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Het echtpaar Van der Zee: 60 jaar getrouwd.

Besmettingen op AJC 
nemen toe; nu ook leraren

HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen is met in-
gang van deze maand weer
gaan werken met gezinsverzor-
genden in een aantal gezinnen
waar nu veel jeugdhulp wordt
ingezet. 

Dat moet uiteindelijk gaan leiden
tot ‘betere gezinnen’ en minder
kosten. Wethouder Peter Verschu-
ren over het waarom: ,,In het verle-
den had je de gespecialiseerde ge-
zinsverzorgster die vaak ingezet
werd om rust, reinheid en regel-
maat terug te brengen in gezinnen
waar dat nodig was. Die functie is
verdwenen, maar de behoefte aan
iemand die heel praktisch hulp
verleent, is nog steeds groot.’’
De gemeente is daarom gestart
met gezinshulpen in veertien ge-
zinnen. Zijn de resultaten goed,
dan wordt het aantal uitgebreid. 

Opvoeding
Verschuren verwacht dat de gezin-
nen er beter van worden en ook
dat op termijn de kosten omlaag
gaan. ,,Voor de kinderen in de ge-
zinnen waar we beginnen, wordt
nu veel individuele jeugdhulp in-
gezet. Als in zo’n gezin de dagelijk-
se zorgen minder worden, komt er
voor de ouders meer ruimte om
aan opvoeding te doen en valt ook
bij de kinderen stress weg. De
noodzaak voor aparte jeugdhulp
zal dan minder worden’’, aldus de
wethouder.

Pilot 
Doel van de pilot Gezinsondersteu-
ning is het ondersteunen van
kwetsbare gezinnen gericht op een
duurzame oplossing voor het her-
stel en instandhouding van de drie
R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat
in het gezin. Volgens de gemeente
zijn de 3 R’s een basisvoorwaarde
voor het positief opgroeien van
kinderen. Zonder deze basis heeft
hulpverlening geen voedingsbo-
dem, wordt gesteld. Dat betekent
geen individuele indicaties maar
een groepsbenadering vanuit één
aanpak en budget. 
De hulp richt zich op het praktisch
ondersteunen van de gezinnen in

het dagelijks bestaan, van eten ko-
ken tot een goed gesprek. De on-
dersteuning sluit zich in intensiteit
aan op de dynamiek van het gezin.
Het kan gaan van een uurtje in de

week, kort en dus heel intensief,
en misschien dan wel twintig uur.
Deze ondersteuning moet uiteinde-
lijk leiden tot meer welbevinden
in het gezin en minder jeugdhulp.

HOOGEZAND - Opnieuw is een
aantal leerlingen op het Aletta
Jacobs College in Hoogezand
besmet met het coronavirus.
Ook twee leraren hebben de
besmetting opgelopen. Maatre-
gelen worden door de directie
verder niet genomen. De school
blijft gewoon open, maar som-
mige ouders worden ongerus-
ter.

Zoals gemeld vonden eerder be-
smettingen plaats. Eerst één leer-
ling en daarna meer. Afgelopen
week is dat aantal verder opgelo-
pen en zijn nu ook twee volwassen
medewerkers besmet met het coro-
navirus. Dat wordt bevestigd door
Ineke de Roo, bestuurder/alge -
meen directeur van het Dr. Aletta
Jacobs College. Extra maatregelen
worden er vooralsnog niet geno-
men. Iedereen moet zich aan de
voorschriften van het RIVM en de

overheid houden, is het devies op
de school, maar daar lijkt in de
(jongeren)praktijk niet zo heel
veel van terecht te komen.
Ineke de Roo desgevraagd: ,,Ook
het Aletta ontkomt niet aan be-
smettingsgevallen. Intussen zijn er
inderdaad ook twee medewerkers
besmet. Bij ieder besmettingsgeval
wordt er meteen contact opgeno-
men met de GGD en we volgen de
adviezen van de GGD op. Tot op
heden heeft dat niet tot extra
maatregelen op school geleid, om-
dat dat volgens de GGD in deze ge-
vallen niet nodig was.’’
De Roo verder: ,,We verwachten
overigens wel van alle medewer-
kers en leerlingen dat zij in de ver-
keersruimten van de school een
mondkapje dragen en hun handen
ontsmetten. Ook is er vanaf begin
dit schooljaar een extra schoon-
maakronde gedurende de dag.
Daarnaast gelden natuurlijk de
richtlijnen van de overheid, zoals
meerdere keren per dag handen
wassen, de 1,5 meter afstand tus-
sen leerlingen en volwassenen,
geen handen schudden, hoesten en
niezen in de ellenboog, thuisblij-
ven bij klachten en thuis blijven
wanneer een gezinslid corona
heeft of koorts boven de 38 gra-
den.’’ Er zijn ouders die vinden dat
er niet moet worden gewacht tot-
dat iemand klachten of hoge
koorts heeft, maar dat er ook pre-
ventief moet worden opgetreden
richting jongeren. Er kunnen jon-
geren zijn besmet zonder nog
klachten te hebben, maar het al
wel kunnen overbrengen op ande-
ren, waaronder kwetsbare oude-
ren. Dat wordt vooralsnog niet no-
dig gevonden. De schoolleiding is
van mening dat wat er nu wordt
gedaan voldoende is. De Roo:
,,Door deze maatregelen hopen we
de kans op verspreiding van het vi-
rus binnen de school zo klein mo-
gelijk te houden. Als iedereen zich
goed aan de richtlijnen houdt, is
de kans het grootst dat het onder-
wijs op school door kan gaan.’’
Een overzicht van het corona-pro-
tocol op het AJC is te vinden op de
pagina ‘coronanieuws’ van de

Het  Aletta Jacobs College maandagmorgen: veel fietsen en veel leerlingen, die zich allemaal, zo
meldt de directie, aan de coronamaatregelen moeten houden.

HOOGEZAND - De vogeltrek is alweer een tijdje
volop in gang. De zangvogels, die hier vanaf de
lente verblijven en hier broeden, vertrokken al
vanaf begin september en ook de zwaluwen gin-
gen op weg naar tropisch Afrika. Eerst waren
het de gierzwaluwen en daarna de huis- en boe-
renzwaluwen. Elke morgen en avond trekken nu
de ganzen over, maar die blijven in deze omge-
ving. Rond zonsondergang is dat richting Zuid -

laardermeer(polders) en ’s morgens bij zonsop-
komst de andere kant op naar de akkers rond
Midden-Groningen. De ooievaars maken zich ook
klaar voor vertrek, zoals op de foto langs de A7
bij Hoogezand. Blijven de laatste jaren steeds
meer ooievaars in Nederland, het zijn immers
niet meer zulke koude winters, ook vertrekt nog
een aantal richting Afrika.

Ooievaars klaar voor vertrek

Diamant in Hoogezand
Sappemeer zeventien jaar werk-
zaam geweest als peuterleidster
bij peuterspeelzaal ’t Hummel-
honk. 
In 1976 verhuisde het echtpaar
van Sappemeer naar Hoogezand
waar een woning aan de Telstar
werd gekocht. Daar hebben ze tot
2012 met veel plezier gewoond,
waarna verhuisd werd naar de hui-
dige woning aan het Gerbrandy-
hof.
Namens het gemeentebestuur zou
wethouder Jaap Borg het echtpaar
komen feliciteren, maar dat kon
wegens de coronamaatregelen niet
doorgaan.

