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De duiven doen zich graag tegoed aan het gedumpte vogelzaad
op de Oude Markt. (foto: gemeente Stadskanaal) 

Het seinhuisje krijgt een tweede leven bij Museumspoorlijn
STAR in Stadskanaal. (foto: Auniek Klijnstra) 

De familie Ten Kate kreeg het Predicaat ‘Koninklijke’ uitgereikt door Commissaris van de Koning
René Paas (links). (foto: Hans Banus) 

Historisch spoorweggebouwtje 
krijgt nieuwe bestemming bij STAR 

TER APEL – De provincie Gro-
ningen verstrekt een subsidie
van 16.450 euro aan de ge-
meente Westerwolde voor de
ontwikkeling van het centrum-
plan Ter Apel. De gemeente
Westerwolde stelt samen met
winkeliers, vastgoedeigenaren
en inwoners een centrumplan
voor Ter Apel op. Dit plan
schetst een duidelijke koers
naar een toekomstbestendige
inrichting van het winkelcen-
trum en geeft met heldere en
flexibele spelregels ruimte aan
initiatieven vanuit de markt.

Een sterk en vitaal winkelcentrum
is belangrijk voor de leefbaarheid
van Ter Apel. Er zijn diverse maat-
schappelijke trends die op het cen-
trum afkomen, zoals vergrijzing,
klimaatverandering, veranderd
koopgedrag en verschuivingen in
mobiliteit. Deze ontwikkelingen
hebben effect op de openbare in-
richting en bebouwing in het cen-
trum. Westerwolde hoopt met het
centrumplan de komende jaren de
sleutel in handen te hebben voor
een sterk en vitaal winkelcentrum.
Al eerder heeft de provincie de ge-
meente een bijdrage verleend
voor de ontwikkeling van een
breed gedragen detailhandelsvisie.
Als uitvoering hiervan wordt een
volgende stap gezet om gezamen-
lijk met betrokkenen te komen tot
een toekomstbestendig centrum
van Ter Apel. Gedeputeerde
Tjeerd van Dekken: ,,De uitstra-
ling en sfeer van winkelgebieden
is van grote betekenis voor de leef-
baarheid. Het centrum is de plek
waar mensen elkaar ontmoeten.
Belangrijk is dat dit nú wordt op-
gepakt, waardoor we die leefbaar-
heid een belangrijke impuls ge-
ven.’’

Actief meedenken 
Wethouder Bart Huizing van Wes-
terwolde zegt dat het centrum van
Ter Apel er over het algemeen
goed voor staat, maar dat onder-
zoeken ook aantonen dat de bele-
ving en inrichting van het centrum
veel beter kunnen. ,,Inwoners, on-
dernemers en ontwikkelaars ko-
men de laatste tijd steeds vaker
met initiatieven en goede ideeën
om het centrum te verbeteren. Ik
vind het heel mooi om te zien dat
deze mensen actief met ons mee
willen denken en zich medeverant-

woordelijk voelen voor het succes
van Ter Apel. We willen de initia-
tieven graag faciliteren en de dy-
namiek benutten om het centrum
als geheel te verbeteren. We zijn
dan ook blij dat de provincie het
belang van vitale winkelcentra on-
derstreept en ons hierin onder-
steunt.’’ 

Meer sfeer 
Ook de Handelsvereniging Mercu-
rius is blij met de provinciale sub-
sidie. Voorzitter Harry Stuulen
zegt: ,,Hoewel het relatief kort ge-
leden is dat het centrum is aange-
pakt, hebben we nu te maken met
het feit dat het wel steeds drukker
wordt. Een kwestie van voort-
schrijdend inzicht. Daarom is er nu
een centrumvisie opgesteld, om te
kijken hoe het ervoor staat met de
inrichting van het centrum en het
winkelbestand. We willen in ieder
geval nog meer sfeer creëren: zo
kan de Kruier meer aangekleed
worden en momenteel staat de
weekmarkt nog op de parkeer-
plaats, maar dat moet ook handi-
ger kunnen. Bovendien, als er
meer bezoekers naar Ter Apel ko-
men, is er ook meer parkeerruimte
nodig. Kortom, een goede opfris-
beurt is altijd goed, want we moe-
ten als centrum met onze tijd mee
blijven gaan.’’ Qua leegstand zit
Ter Apel momenteel onder het lan-
delijk gemiddelde, maar volgens
Stuulen moet er wel naar de toe-
komst gekeken blijven worden.
,,Er zijn wat dat betreft verschil-
lende dingen waar je op moet let-
ten, zoals de samenstelling van de
bevolking en de vergrijzing. Het
belangrijkste is nu dat we een plan
maken voor de langere termijn, zo-

dat het centrum van Ter Apel toe-
komstbestendig blijft.’’ De komen-
de periode zal de gemeente Wes-
terwolde alle betrokken partijen
bijeen roepen voor verder overleg. 

De provinciale bijdrage komt uit
de subsidieregeling Retailagenda,
waarmee de provincie Groningen
gemeenten ondersteunt bij de ont-
wikkeling van winkelgebieden.

STADSKANAAL – ‘Post Schijf’,
het oude spoorweggebouwtje op
het voormalig opstelterrein ach-
ter het station Groningen heeft
een nieuwe bestemming. Door
de verbouwing van het station is
er geen plek meer voor het his-
torische gebouwtje, dat tot voor
kort nog gebruikt werd als on-
derkomen voor spoorpersoneel.
ProRail schenkt het aan Muse-
umspoorlijn STAR, die het gaat
gebruiken als souvenirwinkel op
het museumterrein in Stadska-
naal. 

Het gebouwtje stamt vermoedelijk
uit de begin jaren ’20 van de vorige
eeuw. ,,Het is een uniek huisje met
een grote historische waarde”, ver-
telt Pieter Boneschansker, vrijwilli-
ger bij Museumspoorlijn STAR. Hij
maakte er zelf in de jaren ’90 als
rangeerder bij NS, waar hij overi-
gens nog steeds werkt, ook gebruik
van en heeft er goede herinnerin-
gen aan. ,,Een fijn plekje waar de
kachel aanstond en je de adminis-
tratie even bij kon werken’’, vertelt

hij. ,,We wilden als STAR voorko-
men dat dit gesloopt zou worden,
juist omdat het in dezelfde stijl is
gebouwd zoals de seinhuisjes die
vroeger ook op de spoorverbinding
Stadskanaal-Ter Apel stonden. Pre-
cieze bouwtekeningen zijn er niet
meer, en we weten eigenlijk nog
maar weinig van de historie. Wie
heeft het gebouwd en heeft het al-
tijd in Groningen gestaan? Dat
maakt het nog interessanter en leu-
ker dat het bewaard blijft. We gaan
zeker nog verder onderzoek doen
en op basis daarvan een monumen-
tale status aanvragen.’’ Op het ver-
zoek van de STAR aan eigenaar
ProRail om het gebouwtje over te
nemen werd positief gereageerd.
Bouwmanager Gerrit Wessels: ,,Het
is fantastisch mooi dat het op deze
manier gered wordt van de sloop en
het een tweede leven krijgt als sou-
venirwinkel in Stadkanaal.’’ Voor
de bekostiging van de verhuizing
vroeg de STAR een bijdrage van
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Ook zij zagen het belang van be-
houd van het gebouwtje en daar-
mee kon de voorbereiding voor de
verhuizing starten. ,,De STAR is

Het Molenplein in Ter Apel maakt onderdeel uit van het centrumplan. (foto: Metha Eikens – ge-
meente Westerwolde) 

Wie dumpt illegaal 
vogelvoer op Oude Markt?  

het trekt ook nog eens ongedierte
zoals muizen en ratten aan en het
veroorzaakt smurrie/gladheid op
de parkeerplaats, wat voor gevaar-
lijke situaties kan zorgen.’’ 
De gemeente Stadskanaal heeft na
de eerste meldingen een klein
buurtonderzoek opgestart. Geer-
lings: ,,We gaan ervan uit dat de
dader hier bekend is en dus in de
buurt woont. Het is bovendien
waarschijnlijk dat het voer ’s
avonds of ’s nachts wordt gedumpt,
waardoor op heterdaad betrappen
bijna niet te doen is. We hebben
wel ontdekt dat het gaat om grof
parkietzaad, wat vooral gebruikt
wordt voor grote parkieten en pa-
pegaaien.’’ De politie en enkele
BOA’s hebben al een rondje door
de buurt gemaakt, maar dat heeft
tot op heden niks opgeleverd. De
bewoners is gevraagd om een oog-
je in het zeil te houden. Daarom
wil de gemeente nogmaals een op-
roep doen richting omwonenden
én de dader. ,,We willen graag we-
ten wie het afval dumpt, zodat het
stopt. Er staat bovendien een boe-
te op het dumpen van afval.’’ Men-
sen die meer weten kunnen dat
melden op het gemeentehuis of
een melding maken via de Fixi-
app. 

STADSKANAAL – De opletten-
de kijker is het wellicht al opge-
vallen, maar op de parkeer-
plaats aan de Oude Markt in
Stadskanaal verzamelen duiven
zich de laatste weken graag on-
der één boom. De oorzaak: kilo’s
vogelzaad waar ze zich graag te-
goed aan doen. Het vogelvoer
wordt in grote hoeveelheden il-
legaal gedumpt en begint nu
een probleem te vormen. 

De eerste melding kwam zo’n zes
weken geleden van de eigenaar
van snackbar Benelux aan de Na-
volaan. ,,Het bleek te gaan om een
flinke hoeveelheid. Bij de eerste
melding alleen al hebben we maar
liefst 450 kilo vogelzaad afge-
voerd’’, zegt Jordy Geerlings, voor-
man op de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling en Beheer bij de ge-
meente Stadskanaal. ,,Een week
later lag er weer een laagje op de-
zelfde plek en inmiddels heeft het
team al meerdere keren het afval
moeten opruimen. De mannen vin-
den het best vervelend om het
steeds te moeten melden, maar het
dumpen van het afval kost de ge-
meente ook veel tijd en geld, de
winkeliers maken zich er druk om,
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ProRail, het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds en ook aannemer van het
project Groning Spoorzone Struk-
ton heel dankbaar voor hun steun
en medewerking”, aldus Pieter. Het
verhuisspektakel begon met het hij-
sen van het dak, daarna volgde de
rest van het gebouwtje. De twee de-
len werden met speciaal transport
naar het museumterrein in Stadska-
naal gebracht, waar al plek was vrij-
gemaakt om het neer te zetten. Vrij-
willigers van de STAR brengen het
de komende maanden terug in origi-
nele staat. Naar verwachting kun-
nen bezoekers het huisje volgend
jaar met Hemelvaart, op Nationale
Stoomtreindag, ook van binnen be-
wonderen. 

