
Het huidige Winkelpark met lege panden en veel braakliggend
terrein.

Tuin Welgelegen met 
forse subsidie opgeknapt

HOOGEZAND - Nadere onder-
bouwing waarom het gemeen-
tebestuur van Midden-Gronin-
gen vasthoudt aan haar beleid
rond de invulling van Winkel-
park Hoogezand aan de Vosho-
len, en daar geen grote fietsen-
winkel en megasupermarkt wil,
is niet noodzakelijk. Dat vindt
de bestuursrechter van de
Raad van State die uitspraak
deed in de hoger beroepszaak
aangespannen door Visser Vast-
goed in Sappemeer. 

Visser wil daar graag andere win-
kels neerzetten dan de door de ge-
meente beoogde branches. Er
staan nu panden leeg en een groot
deel van de oppervlakte van dat
winkelpark ligt er al jaren onbe-
bouwd bij. 
Zo wilde Visser daar een vestiging
van Fietsenwinkel.nl en een super
Albert Heijn, maar daar wil het ge-
meentebestuur, gesteund door een
meerderheid van de raad, niet aan.
Reden is vasthouden aan de oor-
spronkelijke opzet van een ‘woon-
boulevard’ en anderzijds de vrees
dat afwijking daarvan ten koste zal
gaan van andere winkelcentra,
met name de Hooge Meeren.
De gemeente hoeft dat nu, aldus
de Raad van State, niet met een
uitgebreid onderzoek te onderbou-
wen. Het hoger beroep van Visser
is dan ook niet gehonoreerd. Dat is
een tegenvaller, want Visser heeft
jarenlang geprobeerd het vesti-
gingsconcept voor Winkelpark
Hoogezand te verruimen.
Het zit de ontwikkelaar niet mee
om in Winkelpark Hoogezand
meer winkels te krijgen en hij wil
daarom graag verruiming van de
oorspronkelijke brancheopzet. Het
gemeentebestuur wil dat niet om
bovengenoemde redenen.
De Raad van State vindt dat de ge-
meente zich aan haar eigen win-
kelbeleid mag houden en ziet in
dat kader ook geen tegenstrijdig-
heid met Europese regelgeving.

Er zullen dan ook door de vast-
goedontwikkelaar voor de leeg-
staande panden en de braakliggen-
de grond gegadigden moeten wor-

den gezocht die passen in het Win-
kelparkbeleid van de gemeente en
dat blijkt in de praktijk van de af-
gelopen jaren niet eenvoudig.

SAPPEMEER - Stichting Het
Groninger Landschap gaat de
historische tuin van veenborg
Welgelegen in Sappemeer her-
stellen. De stichting krijgt hier-
voor een subsidie van 150.000
euro van de provincie. De tuin-
vakken worden hersteld, de
 stinzenplanten komen terug, de
bomenlanen en singels worden
aangepakt en het originele pa-
denpatroon wordt terugge-
bracht. 

Verder komen er zitbankjes en
een loopbrug. Ook de binnen-
plaats, het terras en de parkeer-
plaats worden ingericht. De werk-
zaamheden hiervoor worden zo
veel mogelijk uitgevoerd met be-
hulp van vrijwilligers. Het herstel
van de borg en de tuin kost in to-
taal bijna 400.000  euro.
De borg Welgelegen in Sappemeer
is een van de laatst overgebleven
veenborgen in Groningen. De borg
werd in 1655 gesticht tijdens de
vervening van het voormalige
Bourtanger Veen. Sinds 2003 zijn
de borg met de tuin een Rijksmo-
nument. In 2017 nam Het Gronin-

ger Landschap de borg over van de
vereniging Odd Fellows. De restau-
ratie van de borg en een aantal
bouwelementen in de tuin is in-
middels begonnen. Hiervoor kreeg
Het Groninger Landschap een bij-
drage gekregen uit de subsidiere-
geling GRRG.

Vrij toegankelijk
Voor het herstel van de tuin is uit-
gebreid historisch onderzoek ge-
daan. Op basis daarvan is een plan
opgesteld om de tuin weer ter her-
stellen naar de stijl van omstreeks
1917. Er is voor deze tijdsperiode
gekozen, omdat uit deze tijd nog

De tuin achter Borg Welgelegen wordt opgeknapt met subsidie.

SAPPEMEER - Windmolens boven Sappemeer.
De foto geeft een vertekend beeld door de telelens-
werking, maar het lijkt even of Sappemeer met
de drukke Noorderstraat er een windmolenpark
bij heeft gekregen. Dat is natuurlijk niet zo. De
windmolens, die op de foto al flink draaien tegen

de blauwe lucht, staan op het Windmolenpark
langs de N33 tussen Zuidbroek en Meeden, een
aantal kilometers verder dus. Maar sommige in-
woners van Sappemeer zeggen toch ‘het komt
wel aardig dichtbij zo’.

Gerard Renkema (D66) 
koninklijke onderscheiden

als vrijwilliger bij diverse organi-
saties en activiteiten als van 2002
tot 2006 vrijwilliger bij SGV Hand-
bal, als voorzitter van de jeugd-
commissie,  van 2014 tot heden se-
cretaris en penningmeester van de
Uitvaartvereniging Hellum, verder
bestuurslid van de Historische ver-
eniging Bie ‘t Schild, Siddebu-
ren/Hellum, vrijwilliger onder-
houd rondom de kerk in  Hellum
en lid van de klankbordgroep Gro-
ninger Bodembeweging. Tijdens
dezelfde raadsvergadering werd
ook afscheid genomen van Hans
Haze van GemeenteBelangen. De
heren Buurke en Paapst werden
geïnstalleerd als opvolgers.

HOOGEZAND - Gemeente-
raadslid Gerard Renkema
(D66), is donderdagavond tij-
dens zijn laatste raadsvergade-
ring als raadslid van de ge-
meente Midden-Groningen on-
derscheiden als Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd door bur-
gemeester Hoogendoorn overhan-
digd, waarna Renkema’s vriendin
de versierselen vervolgens op zijn
revers speldde. De burgemeester:
,,De heer Renkema ontvangt zijn
Koninklijke Onderscheiding om-
dat hij zich al jaren inzet voor onze
gemeente, onder andere al acht-
tien jaar als volksvertegenwoordi-
ger. Hij was van 2002 tot 2018
raadslid in de gemeente Slochte-
ren en na de herindeling in 2018,
raadslid van de gemeente Midden-
Groningen. Een groot deel van de-
ze periode was hij ook fractievoor-
zitter van D66. Hij ging soms tegen
de stroom in, had veel aandacht
voor openbaarheid en goede infor-
matievoorziening en was alert op
financiële risico's. Hij maakte zich
sterk voor minder overheid en
minder bureaucratie, maar wel
met aandacht voor degenen die in
de knel zitten. Zijn jarenlange in-
zet voor onze gemeente waardeer
ik zeer en ik overhandig hem nu
dan ook graag zijn Koninklijke On-
derscheiding.’’
Gerard Renkema (71), woont in
Hellum en werkte tot zijn pensio-
nering in 2014 als wijkmanager bij
de gemeente Hoogezand- Sappe-
meer. Daarnaast zette hij zich in
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de meeste elementen bewaard zijn
gebleven. De tuin is vrij toeganke-
lijk voor bezoekers. Het borgge-
bouw blijft deels in gebruik als
verenigingsgebouw van de Odd
Fellows, maar wordt daarnaast ook
opengesteld voor bijeenkomsten
en evenementen
Voor het herstel en beheer van de
tuin is een vrijwillligersbrigade op-
gericht met vrijwilligers van de
Odd Fellows, inwoners van Sappe-
meer en leden van Het Groninger
Landschap. Op deze manier wil
Het Groninger Landschap de be-
trokkenheid van de omgeving bij
de tuin vergroten.
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Raad van State: nadere onderbouwing niet nodig

Gemeente krijgt steun
in kwestie Winkelpark

Windmolens boven Sappemeer

De koninklijke onderscheiding wordt opgespeld.

Man neergestoken
HOOGEZAND - In de Albert Cuyp-
straat in Hoogezand is maandag-
avond een man gewond geraakt na
te zijn gestoken. 
Rond 22.00 uur kregen politie en
ambulancedienst de melding dat
er in die straat iemand was neerge-
stoken. De politie was snel ter
plaatse en verleenden eerste hulp
aan het slachtoffer. 
De man werd per ambulance over-
gebracht naar het ziekenhuis. De
politie doet onderzoek naar de toe-
dracht van de steekpartij en kon al
vrij snel een verdachte aanhou-
den. Die werd overgebracht naar
het cellencomplex en ingesloten
voor verhoor. In de woning is ver-
der forensisch onderzoek verricht
door de recherche. 

In gemeente Midden-Groningen:

Verzekering vervangt
bijzondere bijstand
HOOGEZAND - Ter uitvoering
van besluiten door de gemeen-
teraad past het college van B
en W van Midden-Groningen
de beleidsregel bijzondere bij-
stand aan.
De gemeente en Menzis hebben
een collectieve aanvullende zorg-
verzekering voor minima. De ge-
meente betaalt die verzekering
waardoor de mensen dan een zeer
ruime dekking hebben voor medi-
sche kosten. Bovendien krijgt de
betrokken persoon nog een kor-
ting op de premie basiszorgverze-
kering en de aanvullende verzeke-
ringen. 
De gemeenteraad besloot dat een
beroep gedaan kan worden op de-
ze verzekering in plaats van bijzon-
dere bijstand. Vereist is wel dat de

betrokken inwoner deelneemt aan
de collectieve verzekering. 
Hiervoor wordt iedereen in de bij-
stand persoonlijk benaderd en is
de gemeente gestart met publica-
ties in de Regiokrant, berichtgeving
op de website en in de Nieuwsbrief
BWRI voor bijstandsgerechtigden.
Daarnaast zal Menzis de nodige
voorlichting verzorgen over deze
verzekering.
Als aan de voorwaarden wordt vol-
daan, komen de kosten van be-
windvoerders in aanmerking voor
bijzondere bijstand. Tot op heden
hoefden mensen met een inkomen
tot 110 procent van de bijstand-
snorm niets bij te dragen aan deze
kosten. Vanaf 1 januari 2021 geldt
dat een bijdrage in de kosten
wordt gevraagd als het inkomen
hoger is dan de bijstandsnorm.