HOOGEZAND - In hun appar-
tement aan de P.S. Gerbrandy-
hof in Hoogezand heeft vorige
week het echtpaar Van der Zee-
Koning het zestigjarig huwe-
lijksfeest gevierd.
Dat beiden nu alweer geruime tijd
in Hoogezand wonen, was aanvan-
kelijk niet vanzelfsprekend. Bei-
den werden geboren in Steenwijk,
waar ze in 1960 ook trouwden.
De heer Van der Zee (87) begon
zijn arbeidsloopbaan op de grote
vaart als werktuigkundige, maar
kreeg later aan de wal een baan
als technisch ambtenaar bij het
gasbedrijf in Meppel, waar ze de
voormalige directeurswoning aan
de Gasgracht in die plaats betrok-
ken. Daar werd ook hun zoon Rolf
geboren.
In 1965 verhuisde het gezin naar
Sappemeer, waar Van der Zee
technisch hoofdambtenaar werd
bij het toenmalige AGD in Sappe-
meer, eveneens een gas-gerela-
teerd bedrijf. Ze kregen een wo-
ning in het Margrietpark in Sappe-
meer. Daar werd in de toenmalige
kraamkliniek van Huize St. Jozef,
‘bij de nonnen’, dochter Marleen
geboren.
Mevrouw Van der Zee (83) is in
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schoolsite www.aletta.nl. 
Ook leerkrachten maken zich ech-
ter steeds meer zorgen. Dat meldt
ook de vakbond voor onderwijzend
personeel. Er wordt gevraagd om
extra maatregelen op de scholen,
maar onderwijsminister Arie Slob
wil het eerst nog ‘even aanzien’.
Hij vindt dat iedereen, ook de leer-
lingen, hun verantwoordelijkheid
moeten nemen en zich aan de coro-
namaatregelen moeten houden.
Dat blijkt in de praktijk op de
scholen toch wat anders te liggen,
aldus ietwat verontruste leer-
krachten.

De Regiokrant
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Herstel van de drie R’s

Midden-Groningen gaat
weer gezinshulpen inzetten

Compliment voor
mantelzorgers
HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen wil ook dit
jaar mantelzorgers die langdu-
rig en intensief voor een naaste
zorgen in het zonnetje zetten. 
Daarom krijgen alle mantelzor-
gers die zijn ingeschreven bij
Steunpunt Mantelzorg een man-
telzorgcompliment. Dit jaar ziet
dat er vanwege het coronavirus
wel iets anders uit dan in voor-
gaande jaren. 
De mantelzorgcomplimenten
zullen per post aan de mantel-
zorgers worden verstuurd. Nor-
maal gesproken werd er, naast
het mantelzorgcompliment, ook
een feestavond gepland voor
mantelzorgers. Deze avond kan
vanwege het coronavirus geen
doorgang vinden. De gemeente
hoopt dat in de toekomst weer
wel te kunnen doen.
Dit jaar is het op 10 november
Nationale Dag van de Mantel-
zorg. Op die dag wordt er door
het hele land extra aandacht ge-
geven aan mantelzorgers. Daar-
om ontvangen alle mantelzor-
gers in Midden-Groningen rond
deze dag het mantelzorgcompli-
ment. 
\Wie zelf mantelzorger is, of een
mantelzorger kent en staat die
nog niet ingeschreven als man-
telzorger bij het Steunpunt
Mantelzorg, kan contact opne-
men door te e-mailen naar man-
telzorg@kwartierzorgenwel -
zijn.nl of bel naar 0598-364900,
Kwartier Zorg en Welzijn. 

Hackathon 
gaat niet door
HOOGEZAND - De hackathon, die
georganiseerd door de bibliotheek
in Hoogezand en waar een blinden-
geleidehondrobot zou worden ge-
maakt, komende zaterdag 24 okto-
ber, gaat niet door. Ook hier zijn
de coronamaatregelen de spelbre-
kers. Het geheel wordt, als de re-
gels het dan wel toelaten, uitge-
steld tot 13 februari. 

Zaterdag geen
groencontainer 
in Woldwijck
HOOGEZAND - In de wijk
Woldwijck in Hoogezand komt
zaterdag aan de Wega geen
groencontainer te staan. Wijk-
bewoners zouden dan weer in
de gelegenheid zijn hun tuin-ge-
relateerd groenafval kwijt te ra-
ken.
Dat gaat niet echter door. Door
de verscherpte coronamaatrege-
len is het plaatsen van de con-
tainer en de naar verwachting
vele bewegingen van mensen
die afval komen brengen, afge-
last.

Automobilist 
verongelukt
HOOGEZAND - Aan het eind van
de Kalkwijk in Hoogezand, nabij
de Veendammerweg, is zondag-
avond een 51-jarige man uit de ge-
meente Midden-Groningen om het
leven gekomen.
Hij botste vol op een boom, werd
door de botsing uit de auto geslin-
gerd en kwam meters verderop in
het gras terecht. Passanten hebben
geprobeerd hem nog te reanime-
ren, maar dat mocht niet meer ba-
ten. Hulpdiensten, waaronder de
traumahelikopter van het UMCG,
waren snel ter plaatse. Bij het on-
derzoek naar hoe het ongeval
heeft kunnen gebeuren, waren zo-
wel de Kalkwijk als de Veendam-
merweg afgesloten voor overig ver-
keer. De politie doet onderzoek
naar de oorzaak van het ongeluk.
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Verkiezing sporters 
van het Jaar in M-G
HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen houdt ko-
mende vrijdag  de Sportverkie-
zing 2019. Door de coronamaat-
regelen is dit een ander pro-
gramma dan in andere jaren. Zo
is de hele bekendmaking van
de winnaars digitaal en reiken
na afloop burgemeester
Hoogendoorn en wethouder
Drenth de prijzen persoonlijk
uit aan de winnaars bij hen
thuis.

Vrijdag vanaf 19.15 uur streamt de
gemeente de bekendmaking van al-
le winnaars via onder andere hp-
py.nl/gmgstream. 
Het programma start met de onder-
tekening van het Lokaal Sportak-

koord, gevolgd door filmpjes van
de genomineerden, aanmoedigings-
prijs voor het Sporttalent en be-
kendmaking van de winnaars. Di-
rect daarna gaan burgemeester
Hoogendoorn en sportwethouder
Drenth bij de winnaars thuis langs
om hen de prijs te overhandigen.
Op deze (digitale) manier kunnen
de genomineerden, hun familie en
fans en andere geïnteresseerden
toch live de bekendmaking van de
winnaars van de Sportverkiezing
Midden-Groningen 2019 meema-
ken.

De sportverkiezing zou eigenlijk op
13 maart 2020 worden gehouden
maar door de ook toen al geldende
coronamaatregelen is dat ver-
plaatst naar 23 oktober.

� Plezier bij de mix-toernooien.