Provinciaal geld voor ontwikkeling dorpskern

Centrumplan moet Ter
Apel goede toekomst geven

Ten Kate krijgt het
predicaat Koninklijk  
MUSSELKANAAL/TER
APELKANAAL – Familiebe-
drijf Ten Kate uit Musselka-
naal mag vanaf nu het Predi-
caat ‘Koninklijk’ dragen. 

Het bedrijf, dat hoogwaardige
dierlijke vetten en eiwitten produ-
ceert, bestaat precies 100 jaar.
Commissaris van de Koning in
Groningen, René Paas, heeft het
predicaat maandag overhandigd
in aanwezigheid van waarnemend
burgemeester Yvonne van Mast-
rigt van Stadskanaal en burge-
meester Jaap Velema van Wester-
wolde. Hiermee heeft Ten Kate
het recht om het koninklijk wapen
en de titel ‘Koninklijke’ te dragen.
Door de huidige coronamaatrege-
len heeft de uitreiking plaatsge-
vonden in kleine kring.

Yvonne van Mastrigt noemt het
een prestatie van formaat: ,,Ten
Kate is een bedrijf dat onderne-
merschap zijn betekenis geeft. Ze
gaan met hun tijd mee qua type
product, en kwaliteit. Maar ook is
er veel samengewerkt met andere
bedrijven om zo bijvoorbeeld el-
kaars restproducten te gebrui-
ken.’’ Haar collega Jaap Velema
roemt het bedrijf ook internatio-
naal: ,,Het bedrijf is een wereld-
speler in de voedingsmiddelensec-
tor. Door dit een eeuw vol te hou-
den en het bedrijf in familiehan-
den te laten blijven is het predi-
caat Koninklijk een kroon op hun
werk.’’

Gat in de markt
Ten Kate is opgericht in 1920 door
Sjoerd ten Kate. Hij zag dat er
zwaar werk werd verricht in de
Veenkoloniën en dat er behoefte
was aan voedsel met veel calo-
rieën. Hij begint een groothandel
in kaas, spek, vet en margarine.
Een gat in de markt zo bleek, want
de producten vonden gretig af-
trek. Na de moeizame oorlogsja-
ren, waarin Ten Kate overeind
blijft, richt het bedrijf zich op het
verwerken van dierlijke vetten.
De margarine tak wordt verkocht
aan Unilever. In de jaren ‘70, ‘80
en ‘90 van de vorige eeuw groeit
het bedrijf en krijgt het vestigin-
gen in Duitsland en Oss. Ook in

Noord-Nederland worden bedrij-
ven overgenomen en nieuwe pro-
ductielocaties gebouwd. Produc-
ten van het bedrijf worden geëx-
porteerd naar Oost-Azië en Afrika
waar men er delicatessen van
maakt.
In 2002 verhuist Ten Kate naar
een nieuw industrieterrein in Ter
Apelkanaal. Door samenwerking
met andere bedrijf en productie-
processen op elkaar af te stemmen
ontstaat het duurzaamste bedrij-
venpark van Nederland. Het
hoofdkantoor blijft gevestigd aan
de Sluisstraat in Musselkanaal
waar het in 1920 werd opgericht.
De laatste jaren heeft ten Kate,
met inmiddels de vierde generatie
aan het roer, stappen gezet in de
farmaceutische industrie. Er is
een voedingssupplement ontwik-
keld, waardoor mensen met artri-
tis minder pijn in de gewrichten
krijgen.

Leerlingen Ubbo 
Emmius in de prijzen 
STADSKANAAL – Technasium-
leerlingen van scholengemeen-
schap Ubbo Emmius in Stadska-
naal zijn in de prijzen gevallen
bij een prijsvraag van Het Gro-
ninger Landschap, waarin ze
een ontwerp moesten maken
waarbij wandelaars en fietsers
de spoorbaan in de Wester-
broekstermadepolder veilig
kunnen passeren. Ze wonnen de
prijs voor de beste presentatie. 

De Westerbroekstermadepolder is
onderdeel van het Hunzedal, een
natuurgebied waar otters, bevers
en zeearenden leven. Op dit mo-
ment is de Westerbroekstermade-
polder alleen via het fietspad te
bereiken. Vroeger was er ook een
entree vanaf de Energieweg die
van Foxhol richting Westerbroek
loopt, maar uit oogpunt van veilig-
heid heeft ProRail deze onbewaak-
te spoorwegovergang afgesloten.
Aan de prijsvraag van Het Gronin-
ger Landschap hebben vijf scho-
len, met elk twee teams uit de vier-
de klas, meegedaan: Stadslyceum
en Praedinius Gymnasium uit Gro-
ningen, het Ubbo Emmius uit
Stadskanaal, RSG De Borgen uit
Leek en het Harens Lyceum uit
Haren.
Een jury van drie personen (Fleur
Gräper-van Koolwijk, gedeputeer-
de in Groningen, Frank Knottne-
rus, gebiedsmanager Noord van
ProRail en Marco Glastra, direc-

teur van Het Groninger Land-
schap) heeft de 10 inzendingen be-
oordeeld. Het team van het Ubbo
Emmius had een transparante
brug van staal ontworpen. De jury
was onder de indruk van de pre-
sentatie van het Ubbo. Algemeen
winnaar werd een VWO-team van
het Stadslyceum Groningen. Dit
team koos voor een houten brug,
waardoor het ontwerp heel orga-
nisch past in de omgeving en aan-
sluit op de karakter van het na-
tuurgebied. In het speelse ontwerp
beweegt de hoogte van het brug-
dek mee met het onderliggende
maaiveld en er zijn ook twee uit-
zichtpunten ingebouwd. Het Gro-
ninger Landschap gaat haar best
doen de spoorbaan weer passeer-
baar te maken voor wandelaars en
fietsers en zal het ontwerp van het
Stadslyceum daarbij als vertrek-
punt beschouwen.

Hennepvondst
BUINEN – De gemeente Borger-
Odoorn heeft een woning aan de
Hoofdstraat in Buinen gesloten.
De politie trof op 21 oktober 330
hennepplanten aan in het pand,
een aantal dat boven de toegesta-
ne hoeveelheid ligt. Burgemeester
Jan Seton van de gemeente Bor-
ger-Odoorn heeft daarom op basis
van artikel 13b van de Opiumwet
besloten het perceel voor 3 maan-
den te sluiten. De sluiting past in
het hennepconvenant dat Borger-
Odoorn heeft gesloten met buur-
gemeenten Emmen en Coevorden,
woningcorporaties, Enexis en de
politie. Gezamenlijk zetten deze
partners zich in om hennepteelt in
Zuidoost-Drenthe te voorkomen
en te bestrijden en inwoners be-
wust te maken van bijvoorbeeld
brand- en explosiegevaar. 

Aanmoedigingspluim
voor Dorpscoöperatie 
GASSELTERNIJVEEN – Dorpscoö-
peratie de Brug uit Gasselternij-
veen heeft maandag naast de hoofd-
prijs van de vrijwilligersprijs Het
Compliment van Drenthe gegrepen. 

De organisatie kreeg wel een Aan-
moedigingspluim. Hierbij behoort
een geldbedrag van 500 euro. Het
Compliment van Drenthe ging naar
de vrijwilligers van Stichting Kinder-
kamp Zuid-Oost Drenthe. Bij deze
waardering hoort een bedrag van
3.000 euro, waarmee de stichting iets
extra’s kan doen. Kinderkamp Zuid-
Oost Drenthe organiseert elk jaar
met ongeveer twintig vrijwilligers
een kinderkampweek in de zomer
voor kinderen die in armoede leven
of in een kwetsbare thuissituatie op-
groeien. In het juryrapport benoemt
de jury dat het een prachtig initia-
tief is dat van grote betekenis is voor
kinderen die het thuis wat minder
breed hebben. ,,Kinderen merken ja-
ren later nog steeds de positieve ge-
volgen van het kamp.” De andere
drie finalisten – Sportvereniging Ty-
naarlo, Stichting Griendtsveenpark
en drie Voedselbanken in Drenthe –
ontvingen net als De Brug een aan-
moedigingspluim van 500 euro. 

Kerstworkshop 
voor kinderen
STADSKANAAL – Kinderen kun-
nen op woensdagmiddag 16 de-
cember deelnemen aan de works-
hop ‘Kerststukjes maken’ in de Bi-
bliotheek Stadskanaal. De works-
hop vindt plaats van 14.00 tot 16.30
uur en wordt georganiseerd door
Groei & Bloei. De kosten voor deel-
name bedragen 2 euro. 
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moeten deze binnen zijn. Aan het
eind van de quiz is er voor degene
met de meeste punten een mooi le-
vensmiddelenpakket beschikbaar.
Ook is er iedere week een prijsje te
verdienen door diegene die het
best scoort, al dan niet na loting be-
paald. Om voor de hoofdprijs in
aanmerking te komen, moeten
deelnemers vijf weken lang mee-
doen. Bij een gelijke stand wordt
op woensdag 23 december een fina-
levraag gespeeld.

Meedoen 
Iedereen kan gratis meedoen en
deelnemers hoeven geen lid te zijn
van Westerwolde. Insturen kan per
app naar de vereniging of Harm
Jan Pleiter of per mail (hjplei-
ter@hetnet.nl). Antwoorden die in-
gestuurd zijn, kunnen niet worden
gewijzigd. Bij het vinden van de
antwoorden mogen hulpbronnen
worden gebruikt. Aanstaande za-
terdag zal de vijfde en laatste ron-
de online worden gezet.