Woningbouw 
in Kielwindeweer
KIELWINDEWEER - In het be-
stemmingsplan Buitengebied van
de voormalige gemeente Hooge-
zand-Sappemeer zijn langs de lin-
ten van het Achterdiep en de Kalk-
wijk en in het dorp Kielwindeweer
meerdere locaties geselecteerd
waar, via een wijzigingsbevoegd-
heid, extra woningen kunnen wor-
den gebouwd. 
Ook het perceel, gelegen tussen de
percelen Dorpsstraat 250 en 250A,
valt hieronder. De (toekomstige)
eigenaar heeft nu bij de gemeente
een verzoek ingediend om gebruik
te mogen maken van deze wijzi-
gingsbevoegdheid en daarmee de
bouw van een vrijstaande woning
mogelijk te maken.

’Ontwerp eigen
sneakers tijdens
de lockdown’
HOOGEZAND - Jongeren die nog
iets te doen zoeken tijdens de lock-
down, kunnen wellicht meedoen
aan de sneaker ontwerp wedstrijd
van het Innovatiefestival Midden-
Groningen. En wie weet loop jij de
volgende zomer in je eigen ontwor-
pen sneakers. De wedstrijd is voor
iedereen van 12 tot en met 18 jaar.
Download de template en knip/
plak/teken wat je maar wilt. Mail
je ontwerp naar info@innova tiefes -
tivalmiddengroningen.nl &nbsp. 
In het voorjaar komt Roderick Pie-
ters van Sneakerkit naar de biblio-
theek om met de jongeren die zich
opgeven hun ontwerp te realise-
ren. De winnaar mag zijn of haar
ontwerp gratis uitvoeren tijdens
deze workshop. De wedstrijd is
voor iedereen van 12 tot en met 18
jaar. Download de template voor
de sneaker via www.innovatiefesti -
valmiddengroningen.nl/program -
ma/ontwerp-je-eigen-sneaker/.
Knip/plak/teken wat je maar wilt
en mail je ontwerp naar info@inno -
vatiefestivalmiddengroningen.nl 
De derde editie van het Innovatie-
festival Midden-Groningen vindt
plaats op 30 april. Voor meer infor-
matie over het festival: www.inno -
va tiefestivalmiddengroningen.nl.

Aanmelden kan
voor zonnepark
Eekerpolder
MEEDEN - Het plan voor Zonnep-
ark Eekerpolder is gebaseerd op
een 50-50 samenwerking tussen de
Coöperatie en ontwikkelaar Solar-
fields en is daarmee een uniek con-
cept. De coöperatie gaat voor 50
procent participeren in  Zonnep-
ark Eekerpolder, boven 't spoor.
Ontwikkelaar Solarfields neemt de
andere 50 procent voor haar reke-
ning. Participeren houdt in: mee-
investeren, mee ontwerpen en
meedelen in de energieopbreng-
sten. De coöperatie gaat in deze
formule dan ook 50 procent meefi-
nancieren in dit project. Dat wordt
gedaan middels een flinke lening
van de bank, diverse fondsen en
SDE-subsidie.
Rond de zomer van 2021 verwacht
de coöperatie obligaties ter ver-
koop aan te kunnen bieden voor
de inwoners van Midden- Gronin-
gen. Ook kan ieder huisadres in
deze gemeente te zijner tijd voor-
deliger energie-afname.
De coöperatie is in juni 2020 opge-
richt door een aantal betrokken in-
woners uit Meeden en Zuidbroek.
Inmiddels groeit het aantal leden.
Het hele project vraagt best wat
creatief denkwerk en hand- en
spandiensten. Iedereen is van har-
te welkom om aan te schuiven bij
de coöperatie. Men kan zich aan-
melden via mail als lid, om mee te
denken, mee te beslissen en om
eventueel een specifieke taak op
zich te nemen. Men wordt dan uit-
genodigd voor een info-gesprek.
Wie via de via mail op de hoogte
gehouden wil worden van alle ont-
wikkelingen, kan zich aanmelden
voor de nieuwsbrief. Mail:  info@
eekerpolder.nl.
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� Pieter van der Zee (links) van Kumij biedt de cheque aan Peter de Groot (rechts) aan. Die wordt ge-
flankeerd door HS ’88-ers Tjerk Riemersma links, en Bert Verver rechts. 

Cheque voor G-voetbal HS ’88
HOOGEZAND - In het clubhuis
van voetbalvereniging HS ’88
heeft vorige week accountma-
nager Pieter van der Zee van
Kumij Kunststof Kozijnen uit
Groningen een cheque van 1000
euro aan de afdeling G-voetbal
van de voetbalvereniging HS
’88 overhandigd. 
Het personeel van Kumij stelt elk

jaar geld beschikbaar voor een
goed doel. Het bedrag wordt door
de directie verdubbeld en aan on-
der andere regionale maatschappe-
lijke doelen besteed. Het personeel
van Kumij kan maatschappelijke
doelen voordragen. Dit jaar waren
dat drie doelen, waaronder ook het
G-voetbal van HS ’88 dat inmiddels
28 jaar bestaat en ruim veertig le-
den telt. 

HS ’88 is bijzonder ingenomen met
deze gift.
In deze tijd van terughoudendheid
in verband met de coronamaatrege-
len werd dit een mooi gebaar ge-
vonden die door de afdeling G-voet-
bal erg wordt gewaardeerd. ,,We
hopen volgend jaar weer volop te
kunnen voetballen, dat is wel zo
goed voor lichaam en geest’’, aldus
het HS ’88 -bestuur.

Nieuwe sponsor FVV
HOOGEZAND - Voetbalvereniging FVV heeft er weer een sponsor
bij. ,,Als FVV- FOXHOL zijn we blij dat we in deze moeilijke tijden
toch een lichtpuntje kunnen melden in de vorm van een nieuwe
bord en shirtsponsor, de Foxholster Metaalhandel’’, meldt het FVV-
bestuur. Het bedrijf van vader en zoon Klunder verbindt zich voor
drie jaar aan FVV (foto).  

Motie tegen gebruik van 
gif haalt het niet in M-G
HOOGEZAND - D66 Midden-
Groningen heeft tijdens de ge-
houden raadsvergadering een
motie ingediend, gesteund door
GroenLinks en GemeenteBelan-
gen om giftige bestrijdingsmid-
delen buiten de land- en tuin-
bouw om, tegen te gaan in deze
gemeente. De motie heeft het
evenwel niet gehaald. Een
meerderheid, de coalitiepartij-
en, vonden de motie ‘nog te
vroeg’.

De aanleiding voor de indieners
van de motie is, dat dankzij een
succesvolle lobby van grote produ-
centen van bestrijdingsmiddelen
een wet van tafel is geveegd die het
gebruik van pesticiden verbood
buiten de land-tuinbouw om. Hier-
door is het helaas weer mogelijk
geworden voor gemeenten maar
ook andere professionele organisa-
ties om weer divers gif te gebrui-
ken.
Yannick Lutterop (D66): ,,Aange-
toond is dat dit soort bestrijdings-
middelen ons milieu en grondwater
ernstig vervuilen en vaak ook kilo-
meters verder van waar zij ge-
bruikt zijn nog aan te tonen zijn in
de bodem. Alle reden waarom wij
van D66 vinden dat er geen pestici-
den gebruikt zouden moeten wor-
den. De gemeente Midden-Gronin-
gen gebruikt op dit moment geen
bestrijdingsmiddelen, vanwege het
simpele feit dat dit niet mocht.
Doordat de lobby van producenten
echter nu de wet van tafel heeft ge-

kregen, kan in principe ook onze
gemeente weer pesticiden gaan ge-
bruiken. Door middel van een mo-
tie willen wij vaststellen dat onze
gemeente in ieder geval geen gif in
ons milieu brengt ongeacht of het
volgens de wet mag of niet.’’
Er zijn aldus de indieners van de
motie voldoende milieuvriendelij-
ke alternatieven voor de bestrij-
ding van ‘onkruid’ en het nauwe-
lijks bekend is wat de exacte gevol-
gen zijn van een stapeling van be-
strijdingsmiddelen in natuur en
voedingsmiddelen. ‘Wij dienen

zorgzaam om te gaan met onze lan-
delijke omgeving en de gemeente
heeft hierin een voorbeeldrol.’’
De motie verzoekt het gemeentebe-
stuur dan ook ‘Het huidige groen-
beleid voort te zetten en andere or-
ganisaties, land- en tuinbouw uitge-
zonderd, op te roepen geen gebruik
te maken van chemische bestrij-
dingsmiddelen’. 
De motie heeft het dus niet ge-
haald doordat alle collegepartijen
de motie ‘te vroeg’ vonden. De
VVD trok het nadeel van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen zelfs in
twijfel.
Lutterop na afloop van de raads-
vergadering: ,,De instellingen van
de collegepartijen heeft ons als
D66 en mede-indieners Gemeente-
belangen en GroenLinks erg be-
vreemd. Er is nu namelijk geen en-
kele aanpassing nodig van de ge-
meente om actief te zeggen dat
men geen gif zal gaan inzetten.’’ 
Hij zegt dat wat de indieners be-
treft ‘het dan logisch was geweest
dat de gemeente een goed voor-
beeld had gegeven en duidelijk
had aangegeven zelf geen bestrij-
dingsmiddelen te gaan gebruiken
en andere organisaties buiten de
land- en tuinbouw zou adviseren
dat ook niet te gaan doen’. 