Gemixte 4 tegen 4 toernooien bij HSC
SAPPEMEER - In de herfstva-
kantie zijn er bij voetbalvereni-
ging HSC in Sappemeer twee
vier tegen vier-toernooien ge-
speeld. 
Op woensdagmiddag werd er voor
alle JO 13-elftallen een toernooi ge-
organiseerd. Er werd fanatiek en
sportief gestreden om de mini-Eu-

ropacup. 
Het plezier straalde van de jeugd
af op deze prachtige herfstmiddag.,
die werd afgesloten met een lekke-
re ‘sportmaaltijd’: patat met fri-
kandellen. 

Ook op zaterdag werd er een mix-
toernooi gehouden voor alle elftal-
len van JO 13 ttot en met JO 17.

Ook hier werd de nadruk gelegd op
‘fair play’ en op samenspelen. Ook
bij dit toernooi was weer een grote
opkomst en veel spelvreugde. 

Het werd een leuk initiatief van de
begeleiders gevonden, ook omdat
de wedstrijden in ieder geval nog
de komende drie weken voor de
jeugd ook stil liggen.

CDA introduceert 
Henk Faber-bokaal
SLOCHTEREN - Het CDA Mid-
den-Groningen vindt het mee-
doen van burgers in de maat-
schappij belangrijk. Sommige
burgers doen dat op een bijzon-
dere manier en realiseren be-
langeloos mooie dingen voor an-
deren in die gemeente. 
Om die initiatieven te waarderen
heeft het CDA Midden-Groningen
de Henk Faber-bokaal in het leven
geroepen. 
De bokaal zal eens per jaar worden
uitgereikt door het CDA Midden-
Groningen aan een burger. De prijs
bestaat naast de bokaal, uit een be-
drag van 200 euro, waarvan 100
 euro voor de bruggenbouwer zelf is
en 100 euro voor een lokaal goed
doel naar keuze. Uiteraard wordt

dat doel gekozen door de prijswin-
naar. 

Kandidaten kunnen worden voor-
gedragen door de jury of door der-
den. De genomineerde hoeft geen
CDA-lid te zijn. Enige vereisten
zijn dat de daden waarvoor de per-
soon is genomineerd in Midden-
Groningen zijn uitgevoerd en dat
deze voldoen aan de omschrijving
van ‘bruggenbouwer’. Iemand kan
meerdere malen genomineerd wor-
den, maar slechts eenmaal winnen.
Aanmelden kan tot 25 oktober. De
winnaar wordt bepaald door een
combinatie van stemmen via de so-
ciale-mediakanalen van CDA Mid-
den-Groningen en door de jury van
de bokaal. De uitreiking vindt
plaats op of rond 20 november.

Wordt u onze nieuwe schakel?
Organisatorisch talent en bijdragen aan de 
genezing van nierziekten? Meld u aan als 
coördinator: nierstichting.nl/coordinator

� Bloemen voor Rike Schmied, uitgereikt door voorzitter Hans Ub-
bink. 

40 Jaar lid Bridgeclub HS
HOOGEZAND - Bridgeclub
Hoogezand-Sappemeer heeft
een bijzondere jubilaris gehad,
met een lidmaatschap van liefst
40 jaar. 
Daarom hebben bestuursleden
Hans Ubbink en Corry Dietvorst,
de jubilaris Rike Schmiedt-van der
Kaats verrast met de gouden jubi-
leumspeld en een mooie bos bloe-
men.  

Behalve trouw lidmaatschap, heeft
Rike Schmied ook in het verleden
in het bestuur gezeten. Ze speelt
nog steeds bridge op de dinsdag-
avond en de woensdagmiddag, al-
leen niet tijdens deze coronaperio-
de.  
Normaal zou deze uitreiking zijn
gebeurd op de ledenvergadering
van eind augustus, maar die heeft
dit jaar door de coronamaatregelin-
gen schriftelijk plaats gevonden.

De Regiokrant
e-mail: 

regiokrant
@noordpers.nl

Adverteren doet verkopen
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� Rachel van den Hoogen; ‘mensen met handicap beter mee laten
doen’.

Biblionet-directeur Rachel van den Hoogen: 

’Gelijke kansen voor iedereen’
HOOGEZAND - Het leek zo
mooi. Tijdens de allereerste
Midden-Groningse Hackathon
in Hoogezand, die gepland
stond op 24 oktober, zoudenzo'’
tien knappe koppen uit onze re-
gio een robot blindengeleide-
hond ontwikkelen. Met het idee
van de robothond won de tienja-
rige Delano vorig jaar de
ideeënwedstrijd van het Innova-
tiefestival Midden-Groningen. 

In aanloop naar die hackathon wer-
den alle deelnemers geïntrodu-
ceerd. Ook al gaat het nu niet door,
wat ze te zeggen hebben, blijft voor
een grote doelgroep interessant, zo
ook dat van Rachel van den
Hoogen, bestuurder van Biblionet
Groningen.
Een bestuurder is niet de eerste

die je belt om een technologisch
vraagstuk op te lossen, toch?
,,Klopt’’, zegt Rachel, ,,maar om
een nieuw product van de grond te
krijgen is niet alleen technische
kennis nodig, maar ook ervaring
met marketing en fondsenwerving.
En dat heb ik. Biblionet Groningen
is bovendien betrokken bij de orga-
nisatie van de hackaton. Het ver-
zinnen van oplossingen waardoor
iedereen kan meedoen aan de sa-
menleving, ondersteunen we van
harte. Ook vanuit de bibliotheek
willen we mensen in staat stellen
zich te ontwikkelen, hun hele leven
lang. Zodat ze volop en volwaardig
kunnen (blijven) meedraaien in de
maatschappij.’’
Van den Hoogen heeft van huis uit
meegekregen hoe belangrijk gelij-
ke rechten en kansen voor alle
mensen zijn. ,,Mijn vader, afkom-
stig uit een arbeidersgezin, is een
slimme man. Toch raadde de hoofd-
meester hem als kind aan om naar
de Mulo te gaan in plaats van naar
de HBS. Pas toen hij al getrouwd
en vader was, heeft hij alsnog de
HTS afgerond en startte hij aan de
Technische Universiteit. Ook ging
hij de politiek in. Hij kon niet ac-
cepteren dat hij indertijd op basis
van zijn afkomst werd beoordeeld
in plaats van op zijn eigen kunnen.
Sindsdien zet hij zich in voor gelij-
ke kansen en rechten, ongeacht af-
komst. Hij heeft dit op zowel mij
als mijn zus overgebracht’’, zegt ze.
Ze vertelt hoe dit al vroeg tot  uiting
kwam bij haar. ,,Als klein meisje
liep ik mee als Prinses Carnaval in
de optocht, omdat ik vond dat al-
leen een Prins Carnaval onlogisch
was. Op de basisschool kwam ik in
opstand omdat meisjes handwerk-
les en jongens handenarbeid kre-
gen. Die ongelijkheid stoorde me