VLAGTWEDDE – De activitei-
tencommissie van voetbalver-
eniging Westerwolde organi-
seert deze weken weer een on-
line Huiskamerquiz. Vijf zater-
dagen achter elkaar worden er
twaalf vragen binnen een be-
paald onderwerp op de Face-
bookpagina en website van de
vereniging gezet. 

Aan de derde ronde hebben 37
mensen meegedaan. De weekprijs
is (na loting) gewonnen door Ri-
chard Streuding. Afgelopen zater-
dag is de vierde ronde online gezet,
met opnieuw twaalf vragen. Dit
keer moet de bal worden gezocht
uit een spelmoment (of anderszins)
in een wedstrijd van Westerwolde
zondag 1. Achter één van de vier
cirkels op de foto zit de bal ‘ver-
stopt’. Deelnemers hebben nog
even de tijd om hun antwoorden in
te sturen: vrijdag voor 24.00 uur

Vierde ronde online van 
Huiskamerquiz Westerwolde  

Pietjes halen gymdiploma 
GASSELTERNIJVEEN – Een groep van 60 pietjes heeft donderdag
meegedaan aan de Pietengym bij gymnastiekvereniging Olympia
in Gasselternijveen. Onder leiding van twee Pieten oefenden de kin-
deren alle aspecten die een Pakjespiet moet beheersen. Dagwinkel
Hoeve sponsorde de vereniging met pepernoten en strooigoed, waar-
door het een gezellig feest werd. Iedereen ging naar huis met een
kleurplaat én een Pietendiploma. (eigen foto) 

Clubs halen bijna 8000 euro op met
Grote Clubactie
STADSKANAAL – Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen
maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In de ge-
meente Stadskanaal lukte het de deelnemende verenigingen om in to-
taal 7917 euro op te halen. CSV Onstwedde haalde het grootste bedrag
op: 1956 euro. Voetbalvereniging SPW was goed voor 1704 euro, voet-
balvereniging SJS kwam tot 1605 euro, gymnastiekvereniging Jahn II
verkocht voor 1536 euro aan loten, Bridgeclub Stadskanaal haalde 384
euro op, Rijvereniging, Ponyclub en Menvereniging De Kanaalstreek
wist 300 euro op te halen en Paardensportvereniging van ’t Knoal in
Musselkanaal kwam tot 432 euro. Van het opgehaalde bedrag gaat 80
procent naar de vereniging. Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen
mee met de Grote Clubactie en samen haalden zij dik 9,5 miljoen euro
op door ruim 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs ver-
breken hiermee alle records. ,,Dit is de grootste opbrengst in de 48-jari-
ge geschiedenis van de Nationale Grote Clubactie’’, aldus directeur
Frank Molkenboer, die zijn geluk niet op kan: ,,Ik ben supertrots dat ie-
dereen zo zijn best heeft gedaan. Juist in deze moeilijke tijden is dit
soort saamhorigheid belangrijk.” De afgelopen jaren daalde het aantal
clubs dat deelnam aan de Grote Clubactie. Die trend is volgens Mol-
kenboer nu ‘krachtig doorbroken’’; dit jaar doen er zelfs weer meer
clubs mee dan vorig jaar. ,,Dit laat zien dat de loterij nog steeds spring-
levend is. Dat is fijn, want ook in de toekomst hebben verenigingen on-
ze loterij keihard nodig om financieel gezond te blijven.”

Directeur Marieke Vegt van Stichting Kunst & Cultuur met winnares Mare Keja. (foto: K&C)

Volgens de provinciale en landelij-
ke jury loopt Mare Keja over van
muzikaliteit: ,,Mare is een getalen-
teerde celliste met een mooi ont-
wikkelde eigen klank en intonatie.
De noten die op papier staan weet
ze om te toveren tot een muzikaal
verhaal. Je hoort het instrument
spreken. Mare droomt van een toe-
komst als cellist en dat wensen wij
haar als jury van harte toe.” 

De Drentse Talentprijs Cultuur
werd dit jaar voor de tiende keer
uitgereikt. Eerdere prijswinnaars
waren beeldend kunstenaar Anne-
Will Lufting (2019), musicalster
Willemien Dijkstra (2018), dj Cody
Hidding (2017), trombonist Arjan
Linker en schrijfster Jante Wortel
(2016). Er kunnen alweer nieuwe
kandidaten worden aangemeld
voor de Talentprijs 2021.

rige stond ze al in de finale van het
Haydn Muziek Festival en ook in
2013 was ze finalist en mocht ze
een tweede prijs in ontvangst ne-
men. In 2014 werd ze toegelaten tot
de Jong Talent Klas van het Prins
Claus Conservatorium in Gronin-
gen, waar ze les had van Corine ’t
Hoen. Ze volgde een masterclass
van de Amerikaanse cellist Amir
Eldan en studeert op dit moment
bij de Russische cellist Ivan Monig-
hetti in Bazel. Vorig jaar won Mare
de landelijke finale van het Prinses
Christina Concours. Voor deze
prestatie werd ze genomineerd
voor de Drentse Talentprijs Cul-
tuur 2020. Naast Mare Keja waren
singer-songwriter Hannah Mae en
schrijver en columnist Richard Zui-
derveld genomineerd voor de prijs.
Zij kregen als waardering en stimu-
lans elk 500 euro.

ANDEREN – Mare Keja uit An-
deren heeft de Drentse Talent-
prijs Cultuur gewonnen. De 16-
jarige celliste kreeg naast een
beeld van kunstenaar Els
Mondt een cheque van 2.500
euro uit handen van Marieke
Vegt, directeur van Stichting
Kunst & Cultuur (K&C). 

Door het coronavirus kon er dit
jaar geen feestelijke bijeenkomst
worden georganiseerd, maar werd
de prijs aan de voordeur overhan-
digd. K&C had gezorgd voor een ro-
de loper, taart, alcoholvrije cham-
pagne en een smakelijk pakket, zo-
dat Mare Keja de prijs in huiselijke
kring kon vieren.

Mare Keja begon met cello spelen
toen ze pas 3 jaar oud was. Als 7-ja-

Celliste Mare Keja wint 
Drentse Talentprijs Cultuur

biel, wordt het eng. Het kan eigen-
lijk niet waar zijn maar de vergun-
ning voor versmalling van de straat
voorziet er in dat het trottoir van
de straat dood loopt tegen een blin-
de muur van de Kwalitaria. Voet-
gangers zijn daarna verplicht ge-
bruik te maken van het versmalde
weggedeelte van vier meter.’’ Het
bestuur van de VvE probeert hier
al vijf jaar verandering te brengen.
Gerdes: ,,De gemeente Westerwol-
de probeert deze illegale situatie te
legaliseren gedurende de procedu-
res in al die jaren. Kennelijk wil
men koste wat kost gemaakte fou-
ten rechtbreien. Daarbij schroomt
men niet tijdens het proces onjuist-
heden en onwaarheden te gebrui-
ken.’’ Naast de blokkade van de in-
en uitrit en het doodlopend trottoir
voorziet de verleende vergunning
voor versmalling van de straat er
ook in dat de bij het appartemen-
tencomplex behorende parkeer-
plaatsen onbruikbaar worden.
,,Volgens de landelijk normen
geldt voor deze parkeerplaatsen
een vrije uitrijruimte van 6 meter,
maar dit is onhaalbaar bij een weg-
breedte van 6 meter, waarbij voor
parkeren 2,5 à 3,5 meter in beslag
wordt genomen.’’ 

Onlangs heeft het bestuur van de
VvE een gesprek gehad met ver-
antwoordelijk wethouder Bart Hui-
zing (PvdA) en de betreffende
ambtenaren. Volgens de vereni-
ging was men op geen enkele wijze
gevoelig voor hun argumenten.
,,Wethouder Huizing sprak zelfs
van een zeer zorgvuldige en grondi-
ge belangenafweging. Wij als be-
stuur en bewoners vinden dit onbe-
grijpelijk en kunnen daaruit maar
één conclusie trekken: dit riekt
naar onbehoorlijk bestuur. Onze
belangen zijn blijkbaar onderge-
schikt aan de belangen van de pro-
jectontwikkelaar.’’ Zij hebben de
gemeenteraad dan ook gevraagd in
te grijpen.

TER APEL – De gemeente Wes-
terwolde duwt ouderen in een
sociaal isolement. Althans, dat
is de mening van het bestuur
van de Vereniging van Eige-
naars van het appartementen-
complex Het Tramhuys in Ter
Apel. Wat is volgens de vereni-
ging het geval? 

Secretaris Gerard Gerdes legt uit:
,,Om de bouw van elf woningen
achter de aan de Hoofdstraat 24 in
Ter Apel gelegen Kwalitaria moge-
lijk te maken heeft de gemeente
Westerwolde de projectontwikke-
laar toestemming gegeven om de
weg tussen het appartementencom-
plex en het pand te versmallen van
zeven naar zes meter. Voor de be-
woners van de zeventien woonap-
partementen van Het Tramhuys is
deze versmalling desastreus, omdat
daardoor het in- en uitrijden van
het appartementencomplex met
voertuigen wordt geblokkeerd en
de gemeente geen
stop/parkeerverbod wil instellen.
De mogelijkheid tot parkeren voor
de in- en uitrit wordt nog eens ex-
pliciet op de bij de vergunning be-
horende tekening aangegeven.’’ 
Volgens de vereniging is het zonder
de versmalling al bijna ondoenlijk
om de in- en uitrit te gebruiken als
er een auto geparkeerd staat. ,,Laat
staan bij een geparkeerde vracht-
auto. Na de versmalling lukt het ze-
ker niet meer met een personen-
auto, met en zonder aanhanger.
Ook is het appartementencomplex
niet meer bereikbaar met voertui-
gen voor onderhoudsdiensten en
verhuizers. Voor fietsers en voet-
gangers zal dit een gevaar zettende
situatie worden. Ook zal dit gevol-
gen hebben voor het vrachtverkeer
richting de achterliggende gemeen-
tewerf. 

