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Cardiologen Ganiye Sahin-Arpaci (boven) en Marloes van
Schaik-van der Wielen. (foto: Treant Zorggroep) 

Vrijwilligers delen een raamhanger uit met het motto ‘Een klein
gebaar en we zwaaien ook in de coronatijd naar elkaar’. (eigen fo-
to)

,,Kleine attentie was 
een grote verrassing’’ 

STADSKANAAL/BUINER -
VEEN – Chint Solar Neder-
land heeft in Drenthe en Gro-
ningen drie zonneparken in ge-
bruik genomen. Verspreid over
beide provincies is 152 mega-
wattpiek aan zonnepanelen ge-
plaatst. Zonnepark Stadska-
naal heeft een omvang van 101
megawattpiek, Zonnepark Bui-
nerveen van 45 megawattpiek
en Zonnepark Ommelander-
wijk van 5,7 megawattpiek. De
zonneweiden zijn aangesloten
op het elektriciteitsnet van
netbeheerders Enexis en Ten-
neT.

De zonneweiden, geïnitieerd door
PowerField, zijn ontwikkeld en
gerealiseerd door Chint Solar.
Naast de zonneparken zelf moes-
ten ook de netaansluitingen door
Chint Solar worden ontwikkeld en
aangelegd. In de uitvoeringsfase
trad Chint Solar op als hoofd EPC-
aannemer, coördineerde diverse
aannemers en nam de verant-
woordelijkheid op zich voor de ne-
tintegratie en het voldoen aan de
lokale eisen.

De bouw van Zonnepark Stadska-
naal startte in februari. Voor deze
zonneweide heeft Chint Solar
245.000 zonnepanelen geïnstal-
leerd op 83 hectare grond bij de
Van Boekerenweg langs de pro-
vinciale weg N378. Chint Solar
heeft dit zonnepark zelf verbon-
den met het elektriciteitsstation
in Meeden, waarvoor een 16 kilo-
meter lange hoogspanningskabel-
route van 110 kilovolt aangelegd.
De bouwwerkzaamheden voor
Zonnepark Buinerveen startten in

mei, waarna op 40 hectare grond
zo’n 110.000 zonnepanelen wer-
den geïnstalleerd. Het park is via
een 13 kilometer lang kabeltracé
verbonden met Zonnepark Stads-
kanaal. De gecombineerde ne-
taansluiting voor de zonneweiden
in Stadskanaal en Buinerveen is
op het hoogspanningsnet aange-
sloten, wat een Nederlandse pri-
meur betekent. Een grondige en
lange voorbereiding was daarom
vereist, zowel op het gebied van
regelgeving als op het gebied van
techniek. 

Rolmodel 
,,De complexiteit maakt deze pro-
jecten uniek voor Chint Solar,
maar ook voor Nederland’’, stelt
Sebastian John, Head of Project
Management bij Chint Solar Eu-
rope. ,,Het voldoen aan de 110 kV
Requirements for Generators
(RfG) Grid Code, het voldoen aan
de afgesproken EMC-limieten en
het implementeren van de projec-
ten binnen de afgesproken tijd tij-
dens de wereldwijde COVID-19-
pandemie maken deze projecten
tot grote referenties. We bedan-
ken betrokken partners voor de
uitzonderlijke inspanningen om
de projecten vooruit te helpen en
te realiseren.’’ Mark van Rij,
Head of Business voor Chint Solar
Nederland, vult aan: ,,Zonne-ener-
gie is in deze gevallen een perfec-
te oplossing om anders onbruikba-
re grond in te zetten voor waarde-
volle en duurzame-energieopwek-
king. Deze vorm van landomzet-
ting kan een rolmodel worden
voor andere onbruikbare locaties.
We willen dit concept elders in
Nederland kopiëren.’’ 

Chint Solar zal bij alle drie zonne -
parken ook op lange termijn be-
trokken blijven. Zonnepark Servi-
ces Nederland, een in oktober op-
gerichte joint venture van Chint
Solar en Goldbeck Solar, gaat de
Operation & Maintenance (O&M-
)diensten voor de zonneparken
verzorgen. Met 440 megawattpiek
aan O&M-contracten voor zonnep-
arken in het portfolio is het een
van Nederlands grootste PV-servi-
cebedrijven. ,,Na de aansluiting
van het 103 megawattpiek grote
Zonnepark Midden-Groningen in
2019 zijn de drie nieuwe zonnep-
arken echte icoonprojecten’’, al-
dus Oliver Schweininger, Mana-
ging Director voor Chint Solar Eu-
rope. ,,Met een gezamenlijk ver-
mogen van 152 megawattpiek zul-
len de zonneparken ongeveer

50.000 huishoudens in Nederland
van duurzame elektriciteit voor-
zien en de regio’s helpen hun lo-
kale energiedoelstellingen te re-
aliseren.’’

GASSELTERNIJVEEN – Een
groep van veertig vrijwilligers,
onder wie burgemeester Anno
Wietze Hiemstra van Aa en

Hunze, gingen vrijdag in Gas-
selternijveen op pad met me-
zenbol-handjes. De raamhan-
gers werden huis-aan-huis uit-
gedeeld aan de inwoners van
het dorp. 

Door een samenwerking tussen
Impuls, Dorpscoöperatie de Brug,
Stichting Attenta, de beide basis-
scholen en alle vrijwilligers werd
een initiatief van buurtwerker
Carla IJntema uitgevoerd. Ze wil-
de in deze moeilijke coronatijd
graag een klein gebaar maken
richting de inwoners van Gassel-
ternijveen en dit initiatief werd
opgepakt. De leerlingen van basis-
school ’t Kompas en obs J. Em-
mens hielpen allemaal mee met
het maken van de attentie: ze te-
kenden 850 handjes, knipten ze
uit en versierden ze. Alle handjes

Het Zonnepark Buinerveen heeft een omvang van 45 megawattpiek. (foto: Chint Solar) 

Regio kleurt oranje 

Cardiologen Treant starten 
met hartpoli voor vrouwen

hartpoli specifiek voor vrouwen.
Hiermee is Treant een van de wei-
nige locaties in het noorden waar
vrouwen met hartklachten terecht-
kunnen voor specifieke onderzoe-
ken, een behandelplan of juist het
uitsluiten van de mogelijkheid dat
de klachten veroorzaakt worden
door het hart. Omdat het stellen
van de diagnose bij vrouwen lasti-
ger is dan bij mannen, is er tijdens
het consult voldoende tijd om de
klachten uitgebreid te kunnen be-
spreken. Blijkt hieruit dat verder
onderzoek of behandeling noodza-
kelijk is, dan is doorverwijzing niet
nodig. Met de opening van het
nieuwe hartinterventiecentrum
heeft Treant letterlijk alles zelf in
huis. Behandeling bij Treant wordt
bovendien binnen de verzekering
vergoed. Huisartsen kunnen vrou-
welijke patiënten gericht doorstu-
ren naar de vrouwenpoli. 

STADSKANAAL – Hartproble-
men zijn bij vrouwen moeilijker
te herkennen dan bij mannen,
waardoor vrouwen vaak niet
door hebben dat hun klachten
te maken hebben met het hart. 

Cardioloog Marloes van der Wie-
len en haar collega Ganiye Sahin
starten daarom op de ziekenhuislo-
caties Bethesda in Hoogeveen en
Refaja in Stadskanaal met een
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werden geplastificeerd en voor-
zien van een raam-plakhaakje en
een mezen vetbol. De vrijwilligers
gingen er mee op pad om de raam-
hangers uit te delen. 
Zij werden ondersteund door de
bus van de dorpscoöperatie, die
door het dorp reed met een mega-
foon op het dak. Appie Beijer
maakte er een vrolijke boel van
met muziek en door het toespre-
ken van de vrijwilligers. De inwo-
ners konden het presentje boven-
dien erg waarderen. ,,Sommige
mensen waren zelfs ontroerd. Dat
was te lezen op het evaluatiefor-
mulier dat de vrijwilligers hebben
ingevuld”, zegt Piet Wolters van
De Brug. De dorpscoöperatie
streeft naar een verbonden dorp.
,,Deze actie gaf veel inwoners een
verbonden gevoel. Een klein ge-
baar en we zwaaien ook in de coro-
natijd naar elkaar”, aldus Wolters. 