enorm. Dat het gelukt is om dit te
veranderen, zoals het ook gelukt is
dat meiden mochten meedoen met
voetbal, gaf me een goed gevoel.
Na mijn studie ben ik gaan werken
in functies waarbij ik me kon inzet-
ten om maatschappelijke vraag-
stukken op te lossen. Mijn man en
ik deelden de opvoeding van onze
twee kinderen en alle huishoudelij-
ke taken met elkaar.’’
Als de hackathon door was gegaan,
hoopte ze daar veel te leren. ,,Ik
verwacht dat we samen iets goeds
en haalbaars creëren. Mijn erva-
ring is dat wanneer mensen met
verschillende kennis en zienswij-
zen samenwerken, er nieuwe in-
zichten ontstaan waarmee we ver-
der komen. In onze regio is veel ta-

lent en kennis, zoals bleek uit de
vorige edities van het Innovatiefes-
tival Midden-Groningen. Met zo-
veel creativiteit en innovatiekracht
bij elkaar kunnen we samen grote-
re stappen nemen dan ieder afzon-
derlijk’’, zei ze voordat ze wist dat
het zou worden afgelast.
In haar privésituatie leeft Rachel
met een dierbare met een lichame-
lijke beperking. ,,De meest eenvou-
dige activiteiten, zoals boodschap-
pen doen, zijn vaak al te grote hin-
dernissen. Vanuit deze ervaring
hoop ik extra bij te dragen aan de
ontwikkeling van een robothondje
of iets anders dat ervoor zorgt dat
mensen met een handicap beter
mee kunnen doen in onze samenle-
ving.’’

� Kindercircus op de Van Heemskerckschool.

Kindercircus op school
HOOGEZAND - De Van Heems-
kerckschool in Hoogezand heeft
echte circusartiesten op school.
Onlangs hebben zij een spette-
rende circusvoorstelling gege-
ven van, voor en door leerlingen
in een prachtige circustent.

De Van Heemskerckschool is een
‘Gezonde School’ en besteedt veel
aandacht aan een gezonde leefstijl

en bewegen. Vanuit de Gezonde
School hebben de kinderen een
schoolbreed-project gehad over het
circus. Samenwerken, zelfvertrou-
wen en bewegend leren waren de
kernpunten in dit project. Er was
een uniek samenspel van alle leer-
lingen. Veel circustechnieken zijn
uitgeprobeerd, ingestudeerd en tot
slot hebben de kinderen dat aan el-
kaar laten zien in de afsluitende
voorstelling. 

� De zilveren bridgespeld voor Geertje Meek, uitgereikt door voor-
zitter Hans Ubbink. 

Geertje Meek 25 jaar 
lid van Bridgeclub HS 
HOOGEZAND - Al weer 25 jaar
is Geertje Meek-Tolner lid van
Bridgeclub Hoogezand-Sappe-
meer. 

Ze werd daarom in het zonnetje ge-
zet door de bestuursleden Hans Ub-
bink en Corry Dietvorst en kreeg
een zilveren jubileumspeld en een
bos bloemen.  

Geertje Meek is niet alleen een
trouw lid, maar ze heeft ook be-
stuursfuncties bekleed. Ze speelt
nog elke dinsdagavond bridge bij
BC-HS. Normaal zou de uitreiking
zijn gebeurd op de ledenvergade-
ring van eind augustus, maar die
heeft dit jaar door de corona maat-
regelingen schriftelijk plaats ge-
vonden. 

� Alle Buikema met zijn gekregen oorkonde.

90-Jarige 
Alle Buikema 
erelid van 
TV De Stirum 
HOOGEZAND - In Hoogezand is
woensdag een van de oprichters
van tennisvereniging De Stirum 90
jaar geworden en de club liet dat
niet ongemerkt voorbij gaan. 
Voorzitter Chris Haze van De Sti-
rum stond woensdagmorgen al voor
half 11 op de stoep aan de Van Lim-
burg Stirumlaan bij Alle Buikema
om hem te feliciteren met zijn 90e
verjaardag. 
Behalve een verjaardagscadeau
kreeg Buikema van de vereniging
ook een oorkonde omdat hij 6
maart, tijdens de Algemene Leden-
vergadering, werd benoemd tot
erelid. 
In 1973 was hij een van de oprich-
ters van De Stirum. Mensen die bij
elkaar woonden aan de Van Lim-
burg Stirumlaan in Hoogezand
startten de club, vandaar ook de
keuze destijds voor de naam TV De
Stirum. 
Namen van het eerste uur waren
Hein ter Veen, Simon Kuperus,
Jaap Wiegertjes en Alle Buikema.
Fotoboeken vol herinneringen aan
deze tijd kwamen natuurlijk op ta-
fel. Buikema is wekelijks te vinden
op de tennisclub aan de Juliana -
straat en nog steeds zeer begaan
met de club. Dat de vereniging het
afgelopen jaar zoveel nieuwe
jeugdleden heeft verwelkomd doet
hem goed. Tenslotte heeft een ver-
eniging nieuwe mensen met nieu-
we ideeën nodig om een gezonde
vereniging te blijven.
Waar Buikema zichtbaar ontroerd
door was, was de tas met persoon-
lijke verjaardagskaarten die de le-
den in de afgelopen week voor hem
in de brievenbus bij de club had-
den gedaan. Dat was een hartver-
warmende verrassing die zeker
welkom was in deze ongezellige co-
ronatijd. De club wenst hem, na-
mens haar voorzitter, nog vele ge-
zonde jaren.

Kinderen in de hoofdrol 
bij de Fraeylemaborg
SLOCHTEREN - Tijdens Okto-
bermaand Kindermaand staan
kinderen bij de Fraeylemaborg
in de hoofdrol en zijn er allerlei
leuke activiteiten. 

Alle zondagen van oktober kunnen
kinderen tot 12 jaar gratis de borg
en het koetshuis bekijken. Er is
een speurtocht beschikbaar en ze
kunnen zich verkleden als prins of
prinses. 
In het park is er een Sprokkeltocht,
een spannende zoektocht langs ver-
stopte kluisjes. Elke zondagmiddag
is er een extra activiteit, gratis en
geschikt voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. 
Op de site www.fraeylemaborg.nl
staat de laatste informatie.
Zondag 25 oktober organiseert in
samenwerking met schrijfster  Pau-

lien Andriessen en illustrator Yvon-
ne Komduur de Fraeylemaborg een
creatieve teken- en schrijfmiddag
voor kinderen. Andriessen en Kom-
duur maakten samen het kinder-
boek Een baantje op de borg. Dit
boek speelt zich af op de borg Nien-
oord.  Maar ook op de Fraeylema-
borg kunnen kinderen zich  goed
voorstellen hoe het vroeger was.
Als je één dag jonkheer of jonk-
vrouw op de Fraeylemaborg mag
zijn. Hoe ziet je dag er dan uit? Ga
je naar school? Mag je met ander
kinderen spelen? Welke kleren heb
je aan? Moet je helpen met de af-
was? Samen met Yvonne en Pau-
lien mogen de kinderen gaan
schrijven of tekenen in een prachti-
ge zaal op  de borg. De starttijden
zijn 13.30 en 15.30 uur en reserve-
ren is verplicht.

� Het hijsen van de vlag bij de entree van Hoogezand in het tijde-
lijke gemeentelijke gebouw De Poort.

Regenboogvlaggen in M-G
HOOGEZAND -  Tijdens de internationale
Coming Out Day, wapperde ook in Midden-
Groningen de Regenboogvlag op de gemeen-
telijke locaties De Poort in Hoogezand, in
Muntendam en in Slochteren.