Zeker voor de voetgangers, bewo-
ners met een rollator of scootmo-

Bewoners Het Tramhuys: 
,,Versmalling weg desastreus’’ 

Een versmalling bij de in- en uitrit van het appartementencom-
plex Het Tramhuys is volgens de bewoners geen optie. (eigen foto) 

Stadskanaal van 17.00 tot 20.30 uur
klaar om belangstellenden via een
online verbinding meer te vertellen
over de opleiding(en) waarin ze
geïnteresseerd zijn. Een gesprek
duurt maximaal 20 minuten. Van-
wege corona worden er deze
maand geen meeloopdagen en
open dagen georganiseerd. Noor-
derpoort bekijkt in het nieuwe jaar
of er mogelijkheden zijn om mee-
loopdagen of open dagen in school
te organiseren. Om scholieren toch
zo veel mogelijk te helpen bij hun
studiekeuze, is de website
www.noorderpoort.nl/studiekeuze
gelanceerd. Hier zijn video’s te vin-
den hoe de scholen er van binnen
uit zien, staan verhalen van huidige
en oud-studenten en kunnen scho-
lieren zich verder verdiepen in de
wereld van Noorderpoort. Aanmel-
den kan via www.noorder -
poort.nl/studiekeuze-event.

STADSKANAAL – Wie volgend
studiejaar een mbo-opleiding
wil gaan volgen, al een leuke
opleiding op het oog heeft,
maar hier nog wel meer over
wil weten, kan zich aanmelden
voor het online studiekeuze-
event van Noorderpoort. 

Begin november maakten ruim 850
jongeren al van deze mogelijkheid
gebruik om persoonlijk in gesprek
te gaan met docenten/voorlichters
van de verschillende opleidingen,
vaak samen met hun ouder(s). Uit
de reacties is gebleken dat dit als
een prettige manier van online
voorlichten wordt gezien. Reden
voor Noorderpoort om te kiezen
voor een zelfde opzet. Daarom zit-
ten vandaag en morgen (donder-
dag) docenten/voorlichters van
Noorderpoort Beroepsonderwijs in

Noorderpoort houdt 
online studiekeuze-event

naar ons idee verder moet gaan
dan het platte adagium “We schie-
ten het beest even af”.’’

Oplossing zoeken 
De PvdA heeft vragen gesteld aan
het provinciebestuur. Zij wil weten
van het College van Gedeputeerde
Staten of men op de hoogte is van
het feit dat sinds zo’n twee jaar een
wild edelhert in Drenthe verblijft
en of het College van mening is dat
het dier moet worden afgeschoten
vanwege het ontbreken van een
Soorten Effect Rapportage. Bosch:
,,Wij vragen ons af hoe een derge-
lijk besluit strookt met het huidige
beleid zoals is vastgelegd in het
Flora- en Faunabeleidsplan uit
2014. Liever zien wij dat het Colle-
ge van GS in overleg treedt met re-
levante organisaties op het gebied
van flora- en faunabeheer. Doel: in
gezamenlijkheid een oplossing zoe-
ken voor deze kwestie. Wij pleiten
ervoor in afwachting van de uit-
komsten van dat overleg geen on-
omkeerbare acties in te zetten. En
dus zeker het hert nu niet af te
schieten. Aangezien het hert hier al
twee jaar verblijft, is haast op dit
punt zeker niet geboden.’’ 

DRENTHE – De beelden van
een wild edelhert in Drenthe
zijn de laatste dagen overal op-
gedoken. Het dier zou al twee
jaar in de provincie verblijven,
maar laat zich nauwelijks zien. 

Als de provincie de ‘nulstand’ wil
handhaven, moet het edelhert wor-
den afgeschoten. De Partij van de
Arbeid (PvdA) vindt dat voorbarig
en pleit ervoor eerst in overleg te
gaan met betrokken organisaties
op het gebied van flora- en fauna-
beheer.
Statenlid Rudolf Bosch van de Pv-
dA Drenthe: ,,Het dier is nauwe-
lijks gezien en lijkt uit de buurt te
blijven van mensen en bewoning.
Bovendien is afschieten strijdig
met het provinciale Flora- en Fau-
nabeleidsplan 2014. Hierin wordt
ruimte geboden aan zich zelfstan-
dig vestigende dieren. Als een nieu-
we soort in een Drents biotoop
past, is deze in principe altijd wel-
kom.’’ Volgens Bosch laat het zich
aanzien dat het dier op eigen
kracht Drenthe heeft weten te be-
reiken. ,,Dat betekent dat de dis-
cussie over edelherten in Drenthe

PvdA Drenthe: edelhert 
niet afschieten, eerst overleg

Aa en Hunze stemt in 
met komst vakantiepark
GASSELTERVELD – De gemeente Aa en Hunze staat positief tegen-
over de recreatieve planontwikkeling op de locatie van het voormali-
ge Motel Gasselterveld bij Gasselte. Het college van burgemeester
en wethouders zijn bereid om hiervoor een bestemmingsplan in pro-
cedure te brengen. Daarmee zal de realisatie van Resort & Hotelac-
commodatie De Hondsrug gerealiseerd moeten worden. Onderne-
mer Joost Melleis van Mellies Invest Vastgoed Ontwikkeling uit As-
sen heeft plannen om op deze locatie langs de N34 bij Gasselte een
recreatiepark te realiseren dat bestaat uit circa 70 vakantiewonin-
gen en een hotel met diverse voorzieningen. Het voormalige hotel
stond sinds 2007 leeg en werd tijdelijk gebruikt als opvang van asiel-
zoekers. Daarna werd het terrein enkel nog gebruikt voor feestjes,
paintball en als trainingslocatie voor politiehonden. Inmiddels is het
motel gesloopt. Op het terrein rust al een recreatiebestemming,
maar het bestemmingsplan moet toch gewijzigd worden omdat er
meer vakantiewoningen komen dan is toegestaan. Voorafgaand aan
de officiële procedure is het voorontwerp-bestemmingsplan ter inza-
ge gelegd. 

Stadskanaal 2021 vastgesteld, die
de verordening vervangt die de
huidige BIZ regelt. De nieuwe ver-
ordening treedt pas in werking als
er voldoende draagvlak is. De uit-
komst van de meting moet voldoen
aan enkele voorwaarden: minimaal
50 procent van de ondernemers
moet reageren via het stemformu-
lier én van hen moet minimaal
tweederde vóór de invoering van
de BIZ zijn. Mocht blijken dat er
onvoldoende draagvlak is, dan
treedt de verordening niet in wer-
king.

De gemeente int de BIZ-bijdrage
bij de ondernemers en keert deze
uit als subsidie aan de Stichting
BIZ. Deze stichting gebruikt de
BIZ-bijdrage voor het treffen van
voorzieningen en het organiseren
van activiteiten ter verbetering van
de sfeer en beleving in het cen-
trum, het aantrekken van toeristen,
veiligheid in het centrum en het
professionaliseren van de organisa-
tie. Voorbeelden hiervan zijn het
realiseren van extra sfeer door mid-
del van muziek, attracties en feest-
verlichting, het organiseren van zo-
mermarkten, een jaarmarkt of an-
dere evenementen.

stem uitbrengen, de uitslag is vanaf
23 december te vinden op
www.stadskanaal.nl.  
Wethouder Goedhart Borgesius:
,,Ondanks de onzekere periode
waarin we momenteel verkeren is
dit voor de toekomst een kans om
samen Stadskanaal nog beter te
promoten en de aantrekkelijkheid
van het winkelcentrum van Stads-
kanaal te vergroten. Dit is goed
voor de bezoeker én de onderne-
mers!” De gemeenteraad heeft op
23 november de Verordening Be-
drijfsinvesteringszone Centrum

STADSKANAAL – De gemeen-
te Stadskanaal ondersteunt het
initiatief om, net als de voor-
gaande 10 jaar, voor het winkel-
gebied in het centrum van
Stadskanaal een Bedrijfsinves-
teringszone (BIZ) in te voeren. 

Omdat de Verordening die de BIZ
regelt pas in werking treedt als er
voldoende draagvlak is, voert de
gemeente een draagvlakmeting uit
onder de betrokken ondernemers.
Zij kunnen tot 18 december hun

Stadskanaal houdt 
draagvlakmeting BIZ

Oleander is KiVa-school
STADSKANAAL – De openbare basisschool De Oleander in Stadska-
naal is sinds dit schooljaar een KiVa-school en het bijbehorende cer-
tificaat hangt nu met trots aan de muur. De jongste en oudste leer-
ling hebben het bord, in het bijzijn van alle leerlingen, onthuld. Het
KiVa-programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind
met plezier naar school gaat. Een school ontvangt het KiVa-certifi-
caat als het twee jaar of langer met KiVa werkt en aantoonbaar aan
certificeringseisen voldoet. Zo werken op De Oleander alle leerkrach-
ten aan het KiVa-program-
ma, volgen zij KiVa-trainin-
gen, is er een actieve KiVa-
coördinator en vullen leer-
krachten en leerlingen de Ki-
Va-monitor in. Wie meer wil
weten over de school is wel-
kom voor een rondleiding.
Ouders met een peuter van 3
jaar zijn samen met hun
kind welkom op de peuterin-
stuif, die plaatsvindt op don-
derdag 21 januari van 13.00
tot 14.15 uur. (eigen foto)   

Bertus en Bas Berkhof tijdens een eerder optreden in de biblio-
theek. (foto: Harma de Roo)

de eerste week van februari. De
voorstelling begint zondagmiddag
om 14.30 uur en vindt plaats in de
Bibliotheek Stadskanaal. In ver-
band met de coronamaatregelen is
reserveren noodzakelijk. Dat kan
via de website van het SHC:
www.streekhistorischcentrum.nl. 

derd in samenwerking met de bibli-
otheek een Schrijverscafé op te
richten. Inmiddels kennen de
maandelijkse bijeenkomsten een
gemiddeld aantal van 10 tot 15 be-
zoekers. Het Schrijverscafé organi-
seert ook de jaarlijkse Gedichten-
avond als start van de Poëzieweek,

STADSKANAAL – Schrijvers en
dichters van het Schrijverscafé
Stadskanaal laten komend
weekend verhalen en gedichten
in kerstsfeer horen in het kader
van de wekelijkse zondagmid-
dagactiviteiten van het Streek-
historisch Centrum. 