146 megawattpiek in Stadskanaal en Buinerveen

Zonneparken zijn
in gebruik genomen

STADSKANAAL – Bekende en karakteristieke
gebouwen als Theater Geert Teis en tuibrug De
Rode Loper (foto) in Stadskanaal, het Museum
Klooster in Ter Apel, de Burcht in Wedde en de
Hervormde Kerk in Sellingen zijn deze weken ’s
avonds en ‘s nachts oranje verlicht. De gemeen-
ten Stadskanaal en Westerwolde sluiten zich op
deze manier aan bij de internationale campag-
ne Orange the World van de Verenigde Naties,
waarmee aandacht wordt gevraagd voor geweld
tegen vrouwen en meisjes. Zo zegt wethouder
Marc Verschuren van Stadskanaal: ,,Door mar-
kante plekken in onze gemeente oranje te laten
kleuren is de aandacht die we vragen voor ge-
weld tegen vrouwen en meisjes heel zichtbaar.

Zeker nu iedereen meer thuis is, komt geweld te-
gen vrouwen en meisjes vaker voor dan eerst.
Niet elke vrouw heeft de mogelijkheid om zelf
geweld te melden of dit kenbaar te maken aan
hulpverleners. Het is dan ook belangrijk dat bu-
ren en andere naasten alert zijn en waar nodig
aan de bel trekken.’’ Het oranje uitlichten van
een bekend gebouw of ander object door overhe-
den is een vast onderdeel van de campagne
Orange the World. De kleur oranje staat sym-
bool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld
tegen vrouwen en meisjes. De gebouwen en ob-
jecten zullen tot en met donderdag 10 december
dagelijks verlicht worden. (foto: Auniek Klijn-
stra) 

Vlagtwedde krijgt geld 
van Rabo ClubSupport 
VLAGTWEDDE – De Vereniging
van Dorpsbelangen Vlagtwedde
heeft ook dit jaar meegedaan aan
de RABO ClubSupport (voorheen
RABO Clubkas Campagne). Door
deelname aan deze actie kon een
vereniging, club of stichting spon-
sorgeld verwerven middels stem-
men van de leden van de bank. Dit
keer heeft Dorpsbelangen Vlagt-
wedde door de verkregen stemmen
een mooie bijdrage ontvangen van
386,41 euro. ,,We willen iedereen
die gestemd heeft op onze vereni-
ging daarvoor hartelijk bedanken.’’
Het geld zal worden gebruikt om
de plannen van de vereniging met
betrekking tot Vlagtwedde op goe-
de wijze te realiseren.  

VanSlag krijgt 
geld van provincie 
BORGER – Cultuurpodium VanSlag
in Borger krijgt een bedrag van
7500 euro van de provincie Drent-
he. In totaal 40 musea, podia, festi-
vals en andere instellingen krijgen
een bijdrage van de provincie om
de gevolgen van de coronacrisis op
te vangen. Gedeputeerde Staten
hebben daarvoor in totaal 170.000
euro beschikbaar gesteld voor extra
noodsteun om de culturele basisin-
frastructuur in de twaalf Drentse
gemeenten overeind te houden. De
gemeenten hebben zelf de instellin-
gen voorgedragen die dit steuntje in
de rug krijgen. Op de lijst staan
naast VanSlag bijvoorbeeld ook het
Shakespeare Theater in Diever, het
Hello Festival in Emmen en cultu-
reel café De Amer in Amen. Naast
de 170.000 euro heeft de provincie
in de eerste fase van de coronacrisis
gereageerd door noodsteun te verle-
nen aan meerdere grote instellin-
gen. Zo hebben de grotere musea
steun ontvangen en is er een afzon-
derlijke regeling voor kleinere mu-
sea. De zes grotere theaters in
Drenthe hebben van het Fonds Po-
diumkunsten, de provincie en de ge-
meenten subsidie ontvangen om de
periode na de zomer door te komen
en er is een snelloket voor culturele
COVID-19 projecten opgezet. In het
nieuwe steunpakket voor de cultu-
rele sector, dat onlangs door de mi-
nister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is gepresenteerd, ont-
vangen Nederlandse gemeenten
150 miljoen euro. Voor Drentse ge-
meenten is vanuit dit steunpakket
meer dan 3,2 miljoen euro beschik-
baar.

Aansluiting Odoorn-
Noord gaat vervallen
DRENTHE – De provincie Drenthe
werkt aan een Duurzaam Veilige in-
richting van de N34 als stroomweg.
Het opheffen van gelijkvloerse aan-
sluitingen op de N34 is hier onder-
deel van. Provinciale Staten hebben
daarom besloten om de aansluiting
van de Borgerder weg naar de N34
en de nabijgelegen carpoolplaats te
onttrekken aan het openbaar ver-
keer. Er komt een nieuwe aanslui-
ting bij Klijndijk en vanuit Odoorn
en Emmen-Noord kan het verkeer
via een verbindingsweg gebruikma-
ken van de aansluitingen Exloo en
Klijndijk op de N34. Conform de
Wegenwet dienen de aansluiting en
de carpoolplaats aan het openbaar
verkeer te worden onttrokken bij
ontwerpbesluit door Provinciale Sta-
ten. Belanghebbenden kunnen tot
en met 7 januari een beroepschrift
indienen tegen dit besluit bij de
Rechtbank Noord-Nederland.   

Peter Zwiers op 
kandidatenlijst PvdA
TWEEDE EXLOËRMOND – Peter
Zwiers uit Tweede Exloërmond
staat op de 46e plek van de concept-
kandidatenlijst van de Partij van de
Arbeid (PvdA) voor de Tweede Ka-
merverkiezingen die in maart zullen
plaatsvinden. De 38-jarige Zwiers is
sinds 2011 Statenlid voor de PvdA in
Drenthe, daarvoor was hij vijf jaar
raadslid in de gemeente Borger-
Odoorn. In de politiek houdt Zwiers
zich voornamelijk bezig met duurza-
me energie en leefbaarheid van het
platteland. ,,Ik vind het wel heel eer-
vol om op de landelijke lijst te
staan, het is toch een stukje waarde-
ring voor het werk dat ik hier doe’’,
aldus Zwiers. Hij vindt het boven-
dien belangrijk dat de regio gehoord
wordt. ,,Het noorden komt van natu-
re al moeilijk in beeld en dit maakt
het toch een stukje makkelijker om
aandacht te vragen.’’ Toch schat
Zwiers de kans dat hij in de Tweede
Kamer komt niet heel groot. ,,En dat
geeft ook niet, want ik heb hier m’n
werk, ik zit in de Staten en ik heb
bovendien een jonge dochter.’’ In ja-
nuari stellen de leden van de Partij
van de Arbeid de definitieve kandi-
datenlijst vast op het partijcongres.

Carbidschieten mag, 
maar met strenge regels  
DRENTHE – Het traditionele
carbidschieten in Drenthe op
Oudejaarsdag wordt toch toege-
staan. 