Wethouder Jan Jakob Boersma hees de vlag ’s
morgens  bij locatie De Poort in Hoogezand, sa-
men met Geert Hommes.
Coming-Outdag verwijst naar het moment waarop
een homo, lesbienne, biseksueel, transgender en
intersekse personen (LHBTI) openlijk voor zijn of
haar seksuele voorkeur uitkomt:  ‘uit de kast ko-
men’ (coming out). ChristenUnie-wethouder Jan
Jakob Boersma: ,,Op deze dag staan we stil bij de
emancipatie en zichtbaarheid van onze LHBTI-in-
woners, en eigenlijk van iedereen. We vieren de
diversiteit in onze samenleving’’. 
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Drie Nederlanders erbij
HOOGEZAND - Drie inwoners van Midden-Groningen hebben het Bewijs van Nederlanderschap ont-
vangen van burgemeester Hoogendoorn. Tijdens een  naturalisatieceremonie hebben ze de verklaring
van verbondenheid afgelegd. Ze hadden de volgende nationaliteiten: Indonesisch, Amerikaans en
Brits.  Het gaat om Siti Nurhasanah, John Patrick Mc Farland en Robert Waddington. Alle drie zijn
Nederlander geworden door de optieverklaring af te leggen, een korte en eenvoudige manier om Ne-
derlander te worden voor mensen die bijvoorbeeld in Nederland zijn geboren en een geldige verblijfs-
vergunning hebben. Op de foto ontbreekt Mc Farland.

Schroom on naar gemeentelijke kredietbank te gaan

Gratis financieel advies voor
inwoners Midden-Groningen
HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen wil geldzor-
gen van inwoners voorkomen.
Daarom adviseert ze nu inwo-
ners die in financiële proble-
men zitten of dreigen te komen,
gebruik te maken om gratis in-
zicht te krijgen in hun financië-
le situatie. De gemeente doet
dat samen met Geldfit, onder-
deel van de Nederlandse
Schuldhulproute. 

Door samen te werken, hopen de
gemeente Midden-Groningen en
Geldfit inwoners eerder te berei-
ken en zo de juiste hulp te kunnen
aanbieden.
In Nederland heeft bijna de helft
van de huishoudens te maken met
geldproblemen. De gemeente Mid-
den-Groningen is sinds 1 januari
van dit jaar al aangesloten bij
Geldfit, een van de online-kanalen
van de Nederlandse Schuldhul-
proute. De Nederlandse Schuldhul-

proute zegt te willen werken aan
een Nederland zonder schuldzor-
gen. De samenwerking met Geldfit
is nu versterkt door de ontwikke-
ling van een digitale financiële test
en de introductie van het gratis lan-
delijke telefoonnummer.

Gratis online test
Inwoners van Midden-Groningen
kunnen op de website www.geld -
fit.nl een simpele test invullen.
Verder vinden ze er veel prakti-
sche tips om bijvoorbeeld geldzor-
gen te voorkomen. Ook kunnen ze
voor gratis advies bellen naar het
telefoonnummer 0800-8115. Zij ont-
vangen dan financieel advies en
worden doorverwezen naar hulp-
verlening in de buurt.

Op tijd hulp vragen
Wethouder Peter Verschuren: ,,We
zien in de gemeente dat inwoners
geen of pas laat hulp durven vra-
gen aan de Kredietbank, omdat ze
zich schamen voor geldproblemen.
Vaak weten mensen ook niet pre-
cies hoe ze er financieel voorstaan.
De eenvoudige test van Geldfit
geeft dat inzicht. Ik hoop dat veel
mensen de test doen en op tijd
hulp vragen, mocht dat nodig zijn.
Zo kunnen we veel geldzorgen
voorkomen.’’� De gemeentelijke kredietbank in de Kerkstraat. Schroom om er

hulp aan te vragen.

’Een woningbrand gun je niemand’

Start van campagne 
Rookmelders redden levens!
HOOGEZAND - ,,In één klap
ben je alles kwijt. Je verzamelt
in je leven spullen die herinne-
ringen met zich mee dragen en
die komen niet meer terug. Het
besef dat het echt gebeurd is, is
heel onwerkelijk. Je staat letter-
lijk op straat. We zijn de afgelo-
pen twee jaar maar liefst acht
keer verhuisd.’’ 
Het zijn slechts enkele ervaringen
van mensen. Alleen al in de provin-
cie Groningen vinden ongeveer 140
woningbranden per jaar plaats.
Daarom start Brandweer Gronin-
gen samen met de Nederlandse
Brandwonden Stichting en Brand-
weer Nederland de campagne
‘Rookmelders redden levens’. 
Dat gebeurt om het aantal slacht-
offers van een woningbrand te be-
perken. 75 Procent van alle Gronin-
gers heeft de rookmelders gelukkig
al in huis hangen. Brandweer Gro-
ningen hoopt dat met deze campag-
ne dit percentage stijgt. Niet omdat
het moet, maar omdat iedereen
toch veilig wil zijn.

Levens redden
Een brand ontwikkelt zich razend-
snel. En de meeste slachtoffers val-
len niet door de brand, maar door
de giftige rook. Binnen vier minu-
ten kan er al een levensgevaarlijke
situatie ontstaan, mede door het
aanwezige meubilair. Nieuw onder-
zoek van de Brandweeracademie
toont aan dat een klein brandje in
een bank ervoor kan zorgen dat de
giftige rook binnen twee minuten
ook andere ruimtes en zelfs andere
woningen kan binnendringen. Dat
is zeer verontrustend. 
Vroege ontdekking van brand door
een rookmelder is letterlijk van le-

vensbelang. Die paar minuten zijn
niks als je samen met je gezin vei-
lig buiten moet zien te komen. Wie
op de website rookmelders.nl de
Rookmelderwijzer invult, ontvangt
persoonlijk advies over hoeveel
rookmelders in zijn of haar woning
nodig zijn.

Verplichting
Per 1 juli 2022 worden rookmel-
ders verplicht op elke etage; in de
gang of hal van een woning. Wach-
ten op deze verplichting kan levens
kosten. Daarom de oproep van de
brandweer, ‘Wacht niet langer met
het plaatsen van rookmelders, jij
wil toch ook veilig zijn’? Daarbij is
het belangrijk dat rookmelders op
de juiste plek hangen, bij voorkeur
onderling gekoppeld zijn, goed on-
derhouden worden en een batterij
hebben die 10 jaar meegaat. Dat
voorkomt ook een hoop ergernis. 
De brandweer komt vaak bij wo-
ningen waar de rookmelders nog in
de verpakking zitten of zonder bat-
terij aan het plafond hangen.