De voorlezers zijn Remmer Bakker,
Alie Noorlag, Jan Mooibroek, Hen-
ri Grachten, Siep Schoemaker en
Harma de Roo. Eigen werk wordt
afgewisseld met oude herkenbare
kerstverhalen. Bertus en Bas Berk-
hof verzorgen de muzikale omlijs-
ting. 
Het Schrijverscafé in de Biblio-
theek Stadskanaal heeft maande-
lijks een bijeenkomst waar schrij-
vers en dichters uit de regio hun ei-
gen werk aan elkaar laten horen.
Het café heeft als doel het delen
van het plezier in taal door naar el-
kaar te luisteren. Het eigen werk
wordt voorgedragen en daarna be-
sproken, zodat er voldoende inspi-
ratie wordt opgedaan: een mooie
ontwikkeling voor schrijver en
dichter. 

Schrijverscafé
Naar aanleiding van de deelname
van Harma de Roo tijdens de Ge-
dichtenavond in 2018 in de Biblio-
theek Stadskanaal werd ze bena-

Kerstverhalen luisteren 
in Bibliotheek Stadskanaal 

Huus van de Taol zoekt Mooiste Drentse Woord
DRENTHE – Streektaalorganisatie Huus van de Taol zoekt elk
jaar een Mooiste Drentse Woord, om even stil te staan bij de rijk-
dom van de streektaal. 
Dit kunnen heel oude woorden zijn, woorden waar een speciale, persoon-
lijke betekenis aan vastzit of een nieuw woord. Tot en met aanstaande
vrijdag kunnen woorden ingestuurd worden. Op maandag 14 december
worden de vijf meest genoemde woorden in verkiezing gebracht en na
een stemweek wordt bekend welk woord het mooiste woord van 2020 is
geworden. Na het tellen van de stemmen wordt het Mooiste Drentse
Woord op maandag 21 december bekend gemaakt bij Radio Drenthe. Uit
alle inzendingen worden er drie beloond met een prijzenpakket van het
Huus van de Taol. Inzenden kan via www.huusvan detaol.nl/mooiste-
drentse-woord.
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Een keurig motor tanktas
vaste prijs €15,00
Tel: 06-14216187

6 mooie theeglazen, nauwe-
lijks gebruikt, 5 euro en
voor de liefhebber een Rol-
lei Prego 115 analoge foto-
camera, onbeschadigd en
in perfect werkende staat.
Met draagtasje en Neder-
landse gebruiksaanwijzing.
t.e.a.b. Tel: 06-51786719

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Ritsen in leren jassen! Sleu-
tels klaar terwijl u wacht.
Schoenmakerij vd Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.

4 Winterbanden 16 inch
t.b.v. VW Touran €200,-
Advertentie & foto's op

Marktplaats.
Info : Tel 0599-612472

Do.bruine stoffen 2-zits
bank, gratis afhalen

Tel: 06-38243580

Voor oud en nieuw, 
droge bonen

Tel. 0599-581462

Inbouw 4-pits gastoestel
met beveiliging en elektr.
ontsteking, 1 jaar gebruikt,
in nieuwstaat. Prijs i.o., tel.
06-19881145

Bladblazer elec. €25 Fon-
dueset €25 Steemgril €25
Computertafel op wiel €5

Haartrim €20 Tel:
0644680996

Een carbid bus
Tel: 0599-613569

Dames- en herenfietsen v.a.
€50.-; Gazelle meisjesfiets
26 inch. €50.-; Div. fietswie-
len; Rokzadels v.a €7.50
Tel: 0599-617700.

Tas vol postzegels van over
de hele wereld, t.e.a.b.

Tel. 06-25177099

De Nieuwsbode: 088-7007160

Kerstboomstandaard,
groen, 40 bij 40, hoog 20
cm. met klem, stamdiame-
ter rond 8 cm. €5,-; Ovale
grote wastafel, wit met
mengkraan, spiegel, plan-
set en handdoekrek in
chroom €40,-; Hanglamp
€15,- Tel: 0599-671359

Te Koop aangeboden: 
4 WINTER banden 

155/70 R13
vraagprijs €45,-

Ter Apel. Tel: 06-10694811

CLOER kniepertjesijzer, 2
melkbussen,  4 winterban-
den met velg en dop voor
o.a. KIA Picanto. Tel. 06-
31793778.

Set LM velgen voor VW-
Audi-Seat-Skoda €125,-; Set
16 inch LM velgen voor
BMW €150,-; Set 17 inch
LM velgen voor Mercedes
€250,-; Tel. 06-29117218  na
16.00 uur

Engelse cottage klok, fabri-
kaat Aris Uppingham, laat
18e eeuw, dubbele gewich-
ten, weekuurwerk, hoogte
188 cm, in zeer goede staat. 
€375,-- 0599-354435 of 06-
22745538

Groot assortiment kerstbo-
men en sfeerartikelen; 100
tulpenbollen €8,99; beuk
v.a. €0,35; heide €1,00; vas-
te planten v.a. €1.25,
vruchtbomen  v.a. €8.99; ro-
zen v.a. €1.99; klimop v.a.
€0.99; laurierkers v.a.
€1,75; coniferen; haag en
bosplantsoen enz.. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, 
Haulerwijk, 0516-421448

Gratis Prikkers hebben uit-
sluitend betrekking op te
koop aangeboden.
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Prikkers kunnen telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007160. U kunt uw advertentie ook mailen
naar: nieuwsbode@noordpers.nl o.v.v. gratis prikker. Prikkers kosten t3.75 excl. BTW (minimaal 3 re-
gels). 
Iedere regel meer kost t0.75 extra. Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75
extra in rekening ge bracht. Contant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS PRIKKERS
Het plaatsen van gratis Prikkers is aan bepaalde ‘’spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Prikkers hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Prikkers kunnen alleen door particulieren worden ingediend en mogen niet commercieel 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, coniferen, open haardhout, etc.
te koop aanbiedt, komt niet  in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.

- Gratis Prikkers kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur
op nr. 088-7007160.

- Per week mag maximaal een gratis Prikker worden ingeleverd.
- Een gratis Prikker mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Prikker willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van

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

Z.g.a.n. vrieskast met 5 la-
den, 140 liter, in goede
staat, €150,- Tel: 0599-
638318

Last  van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten
bellen: 0592-26.21.85. 

Schilder voor alle Behang-,
Glas en Schilderwerkzaam-
heden, 0647-116.985.

Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Tele-
foon 0599413289 /
0622834667.
www.spoordog.nl  

Klimwerk in bomen:
kappen, snoeien, knotten,
dood hout, stormschade.
Dick Frijters 1e Exloër-

mond 06-51271905.

TerraGroen reinigt uw exte-
rieur! 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.

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

Huis en tuin

Aanbieding personeel

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

Paardenspullen, paarden-
voer en meer bij Equi Pa-
lace Schoolstraat 11 Gieten.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
en ontvang 4 x per jaar het magazine 
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Moonlight

MUSIC QUIZ
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Mogelijke sporen van hunebed 
gevonden in grafheuvel Gasselte
GASSELTE – De grondradar
van aannemingsbedrijf Alse-
ma uit Zuidlaren heeft don-
derdag sporen gevonden in de
grafheuvel bij Gasselte. Dat
hebben Sander Kremer en
Bart Hamstra bevestigd. Zij
deden onderzoek op verzoek
van de gemeente Aa en Hun-
ze, nadat amateurarcheologen
Lammert en Hendrik Hingst-
man uit Bronneger melding
hadden gemaakt, dat er moge-
lijk een hunebed zou liggen op
het terrein achter dorpshuis
De Trefkoel. 

,,De grondradar heeft op onge-
veer 1,70 meter een verstoring
van de grond gesignaleerd. Het
gaat om een lange verstoring. Dat
geeft aan dat er iets ligt, wat het
is dat kunnen we niet aangeven.
Maar de grondradar heeft op
meerdere plaatsen een verstoring
laten zien”, zegt student Sander
Kremer, die namens Alsema het
onderzoek doet. 

Unieke vondst 
Lammert Hingstman kijkt opge-
togen. ,,Ik zei het toch. Het zijn
geen spookverhalen.” Kremer en
Hamstra gaan op zijn verzoek
nogmaals met de grondradar over
de heuvel. Hingstman volgt hen
met zijn wichelroede. Op het mo-
ment dat de onderzoekers iets op
hun scherm zien, reageren ook de
ijzeren staven in de handen van
Hingstman. Zelfverzekerd kijkt
hij in het rond. ,,Het is wel duide-
lijk dat hier iets in de grond zit.
Over een lengte van 70 meter zit-
ten hunebedden en rechtsachter
de grafheuvels zijn resten van
tien boerderijen te vinden. Dat
hebben we met de wichelroeden,
prikstokken en ook met de gps ge-
constateerd.” Vader en zoon
Hingstman hebben het terrein af-
gezet met linten. ,,Het gaat om
een unieke vondst, want nergens
zijn hunebedden gevonden die
liggen in de nabijheid van een ne-
derzetting.”

Leuk verhaal 
Burgemeester Anno Wietze Hiem-
stra wordt ook enthousiast dat er
mogelijk iets te op het stukje ge-
meentegrond is te vinden. ,,Het is
een leuk verhaal. En het zou mooi
zijn als er daadwerkelijk iets te
vinden is. De onderzoekers heb-
ben aangegeven dat de bodem be-
hoorlijk in tact is. De grond is niet
afgegraven. Het is vreemd dat het
terrein nooit in cultuur is ge-
bracht. Hier vlak naast ligt een
weiland en de bebouwing van het
dorp is vlakbij, maar hier is het
nog behoorlijk ongerept.” Kre-
mer en Hamstra zoeken nog even
verder. ,,Voor mijn afstudeerop-
dracht probeer ik de leidingen en
de kabels in de grond beter in
beeld te krijgen. Bij werkzaamhe-
den worden nogal eens kabels ka-
potgetrokken. Om goed in kaart
te brengen waar de kabels en lei-
dingen liggen, proberen we sto-
ringen in de toekomst te voorko-
men. De directeur van Alsema
wees mij op dit project en daarom
hebben we ons gemeld bij de ge-
meente. Het is wat anders en leuk
om te doen.”