� Yannick Lutterop (D66), ver-
baasd over houding coalitiepar-
tijen.
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Advies: Ga 
verstandig om met
kerstverlichting
HOOGEZAND - Het staat zo
leuk: een rendier in de tuin of
een ster achter het raam. Vooral
in de donkere dagen voor en na
de Kerst. En natuurlijk moeten
er lampjes in de kerstboom.
Maar kijk uit, want niet alle
kerstverlichting is veilig en
soms wordt kerstverlichting ook
verkeerd gebruikt, wat tot ge-
vaarlijke situaties kan leiden.
Ga verstandig om met kerstver-
lichting.

Steeds vaker versieren mensen hun
huis en tuin met kerstverlichting.
Kerstverlichting is er tegenwoordig
in allerlei soorten en maten en je
kunt het in steeds meer winkels ko-
pen tegen relatief lage prijzen.
Maar elk jaar gebeuren er ongeluk-
ken met kerstverlichting. Meestal
is er alleen sprake van een schroei-
plek en loopt het met de schrik af,
maar soms ontstaat er brand en
zijn de gevolgen ernstiger. De
meeste ongelukken met kerstver-
lichting ontstaan, doordat materi-
aal of constructie niet deugen of
omdat de kerstverlichting verkeerd
wordt gebruikt. De Voedsel en Wa-
ren Autoriteit (VWA) controleert
regelmatig of kerstverlichting vei-
lig is. Om gevaarlijke s ituaties te
vermijden, is het verder goed te
weten hoe u kerstverlichting veilig
kunt gebruiken. 

Gevaar 
Soms is er bij kerstverlichting een
transformator gevoegd, die de net-
spanning omvormt tot een lagere
spanning, wat minder risico ople-
vert. Maar vaak is het aansluit-
snoer van kerstverlichting direct
aangesloten via een contactdoos op
de netspanning van 230 Volt. Als
het materiaal of de constructie van
de kerstverlichting niet deugen of
als u het verkeerd gebruikt, kun-
nen er gevaarlijke situaties ont-
staan. Delen van de kerstverlich-
ting waar spanning op staat, mogen
niet bloot liggen, want als je die
aanraakt krijg je een fikse elektri-
sche schok. Ook moet er geen vuil
en naalden in de contactdozen kun-
nen komen, want dat kan brand
veroorzaken. Soms hangen mensen
kerstverlichting buiten, die daar-
voor niet geschikt is. Als er vocht in
komt, kan dit namelijk brand ver-
oorzaken of kunt u een elektrische
schok krijgen. Verder kan kerstver-

lichting soms te heet worden. Dat
kan gevaar opleveren als de lamp-
jes tegen licht ontvlambaar materi-
aal kunnen komen, zoals bij deco-
raties of de gordijnen. 

Tips voor gebruik
Waar moet u bij de aanschaf en het
gebruik van kerstverlichting op let-
ten? Kijk bij de aanschaf van een
product of bepaalde informatie op
de verpakking staat. 
Helaas is het voor een consument
niet gemakkelijk om zelf te beoor-
delen of een te koop aangeboden
product veilig is of niet. Let er in ie-
der geval op of bepaalde informa-
tie op het product ontbreekt. Ziet u
géén merkaanduiding, CE-marke-
ring, technische informatie of waar-
schuwingsinformatie in de Neder-
landse taal, dan maakt dit een pro-
duct verdacht.
Controleer of de lampjes en lamp-
houders niet zijn beschadigd.
Lampjes en lamphouders van
kerstverlichting kunnen beschadi-
gen als ze klem zitten of als er te-
genaan wordt gestoten. Zo kunnen
delen die onder spanning staan
bloot komen te liggen. Let er dus
goed op dat alle lampjes onbescha-
digd zijn. 
Lampje kapot? Meteen vervangen.
Als een lampje in het snoer kapot
is, vervang het dan direct. Wacht
niet tot meer lampjes het begeven,
dit vergroot namelijk de kans op
oververhitting. 
Als u het lampje wilt vervangen,
haal dan altijd eerst de stekker uit
het stopcontact, om de elektrische
spanning van het verlichtingssnoer
af te halen. Houd bij het verwijde-
ren de lamphouder vast. Dit voor-
komt beschadiging aan de contac-
ten. Let erop dat de bedrading niet
uit de lamphouder wordt gedrukt
bij het plaatsen van een nieuw
lampje. Gebeurt dit wel, dan ko-
men delen die onderspanning staan
bloot te liggen en is de veiligheids-
constructie beschadigd. Gooi het
verlichtingssnoer dan liever weg.
Zorg dat er geen stof of naalden in
de contactdoos komen
Kerstbomen en decoratiemateriaal
voor in de boom, zoals slingers, en-
gelenhaar en figuurtjes, zorgen
voor stof en losse dennennaalden.
Gebruik bij voorkeur een kindveili-
ge contactdoos. Bij zo’n contact-
doos zijn de contacten beter afge-
sloten, waardoor er minder makke-
lijk stof of vocht de contactdoos
binnen kan dringen. 
Zorg dat de lampjes vrij hangen. In
tv-programma’s en tijdschriften
wordt regelmatig aandacht gege-
ven aan het zelf maken van creatie-
ve decoraties met kerstverlichting.
Het is leuk, maar pas op: lampjes
van kerstverlichting kunnen over-
verhit raken als ze worden afge-
dekt door bijvoorbeeld watten of
stro. Zorg dat de lampjes vrij han-
gen, zodat ze hun warmte veilig
kunnen afstaan. 
Mors geen water op de lampjes of
stekker. Een echte kerstboom of
kerststukjes moeten soms water
hebben. Maar schakel vóór u water
geeft, eerst de kerstverlichting uit
en geef voorzichtig water. Contro-
leer of u niet hebt gemorst, voordat
u de verlichting weer inschakelt.
Gebruik alleen kerstverlichting
buiten die daarvoor geschikt is. Ge-
bruik kerstverlichting alleen bui-
ten als deze mogelijkheid op het
product (of de verpakking) staat
aangeven. Stekker, transformator
en lichtsnoer moeten geschikt zijn
voor gebruik buiten en vochtbe-
stendig zijn. Als de stekkerverbin-
dingen beschadigingen vertonen,
kunnen bepaalde delen onder
spanning komen te staan door re-
gen of nattigheid. Gooi het product
dan liever weg.

� Kerstverlichting in de boom; ga er verstandig mee om.

� Tasjes voor de kinderen van Foxhol.

Vandaag uitdeling soep

Kinderen Foxhol 
blij met knutseltasje
FOXHOL - Door de inzet van
een aantal betrokken vrijwilli-
gers uit Foxhol is het gelukt om,
nog voor de vervroegde kerstva-
kantie, alle kinderen van de
W.A. Scholtenschool te verras-
sen. 
Voor iedereen was er een knutsel-
tasje samengesteld. Hierin zat een
mooie kerstbal om te versieren
voor de kerstboom die bij de Klab-
be staat. Er zat ook een kaartje bij
waar een kerstwens op geschreven
kan worden. Daarnaast een doe-
boek over vogels en de natuur en
de kinderen konden een pindaket-
ting rijgen voor alle zangvogels in
Foxhol.

Dit is een van de acties die de vrij-
willigers van Samen voor Foxhol
samen met Kwartier Zorg en Wel-
zijn voor het dorp in deze corona-
tijd organiseren. Waar nodig wor-
den ze daarbij ondersteund door de
Klabbe, Actifox en Werkgroep
Dorpsbelangen Foxhol.

Voor vandaag staat er een ‘Soep op
de stoep-actie’ gepland. Vrijwilli-
gers gaan bewoners van het dorp
die aangemeld zijn verrassen met
een kopje stoep en een praatje bij
de deur. Ze zullen zich daarbij aan
de coronaregels houden en zijn blij
op deze manier toch iets voor een
groep dorpsbewoners te kunnen
doen.
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Omloop 90 deelt aan 
leden kerstpakketten uit
HOOGEZAND - Het bestuur
van Omloop 90 heeft haar leden
verrast met een kerstpakket. 

Voor de sportclub voor ex-hartpa-
tiënten en mensen met een chroni-
sche aandoening staat beweging
centraal, maar dan vooral bewegen
in fysieke zin. De club heeft gepro-

beerd, in een jaar waar alles anders
is, met deze kwetsbare groep op
een gezonde en leuke manier daar-
mee bezig te blijven, met bijvoor-
beeld trainingen op afstand en in
de buitenlucht. Maar helaas kon-
den ook zij niet ontkomen aan het
stopzetten van onze activiteiten
voor een groot deel van het jaar. 
Het bestuur van Omloop 90: ,,Zoals
burgemeester Hoogendoorn
schreef in de kerstuitgave van een
nieuwsbrief voor onze leden: voor
een vereniging zoals Omloop 90 en
haar leden is dat extra wrang om-
dat de sporters vooral met het oog
op hun (kwetsbare) gezondheid lid
zijn en onder professionele begelei-
ding willen bewegen en sporten.
Dit jaar zou de sportclub ook het
30-jarig jubileum vieren. Uiteinde-
lijk bleek het helaas niet mogelijk
de geplande feestelijke activiteiten
op een voor iedereen veilige ma-
nier door te laten gaan. De plannen
zijn in de ijskast gegaan en zullen
ongetwijfeld weer worden opge-
pakt zodra het mogelijk is. 
Door alle coronaperikelen is het af-
gelopen jaar een bewogen jaar ge-
worden. Om het jaar toch positief
af te sluiten en de leden een hart
onder de riem te steken heeft het
bestuur kerstpakketten met een
Gronings tintje uitgedeeld en de
hoop uitgesproken dat ze snel weer
met z’n allen kunnen genieten van
ons wekelijkse sportuurtje en geza-
menlijke activiteiten. 
,,En laten we afsluiten met nog een
positief bericht: we hebben inmid-
dels een nieuwe trainster gevonden
waar we heel blij mee zijn. We
gaan dus weer volop aan de slag in
het nieuwe jaar, zodra dat weer
kan.’’
Men kan nog nieuwe leden gebrui-
ken, meer informatie over de sport-
club is te vinden op de website
www.omloop90.com belangstellen-
den kunnen ook bellen met 0598-
391509. 