Om nog beter beschermd te zijn,
adviseert de brandweer niet alleen
op de gangen, maar ook in elke
slaapkamer een rookmelder te
plaatsen. Dus doe je af en toe een
dutje in de woonkamer, dan plaats
je daar ook een. Voorzie ook de
ruimten waar eenvoudig brand kan
ontstaan van een rookmelder.
Denk aan de bijkeuken of een
werkkamer vol apparatuur. Giftige
rook verspreidt zich onvoorspel-
baar door je huis. Niet alleen via
deuropeningen en kieren, ook via
stopcontacten en kabelgoten. Ze-
ker als je ligt te slapen is een rook-
melder echt het enige dat je waar-
schuwt bij brand. Want als jij

slaapt ruik je niets. Rookmelders
redden levens, ze geven tijd om te
vluchten. Dat geldt ook voor kool-
monoxidemelders en speciale mel-
ders voor doven- en slechthoren-
den.
De campagne ‘Rookmelders red-
den levens’ is een campagne van
het Netwerk Nationale Brandpre-
ventieweken; een initiatief van de
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting, Brandweer Nederland, het

IFV (Instituut Fysieke Veiligheid)
en het Verbond van Verzekeraars
om het aantal slachtoffers van wo-
ningbranden in Nederland tot een
minimum te beperken. Brandweer
Groningen pakt deze campagne sa-
men met onder andere de Gronin-
ger gemeenten, Verzekeraar
Univé, diverse bouwmarkten/Doe
het zelf zaken, IKEA, Kraamzorg
het Groene Kruis en Biblionet Gro-
ningen op.

� Een woningbrand heeft zeer ingrijpende gevolgen. Daarom wordt
geadviseerd toch vooral rookmelders te installeren.

Ingezonden:

Geen mogelijkheid om 
GFT-afval te scheiden
HOOGEZAND - Naar aanlei-
ding van het artikel in de Re-
giokrant van 14 oktober over
het duurder worden van de af-
valheffing het volgende: ‘In de
gemeente Midden- Groningen
heeft men de afvalscheiding
hoog in het vaandel staan en
laat zich daar graag op voor-
staan, maar er ontbreekt een
groot gedeelte’.

Een aantal e-mails naar de gemeen-
te en uiteindelijk een brief naar
het College van Burgemeester &
Wethouders mijnerzijds hebben tot
geen enkel antwoord geleid over
de vraag of de scheiding van GFT-

afval ook kan worden uitgebreid
tot de woonlagen boven winkels en
bedrijven. 
Hier is er geen enkele voorziening
getroffen terwijl bij een groot aan-
tal (kennelijk koop)- flatgebouwen
deze voorziening wel is aange-
bracht. 
Een groot aantal woningen moet
dus het GFT-afval in de grijze vuil-
niszak aanbieden in de onder-
grondse containers en daarvoor be-
talen, terwijl de andere flatbewo-
ners deze voorziening wel hebben
en dus gratis kunnen afvoeren.
Naast de verhoging van de afval-
heffing blijft voor de anderen ook
dit bedrag bij de lasten op komen
en wordt de gemeentekas gespekt.

Hoe kunnen wij ooit de verhoging
van de afvalheffing goed maken?
Immers, er wordt ons geen enkele
mogelijkheid geboden om ook GFT
te scheiden.
In mijn ogen wordt hier gemeten
met twee maten en is er sprake van
ongelijke behandeling van de bur-
ger. Kennelijk zijn mijn verzoeken
om hiervoor een oplossing te be-
denken te moeilijk, want de ge-
meente hult zich in alle talen in stil-
zwijgen.
Zelfs een ontvangstbevestiging van
mijn vragen blijft achterwege.

E.J. Brands
Meint Veningastraat
Hoogezand.
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Coöperatie Eekerpolder 
vraagt om mee te doen 
MEEDEN - Het zonnepark ‘Coö-
peratie Eekerpolder’ wil bijdra-
gen aan welzijn en welvaart in
de omgeving Midden-Gronin-
gen en Oldambt. De organisatie
zegt daarbij de inwoner nodig
te hebben.

De coöperatie gaat voor 50 procent
eigenaar worden, de andere helft
komt voor rekening van ontwikke-
laar Solarfields.
Er wordt geinvesteerd met behulp
van een bank en fondsen en inwo-
ners kunnen te zijner tijd meedoen
door het kopen van obligatiess, een
soort spaarbrief met een vaste ren-

te. Meedoen is vrij.
De ontwikkeling van het Zonne -
park in de Eekerpolder vraagt dat
omwonenden meedoen en meeden-
ken om dit plan te realiseren.
Het hele project vraagt om veel
creatief denkwerk, bijvoorbeeld
meedenken in het inrichten voor
natuur, ekotuinen en recreatie.
Graag nodigt de coöperatie geïnte-
resseerden uit om hierover mee te
denken. Het is een project gericht
op de toekomst en men ziet ook
graag jongeren aanschuiven.
Aanmelden kan op Facebook. Dit is
deel 2 van 4 van  de coöperatie Ee-
kerpolder. Volgende week deel 3:
Draagvlak

Woordtalenten 2020 
bij Faber afgelast
HOOGEZAND - Woordtalenten,
hét grote proza- en poëzie-eve-
nement van Midden-Groningen,
gaat vanwege de coronacrisis
niet door. 

Het evenement zou vrijdag 30 okto-
ber voor de vierde keer worden ge-
houden in Hotel Faber in Hooge-
zand, maar het evenement is inmid-
dels verplaatst naar oktober 2021. 
,,Het is een enorme teleurstelling,
maar de gezondheid staat voorop.
Ik voel me enorm gesteund door de
deelnemers, hotel Faber en de
sponsors’’, zegt Gerard Rozeboom,
organisator van Woordtalenten.
Van helemaal geen Woordtalenten

dit jaar is in ieder geval geen spra-
ke: binnenkort verschijnt het boek-
je Woordtalenten: het geschreven po-
dium. Rozeboom wilde deze bundel
eigenlijk pas volgend jaar uitbren-
gen maar vanwege de coronacrisis
haalde hij dit plan naar voren. 

Het boek met bijdragen van hon-
derd schrijvers en dichters is eind
oktober verkrijgbaar bij Jumbo in
Sappemeer. Mara Naomi Min,
Chantal Ramaker, Henk Puister,
Herman Sandman, Remda Spoels-
tra, Jos Rietveld en Barbera de
Haas-van Duinen zijn enkele na-
men, die bijdragen schreven voor
deze bundel. 

� De Hoofdweg in Slochteren nabij het nieuwe kindcentrum. Dat moet veiliger vindt de SP.

Schriftelijke vragen aan B en W

SP bezorgd over verkeer 
bij school Slochteren
SLOCHTEREN - De raadsfractie
van de SP in de gemeenteraad
van Midden-Groningen heeft
schriftelijke vragen gesteld aan
het college van B en W over de
in hun ogen onveilige situatie
langs de Hoofdweg in Slochte-
ren na de opening van het nieu-

we kindcentrum nabij de Sloch-
ter sporthal.

