gang sett. Na Angoven vun de
Bundspolizei is de Bohnhoff Lune-
stedt over keen besonnren Gefoh-
renpunkt. Dat Verbotten över de
Gleisen to lopen, kümmt an meh-
rere Bohnhööv twüschen Bremer-
hoben un Bremen vör. 25 |Bevers

Diskusschoon över
Bohnhoff Lunestedt

KAMP GEGEN KREBS
Olivia Newton-John snackt över
ehre Doodskrankheit. 8 |Kultur

De gode ole Film
is wedder in den

Knippskassen
36 |Mien Geld

Werder Bremen is nu Tweeter
3:1 hett Werder gegen Hertha BSC wunnen un is nu op Platz twee in de
Tabell von de Bunnesliga klattert. De Sieg wöör verdeent, se hebbt de
meeste Tiet över beter speelt. De Tore för de Grön-Witten hebbt Martin
Harnik (11.), Milos Veljkovic (45.) und Max Kruse (66./Ölbenmeter) scha-
ten, för Berlin drap Javairo Dilrosun (53.). (Foto: Jaspersen/dpa) Sport

Von Christoph Barth

HAMBORG. De Energieministers
von de noorddüütschen Bunnes-
länner wöllt de Windenergie
düütlich un korthannig utboen.
Tohoop hebbt se en „Oproop
Windenergie“ bi de Fackmesse
„Wind Energy“ in Hamborg op-
sett un an de swatt-rode Bun-
nesregeren schickt.
Se wohrschaut, dat uns Klima

sik jümmer gauer un starker än-
nern deit un Dusende Arbeits-
plätz dorbi to Schannen gahn
köönt.
De Energieministers wöllt, dat

noch mehr Windparks an Land
un op hoge See boot worrt, jüst
so as dat in den Koalitionsver-
drag vörsehn is.
Wenn de Bunnesregeren dor-

hen kamen will, dat se bet 2030
65 Perzent von den Gesamt-
strom an nawassen Energie vör-
sehn doot, mööt se düütlich ma-
ken, wo dat lopen schall. An
Land mööt se jedet Johr veer Gi-
gawatt boen, dat sünd 1000 bet
1500 Windröer.
Op See müssen se de 15 Giga-

watt, de nu höchtens boot warrn
schöllt, bet dat Johr 2030 op

minnst 20 Gigawatt hochsetten.
Bet 2035 müssen dat 30 Giga-
watt ween.
De Politikers sünd bang we-

gen Arbeitsplätz. De Gewerk-
schaft IG Metall hett utrekent,
dat siet vergangen Johr mehr
as 3500 Arbeitsplätz verschütt
gahn sünd oder streken warrn
schöllt.
Stütt warrt de Appell von de

Windbranche un de IG Metall.
Meinhard Geiken, Bezirksleiter
von de IG Metall Küste, ver-
langt: Sluss mit den Kahlslag in
de Windbranche!

Windbranche maakt Alarm
Noorddüütsche Energieministers schickt Appell na de Bunnesregeren

Allns op Platt

Veel, wat op Hoch-
düütsch en Tomoden
is, lett sik op Platt
wuunerbor seggen.
Doch nich blots dütt
mookt den Reiz vun
de plattdüütsche
Sprook ut. Platt is en
egenstännig Sprook,
deren Erholt un Över-
leven nich seker is, ok
wenn an de noord-
düütschen Scholen un
in Verenen veel dor-
för doon warrt. Wi
mookt us hüüt för
dat Plattdüütsche
stark un lodt jo in, de
Narichtenwelt op de
Siet 1 op Platt to le-
sen. All de, de dorbi
dat Handdook smie-
ten doot, find düsse
Siet op Hochdüütsch
op Siet 3. Wi dat üm
dat Plattdüütsche be-
stellt is, verklort vör-
her op de tweete Siet
de Plattdüütsch-Fach-
mann Hans-Hinrich
Kahrs. Grofik: Gausmann