,,Rest ons nog iedereen een gezond
en warm kerstfeest en nieuwjaar
toe te wensen. Wij als enthousiaste
sporters met een kwetsbare ge-
zondheid hebben er alle belang bij
dat we met zijn allen dit virus kun-
nen verslaan. En we sluiten ons
hierbij aan bij de woorden van de
burgemeester in onze nieuwsbrief:
‘Ik kan me voorstellen dat het voor
de meesten van u een lastige, on-
wennige tijd is en blijft. Toch hoop
ik dat u kunt genieten van het licht
van de kersttijd en het vooruitzicht
dat er betere tijden zullen aanbre-
ken…’’, aldus het bestuur van Om-
loop 90, Be de Jonge, Jacob Speel-
man, Freddy Jager en Anita Doets.

� Bestuurslid Be de Jonge overhandigt een kerstpakket aan een van
de leden.

Intertoys start 
lokale bezorgservice
HOOGEZAND - Intertoys heeft
een eigen lokale bezorgservice. 

Met het sluiten van de winkels en
het overbelast raken van de bezorg-
diensten dreigen veel consumenten
te stranden in hun zoektocht naar
speelgoed voor de feestdagen. Om
ervoor te zorgen dat heel Neder-
land alsnog het speelgoed op tijd
voor Kerst in huis kan halen, is In-

tertoys de ‘Lokale Bezorgservice’
gestart. 
Met de nieuwe lokale bezorgservi-
ce kan Intertoys een levertijd van 1
tot 2 dagen realiseren, mooi op tijd
voor de feestdagen. 

Men kan bestellingen o via het e-
mailadres in-
fo@intertoyshoogezand.nl of bellen
met nummer 0598-392330. 
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Winnaar sponsoractie
SIDDEBUREN - De Kostwinder Schildersgroep uit Kolham was een
van de vele sponsors die meedeed aan de actie van de sponsorcom-
missie van de voetbalvereniging Siddeburen om één willekeurige
klant aan te melden voor de verloting van drie rollades. De door
hen uitgelote klant uit Kropswolde was na de loting bij de club, een
van de drie gelukkigen. Mevrouw Kranenborg uit Kropswolde ont-
ving de rollade uit handen van een medewerker van Kostwinder
(foto).

� Dit wil het gemeentebestuur niet weer: afval en huisraadver-
brandingen op oudejaarsavond.

Burgemeester Hoogendoorn: 

Aanpak afvalverbrandingen 
jaarwisseling aangescherpt
HOOGEZAND - De aanpak van
het verbranden van afval en
huisraad tijdens de jaarwisse-
ling wordt verscherpt. Daartoe
heeft het gemeentebestuur van
Midden-Groningen besloten. Er
zal zowel preventief als repres-
sief worden opgetreden, preven-
tief om zoveel als mogelijk mo-
gelijke brandhaarden van te vo-
ren al te verwijderen en repres-
sief door optreden van politie.

Een rustige en veilige jaarwisse-
ling, dat is het doel van het pakket
aan maatregelen om het aantal af-
valverbrandingen dit jaar tijdens
Oud en Nieuw in de gemeente Mid-
den-Groningen verder omlaag te
brengen. Bij de vorige jaarwisse-
ling was al sprake van een daling
van het aantal incidenten en scha-
des. Onder strikte voorwaarden
zijn tijdens de jaarwisseling vuur-
korven en vuurtonnen toegestaan.

Onacceptabel
Het gevaar van mogelijke schade
aan mensen, de leefomgeving en de
natuur zijn onacceptabel vindt het
college van B en W. Branden kun-
nen gemakkelijk overslaan naar
bebouwing. Ook is er vaak sprake
van schade aan het milieu door het
verbranden van ongeschikte mate-
rialen.
Burgemeester Hoogendoorn: ,,De
jaarwisseling is altijd een bijzonder
moment, maar zeker in 2020 van-
wege de beperkingen als gevolg
van de corona-maatregelen. Onder
strikte voorwaarden staan we vuur-
korven en vuurtonnen toe. In 2019
zijn we gestart met het terugdrin-
gen van de overlast door het ver-
branden van afval. Dat heeft al
vruchten afgeworpen, en we gaan
er dit jaar nog een schepje boven-
op doen. We intensiveren de pre-
ventieve aanpak en de handhaving
van de regels. De capaciteit van de
gemeente is verhoogd, en dat geldt
ook voor de brandweer en de poli-
tie. Voor de komende jaarwisseling
stellen wij een ambitieus doel, na-
melijk het fors reduceren van het
aantal branden en de overlast, en
daarmee het vergroten van de vei-
ligheid op straat’’.

Jaarwisseling en corona
De sinds vorige week hardere coro-
na-maatregelen maken dat evene-
menten niet zijn toegestaan. Dat
geldt ook voor samenkomsten op
straat met meer dan twee perso-
nen. Dat geldt dus ook tijdens de
jaarwisseling voor vreugdevuren
en andere samenkomsten. De
maatregelen die dan gelden, zijn
ook van kracht tijdens de jaarwis-
seling.
Wat kan er dan wel: op kleine
schaal en in gezinsverband staat de
gemeente tijdens de jaarwisseling
positief tegenover vuurkorven of
vuurtonnen die niet direct met de
openbare bestrating in contact
staan en die gestookt worden met
schoon hout. Er dient geen sprake
te zijn van overlast of gevaar, dat is
ter beoordeling van de gemeente,
brandweer en de politie. In deze
weken voorafgaand aan de oud- en
nieuwjaarsviering zullen de buiten-
dienstmedewerkers van de ge-
meente, de BOA’s en de politie bij-
zondere aandacht geven aan het

opsporen en signaleren van het ver-
zamelingen van brandbare materia-
len zoals autobanden, witgoed,
houtvoorraden en ander huisraad.
Als dit zich in het openbaar gebied
bevindt, zal de gemeente direct in-
grijpen om de potentiële brand-
haard te verwijderen. Als er sprake
is van een potentiële brandhaard
op particulier terrein, wordt de ei-
genaar dringend verzocht de mate-
rialen op te ruimen en te (laten)
verwijderen. Als dat nodig is, past
de gemeente een (preventieve) last
onder dwangsom toe om dat doel te
bereiken.

Extra capaciteit
Tijdens de jaarwisseling zullen in
de aandachtsgebieden drie ‘trein-
tjes’ van politie, brandweer en ge-
meente aanwezig zijn om daar
waar afvalbranden gesticht worden
of zouden kunnen worden, snel te
kunnen ingrijpen, blussen en oprui-
men. Deze ‘treintjes’ lossen elkaar
steeds af. De politie, brandweer en
de gemeente hebben daarom de
beschikbare capaciteit aan mede-
werkers en voertuigen voor deze
jaarwisseling verhoogd.

Meldpunt 
Inwoners van Midden-Groningen
kunnen op Oudejaarsdag tot 18.00
uur afvalbulten op straat telefo-
nisch bij de gemeente melden via
0598-373737 bij het daarvoor inge-
richte meldpunt. Daarna kunnen
inwoners bellen met de politie op
0900-8844. De medewerkers van de
gemeente zijn de hele dag en
avond actief om afvalhopen op te
ruimen in samenwerking met de
politie en brandweer. 
De aanpak gericht tegen afvalver-
branding zal zich toespitsen op de
gebieden waar in 2019/2020 de
meeste overlast is veroorzaakt.  De
nieuwe strategie in de komende ja-
ren zal daarom meer gericht zijn op
preventie door persoonlijke en
kleinschalige aanpak. Het hoofdon-
derdeel van deze persoons- en wijk-
gerichte benadering is om in ge-
sprek te gaan met de bewoners
over de motieven om afval te ver-
branden en uiteindelijk gezamen-
lijk naar een passende oplossing te
zoeken. 
Vanwege de ontwikkelingen rond-

om het coronavirus, was het de af-
gelopen jaarwisseling 2019-2020
niet mogelijk deze aanpak volledig
in praktijk te brengen. Wijkbijeen-
komsten over de jaarwisseling wor-
den daarom onder voorbehoud in
2021 ingepland. ‘Het organiseren
van een veilige jaarwisseling is een
gedeelde verantwoordelijkheid’, al-
dus B en W. 

In de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is in 2020 een nieuwe straf-
bepaling ingevoerd waarbij het
vervoeren van brandbaar afval op
oudejaarsdag is verboden. Overtre-
dingen zullen worden beboet.

� Burgemeester Hoogendoorn:
‘Capaciteit politie en brand-
weer rond de jaarwisseling ver-
hoogd’.

� De katholieke kerk in Sappemeer, open deuren op eerste en twek-
de kerstdag.