In kaart brengen 
De onderzoekers van Alsema zul-
len hun bevindingen in kaart
brengen en doorgeven aan de ge-
meente. Die bepaalt wat er ver-
der moet gebeuren, want onder-
zoek in grafheuvels is aan strikte
regels gebonden. De signalen die
de grondradar heeft afgegeven
zijn echter voldoende om het on-
derzoek verder in werking te zet-
ten. Volgens Hiemstra zal er
waarschijnlijk archeologisch
booronderzoek plaats gaan vin-
den. ,,Dat wordt gedaan door spe-
cialistische bedrijven en moet de-
finitief uitwijzen of het gaat om
een nieuw, onontdekt hunebed.”
Voor Kremer en Hamstra houdt
het daarmee op, hoewel Hamstra
aangeeft dat zijn bedrijf best be-
reid is te helpen met de grondbo-
ringen. Lammert en Hendrik
Hingstman hoeven de verdere on-
derzoeken niet af te wachten.
Voor hen is het zeker dat er hune-
bedden in de grond liggen samen
met resten van een nederzetting. 

Op het moment dat de grondradar een signaal geeft, slaat de wi-
chelroede van Lammert Hingstman ook uit. (foto: Henry Koops) 

Ruilwinkel ’t Puntje 
groeit uit z’n voegen
MUSSELKANAAL – Het suc-
ces van ruilwinkel ’t Puntje in
Musselkanaal kent vooralsnog
geen grenzen. Begonnen in
een rode zeecontainer heeft
de winkel sinds maart van dit
jaar de beschikking over twee
mobiele units. Maar ook die
barst eigenlijk alweer uit haar
voegen, want steeds meer
mensen weten hun weg te vin-
den naar ’t Puntje. 

De ruilwinkel is bedoeld voor ie-
dereen die niet altijd even mak-
kelijk rond kan komen en wat ex-
tra hulp kan gebruiken, maar ook
voor mensen die goede spullen
over hebben die een tweede kans
verdienen. ,,Het valt niet voor ie-
dereen altijd mee om rond te ko-
men. En iedereen heeft wel iets
op zolder liggen waar een ander
blij mee kan worden gemaakt.
Het is zonde als dat blijft liggen.
Bovendien kunnen we er andere
mensen mee helpen. En dat blijkt
wel, want eigenlijk heeft de win-
kel vanaf het eerste moment goed
gelopen’’, vertelt initiatiefneem-
ster Yke Siebenga. 

Zeecontainer 
De 60-jarige inwoonster van Mus-
selkanaal heeft het idee voor de
ruilwinkel opgedaan in Sellingen.
,,Ik kwam het daar toevallig tegen
en dat sprak me eigenlijk meteen
aan. Toen ze hier in Musselkanaal
met het project Levendig Mussel-
kanaal aan de gang gingen, werd
er gesproken over een soort ruil-
punt. Ik heb toen gezegd dat ik
wel een ruilwinkel kende en dat
dat idee mij erg aansprak. Op een
gegeven moment is dat idee ver-
der uitgewerkt in een gesprek
met beheerder Egge Hulshof. Hij
bood mij een zeecontainer aan
om in te beginnen met de ruilwin-
kel, onder het mom van ‘Kijken
hoe het gaat lopen’. Al snel bleek
die container veel te klein te zijn,
waarna in maart twee units zijn

geplaatst. Twee jongens van het
Work Out-team hebben mij gehol-
pen om de units helemaal ge-
bruiksklaar te maken.  De contai-
ner gebruik ik nu vooral als op-
slag voor grotere voorwerpen.’’ 

Ontmoetingsplek 
De plek waar de ruilwinkel geves-
tigd is, is niet toevallig. ,,We zitten
hier midden in een buurt waar
veel minima wonen. Dus dan is
het prettig dat ze vlak bij huis te-
recht kunnen. En dat gebeurt ook
steeds meer. De ene keer om kle-
ding te halen, de andere keer lo-
pen ze gewoon even binnen voor
een praatje. Het is ook steeds
meer een ontmoetingsplek. En
dat is ook prima. Toch mogen er
wat mij betreft nog wel meer
mensen langskomen die het écht
nodig hebben. Onze stelregel is
dan ook: mensen die van een mi-
nimuminkomen rond moeten ko-
men, mogen vijf dingen per
maand meenemen, van mensen
die iets meer te besteden hebben
vraag ik een kleine vergoeding. Ik
sta soms overigens versteld van
wat mensen inleveren. Er zitten
af en toe namelijk best dure spul-
len tussen. Echt dingen tegen el-
kaar ruilen doe ik trouwens ook
niet meer, want ik heb veel meer
spullen dan ik hier daadwerkelijk
kwijt kan. Ik kijk overigens wel
altijd of de spullen, en dan met
name de kleding, die worden in-
geleverd, nog goed bruikbaar
zijn. Dus het moet netjes en
schoon zijn, niet uit het jaar 0 ko-
men en geen gaten of de weer er-
in, want ik ben geen afvalpunt.’’
Als mensen kleding of spullen
over hebben, mogen die uiteraard
binnen gebracht worden. ,,Op dit
moment hebben we het meeste
aan kleding en kleine gebruiks-
voorwerpen. Grote spullen bren-
gen heeft niet zoveel zin, want ik
heb er gewoonweg de ruimte niet
voor.’’ Yke runt de winkel samen
met drie vrijwilligsters. ,,Ik ben
zelf afgekeurd en kan niet hele
dagen werken.’’ 

Collectieve ruimte 
De ruilwinkel is een van de bewo-
nersinitiatieven die is ontstaan in
de collectieve ruimte. Aan de An-
jerstraat en het terrein aan de Be-
goniastraat en Geraniumstraat
zijn woningen gesloopt, waardoor
een grote collectieve ruimte is
ontstaan voor dromen en wensen
van bewoners en organisaties. De-
ze terreinen en het LTS-park wor-
den opnieuw ingericht, onder
meer met een moestuin en de
ruilwinkel. Bewoners, organisa-
ties en bedrijven worden in het
kader van Levendig Musselka-
naal in de gelegenheid gesteld om
een deelgebied te adopteren en
wordt een unieke kans gegeven
om samen een prachtige collectie-
ve ruimte te maken.

Kern met Pit 
De ruilwinkel krijgt geen subsidie
van de gemeente. Wel zijn de con-
tainer en mobiele units door hen
beschikbaar gesteld. ,,Alle spul-
len die je hier in de winkel ziet
zijn giften, tot het meubilair en de
toonbank aan toe.’’ Daarnaast
doet ’t Puntje momenteel mee
aan Kern met Pit, een landelijk
initiatief dat projecten in het hele
land uitdaagt om hun droom voor
de buurt binnen een jaar te reali-
seren. Als dat lukt, krijgt het pro-
ject een Kern met Pit-predicaat
en 1000 euro. ,,Die hebben we so-
wieso al binnen, maar het zou
mooi zijn als we de hoofdprijs
pakken, een bedrag van 2500 eu-
ro. Daarmee zouden we eventueel
kunnen uitbreiden naar een gro-
tere ruimte met meer mogelijkhe-
den, om zo nog meer mensen en
dingen te kunnen bereiken en
nog een ander project te kunnen
realiseren.’’ De uitslag wordt be-
kend gemaakt op 23 januari 2021. 

Meer activiteiten 
Yke had het 1-jarig bestaan van
haar winkel graag willen vieren
met diverse feestelijke activitei-
ten, maar dat zat er vanwege de
coronamaatregelen niet in. ,,Nu
hoop ik maar dat er ergens vol-
gend jaar wel de mogelijkheid be-
staat om nog iets leuks te organi-
seren. Eigenlijk willen we so-
wieso met alle activiteiten die on-
der de paraplu Levendig Mussel-
kanaal vallen gezamenlijk iets
houden, in de vorm van een open
dag bijvoorbeeld. Maar ik zou zelf
ook graag nog meer activiteiten
op poten willen zetten, dus ik
hoop maar dat we daar in 2021
meer mogelijkheden voor krij-
gen. Voor de rest wil ik de winkel
graag zoveel mogelijk op dezelfde
voet voortzetten en mensen zo-
veel mogelijk helpen. Dat is toch
eigenlijk waar je het allemaal
voor doet?’’

Ruilwinkel ’t Puntje is geopend
op maandagochtend van 10.00 tot
12.00 uur en op dinsdag- en
woensdagochtend van 10.00 tot
12.30 uur.  

Yke Siebenga heet iedereen graag welkom in haar ruilwinkel
in Musselkanaal. (foto: Auniek Klijnstra) 

genvoor onze bedrijfsvoering. Maar
we hebben er alle vertrouwen in
dat we vanuit de samenleving vol-
doende steun gaan ontvangen om
het Tineke Breiderhuis tot in leng-
te van jaren voort te kunnen zet-
ten.’’ 

gen met zorg en met name met aan-
dacht. Dat onze stichting dit jaar
deze drie prijzen heeft gewonnen,
zie ik in de eerste plaats als een
waardering voor hun inzet. Vanwe-
ge corona hebben we aanzienlijk
minder gasten en dat heeft gevol-

STADSKANAAL – Hospice
Veen en Wolden in Stadskanaal
heeft de Provinciale Vrijwilli-
gersprijs gewonnen in de cate-
gorie Zorg.  Gedeputeerde
Tjeerd van Dekken heeft maan-
dagavond de prijs, een cheque
van 3000 euro, uitgereikt. 

Ook in de categorieën Jeugd, Leef-
baarheid, Sport en Cultuur zijn
prijzen uitgereikt aan respectieve-
lijk ’t Speulparadies in Beerta,
Zwem- en Recreatiebad De Kolck
in Meeden, voltigevereniging De
Eemsrakkers in Holwierde en
Stichting Graspop in Baflo. In ver-
band met het coronavirus vond de
uitreiking volledig digitaal plaats.
Hospice Veen en Wolden in Stads-
kanaal biedt een warme en huise-
lijke omgeving aan mensen die ter-
minaal ziek zijn en hun laatste da-
gen niet thuis kunnen of willen
doorbrengen. De ruim zeventig
vrijwilligers vormen een hecht
team en zijn een enorme steun voor
de gasten en hun naasten door een
luisterend oor te bieden en te zor-
gen voor afleiding. Mede door hun
inzet hopen de vrijwilligers dat
naasten met een goed gevoel kun-
nen terugkijken op de laatste da-
gen van hun dierbare.