Dat is de uitkomst van het overleg
dat de Drentse burgemeesters met
elkaar hebben gehad. Volgens
Marco Out, voorzitter van de Vei-
ligheidsregio Drenthe, mag carbid-
schieten, maar zal het door de coro-
namaatregelen een heel ander ka-
rakter hebben dan in voorgaande
jaren. Publiek is niet toegestaan en
de activiteit mag niet het karakter
krijgen van een evenement. Boven-
dien mag er geen vermaak zijn in
de vorm van bijvoorbeeld een tent
of een tap. ,,De belangrijkste bood-
schap vanuit de gemeenten naar
inwoners, verenigingen en carbid-
clubs is dat carbidschieten alleen
verantwoord is indien dit gezond
en veilig kan plaatsvinden. De gel-
dende landelijke Covid-regels en
lokale APV-regels zijn daarbij lei-
dend”, zegt Out. Als dat op bepaal-
de locaties niet mogelijk is, is het
dringende advies om de activiteit
dit jaar niet door te laten gaan.
Voor organisatoren gelden nog een
aantal andere voorschriften. Zo
moet de locatie qua afstand vol-
doen aan de criteria van de lokale

APV en gelden afsteektijden die
eveneens in de APV zijn vastge-
legd. Carbidschieten is mogelijk in
groepjes van maximaal 4 personen
en op 1,5 meter afstand van elkaar.
De gemeenten hebben afgespro-
ken actief te handhaven of regels
worden nageleefd. Out: ,,Onze ge-
zamenlijke inspanningen moeten
er op gericht zijn carbid veilig af te
schieten. We willen voorkomen dat
de zorg extra wordt belast.”

Vervanging 
verlichting
Bellingwolde 
BELLINGWOLDE – In Bellingwol-
de worden momenteel 151 lan-
taarnpalen vervangen. De oude ver-
lichting wordt daarbij vervangen
door nieuwe ledverlichting. Het
gaat om lantaarnpalen aan de B.L.
Tijdensweg, De Klieve, de Dijkweg,
het Gronddiep, Kanaaldijk O.Z.,
Kanaaldijk W.Z., de Leidijksweg,
de Lijsterlaan, de Merellaan, de
Nachtegaallaan, het Slengpad, de
Slengweg, de Vonkslaan, de Wiele-
waallaan en het Zijldiep. De werk-
zaamheden zijn eind dit jaar klaar. 
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Sportvereniging Vomos 
gaat voor naoberschap 
GASSELTE – Dit jaar letten
mensen extra op elkaar en moet
iedereen goed naar elkaar om-
kijken. Dat geldt ook voor
Sportvereniging Vomos uit Gas-
selte. 

De coronaperiode heeft een hoop
nadelen, maar bewijst ook de
kracht van naoberschap. Dat bete-
kent onder meer iets extra’s kun-
nen doen voor elkaar, juist rond
Kerst. Vomos organiseert daarom,
net als vorig jaar, een kerstbomen-
actie. Voor 10 euro worden Nord-
mann-sparren verkocht, die vanaf
2,50 euro worden bezorgd  in en

rondom Gasselte. Hierdoor hoeven
oudere inwoners of mensen die lie-
ver niet de drukte opzoeken de
deur niet uit voor een kerstboom.
De boom wordt thuis bezorgd op
zondag 6 of zaterdag 12 december
en men kan betalen via de bank.
De volledige opbrengst van de ac-
tie gaat naar de sportvereniging.
,,Zodat we samen kunnen blijven
bewegen. Op deze manier maken
we naoberschap waar deze Kerst.
Want nu, en ook na de coronaperio-
de samen vitaal leven en oud wor-
den, is ons gezamenlijke doel.’’ Wie
wil meedoen aan de actie, kan een
boom bestellen via www.vomos.nl
of door te bellen met 0599-850617.

Derde ronde online van 
Huiskamerquiz Westerwolde  
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 tweede ronde hebben 35
mensen meegedaan. De weekprijs
is (na loting) gewonnen door Har-
mien Bruining. Afgelopen zaterdag
is de derde ronde online gezet, met
opnieuw twaalf vragen. De derde

vraag heeft betrekking op Neder-
landse winnaars van Olympische
medailles. Het gaat om twaalf fo-
to’s van personen die ooit één of
meerdere medailles (goud, zilver
en / of brons) wonnen tijdens de
Olympische Spelen. De deelnemers
moeten hun namen invullen en uit-
rekenen hoeveel Olympische me-
dailles deze twaalf sporters geza-
menlijk wonnen. Deelnemers heb-
ben nog even de tijd om hun ant-
woorden in te sturen: vrijdag voor
24.00 uur moeten deze binnen zijn. 
Aan het eind van de quiz is er voor
degene met de meeste punten een
mooi levensmiddelenpakket be-
schikbaar. Ook is er iedere week

een prijsje te verdienen door diege-
ne die het best scoort, al dan niet
na loting bepaald. Om voor de
hoofdprijs in aanmerking te ko-
men, zal men vijf weken lang mee
moeten doen. Iedereen kan gratis
meedoen en ze hoeven geen lid te
zijn van Westerwolde. Insturen kan
per app naar de vereniging of
Harm Jan Pleiter of per mail (hj-
pleiter@hetnet.nl). Antwoorden die
ingestuurd zijn, kunnen niet wor-
den gewijzigd. Bij het vinden van
de antwoorden mogen hulpbron-
nen worden gebruikt. Aanstaande
zaterdag zal de vierde ronde online
worden gezet, op 12 december
volgt de laatste ronde. 

Nieuwe beheerder De Spont 

René Tjarks: ,,Ik heb 
hier zoveel zin in’’ 
STADSKANAAL – De vaste
bezoekers van sporthal De
Spont in Stadskanaal zullen
vanaf deze week een nieuw
gezicht treffen. Na zestien jaar
heeft Roelof Jalving het stokje
van het beheerderschap over-
gedragen aan René Tjarks. De
50-jarige inwoner van Stadska-
naal is er helemaal klaar voor:
,,Ik heb hier zoveel zin in!’’ 

Tjarks, een geboren en getogen
Knoalster, heeft de afgelopen ja-
ren samen met zijn vriendin Ing-
rid’s Parfumbar gerund, met ves-
tigingen in Stadskanaal en Em-
men. ,,Zelf stond ik in Stadska-
naal en Ingrid in Emmen, maar
die komt nu weer naar Stadska-
naal. Beide winkels lopen goed,
dus ik kan met een gerust hart
aan deze nieuwe uitdaging begin-
nen.’’ 

In het achterhoofd
Dat René nu als beheerder aan de
slag gaat in De Spont, is eigenlijk
een wens die hij al langer heeft.
,,Ik ken Roelof Jalving al bijna
dertig jaar en in het verleden heb
ik hier enige tijd als assistent-be-
heerder gewerkt. Toen al vond ik
het leuk werk en ik heb altijd in
m’n achterhoofd gehouden dat ik
dit in de toekomst zelf zou willen
doen. Het is het hele concept dat
me aanspreekt: het beheer van
het gebouw, het contact met men-
sen, dingen organiseren, het bezig
zijn. Op een gegeven moment liet
Roelof doorschemeren dat hij aan
zijn pensioen begon te denken. Ik
heb tegen hem gezegd dat hij het
moest laten weten als het zover
was, want ik wilde dan graag op
de functie solliciteren. En zo is
het gegaan: ik heb inderdaad ge-
solliciteerd, ben twee keer op ge-
sprek geweest bij de gemeente
Stadskanaal en ben het gelukkig
ook nog geworden. Daar was ik

ontzettend blij om.’’ 