Merkel sülbst seehg dat bannig
nüchtern: „Dat is de Stünn von
de Demokratie. Dat gifft uk mol
wat op de Mütz, dor gifft dat nix
goot to snacken.“ Dat hett de
CDU-Chefin so seggt, obschoons
se utdrücklich sik tovör för Kau-
der insett harr. Se hett uk seggt,
dat se mit Brinkhaus „goot toso-
menarbeiden“ will.
Bi dat Afstimmen hebbt twee

Afordnete ehr Stimm nich afge-
ven. Brinkhaus hett 52,7 Perzent,
Kauder bloots 47,3 Perzent kre-
gen. Nich bloots Merkel harr sik
för Kauder insett. Uk CSU-Baas
Seehofer un sein Lannesgruppen-
chef Alexander Dobrindt wullen
lever Kauder hebben. Brinkhaus

harr sienen Hoot in’n Ring sme-
ten dormit de Unions-Frak-
schoon en starke Rull gegen de
Regierung kreeg. De 50-johrige
wull miehr Tosomenhalt ünner de
CDU/CSU-Afordneten. Mehr-
mols harr he seggt, dat sien Kan-
didatur keen Spitz gegen Merkel
wüür. No de Wohl see he: „En
Saak is kloor. De Fraktion steiht
fast achter Merkel. Brinkhaus
künnigt an, dat he mit de SPD-
Frakschons- un Parteichefin And-
rea Nahles snacken wull.
Em wüür dat wichtig, dat de

grote Koalition wieder gohn
schull un „nu in’n Harvst bi wich-
tige Themen würklich wieder-
kommen dee.“

För den nee’n Nackenslag för
de Kanzlerin un de swatt-rode
Regierungskoalition harr sik de
ehemolige Ministerpräsident von
Neddersassen ‚David Mcallister

(CDU), gegenöber de NORD-
SEE-ZEITUNG öber den Tostand
von de Koalition seggt, dat uk in
de Fall Maaßen ruhig blieven
schullen. Dat keem bi de Wäh-
lers nich goot an, wenn se sik
kortfristig as Partei profileren
wullen. As EU-Parlamentarier
versöcht he gornich ierst, sien
Kollegen in Brüssel to verkloren,
worüm dörch den Schandool üm
Maaßen de Koalition in Dutt
gohn kunn. „Se deen dat nich
verstohn“, so Mcallister. De gro-
te Koalition müss ehren Striet bi-
leggen un trüch an de Arbeid
gohn.
De Afordneten schullen op jü-

mehr Sprook kieken un nich as
de Rechtspopulidsten schanfu-
dern. Jüm ehr Nationalismus
wüür dat gefählichste Gift wat dat
geven deit. „Nationalismus is
Krieg!“ uk för dat EU-Parlament.
De Brext-Lüüd un rechtspopulis-
tische Parteien wuulen Europa
twei moken. He slöög en annern
kurs vör. „70 Johr Einigung in Eu-
ropa sünd billiger as een Week
Krieg.“

Nackenslääg för de Kanzlerin
Merkel ehrn Vertroonsmann Kauder is as Unions-Fraktionschef dörchsuust – McAllister meent: Ruhig blieven!

BERLIN. Dat Höpen op Roh un Freden wüür gau weder vörbi. Een Dag
no den Fall Maaßen, wüür allens perdu: De Unions-Frakschoon hett
Kanzlerin Angela Merkel ehren Vertroonsmann Volker Kauder no 13
Johren miteens afsoogt. Ralph Brinkhaus, jünger as Kauder, wüür em
över. Wüür dat en Quittung för de veelen Schandools? De Opposit-
schoon snackt nu al von dat End von de groot Koalition ünner Angela
Merkel.

Angela Merkel (CDU)Ato de Afwahl

von ehr Vertrooten Volker Kauder

as Fraktionsvörsitter von de Union.

»Dat is de Stünn von de
Demokratie. Dat gifft uk
mol wat op de Mütz, dor
gifft dat nix goot to sna-
cken.«
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