Sinds het opengaan van het kind-
centrum in Slochteren en de veran-
deringen op en aan de Hoofdweg in
Slochteren, heeft de SP al verschil-
lende klachten ontvangen van om-
wonenden, stelt raadslid Kees Ko-
ning. 
Hij zegt: ,,Onlangs hebben we ter
plaatse al gekeken en wilden samen
met omwonenden in gesprek om
een beter beeld te krijgen van deze
situatie. Helaas heeft er al een on-
geluk plaats gevonden. Een jonge-
tje is daar aangereden en gelukkig
met de schrik vrijgekomen. Nu we-
ten wij niet wat de omstandigheden
zijn geweest van dit ongeluk, maar
wel hebben we een aantal vragen
over de verkeerssi tuatie.’’
In schriftelijke vragen aan B en W
wil die raadsfractie weten dat, nu
de aanduidingen ‘schoolzone’ vrij
kort op de daadwerkelijk zone zijn,
het college ook niet van mening is
dat dit beter, duidelijker en eer-
der/ruimer aangegeven moet wor-
den.

In Kolham geldt dat er eveneens
een schoolzone is op de Hoofdweg
en daar is tevens de maximale snel-
heid aangepast naar 30 kilometer
per uur. ‘Kunt u ons vertellen waar-
om de maximale  snelheid in Sloch-
teren niet is aangepast naar 30 kilo-
meter en bent u voornemens om de
maximale snelheid daar te verlagen
naar 30 kilometer per uur? Zo nee,
waarom niet, en zo ja, wanneer gaat
u dat doen’, wil de SP weten.
Zij concludeert tevens dat de si tu-
atie daar zeer onoverzichtelijk is. Er
zijn meerder afslagen vlak voor en
na de schoolzone en de bushaltes
zijn ook in die zone.
‘Is er onderzoek gedaan naar het
verplaatsen dan wel laten vervallen
van de bushalte? Er zijn in de nabij-
heid diverse bushaltes. De haltes in
de zone dragen niet bij aan een
overzichtelijke, veilige situatie’, zo
wordt in de brief gesteld.
Tenslotte vraagt de SP of de school-
zone kan worden verlengd en of er
geen zebrapad kan komen op de

Hoofdweg aldaar. ‘Dat is tot nu toe
niet gebeurd. Waarom niet en gaat
het college dat alsnog doen?’
Dat er te hard wordt gereden op de
Hoofdweg, ook door landbouwvoer-
tuigen is een ander punt van zorg
voor de SP. Dat geldt volgens haar
op de hele hoofdweg ook door de
andere aangrenzende dorpen. De
SP wil dan ook daarnaar onderzoek,
bijvoorbeeld met radarcontrole.

Met het MAC in Muntendam:

Erop uit in coronatijd, 
ga mee uit wandelen
MUNTENDAM - Vanuit het
MAC in Muntendam starten er
vanaf november diverse wandel-
groepjes voor alle leeftijden
vanaf 20 jaar. 
,,In deze coronatijd kunnen er heel
wat minder activiteiten binnen
plaatsvinden, daarom gaan we een
aantal wandelgroepen starten’’, al-
dus Hanita Beumkes van het MAC.
,,Mensen kunnen zich aanmelden
voor een wandelgroep met voor-
keursmoment en eventueel aange-
ven met wie ze graag samenlopen.
Dan gaan we groepen indelen.’’
De groepjes mogen vanwege de co-
ronaregels niet groter zijn dan vier
personen en de wandelaars moeten
natuurlijk rekening houden met de
1,5 meter afstand van elkaar.
Beumkes: ,,Desondanks kan het
heel gezellig zijn. De groepjes ver-
trekken op verschillende tijden
vanaf het MAC. Dat is de basis

waar na afloop een gezellig kopje
koffie of thee gedronken kan wor-
den. Meedoen is gratis.’’
Wie graag wil wandelen maar niet
al te fit is, kan zich inschrijven voor
de groep ‘Slak’. Die lopen in het be-
gin niet langer de 20 minuten. Wie
nog redelijk loopt, kan meedoen
aan de ‘Schildpad’-groep en wie
geen problemen heeft om een uur-
tje te lopen, kan zich aansluiten bij
de groep ‘Haas’. 
Er wordt dus rekening gehouden
met de capaciteiten en de wande-
lingen duren voor de verschillende
groepen tussen de 20 en 60 minu-
ten. ,,De namen zijn grappig be-
doeld natuurlijk, maar zo hopen
voor elk wat wils te bieden. De
wandelgroepen worden zelfstandi-
ge groepjes zonder groepsleider,
gewoon voor de gezelligheid wan-
delen met elkaar, zonder druk’’, al-
dus Hanita Beunkes. Aanmelden
kan via telefoon 0598-729393. 

In de nacht van 
zaterdag 24 naar 
zondag 25 oktober 
gaat de klok om 
03.00 uur een uur 
terug. We gaan tot 
eind maart 2021 de 
wintertijd weer in. 

Wintertijd

Werken aan nieuwe 
wegindeling Stadshart-Noord
HOOGEZAND - In opdracht van
de gemeente gaat Aannemers-
bedrijf Koen Meijer BV, zoals
gemeld, het openbaar gebied
rondom de nieuwbouw van
Stadshart-Noord, Kerkstraat-
Erasmusweg in Hoogezand,

woonrijp maken. 

De werkzaamheden bestaan in gro-
te lijnen uit de aanleg van een
nieuw fietspad op de Atlantakade,
vanaf de spoortunnel tot aan de
Tussenhof, het herindelen van

langsparkeerplaatsen, trottoirs en
plantvakken langs de Erasmusweg
en Kerkstraat en de aanleg van
voorzieningen voor de opvang van
het hemelwater van de nieuwbouw. 
De omwonenden zijn vorige week
per brief door het aannemersbe-
drijf van de werkzaamheden en de
verschillende fases waarin dat ge-
beurt, op de hoogte gebracht over
de afgelopen en de komende twee
weken. 
De afgelopen weken is men bezig
geweest met de aanleg van het
fietspad op de Atlantakade. De ko-
mende weken krijgt het beton in
het fietspad de tijd om uit te har-
den. Aansluitend zullen de bermen
worden afgewerkt en op het deel
ten noorden van de Erasmusweg
zal een trottoir worden aangelegd.
Zoals eerder gemeld blijft de At-
lantakade gestremd voor al het ver-
keer tot december. 
Er zal, ook voor omwonenden, mo-
gelijk enige hinder worden onder-
vonden. Vanaf de Erasmusweg en
de Burgemeester van Roijenstraat-
oost zal het werkverkeer in en uit
het werkvak rijden. Het verkeer
van west naar oost op de Erasmus-
weg, tussen Kieldiep en Kerkstraat,
wordt tot en met december omge-
leid via de Van der Duijn van
Maasdamweg en de Van Roijen-
straat. 

� De Erasmusweg (foto) tussen de Kerkstraat en de Van der Duyn
van Maasdamweg, is nu tijdelijk veranderd in een eenrichtings-
weg. 