Meer voor de jeugd
René is niet helemaal onbekend
bij de gemeente Stadskanaal.
,,Eerder heb ik al zo’n 3,5 jaar
voor de gemeente gewerkt, waar-
bij ik verantwoordelijk was voor
het legionellabeheer in de ge-
meentelijke sporthallen en dorps-
huizen. Vanuit die functie ken ik
natuurlijk al veel mensen en ver-
enigingen en dat komt nu goed
van pas. Zo heb ik ook goede con-
tacten met scholen en dat is erg
handig in mijn streven om meer
activiteiten voor de jeugd op po-
ten te zetten. Want kijk om je
heen in Stadskanaal: eerlijk ge-
zegd is er weinig te doen voor de
jeugd van 12 tot 25 jaar en ik zou
het mooi vinden als ik ze weer
meer in beweging kan krijgen. Ik
zit bijvoorbeeld te denken aan
het geven van clinics door diverse
verenigingen vanuit de hele ge-
meente Stadskanaal, zodat die
ook meer betrokken zijn. Daar-
naast is het natuurlijk om be-
staande dingen goed te blijven
onderhouden.’’ 

Veel aanvragen 
Sinds bekend is geworden dat
René de nieuwe beheerder is,
heeft hij al diverse aanvragen ge-
had. ,,Voor muziekavonden en
sportevenementen, maar ook
voor verjaardags- en bedrijfs-
feestjes. Het enige probleem nu
natuurlijk is dat ik eigenlijk nog
niets kan toezeggen, omdat we
niet weten hoe lang de corona-
maatregelen nog zullen duren.
Het voordeel van deze periode is
echter wel dat ik  me de sporthal
nu helemaal rustig eigen kan ma-
ken en een goed dagelijks ritme
kan opbouwen. Natuurlijk heb-
ben de vaste gebruikers van de
sporthal – het volleybal, handbal,
korfbal (in de wintermaanden),
badminton, judo, karate en kick-
boksen – gewoon hun vaste trai-

ningsuren hier, dus dat gaat ge-
woon door.’’ 

Conny-markt 
Daarnaast heeft René nog een
bijzonder, maar vooral persoon-
lijk streven. ,,Ik zou graag een
Conny-markt willen gaan organi-
seren wanneer dat weer écht kan.
Mijn zusje Conny is eerder dit
jaar na een redelijk kort ziekbed
overleden aan de gevolgen van
kanker. Met Ingrid’s Parfumbar
hebben we de afgelopen jaren
veel op markten en braderieën
gestaan en Conny deed dat vaak
voor ons. Daardoor kende ze veel
marktkooplieden en als een soort
van eerbetoon aan haar wil ik, ho-
pelijk ergens in de loop van vol-
gend jaar, een markt organiseren
in en om De Spont, ter nagedach-
tenis aan haar. En als dat goed
loopt, dan moet het een jaarlijks
terugkerend evenement worden.
Maar dat wil ik alleen doen als ik
het ook écht goed kan aanpak-
ken. Dus mocht er meer tijd nodig
zijn om alles goed op poten te zet-
ten, dan komt het op een later
moment.’’ 

Iets moois van maken 
Om ook bij het brede publiek te
laten weten dat René Tjarks de
nieuwe beheerder van De Spont,
is er een nieuwe Facebookpagina
aangemaakt: Sporthal De Spont &
René’s Sportcafé. ,,Die willen we
regelmatig verversen met actueel
nieuws en foto’s. Verder willen
we de website weer helemaal up-
to-date maken.’’ René voelt dat
dit hét moment voor hem was om
beheerder te worden. ,,Alles klopt
gewoon: ik heb altijd veel met
sport en horeca gehad en kan dat
hierin prima combineren. Ook de
timing is perfect: Roelof stopt en
ik kan de winkel met een gerust
hart achter me laten. Het is alsof
het zo moest zijn. Ik ben in ieder
geval vastbesloten om hier iets
moois van te maken.’’ 

� René Tjarks begint vol enthousiasme als nieuwe beheerder van De Spont. (foto: Auniek Klijnstra) 

Inwoners Aa en Hunze tevreden 
over kwaliteit van ondersteuning
GIETEN – Inwoners van de ge-
meente Aa en Hunze die in
2019 gebruik hebben gemaakt
van een Wmo-voorziening (Wet
Maatschappelijke Ondersteu-
ning) zijn tevreden over de kwa-
liteit van de ingezette onder-
steuning. Daarnaast zijn ze te-
vreden over het contact met de
medewerkers van Stichting At-
tenta en hebben ze dit gesprek
met gemiddeld een 8 beoor-
deeld. Op het jaarlijkse cliëntte-
vredenheidsonderzoek hebben
ruim 250 inwoners gereageerd,
die allemaal gebruik maken van
een voorziening.

Wethouder Co Lambert: ,,Inwoners
die als cliënt te maken hebben ge-

had met een voorziening in het ka-
der van de Wmo kunnen als geen
ander aangeven hoe die voorzie-
ning voor hen heeft uitgepakt in de
praktijk en hoe ze de ondersteu-
ning hebben ervaren. Fijn om te
zien dat inwoners tevreden zijn
over de kwaliteit van de ondersteu-
ning. Dat Attenta goed benader-
baar is en inwoners de gesprekken
als positief ervaren.” Uit het onder-
zoek blijkt dat 85% van de onder-
vraagden vindt dat de ondersteu-
ning die zij krijgt van goede kwali-
teit is en dat deze ondersteuning
past bij de hulpvraag. Ruim 80%
van de ondervraagden is positief
over het contact: ze wisten waar ze
moesten zijn, werden snel gehol-
pen en voelden zich serieus geno-
men. Door de geboden ondersteu-
ning kunnen de meeste inwoners

zich beter redden en ervaren ze
meer kwaliteit van leven. 
De gemeente Aa en Hunze onder-
zoekt jaarlijks de ervaringen van
inwoners die gebruik maken van
de Wmo. Steekproefsgewijs krij-
gen inwoners een uitnodiging om
mee te doen aan het onderzoek.
Het is belangrijk dat gemeenten
onderzoek doen naar cliëntervarin-
gen. De uitkomsten ondersteunen
het verbeteren van de uitvoering
van het beleid en dragen daarmee
bij aan het realiseren van de beoog-
de effecten van het beleid. Het on-
derzoek is dit jaar uitgevoerd door
ZorgfocuZ. Sinds dit jaar is er een
continumeting gestart. Hierbij wor-
den inwoners niet na afloop van
een kalenderjaar steekproefsge-
wijs benaderd voor het ervarings-
onderzoek, maar ieder kwartaal. 

� Jaap Spanninga en burge-
meester Jaap Velema onthullen
gezamenlijk de plaquette. (foto:
Johan de Boer) 

Plaquette
obs De 
Vlinder 
gedenkt Joodse kinderen 
TER APEL – Bij de openbare
basisschool De Vlinder in Ter
Apel hebben burgemeester
Jaap Velema van de gemeente
Westerwolde en Jaap Spannin-
ga uit Ter Apel vrijdagochtend
een plaquette onthuld ter nage-
dachtenis aan een groep Joodse
kinderen, die in 1942 eerst naar
Kamp Westerbork zijn gedepor-
teerd en later naar Auschwitz,
waar ze uiteindelijk gestorven
zijn.

Op de plaquette staan de namen
van de gedeporteerde kinderen die
op de openbare lagere school aan
de Schotslaan in Ter Apel zaten.
Met de plaquette worden ze blij-
vend herinnerd. Voorafgaand aan
de onthulling vertelde Jaap Span-
ninga over zijn herinneringen aan
die tijd: ,,In 1941 besloot de Duitse
bezetter dat Joodse kinderen geen
onderwijs meer mochten genieten.
Dit gold ook voor de kinderen van
Levie en Vrenkel. Zij moesten naar
een Joodse school, maar omdat die
in de gemeente niet bestond ble-
ven ze thuis. Ze mochten wel bui-
ten spelen, maar waren verplicht
een gele Jodenster te dragen. Ook
mochten ze niet meer naar het
zwembad, de bibliotheek of het
park.’’