Katholieke kerk opent 
met Kerst haar deuren
SAPPEMEER - De rooms-katho-
lieke kerk in Sappemeer, de
Norbertusparochie, zet tijdens
eerste en tweede kerstdag haar
deuren wagenwijd open voor
het publiek.
In Sappemeer is de kerk op deze
dagen open van 12.00 tot 16.00 uur,
maar op eerste kerstdag van 12.00
tot 15.00 uur.                                                               
Vanwege coronamaatregelen zijn
de vieringen tijdens de Kerst
slechts voor een beperkt aantal
personen toegankelijk. Men is ge-
bonden aan het aantal van 30 per-
sonen. Dat zal, zo is de verwachting

van het kerkbestuur, voor velen,
‘gelovigen en niet-gelovigen’, tot
grote teleurstelling leiden.
In het kader van ‘een gastvrije
kerk’, in deze onzekere tijden, is
het open zijn-initiatief geboren.

Voor iedereen die deze dagen toch
even het kerstgevoel wil ervaren
wordt de mogelijkheden geboden
om een kijkje nemen bij de kerst-
stal, een kaarsje opsteken, een mo-
mentje van rust of bezinning in een
serene ruimte met stemmige mu-
ziek. 
Dat alles met inachtneming van de
nu geldende corona-maatregelen.

Rose Garden: voorbeeld 
van creatief ondernemen
HOOGEZAND - Hoewel restau-
rants al op slot zaten, is door de
corona lockdown van 14 decem-
ber, buitenshuis eten voorlopig
tot 19 januari niet meer moge-
lijk. Dat geldt ook voor het spe-
cialiteitenrestaurant Rose Gar-
den aan de Kerkstraat in
Hoogezand. Meer ze vinden zelf
dat ze nu een voorbeeld zijn van
creatief ondernemen.

,,Gelukkig is er  een uitgebreide
lijst van warme meeneemgerech-
ten, waaronder een verrukkelijk
kerstmenu. Liefhebbers van sushi-
gerechten kunnen zich uitleven op
een Japanse kersttafel; kijk maar
op de sushi afhaalkaart met ver-
schillende overheerlijke, kleine
hapjes’’, aldus de initiatiefnemers. 
De directie van dit Chinese restau-
rant laat volgens haar zien dat cre-
atief ondernemen talloze mogelijk-
heden schept om een avondje heer-
lijk uit eten te gaan in eigen huis.
,,De werkwijze is heel simpel: men
bestelt de maaltijden, inclusief
kerstmenu en/of sushi telefonisch
bij Rose Garden en geeft aan hoe
laat u uw bestelling wilt komen op-
halen’’. In het weekend, op beide
kerstdagen en op nieuwjaarsdag is
Rose Garden vanaf 12.00 uur open.
De overige dagen is de opening-
stijd vanaf 16.00 uur. Sushi kunt u
bestellen vanaf donderdag t/m zon-
dag, op oudejaarsavond en nieuw-
jaardag. Omdat er maar één per-
soon binnen mag zijn, is buiten de
ingang van dit restaurant een witte
tent neergezet met kerstversiering,
inclusief een verwarmingselement
en enkele tafels en stoelen waar
men enkele minuten kunt wachten,
totdat de maaltijd is ingepakt. De
Rose Garden-directie: ,,Het ziet er
heel gezellig uit en u staat daar
droog en uit de wind. Het royale af-
haal kerstmenu bestaat uit Chinese
mini loempia’s, kroepoek, babi pan-
gang, Kantonese kip met cashewno-
ten, ossehaas in pittige saus, ger-
oosterd speenvarken, saté ajam en
naar keuze nasi, bami of rijst. Ver-
rukkelijk. De prijs voor 2 à 3 perso-
nen is 35 euro. Als u kiest voor een
extra nagerecht van verse vruch-
ten, spekkoek en bonbons bij de
koffie betaalt u 5 euro meer’’. 

Een andere mogelijkheid is een ei-
gen keuze te maken uit een grote
collectie voor- en bijgerechten, ei-
er-, vlees-, vis-, groente-, Peking
eend- en combinatie gerechten, di-
verse rijsttafels en specialiteitenge-
rechten. Op de website staat nade-

re informatie en afbeeldingen van
de gerechten.
Rose Garden en gevestigd in
Hoogezand, Kerkstraat 285, tel.
0598-321485. Het restaurant is ze-
ven dagen per week geopend, ook
op zon- en feestdagen. 

� Rose Garden met de grote partytent ervoor.

Topdrukte bij Westerbroekster bedrijf

Kaarten hond en kat met 
kerstmuts is het populairst 
WESTERBROEK - De fysieke
kerstkaart is weer helemaal te-
rug. Nederlandse consumenten
en bedrijven bestellen ze meer
en eerder dan ooit tevoren. Ook
zijn de orders groter dan afgelo-
pen jaren. Dat signaleert de on-
line drukker Reclameland in
Westerbroek. In de week voor
pakjesavond kwamen er 75 pro-
cent meer bestellingen binnen
dan in dezelfde periode vorig
jaar.

Dit jaar zijn er tot 10 december in
totaal 3000 kerstorders binnenge-
komen bij de snelst groeiende on-
line-drukker in de gemeente Mid-
den-Groningen, Reclameland on-
derdeel van moederbedrijf Simian,
dat in Westerbroek een aantal
nieuwe bedrijfsgebouwen neerzet-
te.
Een groot deel van die bestellingen
betreft kerstkaarten. In totaal zijn
er nu al ruim 250.000 kerstkaarten
gedrukt. Dat is, door de drukte af-
gelopen weken, ongeveer twee
keer zo veel als vorig jaar rond de-
ze tijd.
Er komen niet alleen meer orders
binnen, maar ook grotere bestellin-
gen, constateert CEO van Reclame-
land, Wouter Haan. Bestelden be-
drijven en consumenten voorheen
gemiddeld 62 kaarten per order,
dit jaar zijn het er gemiddeld 76.
,,Bovendien wordt een derde van
de orders door nieuwe klanten be-
steld, wat betekent dat er ook
daadwerkelijk meer wordt besteld
en niet alleen eerder’’, aldus Haan.  
In 2019 werden de meeste kerst-
kaarten besteld tussen Sinterklaas
en Kerst. Dit jaar piekt de verkoop
eerder. In de week voor pakjes-
avond kwam al 75 procent meer or-
ders binnen dan in dezelfde perio-
de vorig jaar. De week erna was dit
zelfs 80 procent. ,,Nederlanders
schakelden snel over naar Kerst.
Dat kwam doordat er geen landelij-
ke intocht van Sinterklaas was,
maar vooral ook door corona’’,
denkt Haan. ,,Je wil in deze rottijd
meer dan ooit laten zien dat je aan
de ander denkt. Een fysieke kaart
is persoonlijker en je bent meer
verbonden met de ander dan met
een e-card’’.  

Trends
Vrijwel alle bestelde kerstkaarten
worden voorzien van een zelfont-
worpen voorkant. Vooral foto’s met
kinderen en huisdieren met kerst-
mutjes doen het goed bij de consu-
menten. Zakelijke klanten bestel-
len daarentegen voornamelijk ont-
werpen met het logo van het be-
drijf of maken een foto van het be-
drijfsteam voor de kerstboom.

Productie
Om de orderstroom te verwerken
heeft Reclameland hulp van state of
the art-machines. De onlangs voor
drie miljoen euro aangeschafte
Landa-pers, die de ‘Ferrari onder
de drukpersen’ wordt genoemd, is
in staat om 234.000 kerstkaarten
per uur te drukken. Een andere
hightechmachine zorgt er vervol-
gens voor dat de bestellingen in
hoog tempo worden klaargemaakt
voor verzending. Met de zogeheten
Kern-inpakmachine worden dage-
lijks 6000 orders verwerkt, waar
dat er eerder zo’n 2000 waren. Al
het drukwerk wordt in een op maat
gemaakt doosje verpakt. Op die
manier kan zo efficiënt en duur-
zaam mogelijk worden gewerkt.

Reclameland in Westerbroek is de
snelst groeiende online-drukkerij
in Nederland. De drukkerij is in
2008 opgericht door de Groningse
ondernemer Wouter Haan (44) en
bekleedt sinds 2015 de nummer
twee positie in de markt. Reclame-
land onderscheidt zich door alle
drukwerk in eigen huis te produce-
ren. De online drukkerij heeft in-
clusief oproepkrachten zo’n 180
werknemers. � De meest populaire kerstkaartfoto’s, kat of hond met kerstmuts. 

Uitslagen kofferbridge 
Bridgeclub Doublet ‘81
HOOGEZAND - Bridgeclub
Doublet ’81 kan sinds het begin
van de coronacrisis geen compe-
titie spelen in clubverband. De
door de club beschikbaar gestel-
de koffers, voorzien van 28 spel-
len, vinden echter gretig aftrek,
waardoor veel clubleden in klei-
ner verband toch hun hobby
kunnen blijven uitoefenen. 

Na het uitspelen worden alle spel-
len opnieuw geschud en gedeeld,
zodat er een nieuwe ronde ge-
speeld kan worden. (ook terug te
vinden op: www.12005.bridge.nl/  
Koffer 3: N-Z lijn: 1. Nina Siebenga
– Marga Suurmeijer, 2. Ria Har-
tong – Anton Gelissen, 3. Magda en
Rein Bults. O-W lijn: 1. Ina Kor –
Sake Brouwer, 2. Rika Keizer – Jet
Coops, 3. Janny Kremer – Puck
Kerstholt. Koffer 4: N-Z lijn: 1. Gé
Keijer – Sake Brouwer, 2. Ina Kor –

Magda Bults, 3. Gé en Sjoerd Mul-
der.
O-W lijn: 1. Dini Hardijk – Thea
Kamphuis,  2. Ria Hartong – Johan
Bakker, 3. Wout van Wijngaarden –
Greetje Snel.
Koffer 5: N-Z lijn: 1. Dini Hardijk –
Ria Hartong, 2. Gé Keijer – Sake
Brouwer, 3. Puck Kerstholt – Janny
Kremer O-W lijn: 1. Magda en Rein
Bults. 2. Annie Poot – Johanna Ver-
weel, 3. Helene Jonker – Marian
FrimaKoffer 7: N-Z lijn: 1. Ria Har-
tong – Anton Gelissen, 2. Gé Keijer
– Sake Brouwer, 3. Puck Kerstholt –
Janny Kremer. O-W lijn: 1. Ria Har-
tong – Anton Gelissen, 2. Thea
Kamphuis – Dini Hardijk, 3. Dietie
Bertus – Marga Suurmeijer. Koffer
8: N-Z lijn: 1. Ria Hartong – Anton
Gelissen,2. Dini Hardijk – Thea
Kamphuis. 3. Ina Kor – Sake Brou-
wer. O-W lijn: 1. Magda en Rein
Bults, 2. Marian en Jan Frima, 3.
Jan Frima – Theo Koelmans.