Prachtige beloning 
Het hospice, ook bekend als het Ti-
neke Breiderhuis, is blij met de
prijs: ,,Een prachtige beloning en
grote waardering voor de ruim ze-
ventig vrijwilligers die dit werk de
afgelopen jaren mogelijk hebben
gemaakt en in de toekomst moge-
lijk blijven maken’’, zegt penning-
meester Jaap Duit, die bovendien
een van de initiatiefnemers van het
hospice is. Begin september werd
dit al gewaardeerd met de vrijwilli-
gersprijs van de gemeente Stadska-
naal en recent won de stichting
Hospice Stadskanaal e.o. de Club-
kasactie van de Rabobank Gronin-
ger Land. 
De stichting is in 2011 op initiatief
van Tineke Breider en Lineke
 Meijer begonnen met de plannen
voor een Bijna Thuis Huis. Duit:
,,Aanvankelijk werden we niet met
gejuich ontvangen, want we zou-
den niks toevoegen aan de bestaan-
de voorzieningen op het gebied van
palliatieve terminale zorg. Helaas
overleed onze inspirator Tineke in
2015, maar we hebben doorgezet:
het hospice moest er komen. Gelei-
delijk groeide de maatschappelijke
steun, met name vanuit kerken, lo-
kale overheden, particulieren en
regionale serviceclubs. Bijna drie
jaar geleden hebben we de deuren
geopend en onze verwachtingen
werden sterk overtroffen: in het
eerste jaar hebben we 43 gasten
mogen verwelkomen. We voorzien
dus duidelijk in een behoefte en
dat is voornamelijk te danken aan
de inzet van een grote groep vrij-
willigers, die met passie onze gas-
ten in hun laatste levensfase omrin-

Hospice Veen en Wolden wint 
Provinciale Vrijwilligersprijs 2020

Lunchcafé Mokka’s is 
wederom beste broodjeszaak  
STADSKANAAL – Lunchcafé Mokka’s in Stadskanaal is voor het
tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste lunchroom/broodjeszaak
van de gemeente Stadskanaal. De afgelopen weken konden mensen
via de Nederlandse Horecaprijzen stemmen op hun favoriete lunch-
room/broodjeszaak. In Stadskanaal gingen de meeste stemmen net
als vorig jaar naar Mokka’s. Als kers op de taart werd dit jaar ook
nog de provinciale titel in de wacht gesleept. ,,Daar zijn we natuur-
lijk erg blij mee! Zeker in deze tijd waarin het voor iedereen lastig
is, is dit een mooie opsteker’’, aldus eigenaresse Moniek Laarman.
Mensen konden hun stem uitbrengen op hun favoriet, maar moes-
ten daarnaast ook cijfers geven op verschillende punten. Moniek is
blij met de waardering van haar gasten. ,,Hieruit blijkt maar weer
dat we een trouwe klantenkring hebben, die gelukkig positief over
ons zijn. Het is bovendien voor mij en mijn personeel een extra mo-
tivatie om producten van goede kwaliteit te blijven leveren.’’ Net
als veel andere horecagelegenheden is ook Lunchcafé Mokka’s mo-
menteel gesloten, maar wel is er een afhaalservice actief. ,,Dat loopt
best aardig. Ik denk dat we de helft omzetten van wat we normaal
hebben, dus we mogen zeker niet klagen.’’ (eigen foto) 

Horecaondernemers
blijven optimistisch 
STADSKANAAL – Door de aanhoudende coronamaatregelen staat
veel horecaondernemers inmiddels het water aan de lippen, zo ook
in Stadskanaal. Om toch aandacht te blijven houden voor hun si-
tuatie, heeft Koninklijke Horeca Nederland afgelopen maandag de
actiedag Black Monday op poten gezet. ,,Die is eigenlijk in het le-
ven geroepen na Black Friday. Wij als horecamensen moeten ons
aan allerlei regels houden en investeren daar flink voor, maar we
krijgen er weinig voor terug. En als je dan beelden ziet van volle
winkelstraten, is dat erg frustrerend’’, zegt Ferdy Hulshof, uitbater
van petit-restaurant De Babbelaer in Stadskanaal. Samen met
voorzitter Klaas-Jan Havinga van de Centrum Winkeliers Stadska-
naal maakte hij daarom maandagmiddag een rondje door het cen-
trum van Stadskanaal, om te peilen hoe de stemming is onder de
horecaondernemers. ,,Ze waren blij met de aandacht, maar het
liefst hopen ze natuurlijk op meer duidelijkheid voor de komende
maanden. Want zolang er nog geen vaccin is, blijven we in deze si-
tuatie. En wanneer er gestart wordt met vaccineren, kan het nog
wel tot augustus duren voor iedereen aan de beurt is geweest.’’
Hulshof en Havinga deelden daarom de actieposter van Black Mon-
day uit aan de horecaondernemers, met daarop ook de link naar de
petitie van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Het feit dat die in een
paar dagen tijd al 30.000 keer is ondertekend, geeft wel aan dat
veel mensen ons steunen.’’ (foto: De Nieuwsbode – Harry Cats) 

Noodverordeningen zijn van de baan
AA EN HUNZE – De maatregelen rondom de coronacrisis zijn vanaf 1 december geborgd in de Tijdelijke Wet
Maatregelen COVID-19. De steeds aangepaste noodverordeningen zijn daarmee overbodig geworden. In de
afgelopen tien maanden zijn de maatregelen die noodzakelijk waren voor het beperken van de verspreiding
van het COVID-19-virus afgekondigd middels noodverordeningen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de be-
voegdheden van de voorzitter van de Veiligheidsregio.  

Minder verharding in 
gemeente Aa en Hunze
GIETEN – Diverse onderzoeken
hebben aangetoond dat vooral de
toename van verharding negatieve
effecten heeft op het welbevinden
van mens, dier en natuur. Tijd voor
actie. Samen met Stichting Steen-
breek wil de gemeente Aa en Hun-
ze de leefomgeving vergroenen en
onnodige verhardingen te vervan-
gen door groen. Hiermee is al een
start gemaakt met de actie ‘Verhar-
ding eruit, groen erin’. Deze actie is
gericht op de inwoners, aangezien
een groot deel van de verharding
op particulier terrein ligt. Wethou-
der Henk Heijerman: ,,Steeds meer
parkeerplaatsen en terreinen wor-
den niet meer uitgevoerd in verhar-
ding. Door toepassing van ‘open
verharding’ kan het regenwater
wegzakken in de bodem en wordt
het niet meer afgevoerd naar het ri-
oolstelsel en de rioolwaterzuive-
ring. Parkeerplaatsen en terreinen
worden steeds vaker uitgevoerd in
betonnen grasklinkers. Deze stenen
hebben openingen waartussen gras
kan groeien. Naast een groen beeld
zakt het regenwater gemakkelijk
weg. In bijvoorbeeld woonwijken in
Gieten en Nooitgedacht wordt dit al
veel toegepast. Ook kiest Aa en
Hunze ervoor om grotere parkeer-
plaatsen uit te voeren in gras. Door
een speciaal kunststof wapenings-
net, die net onder de graszode ligt,
toe te passen zakken auto’s niet
weg  in de ondergrond. Op de par-
keerplaats voor het Nationaal park
Drentsche Aa in Balloo en een par-
keerterrein in Schoonloo is dit met
succes toegepast.” Door het steeds
minder aanbrengen van verharding
levert de gemeente een bijdrage in
een betere waterhuishouding, bio-
diversiteit en luchtkwaliteit. Wie
mee wil doen, kan op
www.aaenhunze.nl terecht voor de
spelregels zijn. Deelnemers maken
kans op een Elho-regenton of één
van de 25 biologische bloembolpak-
ketten.

Nieuwe Veerten 
ligt in de winkel 
STADSKANAAL – Het nieuwe
nummer van Veerten, het tijd-
schrift van het Streekhistorisch
Centrum in Stadskanaal, ligt weer
in de winkels. Het tijdschrift neemt
de lezer aan de hand van leesbare
en interessante artikelen mee naar
de cultuur en het verleden van de
Veenkoloniën, Westerwolde en de
Monden, uit lang vervlogen maar
ook nabije geschiedenis. Ook in dit
nummer is er aandacht voor het he-
le gebied, met verhalen over
Rhumpunex en Hotel Panman in
Stadskanaal, het zwembad in De
Horsten (Musselkanaal), de mare-
chaussee in Ter Apel en verzets-
man Thie Brouwer uit Gasselternij-
veenschemond. Over deze laatste
schreef Jan-Willem van de Kolk
een boeiend levensverhaal dat nog
nooit eerder gepubliceerd is. Van-
daag zal hij daarom deze primeur
in de vorm van Veerten overhandi-
gen aan de Commissaris van de Ko-
ning in Drenthe, Jetta Klijnsma.
Natuurlijk ontbreken de vaste ru-
brieken niet met de belevenissen
van Rennie Dik, een unieke foto uit
de collectie en de Museumschat-
ten. SHC-donateurs krijgen het
blad automatisch thuisgestuurd, in
de losse verkoop is het verkrijg-
baar bij de boekhandels in Stads-
kanaal, Musselkanaal en Ter Apel
en bij het Streekhistorisch Cen-
trum. Speciaal voor de feestdagen
kan het blad in cadeauverpakking
worden besteld en verzonden. Be-
stellen kan via in-
fo@streekhistorisch centrum.nl. 