Uit huis gehaald 
In 1942 was Jaap Spanninga leer-
ling op de MULO aan de Heemker
Akkerstraat in Ter Apel. Toen hij
op zaterdag 27 november ’s och-
tends in het lokaal kwam waar
Duits zou worden gegeven, zag hij

dat in het gangpad en tussen de
banken stro lag. ,,De leraar vertel-
de dat die nacht een grote groep
Joden uit hun huis waren gehaald
en enige uren waren onderge-
bracht in het lokaal. De kinderen
van de familie Vrenkel en Levie
waren daar ook bij.’’ Om zes uur ‘s
ochtends waren ze op de tram naar
Winschoten gezet, om daarna met
de trein via Groningen naar Kamp
Westerbork vervoerd te worden.
Een paar dagen later gingen ze
naar Auschwitz. In totaal werden
1.500.000 Joodse kinderen in de
Holocaust vermoord. ,,Over wat wij
hoorden en zagen werd met geen
woord gesproken. We bogen ons
over de Duitse voorzetsels en het
was alsof er niets was gebeurd. Er
werd geen aandacht geschonken
aan de Joodse plaatsgenoten die zo
uit hun levens waren gerukt. Het
was nu eenmaal zo en je kon er
toch niets aan doen.’’ 

Weer een naam geven 
De directie van obs De Vlinder gaf
gehoor aan het verzoek van Jaap
Spanninga om de Joodse kinderen
uit Ter Apel uit de vergetelheid te
halen en weer een naam te geven.
,,Wat hen is aangedaan mogen we
nooit vergeten. We leven al 75 jaar
in een vrij land en moeten dat
doorgeven aan onze kinderen en
kleinkinderen. Onze opdracht is te
blijven herdenken en de doden
met hun volle naam te eren”, aldus
Spanninga, die zijn verhaal eindig-
de met een citaat van bondspresi-
dent Richard von Weizsäcker:
“Wie de ogen sluit voor het verle-
den, is blind voor de toekomst.’’

Atelier Geert Schreuder 
opent zijn deuren weer 
ONSTWEDDE – Kunstschilder Geert Schreuder uit Onstwedde
houdt zondag weer zijn maandelijkse Open Atelier. ,,Elke eerste
zondag van de maand stellen we de deuren open en kan het publiek
een kijkje nemen in het atelier waar talloze grotere en kleinere
schilderijen en tekeningen ontstaan.’’ Bezoek op een ander tijdstip
is ook mogelijk op afspraak. Schreuder behandelt diverse thema’s
zoals landschappen, stillevens en mensen. Hij maakt naast vrij
werk ook werk in opdracht. Natuurlijk zal de 1,5-meterregel wordt
gehandhaafd. ,,We gaan er vanuit dat de bezoeker geen hoest- en of
andere klachten heeft en bereid is om naam en telefoonnummer
achter te laten. Mocht het onverhoopt te vol worden, dan zal er bui-
ten even gewacht moeten worden.’’ Er kunnen zo’n tien personen
tegelijk in het atelier. De werkplaats is elke eerste zondag van de
maand van 13.00 tot 17.00 uur geopend. 

Jetta Klijnsma ontvangt 
levensverhaal Thie Brouwer 
STADSKANAAL – Commissaris
van de Koning in Drenthe Jetta
Klijnsma neemt vanmiddag het
levensverhaal van Thie Brouwer
in ontvangst in het Onderdui-
kersmuseum Nieuwlande. 

Thie Brouwer werd in 1902 gebo-
ren in Gasselternijveenschemond
en overleed in 1988. Hij was actief

binnen het verzet. Na de oorlog was
hij voedselcommissaris, zestien ja-
ren wethouder van de gemeente
Assen, Statenlid en gedeputeerde
van de provincie Drenthe. Voor ge-
neratiegenoten als Johannes Post
en Jan Smallenbroek, later minis-
ter van Binnenlandse Zaken, was
hij een vriend en vertrouweling:
,,Niet een vechtjas, wel een baken
in de storm.’’ Brouwer liet zich tij-
dens zijn loopbaan niet uit over
zijn ervaringen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Pas op hoge leeftijd
sprak hij erover in huiselijke kring.
Op basis van deze gesprekken
schreef Jan-Willem van de Kolk
een artikel dat nu gepubliceerd is
in het historisch tijdschrift Veer-
ten. Arie Brouwer, de 90-jarige
zoon van Thie, overhandigt het eer-
ste exemplaar aan Klijnsma. Daar-
bij wordt ook aandacht besteed
aan een sleutel die hij aan het On-
derduikersmuseum schonk. Met
deze sleutel zou in 1944 een kraak
worden gezet in het gemeentehuis
van Voorburg. Door de executie
van Johannes Post is het daar niet
van gekomen. De sleutel is te zien
in de lopende tentoonstelling 'Ge-
zocht' over de gebroeders Johannes
en Marinus Post in het Onderdui-
kersmuseum Nieuwlande.  � Verzetsman Thie Brouwer. 

Giezelbaargbloazers 
blazen het advent aan 
WESTERWOLDE – De Giezelbaargbloazers uit Veele hebben zon-
dag, op de eerste Adventszondag, traditiegetrouw het advent aange-
blazen bij de kerspelkerken van Westerwolde. Normaal gesproken
doen ze dat bij alle vijf kerken in Wedde, Vriescheloo, Sellingen,
Vlagtwedde en Onstwedde, maar omdat er geen diensten waren in
Wedde en Vriescheloo, gebeurde dat deze keer alleen bij de overige
drie kerken. ,,Het is gebruikelijk dat op de eerste dag dat er in de
buitenlucht geblazen mag worden in groepsverband advent wordt
geblazen op een vast punt in het dorp, meestal bij een centraal ge-
legen waterput. Wij hebben een aantal jaren geleden besloten om
dit te doen bij de vijf kerspelkerken van Westerwolde’’, zegt Jan Bos-
sen van De Giezelbaargbloazers. Dit jaar is vanwege de coronapan-
demie pas op het laatste moment besloten om deze traditie, in over-
leg met de kerkenraden, toch door te laten gaan. (foto: De Giezel-
baargbloazers)

Hunebedcentrum 
start met podcast
BORGER – ,,We willen de men-
sen iets blijven bieden, ook als
dat even niet op de manier kan
gaan die we gewend zijn.’’ Het
Hunebedcentrum in Borger is
dicht geweest, maar toch heb-
ben de medewerkers niet stil
gezeten en zijn ze gelijk aan de
slag gegaan met alternatieven.
Zo is de podcast ‘Hunebed-
nieuwscafé’ bedacht over ar-
cheologie, prehistorie en geolo-
gie met een focus op de tijd van
de hunebedbouwers. 

Directeur Harrie Wolters is laaiend
enthousiast: ,,Het is een nieuwe
manier om onze verhalen aan een
nieuw publiek te tonen. We hebben
de eerste episodes al opgenomen
en er zullen nog vele volgen.” De
naam Hunebednieuwscafé is niet
toevallig gekozen. Het e-magazine
van het Hunebedcentrum draagt
dezelfde naam en heeft in vijf jaar
liefst 3500 artikelen over de prehis-
torie opgeleverd. Podcast-host Gijs
Klompmaker, marketingman van
het Hunebedcentrum, legt het uit:
,,De onderwerpen van het Hune-
bednieuwscafé zijn aangehouden
als kapstokken. Zo bestaan er ru-

brieken als ‘Hunebedhunters’ en
‘Mijn hunebed’, die zich perfect le-
nen voor een onderhoudende pod-
cast.’’  
De podcast is voor iedereen die net
wat meer wil weten over de prehis-
torie en de hunebedden. Wolters:
,,Het is steeds in een setting van
een interview of een gesprek in het
café. Losjes, onderhoudend en pop-
ulair wetenschappelijk.” Het Hu-
nebedcentrum hoopt met deze pod-
cast ook een jonger publiek te be-
reiken. ,,Ik denk aan studenten, pas
afgestudeerde archeologen of lera-
ren in opleiding, maar eigenlijk
aan alle mensen met interesse in
de prehistorie”, aldus Wolters. De
podcast is te beluisteren op Spotify.
,,We gaan voor ongeveer twee epi-
sodes per week. De onderwerpen
die we bespreken lenen zich voor
een podcast van ongeveer 10 minu-
ten. Misschien dat we af en toe een
uitstapje maken naar een langere
podcast van een uur”, aldus Gijs
Klompmaker.
Eerder lanceerde het museum als
online lessen met de ‘Archeoloog
op school’ en nu een podcast. Wol-
ters: ,,We willen de mensen iets
blijven bieden, ook als dat even
niet op de manier kan gaan die we
gewend zijn.”