Uitslagen Bridgeclub H-S 
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdagavondbridge van  Bridgeclub Hooge-
zand-Sappemeer, computerbridge (Step), 7e zitting (12 paar) van 15 de-
cember:  1. Jaap Wijpkema en Jackie Wijpkema; 2. Hanneke van den
Heuvel en Ad van der Pluijm; 3. Maarten Hooijmeijer en Boukje Zwane-
veld; 4. Eva Anspach en Els Rijkmans; 5. Alie Beuker en Yvonne Meyer. 
Op de BC.HS- site (www.12010.bridge.nl) staan de complete uitslagen,
standen, spelverdeling en wetenswaardigheden.  
Kofferbridge: Uitslagen koffer rood, gespeeld van september tot en met
november door 16 paren. NZ-lijn: 1. Ans Kerkhof en Herman Kerkhof; 2.
Nel Bos en Pia Wiegman; 3. Herman Beerekamp en Betsy Samplonius. 
OW-lijn: 1. Tina Kleine en Siska Struik; 2. Ineke Blokzijl en Henk de
Vries; 3. Martha Bazuin en Lina Buining.

Christiaan Wiepkema 
wint Henk Faber-bokaal
STEENDAM - De winnaar van
de Henk Faber Bokaal 2020 is
Christiaan Wiepkema gewor-
den. Begin oktober riep het
CDA Midden-Groningen inwo-
ners op om kandidaten aan te
reiken voor de Henk Faber Bo-
kaal, die dit jaar voor het eerst
wordt uitgereikt. 

De bokaal heeft de naam van Henk
Faber, de overleden voormalig
voorzitter van de lokale afdelingen
van het CDA voorheen in Slochte-
ren, later in Midden-Groningen. Hij
beschikte over de vaardigheden om
mensen belangeloos en op een en-
thousiaste manier bij elkaar te
brengen en tegengestelde belangen
te overbruggen. Een bruggenbou-
wer. 
De kandidaat moest dus beschik-
ken over heel wat goede eigen-
schappen. Gelukkig kon de jury,
bestaande uit Marjon Bouma, Fa-
ber’s weduwe, Erianne van der
Burg, fractievoorzitter en Marlies
Roelvink, bestuurslid, kiezen want
er waren negen voordrachten uit
diverse hoeken van de gemeente,
personen en verenigingen.
Het werd dus Christiaan Wiepke-
ma. Hij kwam hier als de bruggen-
bouwer van Midden-Groningen uit
de bus. Hij zet zich naast zijn regu-
liere werkzaamheden in voor de
dorpen Steendam en Tjuchem op
veel verschillenden manieren. Zo is
onder zijn enthousiasme gewerkt
aan het zelf aanleggen van glasve-
zelkabel in Steendam, heeft hij de
aardbevingsproblematiek in de

dorpen onder de aandacht ge-
bracht van de landelijke politiek. 
Daarnaast is hij voorzitter van
Stichting Dorp in Eigen Hand en
Stichting Dorpshuis Steendam/Res-
taurant Kaap Steendam. Hij is ook
bestuurslid van de Coöperatieve
Vereniging Steendam.

De prijs bestaat uit een bokaal ge-
maakt door Josephine Wortelboer,
kunstenares uit Schildwolde en
verbeeldt ‘De driesprong-brug’ in
het Slochterbos, met als achterlig-
gende gedachte dat Midden-Gro-
ningen is ontstaan door de samen-
voeging van de drie gemeenten,
Slochteren, Menterwolde en
Hoogezand- Sappemeer.
Baast de bokaal kreeg hij Christi-
aan geldbedrag van 200 euro, waar-
van hij de helft mag besteden aan
een goed doel naar keuze binnen
de gemeente. De andere helft is
voor de winnaar zelf.  

� Christiaan Wiepkema met de bokaal.
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Te koop aangeboden Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Dierenverzorging

FRUITBEDRIJF 
BOSSCHAART wenst u

Goede Feestdagen en een
gezond 2021!

Deze week geopend op
dinsdag-, woensdag- en

donderdagmiddag 
van 13-17 uur!

Voor heerlijk fruit
en groente.

Tel.: 0598-446434. Pastorie-
weg 16, Noordbroek. 
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch wor-
den opgegeven op nr. 088-7007170. Regeltjes kosten t3.75 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.75 extra.
Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.

Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.

- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 088-7007170).

- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar regiokrant@noordpers.nl
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van

De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Rolgordijnen 1 x 2,20 m., 1
x 1,30 m. beige, met een
boogje; 2 staande schemer-
lampen, 2 m. hoog. Tel:
0598-350089

Gasstel, 4 pits, €25,-
Tel: 0598-431302

Sloop en loop auto’s. We
betalen €50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS ge-
certificeerd. Boekholt auto-
demontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.

Rusthovia
In-verkoop antiek-curiosa 

en brocante. 
Tevens klokreparaties.

Hoofdweg 80, Siddeburen. 
Tel. 0598-371630.

Open:
do., vr. en zat. 10-17 u.

TerraGroen reinigt uw ex-
terieur! O.a. osmose glasbe-
wassing en reiniging van 
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impreg-
neren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl. 
Tel. 06-10408190.

Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.

Antiek

Huis en tuin

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtver-
zorging. Info 06-12459399.

Wie een Regeltje wil plaat-
sen kan de tekst ook per e-
mail toezenden. Het adres
hiervoor luidt:
regiokrant@noordpers.nl

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Vinyl, Brocante, Retro
Kringloop De Boedelmarkt

De Hullen 1, Annen
wo. t/m vr. 13-17 uur 

za. 10-17 of op afspraak
Tel: 06-46149507

De Regiokrant: 088-7007170

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toe-
komst is voorlopig tot 19
januari gesloten maar dele-
vering van alle types gaat
wel door! Incl. 14 mnd. ga-
rantie en bezorging binnen
35 km. Eigen servicedienst. 
Inl.: 06-25355972. Adverteren doet verkopen



HARKSTEDE - Niemand die dezer dagen over de A7 rijdt zal het
zijn ontgaan: tussen Harkstede en Westerbroek is een groot bos ge-
kapt. Over een oppervlakte van enkele hectares zijn de bomen de

afgelopen weken en dagen allemaal gerooid (foto). Van ver is de
‘dennengeur’ van de naaldbomen al te ruiken en dat geeft ook een
beetje een link met deze tijd, de tijd van Kerst en dennenbomen.
Het productienaaldbos heeft er ruim dertig jaar gestaan. Dat is ook
goed te zien aan de jaarringen van de bomen die in een grote hoe-
veelheid aan de rand van het perceel liggen opgestapeld (foto). Veel
jeugd komt niet in het afgelegen gebied, maar toch, je weet maar
nooit, en is er op de stapels een waarschuwing geplakt: ‘Pas op. Niet
beklimmen’(inzet).
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Uitvoeringsprogramma Groningen@Work vastgesteld

Toekomstbestendige economie 
en wendbare arbeidsmarkt
HOOGEZAND - Gedeputeerde
Staten hebben het Uitvoerings-
programma Groningen@Work
2020-2023 vastgesteld. Het pro-
gramma richt zich op het bou-
wen aan een toekomstbestendi-
ge economie. De drie thema's
zijn: digitalisering van het
MKB, verduurzaming van de in-
dustrie en een wendbare ar-
beidsmarkt. 

De provincie wil hiermee zoveel
mogelijk Groningers aan het werk
krijgen en houden. Voor het uitvoe-
ringsprogramma is 4,3 miljoen euro
beschikbaar gesteld in de begro-
ting 2021. Het plan is ter informatie
aangeboden aan Provinciale Sta-
ten. 

Digitalisering MKB
Net als voorgaande jaren zet de
provincie Groningen in op het ver-
beteren van de digitale bereikbaar-
heid door onder meer de verdere
aanleg van snel internet in de hele
provincie. Daarnaast wordt geïn-
vesteerd in versterking van het eco-
systeem voor de IT-sector, bijvoor-
beeld door startups te koppelen
aan investeerders. Dit maakt de
provincie aantrekkelijk voor werk-
nemers én werkgevers. Ook wordt
ingezet op digitalisering van het
MKB, de industrie en de inwoners.
Tot slot wordt digitalisering ge-
bruikt voor het oplossen van maat-
schappelijke uitdagingen zoals de

leefbaarheid op het platteland.
Een tweede pijler is de vergroe-
ning van de industrie waar veel
grondstoffen en energie gebruikt
worden. Verduurzaming van de in-
dustrie is nodig om de CO2-uitstoot
in 2030 met 55 procent te verlagen
en de Klimaatafspraken van Parijs
te halen. De provincie zet samen
met bedrijven in op de ontwikke-
ling van groene grondstoffen als
bouwstof voor duurzamere produc-
ten, op groene productieprocessen
en energie, zoals groene waterstof.
Ook wordt de ontwikkeling van de
circulaire economie door herge-
bruik van grondstoffen en energie-
besparing gestimuleerd. Zo wordt,
is de hoop, de hele industriële ke-
ten verduurzaamd. Verder zet de
provincie in op versterking van on-
derzoek, innovatie en industriële
infrastructuur, zoals in de recente
Suikeragenda.
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol:
,,De industrie is een belangrijke
werkgever in onze provincie. Ver-
groening geeft bestaande bedrij-
ven toekomstperspectief en helpt
de wereld groener te maken voor
toekomstige generaties. Dat onder-
steunen we als provincie graag, bij-
voorbeeld met subsidies en verdere
samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen. Zo proberen we
via Chemport Europe nieuwe duur-
zame bedrijven naar Groningen te
halen om meer groene banen te
creëren en zoveel mogelijk duurza-
me investeringen uit te lokken.’’