Sinterklaas verwent 
kinderen Cereswijk 
STADSKANAAL – In de coronatijd waarin iedereen zich momen-
teel bevindt, is het voor Sinterklaas moeilijk om zijn werk goed te
doen: geen intocht, geen huisbezoeken en ook kon hij niet de buurt-
huizen bezoeken. Daarom dacht Vereniging Bewonersbelangen Ce-
reswijk (VBC): ,,Wij moeten de Sint hulp aanbieden om toch de
kinderharten vol verwachting te laten kloppen.’’ Na een oproep van
de Sint en VBC in de Cereswijker gaven veel ouders met kinderen in
de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar aan dat de kinderen wel hoopten
op een cadeautje van de Goedheiligman. VBC-vrijwilligers, met na-
me Aukje, Liny, Wilma en Janny, kozen samen met de Sint en In-
tertoys Stadskanaal cadeaus uit. Sinterklaas mocht vervolgens de
bus van Slijterij Frans Muthert in Musselkanaal lenen om alle ca-
deaus te laten bezorgen bij de kinderen in Cereswijk, van 1e Ex-
loërmond tot aan de Buinerbrug. De cadeaus werden met blijde ge-
zichten ontvangen. (eigen foto) 

Loket NOW open voor derde aanvraagperiode 
STADSKANAAL – Werkgevers die gebruik willen maken van de derde
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kun-
nen nu een aanvraag doen bij UWV. Ze kunnen een aanvraag indienen
voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober
tot en met december 2020. De voorwaarden zijn op een aantal punten
wel afwijkend ten opzichte van de vorige periode: de tegemoetkoming
is dit keer niet maximaal 90, maar 80 procent bij een omzetverlies van
100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Verder
mag de loonsom met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van
de definitieve tegemoetkoming en de extra verlaging van de tegemoet-
koming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Ook hebben werkge-
vers een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden
naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag
tijdens deze derde aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te
melden voor Van Werk naar Werk-ondersteuning. Aanvragen kunnen
worden ingediend tot en met zondag 13 december. 
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zoek, vulde de
aantekenin-
gen van haar
vader aan en
maakte er een
tweedelig arti-
kel van. Na-
mens de Histo-
rische Kring
Ter Apel zoekt
Jakob Been
een antwoord
op de vraag
waarom Ter
Apel vroeger
zoveel hotels
had, Arne Jan-
sen schrijft
over de ‘al-
lochtoon’ Jo-
hannes Hom-
merckhuisen,
in de 17e eeuw
dominee in
Vlagtwedde,
en Erik Wubs
schrijft over
brouwen en
drinken, met
name over
bierproductie
en -consump-
tie in middel-
eeuws en
vroegmodern
Westerwolde.
Ook dook hij
in historische
bronnen en

ontdekte hij dat er in de koude
winter van 1762-1763 een verbod
was op de uitvoer van hooi en stro.

Verdwenen Eems
Ter hoogte van Wessingtange pas-
seerde lang geleden een mysterieu-
ze rivier de Duits-Nederlandse
grens. Deze rivier ontstond bij
Oberlangen, als aftakking van de
Eems. De (naamloze) rivier was
zo’n 80 meter breed, maar raakte
volkomen verland. Archeoloog
Henny Groenendijk startte samen
met een Duitse collega een project
over de ‘verdwenen Eems’. Hans
ter Heijden maakte in zijn rolletje
als kruisheer de opnamen voor de
educatieve film ‘Domus Novae Lu-
cis’ mee en brengt een kort
(beeld)verslag uit. Verder in dit
nummer de vaste rubrieken Het
portret van…, Nieuws van de Histo-
rische Vereniging Westerwolde,
Historische Actualiteiten en een co-
lumn over archeologisch onderzoek
tijdens het herstel van de Ruiten
Aa door Sandra de Regt. 

WESTERWOLDE – Het winter-
nummer van het cultuurhistori-
sche tijdschrift Terra Westerwol-
da is verschenen en ligt een de-
zer dagen in de (boek)win kels.
Terra Westerwolda is een uitga-
ve van de Historische Vereni-
ging Westerwolde (HVW). 

Obby Veenstra is tien jaar direc-
teur van het MOW | Museum Wes-
terwolde en sindsdien is er veel ge-
beurd. Hans ter Heijden sprak met
haar over streekhistorie, kunst en
de toekomst. Natuurlijk kwam ook
de nieuwe, spannende expositie
‘Sporen’ ter sprake. 
In de vaste rubriek ‘Sprekend Ob-
ject’, schrijft Obby Veenstra zelf
over boterklokken. Kunstschilder
Geert Schreuder legde ze in het de-
pot van het MOW vast op doek.
Aaltje ter Wisch – geboren in 1891
in Ter Wisch – vertelde graag over
het boerenleven in Westerwolde.
Haar zoon Adolf Hadders tekende
die verhalen op en kleindochter
Rolien Hadders deed nader onder-

Winternummer Terra 
Westerwolda verschenen

periode.De verandering in de prognoses komt
door een veel positiever migratiesaldo. Dit
houdt in dat er minder mensen vertrekken uit
de regio én dat er meer mensen in de regio ko-
men wonen. Dit komt door de steeds verder toe-
nemende druk op de woningmarkt in grote de-
len van Nederland. Als het lukt om daar de
nieuwbouw te versnellen, kan dat ook weer een
omgekeerd effect hebben op de bevolkingsont-
wikkeling in Oost-Groningen.

Woningmarktbeleid
De gemeenten in Oost-Groningen werken al
ruim tien jaar samen om de woningmarkt in de
regio te versterken. Daarvoor maken ze om de
vier jaar, in samenwerking met de provincie
Groningen, regionale bevolkingsprognoses. Die
cijfers worden gebruikt voor het woningmarkt-
beleid. In de nieuwste prognoses zijn de effec-
ten van corona nog niet zichtbaar. Dat komt om-
dat het nu nog niet mogelijk is om te voorspel-
len welk effect de coronacrisis op de langere
termijn heeft. De Oost-Groninger gemeenten
moeten de komende jaren dus een extra vinger
aan de pols houden. Om deze reden worden de
prognoses na twee jaar geactualiseerd.

STADSKANAAL/SELLINGEN – De nieuw-
ste bevolkingsprognoses voor Oost-Gronin-
gen laten een verandering zien ten opzich-
te van de vorige prognoses. 
In 2016 werd nog rekening gehouden met een
forse daling van het aantal inwoners, maar uit
de laatste cijfers van dit jaar blijkt dat deze da-
ling niet zo groot is. De ontwikkeling van het
aantal huishoudens in Oost-Groningen komt
zelfs uit op een kleine groei. 
De prognoses laten zien dat het aantal huishou-
dens in de gemeente Stadskanaal met 296 stijgt
tussen 2020 en 2030, voor Westerwolde ligt dat
aantal op 230. Tegelijk met de groei van het
aantal huishoudens daalt het aantal individuele
inwoners. Die bevolkingsdaling is het grootst in
de gemeente Stadskanaal (-1071), in Westerwol-
de gaat het om 196 minder mensen. Het ver-
schil tussen de huishoudensgroei en bevolkings-
daling komt doordat huishoudens gemiddeld
steeds kleiner worden, onder meer door vergrij-
zing en meer eenpersoonshuishoudens. In de in
september vastgestelde woonvisie van de ge-
meente Stadskanaal is al geanticipeerd op de
verwachte huishoudensgroei voor de komende

Daling van aantal inwoners 
Oost-Groningen lijkt minder sterk

Fotowedstrijd Het Groninger Landschap
GRONINGEN – Stichting Het Groninger Landschap geeft elk jaar een kalender
uit met foto’s van het Groninger landschap in samenwerking met een fotograaf.
Vanwege het 85-jarig bestaan van de stichting in maart 2021 wil de stichting al-
le natuurliefhebbers en (amateur)fotografen oproepen hun mooiste foto van
Groninger natuur, landschap en/of erfgoed in te sturen. Daarom wordt de ko-
mende maanden een fotowedstrijd georganiseerd waarbij de dertien mooiste in-
gestuurde foto’s worden gebruikt in de kalender van 2022. Het Groninger Land-
schap verwacht veel foto’s binnen te krijgen van verschillende seizoenen die de
schoonheid van Groningen laten zien. ,,Want je hoeft niet ver om te genieten
van natuur en landschap, we wonen in een prachtige provincie waar we trots op
mogen zijn”, aldus Petra van der Meer, hoofd Publiek en Relatie. ,,Het thema is
dan ook Groningen, mooi dichtbij. Alle foto’s met daarop landschap, natuur en
erfgoed in het landschap zijn meer dan welkom.” De fotografen van de dertien
mooiste foto’s bemachtigen niet alleen een plek in de kalender, maar er zijn ook
prijzen van Foto Sipkes te winnen. De jury bestaat uit Marco Glastra (directeur
Het Groninger Landschap), Ard Bodewes (landschapsfotograaf) en Silvan Puij-
man (natuurbeheerder Het Groninger Landschap). Meedoen kan door afbeel-
dingen in te sturen via www.groningerlandschap.nl/fotowedstrijd. Inzenden kan
tot en met 16 mei 2021.

Huus van de Taol
zet het Drents
aan de straat
DRENTHE – Op de oproep van de Drentse
streektaalorganisatie het Huus van de Ta-
ol om een pakkende kreet voor op de con-
tainer te bedenken, zijn meer dan 250 in-
zendingen binnengekomen. 

Met zoveel mooie kreten was het moeilijk kie-
zen en daarom zijn er uiteindelijk twee win-
naars uit de bus gerold: Vera Vos uit De Wijk
die met ‘Wa’k kwiet wil’ een krachtige kreet
aanleverde. Femmie Harders uit Noord-Sleen
heeft op haar beurt met ‘A’k mij nou umkeer’
een tekst ingestuurd waar even over nage-
dacht moet worden. Beide winnaars krijgen na-
tuurlijk hun eigen sticker op de container,
maar dat is nog niet alles: de stickers worden
vanaf nu ook verkocht in de webshop van het
Huus van de Taol. 

Bijzonder is dat winnares Vera Vos de stickers
zelf ontworpen heeft: ze studeert vormgeving
en toen ze wist dat ze gewonnen had met haar
kreet, bood ze aan om het ontwerp ook te ma-
ken. De beide stickers zijn ook in een andere
variant Drents te krijgen: ‘Wa’k kwiet wille’ en
“As ik mij nou umkere’.   

� De cover van het winternummer. (illustratie:
Geert Schreuder)
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