Bibliotheken in 
Drenthe weer open 
DRENTHE – De bi-
bliotheken aange-
sloten bij Biblionet
Drenthe hebben
hun deuren her-
opend. Nu de tijde-
lijke verzwaring
van de coronamaat-
regelen voor de bi-
bliotheken is ver-
vallen, zijn bezoe-
kers zijn weer wel-
kom om zelf te zoe-
ken in de bibliothe-
ken. De Drentse vestigingen, waaronder die in de gemeenten Aa en
Hunze en Borger-Odoorn, zijn open voor lenen en inleveren. Er
worden nog geen andere fysieke activiteiten georganiseerd, met
uitzondering van de Klik & Tik en Digisterker-cursussen en afspra-
ken voor Taalhuiscliënten. Deze vinden plaats buiten de opening-
stijden van de betreffende bibliotheek. Ook het gebruik van facili-
teiten als leestafels, werkplekken en de koffie/theevoorziening is
comform de resterende maatregelen nog niet mogelijk. Vanaf 1 de-
cember is de mondkapjesplicht ook van toepassing voor bibliothe-
ken. Voor het complete overzicht van maatregelen en actuele ope-
ningstijden kunnen bezoekers
www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus raadplegen.
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Apple TV 4 serie A1625
Prijs €80,00

Tel: 06-49616811

Leren Fauteuils in uitste-
kende staat, twee stuks.
Kleur bruin, top kwaliteit
leer en onbeschadigd. Prijs
per stuk slechts €125.-  Tel:
0599-615342

Een prima carbidbus
Tel 06-11447929

Mooi bankstel, stoffen be-
kleding bank + twee fau-
teuils €100,- Info: Stadska-
naal 06-36123497

Partij hardhouten planken
en regels €50,- Tel: 06-
22211830

Kringloop te Annen 
De Boedelmarkt

De Hullen 1, 06-46149507
Open wo. tm za. 13-17 uur

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Alle maten klokkensleu -
tels. Collectie brandweer-
helmen e.d. Trijnie’s An-
tiek, Marktstraat 21, Mus-
selkanaal, tel. 0599-610384.

40 Kameleonboekjes €60,-,
uitzoeken €2,- per stuk, tel.
0599-662375

Nieuw! Nu ook autosleutels
-met startonderbreking.
Schoenmakerij v.d. Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel. 

Vrieskast 140 liter, in goe-
de staat €150,- Tel: 0599-
638318

Vier Puzzelsport nieuwe
puzzelboekjes met   ster
twee en drie €6,25  Tel:
0599-332104
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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.

Schoenmaker Engel
schoenreparaties, 

sleutels en autosleutels. 
Reparatie van 

autosleutels met chip en 
autosleutelbehuizing.

Beneluxlaan 15
Stadskanaal

Tel: 0599-615.122.  

2 wasbakken + kranen €25,-
, 10 jaargangen Motoplus
€50,-, Twinnyload fietsdra-
ger €25,- Tel: 06-23563214

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

IKEA metalen spijlenbed 1
persoons, met lattenbodem
en Pullman matras, heel
weinig gebruikt, €100 Info
Stadskanaal 06-36123497

Kerstboomstandaard, 
groen, 40 bij 40, hoog 20 cm.
met klem, stamdiameter
rond 8 cm. €5,-; Ovale grote
wastafel, wit met meng-
kraan, spiegel, planset en
handdoekrek in chroom
€40,-; Hanglamp €15,- Tel:
0599-671359

Originele houten sjoelbak
200 x 41 cm in zeer goede
staat, €15,-  Tel: 0599-
354435 of 06-22745538

4 SKODA lichtmetalen vel-
gen, met Continental premi-
um contact banden
185/60/R15, 4 voor 150 euro.
Tel: 0599-621177 of 06-
38132799

Nieuwe, nog niet gebruikte
solide auto-winterhoes voor
SUV XL. Nieuwprijs €95,-.
Afhalen voor €50,-. Tel:
0599-322604.

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

Set z.g.a.n. wielen compleet
met banden voor VW Polo -
VW Fox - Audi A1 - Seat
Ibiza - Skodia Fabia e.a.
Met wielsteek 5x100. Info:
0599-614621.

Set 16 inch originele Mer-
cedes sport velgen. Ideaal
als winterset. Prijs 150 euro
Info: 06-34620536

Winterset met steek 5x108 -
naaf 65.1 - ET44 voor diver-
se Peugeot - Citroen - Volvo
modellen. Banden 205/60R/
16 met 2 x 4.5 + 2 x 6.5 mm
profiel. Incl.  uni. wieldop-
pen.  Prijs 100 euro. Info:
06-28750591

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 halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 
06-57148394 / 06-41798273.

2 Motorhelmen, merk No-
lan. Tel: 06-20131713

Bruine salontafel €20,-;
stofzuiger €20,-; 2 afvalem-
mers €10,-; vloerwisser met
emmer €10,- Tel: 06-
52174879

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.

Schoorsteenvegen. Gedpl./
erkend ASPB-lid. Klus- en
schoorsteenveegbedr. JD.
0599-332.596 of 0618-
96.82.38. 

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Schoorsteenveger nodig?
BSS erkend/gedipl. schoor-
steenveger. Lid ASPB. 
Inl. 0599-322821 of 0654-
354.098. 
www.zwartehanden.nl

Aanbieding personeel

Dig. van dia’s, 8 mm films,
video op CD/DVD/MP4

www.vembea.nl
0599-663025

Voor een keurige en netjes
onderhouden auto inclusief
beurt en A.P.K. kunt U te-
recht bij Autobedrijf  Luuc
Vos, Cereskade 52, Tel: 06-

53708369

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

Auto

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.

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

Dierenverzorging
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Wie wint de Drentse 
Talentprijs Cultuur?
DRENTHE – De Drentse Talent-
prijs Cultuur wordt donderdag 3
december uitgereikt. Nadat de
prijsuitreiking drie keer moest
worden afgelast vanwege het co-
ronavirus, heeft Stichting Kunst
& Cultuur besloten alle genomi-
neerden een feestelijk bezoek te
brengen. 