Wendbare arbeidsmarkt
Er gaat worden gewerkt aan een
wendbare arbeidsmarkt waarbij
goed gekwalificeerd personeel
meebeweegt met de continue ver-
anderende eisen en ontwikkelin-
gen. Stimuleren van de overgang
naar een lerende economie, waar
Groningers hun vaardigheden op
peil houden en makkelijker van
baan én bedrijfstak kunnen wisse-
len. Dit gaat gebeuren door scho-
ling, het verbeteren van de aanslui-
ting van onderwijs met de arbeids-
markt en het vergroten van de kan-
sen voor mensen met afstand tot
werk.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,In de snel veranderende arbeids-
markt moeten mensen iets nieuws
kunnen vinden vóór ze hun baan
kwijtraken. We doen dat op ver-
schillende manieren. Bijvoorbeeld
via de Scholingsalliantie Noord
waarbij scholing, training en ont-
wikkeling bereikbaar is voor diver-
se doelgroepen. Of op het gebied
van ICT, het Groningen Digital Bu-
siness Centre waar wetenschap en
bedrijven samen werken aan het
ontwikkelen en delen van kennis.
Het streven is zoveel mogelijk
werk voor zoveel mogelijk men-
sen.’’
Het uitvoeringsprogramma is een
uitwerking van de kadernota Gro-
ningen@Work 2020-2023 die Pro-
vinciale Staten in december 2019
vaststelde.

� ‘Een wendbare arbeidsmarkt met kansen voor iedereen’.

Toiletpapier voor 
de voedselbank
HOOGEZAND - Ondanks dat de Stichting Voedselbank Midden-
Groningen in verband met de coronabeperkingen geen winkelacties
kon organiseren, heeft men uit diverse hoeken toch mooie produc-
ten ontvangen, zoals een pallet toiletpapier van Ap Keizer, groot-
handel in reinigingsmiddelen en ook een pallet toiletpapier van het
Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts (foto).

Wielrijdster gewond 
FOXHOL - Een wielrijdster is zondagmiddag licht gewond geraakt
na een aanrijding op de Energieweg/Avebe-Weg in Foxhol (foto).
Het meisje dat over het fietspad van de Energieweg reed en dus
voorrang had, werd aangereden door een vrachtwagen. De
chauffeur had vermoedelijk de fietsster over het hoofd gezien door-
dat hij afremde voor een auto. Het meisje is onderzocht in een am-
bulance en liep lichte verwondingen op. Haar fiets is meegenomen
door de handhaving en zij is thuis gebracht.

Productiebos nu gekapt

Kerstfilm online, cadeau 
van het Kielzog-theater
HOOGEZAND - Ook het Kielzog
sluit weer haar deuren. De
kleurrijke Kielzog-familiefilm,
waar het afgelopen jaar zo hard
aan gewerkt is, kan evenwel on-
line bekeken worden. In plaats
van een marathon vertoningen
in de theaterzaal, wordt de film
gratis aangeboden aan heel
Midden-Groningen, en iedereen
daarbuiten. Vanaf Kerst staat
de film online. 

Midden-Groningers uit het heden
en verleden komen voorbij in deze
spannende en kleurrijke familie-
film, waarin Japie Kiel en anderen
strijden voor een fijn kerstfeest.
Beleef het ultieme kerstgevoel in

deze muzikale film voor, door én
over Midden-Groningen.

Japie’s vader is druk met uitvindin-
gen en zijn oma heeft alleen inte-
resse in haar klokken. Treurig kijkt
Japie naar de gezinnen die zich wél
voorbereiden op de kerstdagen. Op
magische wijze komt hij terecht in
een wereld vol spekjes en wafels.
Hij ontmoet de familie Hoepman,
van Hoepmans Suikerwerken en de
familie Vegter, van de beroemde
nieuwjaarsrolletjes. Iedereen is
aardig en alles lijkt perfect. Maar is
alles wel wat het lijkt?

Laatste loodjes
Het was een hectische tijd voor de
crew van de familiefilm. De 25 spe-

lers zouden eigenlijk rond deze pe-
riode op het podium staan in een
familievoorstelling. Regisseur Mi-
randa Bolhuis herschreef het script
vele malen om het steeds opnieuw
aan te passen aan de veranderende
maatregelen. Nu staat alles op tape
en is het monteren geblazen. Ver-
wacht wordt dat de film eerste
kerstdag op de website van het
Kielzog staat. Wie het theater een
warm hart toedraagt, mag hier ook
een financiële bijdrage doen. Meer
info: kielzog.nl/familiefilm

Men kan de film via kielzog.nl/fa-
miliefilm bekijken wanneer men
wil en op 26 december om 14.30 en
20.30 uur wordt de film uitgezon-
den op Regionieuws TV. 

� Werkopnames door Venema Media van de kerstfilm van het Kielzog.

Volle inzet op campagne ‘Aandacht voor elkaar’
HOOGEZAND - Het coronavirus
vraagt veel van de maatschappij
en van de mentale weerbaar-
heid van alle Nederlanders. Ze-
ker nu Nederland weer in lock-
down is en de feestdagen voor
de deur staan, proberen veel
mensen daarom nu extra naar
elkaar om te zien. 
Door heel het land ontstaan acties
waarbij mensen elkaar helpen met
klusjes, op afstand contact leggen
met mensen die eenzaam zijn of ge-
woonweg iets aardigs voor elkaar
doen. 
Het kabinet wil dat soort initiatie-
ven extra ondersteunen. Met de
campagne Aandacht voor elkaar
biedt het kabinet een platform voor
bijzondere verhalen van mensen
die door corona of door de corona-
maatregelen zijn geraakt, en voor
de inspirerende initiatieven die
door het hele land zijn ontstaan.
De Rijksoverheid meldt: ‘Corona
raakt ons op alle fronten. Mensen
die ziek worden of een dierbare ver-
liezen. Ondernemers die harde
klappen krijgen. Mensen die hun
baan verliezen. Jongeren die be-
perkt worden in alles wat belang-
rijk is als je jong bent. Mensen die
eenzaam zijn. Corona is daarmee

een virus dat niet alleen lichame-
lijk, maar ook geestelijk slopend
kan zijn’.

Bijzondere verhalen
Met ‘Aandacht voor elkaar’ wil het
kabinet steun geven aan de vele ini-
tiatieven rond corona zijn ontstaan.
Op de website www.aan dachtvoore-
lkaar.nl worden initiatieven van
klein tot groot verzameld. Iedereen
kan zijn initiatief via de website
aanmelden of zijn persoonlijke ver-
haal delen. Die verhalen worden
vervolgens weer gedeeld via social
media en andere kanalen. ‘Zo heb-
ben we aandacht voor elkaars ver-
driet, teleurstelling en onzekerheid.
De vele mooie initiatieven en acties
kunnen daarbij een inspiratie vor-
men om elkaar te helpen om door
deze moeilijke periode heen te ko-
men, ook op anderhalve meter af-
stand. Nu de donkerste dagen van
het jaar zijn aangebroken en we in
lockdown zijn, is dat extra belang-
rijk’, aldus de Rijksoverheid. 

Tijdens zijn toespraak op maandag
14 december riep minister-presi-
dent Rutte ook op om juist nu, bin-
nen alle beperkingen, oog te hou-
den voor mensen die het zwaar heb-
ben. 

� Minister-president Rutte tijdens zijn tv-toespraak: ‘Ook oog hou-
den voor mensen die het nu zwaar hebben’’.

� The Famondio Singers, morgen met hun kersttop-3 op internet.

Famondio Singers
brengen een
kersttop-3 op 
internet
HOOGEZAND - The Famondio
Singers uit Hoogezand delen
morgen, 24 december, hun
kersthitlijst. 

Het is een bijzonder jaar waarin
het voor veel verenigingen lastig is
om voort te bestaan. Dat geldt ze-
ker ook voor zangverenigingen zo-
als The Famondio Singers. Sinds
maart is er nauwlelijks meer gere-
peteerd en optreden is al helemaal
niet aan de orde. Het koor houdt
onderling contact middels de koor
app, belrondes, mail en toen dat
nog kon een leuke wandeling. Met
weemoed wordt in deze tijd terug-
gedacht aan het instuderen van
kerstnummers en optredens van
een jaar geleden tijdens Winter-
welvaart in Groningen en in de Fra-
eylemaborg in Slochteren. 
Om toch met kerstnummers bezig
te zijn hebben alle koorleden deze

week hun top-3 opgestuurd naar
een van de leden. Die stelt daaruit
de hitlijst samen, inclusief een top-
3. Dat wordt gedeeld met het koor
en andere belangstellenden op 24
december. 
Ga naar de Facebookpagina famon-
diosingers of de website www.fa-
mondiosingers.nl om te ontdekken
wat de favoriete kerstnummers van
de koorleden zijn en een aantal
kerstnummers van het koor te be-
luisteren. 
Volgend jaar bestaat The Famon-
dio Singers 55 jaar. Het koor hoopt
dat volgend jaar weer veel kan
worden gerepeteerd en opgetreden
en wenst alle sport en culturele ver-
enigingen een meer normaal jaar
toe.