Directeur Marieke Vegt komt niet
met lege handen: twee genomineer-
den krijgen in ieder geval 500 euro,
de winnaar zelfs 2.500 euro en een
kunstwerk van Els Mondt. Genomi-
neerd zijn celliste Mare Keja uit
Anderen, singer-songwriter Hannah
Mae uit Weerdinge en schrijver Ri-
chard Zuiderveld uit Emmen. 
Mare Keja won vorig jaar de lande-
lijke finale van het Prinses Christi-
na Concours in de leeftijdscategorie
12 tot en met 14 jaar. Ze is toegela-
ten tot de Jong Talent Klas van het
Prins Claus Conservatorium en wil
professioneel celliste worden. Han-
nah Mae viel in 2019 zowel solo als
met band op. Haar single ‘Back to
you’ werd Topsong bij Radio 2 en
tijdens het Popgala Noord werd
Hannah uitgeroepen tot ‘Beste ta-

lent Noord-Nederland’. Schrijver
Richard Zuiderveld weet jongeren
in zijn boeken ‘Vet Oud’ te interes-
seren voor de Nederlandse geschie-
denis. In 2019 schreef hij ook de
tekst voor de theaterproductie ‘Zoo
Mooi!’ over Aleid Rensen en de ou-
de dierentuin van Emmen. De
Drentse Talentprijs Cultuur wordt
voor de tiende keer uitgereikt. Eer-
dere prijswinnaars waren actrice
Rosa da Silva, illustratrice Marloes
de Vries en het folkduo Tangarine. 
Ondanks het vreemde culturele
jaar is K&C alweer op zoek naar
kandidaten voor de Drentse Talent-
prijs Cultuur 2021. Het voordragen
van kandidaten kan door een mail
te sturen naar helma@kunsten -
cultuur.nl. Kandidaten komen in
aanmerking voor de prijs als ze in
2020 een bijzondere prestatie heb-
ben geleverd, de potentie hebben
zich verder te ontwikkelen en door
te groeien naar een nationaal podi-
um. Het kan om een individu gaan,
maar ook een groep. Niet alleen in-
woners van Drenthe, maar ook
voormalige inwoners komen voor
de prijs in aanmerking. Onlangs
werd al bekend dat de Culturele
Prijs van de provincie Drenthe voor

Daniël Lohues is. Het Prins Berhard
Cultuurfonds reikt in december de
Drentse Anjerprijs uit. Voor deze prijs
zijn het Drents Jeugd Orkest, Vereni-
ging Plaatselijk Belang Valthe en Stich-
ting Puppet International genomi-
neerd.

� Hannah Mae is een van de geno-
mineerden. (eigen foto)

Verkeerslicht
Banden
Het wiel is de grootste uitvinding uit de
oertijd die het mensdom vooruit bracht,
of achteruit. Tegelijkertijd in de ontwik-
keling tal van mensenlevens heeft gekost.
Denk maar eens aan de eerste strijdwa-
gens, paard en wagen, fiets, al dan niet
gemotoriseerd: de automobiel, pantser-
wagen, tank. Verantwoordelijk voor
steeds meer doden en gewonden. Ja, dat
is nu eenmaal niet anders, zegt men dan.
Wat klinkklare nonsens is omdat wij, al-
leen al kijkend naar het verkeer, met el-
kaar voor veel ongevallen verantwoorde-
lijk zijn. Goed materiaal is daarbij een
must, naast een gedegen kennis van re-
gels en, net zo belangrijk, de toepassing. 
Richting herfst en winter krijgen we te
maken met een toename van gladde we-
gen en weggedeelten door sneeuw, regen,
ijsafzetting en, ja, ook door bladeren.
Door de ontdekking van het anti blok-
keer systeem (abs) is er al veel winst ge-
maakt. Soms zoveel dat men overmoedig
is geworden en (al dan niet bewust) meer
risico’s neemt, aldus de winst van voren-
staande techniek grotendeels om zeep
helpt. Slippen en glijden is nog steeds
een veel voorkomende verstoring van een
auto- of motorrit. Een ander hulpmiddel

is de montage van winterbanden waarvan
de profielbreedte, naast de diepte van mi-
nimaal 2 millimeter (officieel 1,6 millime-
ter) groter is dan bij een normale zomer-
band. 
Dergelijke banden voorkomen de zoge-
naamde aquaplaning. Dat is wanneer de
banden door een plas rijden en het water
door geringe of te nauwe profilering gaan
‘drijven’ op het water en geen contact
meer maken met het wegdek, waardoor
de auto onbestuurbaar wordt, met alle ge-
volgen van dien. Met een vreemd woord
noemt men dat wrijvingscoëfficiënt.
Moet ik dan winterbanden monteren zult
u vragen? Efficiënt zijn ze als de tempe-
ratuur onder de 8 graden komt, niet al-
leen bij sneeuw of gladheid, maar ook bij
een zware regenbui. Bij een noodstop
staat de auto met winterbanden in een
dergelijke situatie aanmerkelijk eerder
stil (meerdere meters) dan een auto met
prima remmen en gewone banden. Bij
meerdere proefnemingen heb ik zelf mo-
gen ervaren dat de winst door winterban-
den in extreme omstandigheden een
openbaring is. Iemand die veel moet rij-
den en niet de keuze heeft om de auto te
laten staan, is de winterband een uit-
komst en zeker zijn geld waard.

H.N. van Wijk 

Roon Staal geeft 
kerstconcert in Gieten 
GIETEN – Zanger-pianist Roon Staal geeft op zondag 13 december twee kerstcon-
certen in de Dorpskerk in Gieten, aangepast aan de coronasituatie. Staal maakt er
een bijzonder kerstconcert van. Met zijn warme stem en pianospel weet hij zijn be-
zoekers te raken en in de stemming te brengen van de aankomende kerstperiode
door zijn vertolking van bekende songs als ‘Oh Holy Night’, ‘Silent Night’, ‘Mary's
Boy Child’, ‘Gloria in Excelsis Deo’, ‘Away In A Manger’ en ‘The Holy City’. Ook
‘Pie Jesu’ staat op het repertoire, evenals af en toe een eigen compositie die past
bij de kerstgedachte. Verder brengt Staal songs van zijn nieuwe kerstalbum
Christmasalbum 2, dat momenteel wordt opgenomen, ten gehore. De concerten,
die worden georganiseerd in samenwerking met de Culturele Commissie Dorps-
kerk Gieten, beginnen om 14.00 en 16.00 uur. De kerk gaat een half uur voor aan-
vang van het concert open. Vooraf aanmelden en reserveren is noodzakelijk en
kan via 06-30025992 of www.roonstaal.com

Deel Borger krijgt glasvezel
BORGER – In het buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn is vorig jaar glasvezel
aangelegd bij adressen waar een erg slechte internetverbinding was. Binnenkort be-
gint het bedrijf Digitale Stad op eigen initiatief ook met de aanleg van glasvezel in een
deel van Borger. De bewoners waar het om gaat hebben een brief gekregen. Later
wordt dit gebied uitgebreid met meer adressen in de gemeente. Het gaat om een gratis
glasvezelaansluiting, waarmee bewoners vrijblijvend toegang krijgen tot het open
glasvezelnetwerk. Zij kunnen een abonnement afsluiten, maar zijn niet verplicht om
dit te doen. Schouwers van Digitale Stad komen langs om inwoners te informeren en
de situatie in kaart te brengen. De eerste werkzaamheden zijn maandag begonnen
langs de openbare weg. Vervolgens worden de kabels vanaf de weg naar de woningen
gelegd. Digitale Stad probeert de overlast tot een minimum te beperken. 
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Kinderen in Stadskanaal gaan met 
gezonde lunchtrommel naar school
STADSKANAAL – Zo’n 1100 kinde-
ren van drie peuterspeelzalen en ne-
gen basisscholen, waaronder de leer-
lingen van de net gestarte Wereld-
wijsschool met kinderen van het AZC
in Musselkanaal, die vallen onder de
Brede Scholen binnen de gemeente
Stadskanaal hebben vorige week
meegedaan aan een projectweek
rond het thema ‘Gezonde voeding’.
De projectweek was georganiseerd
door het Sportteam Welstad van
Stichting Welstad. 

In samenwerking met de sportcoaches
van Welstad waren er voor alle kinderen
mooie lespakketten samengesteld, waar-
mee er voor alle leeftijden op een positie-
ve manier aandacht was voor wat nou ge-
zonde voeding is en welke smaken hierbij
horen. Alle kinderen kregen een mooie
lunchtrommel met het logo van de Brede
School én een receptenboekje met nutti-
ge tips en ideeën voor zowel kinderen als
ouders. ,,We hopen een stukje bewust-
wording te creëren. Het mooiste zou na-
tuurlijk zijn als de kinderen in hun brood-
bak dagelijks een variatie aan gezonde
voeding meekrijgen naar school, dus met
brood en fruit. Daarom hebben we de sa-
menwerking gezocht met de lokale groen-
teboeren in zowel Stadskanaal als Mus-
selkanaal, die voor dit project fruit be-
schikbaar hebben gesteld’’, vertelt Arjo
Karperien.   

Fitter voelen 
Het is belangrijk om kinderen zo vroeg
mogelijk bewust te maken van gezond
voeding en wat dit met je doet. ,,Het is
daarom ook dat dit project uitgezet is op
de basisscholen en peuterspeelzalen van-

uit de Brede Scholen.’’ Volgens de buurt-
sportcoaches is het juist in deze tijd erg
belangrijk om te blijven bewegen en ge-
zond te eten. ,,Het verbetert de weer-
stand en zorgt ervoor dat de kinderen
zich fitter voelen en beter en langer kun-
nen concentreren. Het is sowieso een aan-
dachtsthema dat blijvend zou moeten
zijn en hopelijk kunnen we dat op ter-
mijn onderwijsbreed verder doortrek-
ken, hopelijk ook naar het middelbaar

onderwijs. Bovendien is beweging voor
veel mensen momenteel ook een van de
weinige manieren in deze coronatijd om
er even uit te kunnen. Zeker in deze tijd
is het belangrijk dat mensen buiten blij-
ven komen. Daar moeten we wel aan-
dacht aan blijven besteden, want we krij-
gen wel signalen dat sommige ouderen,
maar ook jongeren hier op den duur op
vastlopen.’’ 

� Kinderen van de basisscholen in de gemeente Stadskanaal maakten op ver-
schillende manieren nader kennis met fruit. (foto: Stichting Welstad) 

Piet van Dijken signeert zijn boek   
STADSKANAAL – Piet van Dijken, wereldbe-
roemd in Groningen, schrijft al meer dan 25 jaar
columns, die regelmatig in de Groningse media
verschijnen. Nu heeft hij een selectie van die co-
lumns, 158 om precies te zijn, gebundeld in boek-
vorm. ‘Piet’s Big City’ werd eind oktober gepresen-
teerd in het Groninger Forum en afgelopen zater-
dag kwam hij zijn nieuwe boek signeren bij The
Read Shop in Stadskanaal. De columns van Piet
van Dijken verschijnen al ruim 25 jaar in de Gro-
ningse media. ‘Piet’s Big City’ werd een begrip in
Groningen en Piet zelf ook. In zijn columns komt
het dagelijks leven voorbij, maar ook wat hem op-
valt in zijn Big City, Groningen. ‘Piet’s Big City’ is
niet alleen een persoonlijk verslag, maar geeft ook
de veranderende tijdsgeest weer. Het boek is te koop
bij The Read Shop in Stadskanaal en te bestellen
via www.vangorcum.nl. (foto: De Nieuwsbode –
Harry Cats) 

Moonlight Music Quiz 
geeft ultiem kerstgevoel 
STADSKANAAL – Omdat er dit jaar
vlak voor Kerst geen traditionele
Moonlight Shopping in Stadskanaal
kan plaatsvinden, organiseren de
winkeliers van Centrum Stadskanaal
op zaterdag 19 december de gratis
Moonlight Music Quiz. 

In deze online quiz voor de hele familie
kunnen de deelnemers hun muzikale
kennis testen en kans maken op een van
de geweldige prijzen tijdens een ontspan-
nen avondje livestream op tv.
Tijdens een speciale live-uitzending van-
uit Theater Geert Teis in Stadskanaal zul-
len muziekdeskundigen Jasper Stuut en
Jos Bruining de kijkers meenemen naar

de muziek van toen en de hits van nu. Dat
gebeurt aan de hand van prikkelende
vragen voor jong en oud over de Top
2000, kerstnummers en algemene vragen
over muziek en artiesten door middel van
filmpjes met bekende Stadskanaalster
gezichten, geluidsfragmenten en live mu-
ziek van Lisa-Mae de Vries en Thijs de
Vries. 

Donaties 
Er zijn fantastische prijzen te winnen tij-
dens de quiz die worden aangeboden
door de Centrumwinkeliers Stadskanaal.
Daarnaast bieden diverse ondernemers
via hun eigen Facebookpagina’s de kij-
kers lekkere extra’s aan, waar ze tijdens
het kijken van kunnen genieten. ,,Tijdens
de uitzending hebben we bovendien aan-
dacht voor de Voedselbank en kunnen
kijkers een bijdrage geven om anderen
ook een fijne Kerst te bezorgen.’’ Notaris
Frits Bergman is aanwezig om de dona-
ties transparant te laten verlopen. ,,Zo
zijn we samen écht Stadskanaal!’’ 

Om mee te doen met de Moonlight Music
Quiz kunnen belangstellen op 19 decem-
ber vóór 19:30 uur inloggen op www.van-
debond. nl/ Moonlight. De quiz wordt op
de computer/laptop gespeeld met
www.Kahoot.it en op de tablet/telefoon
met de Kahoot-app (download deze app
van te voren). ,,Om exact 20.00 uur gaan
we live, dus zorg dat u met de hele fami-
lie op de bank zit en klaar bent om te ge-
nieten van wat Stadskanaal en muziek u
samen zal bieden!’’ 

� Jos Bruining en Jasper Stuut zijn klaar voor de Moonlight Music Quiz. (foto:
Centrum Stadskanaal

Lionsclub zamelt weer koffiepunten in 
REGIO – Lionsclub Westerwolde
Semslanden organiseert komende
maand alweer voor de zesde keer de
jaarlijkse inzamelingsactie van DE-
koffiepunten. 

De ingezamelde koffie- en theepunten
worden door Douwe Egberts verzilverd in
pakken koffie, die worden gedoneerd aan
de voedselbanken in de regio waar de
punten zijn ingezameld. ,,Voor deze regio
zijn dat de voedselbanken Zuid Oost Gro-
ningen en Zuid Oost Drenthe.’’ 
Vorig jaar bracht de actie landelijk maar
liefst 134.000 pakken koffie op, de actie
van Lionsclub Westerwolde Semslanden
leverde 863 pakken koffie op. ,,Een pak
koffie in het voedselpakket wordt enorm
gewaardeerd. Het voordeel van koffie is
dat het goed bewaard kan worden en niet
snel aan bederf onderhevig is.’’ De Lions-
club neemt de praktische kant voor haar
rekening. Hiervoor worden nieuwe inza-
melingsdozen bij winkels en supermark-
ten geplaatst. 

Inleverpunten 
De koffiepunten kunnen tot 31 december
worden ingeleverd bij Intertoys in Stads-
kanaal, Jumbo Froukje Sloot in Stadska-
naal, Jumbo Ter Apel, Jumbo Vlagtwed-
de, Albert Heijn in Borger, de Coöp in
Sellingen en Odoorn en de Poiesz in
Stadskanaal en Musselkanaal. Elke 500

punten zijn goed voor 1 pak koffie. ,,Het
is leuk om zelf al de bonnen te tellen. Het
verzoek is om deze geteld in zakjes te

doen en duidelijk het aantal te vermel-
den. Hiermee helpt u de club en de voed-
selbank.’’ 

� Een nieuwe inzameldoos wordt neergezet in de Intertoys in Stadskanaal. (ei-
gen foto)
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