Wie meer informatie over The Ga-
mondio Singers wil, kan naar de
website famondiosingers.nl of bel
met Jan Weishaupt, 06-53735242.
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� De eengezinswoningen aan de Kerkstraat zijn klaar, verhuurd, en ook de
openbare ruimte is nu ingericht, inclusief de voortuintjes die van het trottoir
zijn gescheiden door een beukenhaagje. De bomen komen later.

Omgeving Stadshart-
Noord begint nu
vorm te krijgen
HOOGEZAND - Het openbare gebied
in en rond de bouwwerkzaamheden
in het Stadshart-Noord, de Kerjksta-
rat en Erasmusweg beginnen nu ook
haar definitieve vorm te krijgen.

Die werkzaamheden rondom de nieuw-
bouw van Geveke Bouw uitgevoerd door
Aannemersbedrijf Koen Meijer BV, vor-
deren met de dag. In opdracht van de ge-
meente wordt het openbare gebied rond-
om de nieuwbouw woonrijp gemaakt. De
werkzaamheden bestaan in grote lijnen
uit, in fases uitgevoerde werken, zoals de
aanleg van een nieuw fietspad op de At-
lantakade. Vanaf de spoortunnel tot aan
de Tussenhof, het herindelen van lang-
sparkeerplaatsen, trottoirs en plantvak-
ken langs de Erasmusweg en Kerkstraat,

en de aanleg van voorzieningen voor de
opvang van het hemelwater van de
nieuwbouw. 
De afgelopen weken zijn de werkzaamhe-
den in fases A en C, Atlantakade en Kerk-
straat en Erasmusweg afgerond, behalve
het aanbrengen van de bomen en de be-
planting. Vanaf nu tot 11 januari zullen
er geen werkzaamheden plaatsvinden. 
Vanaf 11 januari wordt fase B langs de
spoorbaan en de bebouwing tussen de
Kerkstraat en de Atlantakade afgerond
en de worden dan de groenvoorzieningen
aangebracht. 
Het nieuwe fietspad aan de Atlantakade
blijft nog even afgesloten. Het is door de
weersomstandigheden niet gelukt de
noodzakelijke belijning en markeringen
aan te brengen en daarmee te zorgen
voor een veilige verkeerssituatie. 

Automobilist knalt 
op lantaarnpaal
HOOGEZAND - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in de
Kerkstaat in Hoogezand op een lantaarnpaal geknald, die volledig afknapte.
Aanvankelijk werd gedacht dat de bestuurder bekneld zat, maar de gealar-
meerde brandweer kon omkeren, want de man kon het voertuig zelf verlaten.
Hij is door ambulancemedewerkers onderzocht op verwondingen. Die vielen
mee en het voertuig werd afgesleept door een bergingsbedrijf. Enexis heeft later
de lantaarnpaal en de bedrading gedemonteerd en veiliggesteld

Sleutel voor eerste 
bewoners Kerkstraat 
HOOGEZAND - De eerste 18 bewo-
ners hebben woensdag de sleutels
ontvangen van hun nieuwe woning in
het Stadshart-Tussenhof aan de Kerk-
straat in Hoogezand. Het gaat om
huurders van in totaal 20 woningen
van woningcorporatie Het Groninger
Huis.

Wethouder Jan Jakob Boersma: ,,Het
liefst hadden we de oplevering van de
eerste woningen in het Stadshart groots

gevierd, maar in deze tijd is dat niet ge-
past. Dat maakt ons uiteraard niet min-
der trots op het resultaat. Deze gemeente
heeft er twintig prachtige energiezuinige
woningen bij in het Stadshart van Hooge-
zand.’’
Bestuurder Laura Broekhuizen van Gro-
ninger Huis sluit zich daarbij aan: ,,Deze
twintig woningen in het zijn een prachti-
ge toevoeging aan de woningvoorraad in
Hoogezand. We zijn blij dat de huurders
voor de Kerst nog de sleutel van hun
nieuwe thuis hebben gekregen’’.

� Mevrouw Jonne Boogaart van Het Groninger Huis reikt de heer Gritter coro-
naproof, met de werphengel, de sleutels van zijn nieuwe huis uit.

Uit coronasteunpakket:

2,3 Miljoen voor cultuur 
en vrijetijdseconomie
HOOGEZAND - Er komt een steun-
pakket van ruim 2,3 miljoen euro
voor cultuur en vrijetijdseconomie in
de provincie Groningen. Daarvan
gaat ruim de helft naar zzp’ers in de
creatieve sector, voor het ontwikke-
len van nieuw cultureel aanbod en
voor scholing. Het overige deel gaat
naar organisaties en culturele instel-
lingen die zijn getroffen door de co-
ronacrisis.
Zelfstandigen in de culturele sector ma-
ken vanaf begin 2021 aanspraak op het
stimuleringspakket van de provincie. Er
is ruim 1,15 miljoen voor makers in de
creatieve sector om nieuw cultureel aan-
bod te maken. 
Zelfstandigen kunnen geld krijgen voor
scholing om mee te kunnen met de ont-
wikkelingen in de sector. Ook de vrij-
etijdssector zal profiteren van het nieuwe
aanbod voorstellingen, festivals en
theater. Marketing Groningen ontvangt
200.000 euro uit het stimuleringspakket
voor het promoten van cultuur en toeris-
me in Groningen. Daarmee kunnen ze het
merk Groningen, als bestemming voor va-
kantie en vrije tijd, verder versterken.

Er komt ook financiële steun voor instel-
lingen die getroffen zijn door de corona-
crisis. Hoeveel steun een instelling ont-
vangt, hangt af van de subsidierelatie
met de provincie Groningen. Voor cultu-
rele instellingen die hoofdzakelijk subsi-
die ontvangen van de provincie is ruim
390.000 euro beschikbaar. Als de gemeen-
te verantwoordelijk is, heeft de provincie
eenzelfde bedrag beschikbaar voor cofi-
nanciering. Het Groninger Museum ont-
vangt 306.000 euro voor de geleden scha-
de.

Coronafonds
Het coronafonds van de provincie is be-
doeld om bedrijven en organisaties ster-
ker uit de coronacrisis te laten komen.
Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdsecono-
mie, scholing en het behoud van werkge-
legenheid. De verdeling van het corona-
fonds, in totaal 11,5 miljoen, gaat in nau-
we samenwerking met bedrijven, organi-
saties en gemeenten. Vanuit het fonds is
twee miljoen euro gereserveerd voor de
cultuursector en vrijetijdseconomie die
zwaar te lijden hebben onder de corona-
maatregelen. De overige 337.857 euro uit
het steunpakket komt van het Rijk.

Check voorlopige
aanslag en voorkom
later extra ’gedoe’
HOOGEZAND - Eind deze maand en
in januari ontvangen ruim 105.000
Groningers hun voorlopige aanslag
2021 van de Belastingdienst. Het is,
aldus de Belastingdienst, belangrijk
om die voorlopige aanslag altijd goed
te controleren en de gegevens zo no-
dig aan te passen. Bijvoorbeeld om-
dat de verwachte inkomen over 2021
te hoog of te laag is ingeschat. Zo
wordt voorkomen dat men te veel
ontvangt en achteraf moet bijbetalen.

De Belastingdienst: ‘Door de coro nacrisis
is het een bijzondere tijd. Veel mensen
hebben te maken met de gevolgen. Mis-
schien ook u. Controleer dan uw voorlopi-
ge aanslag 2021 extra goed. Is het te beta-
len of te ontvangen bedrag op de aanslag
niet juist, bijvoorbeeld omdat u minder
inkomsten heeft? Pas dan uw voorlopige
aanslag 2021 aan via het wijzigingsformu-
lier op Mijn Belastingdienst. Als alles
klopt, dan hoeft u natuurlijk niets te wij-
zigen’.

,,In december en januari ontvangen ruim
4,2 miljoen mensen hun voorlopige aan-
slag van de Belastingdienst. Ook 105.000
particulieren en ondernemers in Gronin-
gen ontvangen van ons een aanslag’’, zegt
Heleen Bisschoff-Moonen, als ketenma-

nager Inkomensheffingen verantwoorde-
lijk voor de voorlopige aangifte bij de Be-
lastingdienst. ,,We maken een zo goed
mogelijke schatting, maar kunnen niet al-
les weten. Om te voorkomen dat mensen
maandelijks teveel betalen of terugont-
vangen en achteraf moeten bij- of terug-
betalen, is het belangrijk dat zij goed con-
troleren of de gegevens in de nieuwe
voorlopige aanslag nog kloppen en de ge-
gevens van de voorlopige aanslag zelf
aanpassen via het wijzigingsformulier in
Mijn Belastingdienst. De Belastingdienst
maakt dan een nieuwe berekening en
stuurt een aangepaste aanslag. Als alles
klopt, hoeft u uiteraard niets te doen’’.

Houd aanslag actueel
Men kan zijn of haar voorlopige aanslag
op ieder moment aanpassen, ook als er
tussendoor iets in de situatie wijzigt. Een
hoger of lager inkomen, verliest van baan
of juist een nieuwe baan. Ook wanneer
men in 2021 bijvoorbeeld gaat samenwo-
nen of uit elkaar gaat, een huis koopt, de
hypotheek oversluit, met pensioen gaat
of een kind krijgt, is het belangrijk om op
dat moment de voorlopige aanslag te con-
troleren en zo nodig aan te passen. Meer
informatie over wanneer en hoe, staat op
www.belasting dienst.nl/voorlopige_aan-
slag.
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