Virtual Reality-film over Noord- en Midden-Groningen

Economic Board Groningen 
wijzigt film-tour van MOOI 
HOOGEZAND -  Economic
Board Groningen (EBG) biedt
iedereen de mogelijkheid om
de 360˚ Virtual Reality-film
MOOI te bekijken. Geïnteres-
seerden kunnen op diverse loca-
ties in Noord- en Midden-Gro-
ningen een gratis kartonnen
VR-bril ophalen om de film
thuis te beleven. 
Ook kan iedereen de film zonder
VR-bril bekijken vanaf de eigen
laptop, computer of smartphone
via de website van EBG. Doordat
de film in 360˚ is gefilmd, is het mo-
gelijk om met de smartphone of
met de cursor ‘om je heen te kij-
ken’. 
MOOI is een initiatief van EBG.
Naast het prachtige landschap en
de karakteristieke dorpen ligt de
focus in deze film op de innovatie-
ve bedrijven en initiatieven die
hier zijn ontstaan en de kansen in
onze regio. 
EBG is sinds eind september on
tour met de film MOOI, maar in
verband met de aangescherpte co-
ronamaatregelen heeft EBG deze
tour aangepast. Komende maand is
EBG niet aanwezig op markten in
de regio en een aantal bijeenkom-
sten is afgezegd. 
MOOI toont de industrie, de wind-
parken, karakteristieke dorpen en
het prachtige landschap. De film
brengt bedrijven en ondernemers
in beeld die werken aan duurzame
en innovatieve oplossingen, zoals
nieuwe toepassingen met 5G, pro-
ducten en diensten op het gebied
van groene chemie en energie, en
de samenwerking met kennisinstel-
lingen. De film laat ook zien hoe de
jonge generatie Groningers al
vroeg kennis maakt met onderne-
merschap, techniek en digitale ge-

letterdheid. De stimulerende rol
van EBG in het aardbevingsgebied
is als rode draad verwerkt in de
film. De film duurt 9,5 minuut.
MOOI is voor iedereen 
,,We willen zoveel mogelijk men-
sen de mogelijkheid bieden om de
film te zien’’, aldus Emme Groot,
bestuursvoorzitter van Economic
Board Groningen. ,,Daarom wilden
we op tour langs ondernemers, in-
woners, politici en onze samenwer-
kingspartners. In verband met de
aangescherpte coronamaatregelen
kan dit niet altijd en daarom heb-
ben we ons plan aangepast.’’ Geïn-
teresseerden kunnen een gratis
kartonnen VR-bril ophalen bij een
locatie in hun buurt, zolang de
voorraad strekt. Hiermee kan de
film met een smartphone op elke
gewenste plek bekeken worden. De
locaties zijn te vinden op de websi-
te www.ebgn.nl/mooi en worden

nog verder aangevuld. Op deze
website is de film ook te bekijken
zonder VR-bril. 
Economic Board Groningen Econo-
mic Board Groningen is opgericht
om de werkgelegenheid en bedrij-
vigheid in Noord- en Midden-Gro-
ningen te stimuleren. Ondernemers
kunnen gebruikmaken van geld en
advies. Ook nu, tijdens de corona-
crisis, kunnen ondernemers bij
EBG terecht, onder andere voor
webinars, online sessies en per-
soonlijk advies. 

De 360˚ Virtual Reality-film MOOI
is tot stand gekomen met dank aan
de bewoners en ondernemers in
het aardbevingsgebied, gemeente
Eemsdelta, gemeente Het Hoge-
land, gemeente Midden-Groningen,
gemeente Oldambt, gemeente Gro-
ningen, Provincie Groningen en
Groningen Seaports.

� Kijken met de VR-bril naar mooi (Midden)-Groningen.

Geen messenslijper 
bij Koken & Wonen
HOOGEZAND - In verband met
de verscherpte corona-maatrege-
len komt de professionele mes-
senslijper van Zwilling Henckels
vrijdag 23 oktober niet naar Ko-
ken & Wonen in Hoogezand. Dat
gebeurt nu op een latere datum.

Onderzoekster UMCG ontvangt 1 miljoen  voor onderzoek 

Hersenfunctie verbeteren 
door darmen te beïnvloeden 
HOOGEZAND - De Hersenstich-
ting kent 1 miljoen euro  toe
aan  prof. dr. Iris Sommer van
het UMCG om te kunnen onder-
zoeken  hoe de darmen ingezet
kunnen worden in de strijd  te-
gen hersenaandoeningen. 
In het onderzoek worden de darmen
van mensen  met Parkinson,  alzhei-
mer, schizo frenie en een bipolaire
stoornis op natuurlijke wijze  gema-
nipuleerd. Het doel is  om  ziekte ge-
relateerde symptomen te verminde-
ren, het ziekteverloop positief te
beïnvloeden en de mentale gezond-
heid te verbeteren. 
Als het onderzoek slaagt, hebben
bijna een half miljoen Nederlanders
met een hersenaandoening  hier di-
rect  profijt van.  De toekenning van
één miljoen euro is het hoogste be-
drag dat de stichting ooit heeft toe-
gekend aan één onderzoeksproject.  
,,Darmgezondheid beïnvloedt de
hersenfunctie sterk en op veel ver-
schillende manieren’’, zegt prof. dr.
Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie,
verbonden aan UMCG en hoofdon-
derzoeker. ,,Met dit onderzoek wil-
len we kijken hoe we de individuele
darmflora bij mensen met Parkins-
on, alzheimer, schizofrenie en een
bipolaire stoornis kunnen optimali-
seren. Vervolgens kijken we wat dat
voor effect heeft op het sociale en
persoonlijke functioneren en het
welzijn van deze mensen. Met deze
resultaten kunnen we ervoor zorgen

dat hersenpatiënten minder ziekte-
gerelateerde klachten hebben en
hiermee de kwaliteit van leven ver-
beteren. Mijn droom is dat we met
deze resultaten uiteindelijk een per-
soonlijk afgesteld dieet kunnen ont-
wikkelen om het risico op een her-
senaandoening te verkleinen.’’

Enthousiast
Merel Heimens Visser, directeur
van de Hersenstichting: ,,We zijn
erg enthousiast over het onderzoek,
omdat het zich op meerdere hersen-
aandoeningen tegelijkertijd richt én
er een multidisciplinaire samenwer-
king is tussen de industrie, neurolo-
gie, psychiatrie, celbiologie, micro-
biologie en diëtetiek. Een grote
groep mensen met een hersenaan-
doening kunnen hiermee geholpen
worden. Daarnaast kunnen de resul-
taten uit dit onderzoek mogelijk ook
gebruikt worden voor behandeling
van andere hersenaandoeningen.
We zijn dan ook erg blij dat we dit
onderzoek mogelijk kunnen ma-
ken.’’

Minidarmen   
In het onderzoek worden er onder
andere minidarmen gemaakt met
zenuwen uit stamcellen van de deel-
nemers, de expertise door mede-
aanvrager professor Van IJzendoorn
van het UMCG. Dit wordt gedaan
om te kijken waar het mis gaat in de
darmbalans van deze mensen en om
te beoordelen welke specifieke  pro-

biotica toegediend moet worden om
de optimale darmflora te ontwikke-
len. Ondertussen beginnen de deel-
nemers met een anti-ontstekings-
dieet, samengesteld door professor
Dijkstra, MDL-arts in het UMCG. In
een tweede stap zullen de resultaten
uit het onderzoek naar de minidar-
men worden gebruikt om de deelne-
mers  probiotica aan te bieden die
zijn aangepast aan de persoonlijke
darmflora van de deelnemers.

,,Door de darmflora te optimalise-
ren, proberen we het ziekteproces
positief te beïnvloeden en de ziekte
gerelateerde symptomen te vermin-
deren die veel bij patiënten met ver-
schillende hersenaandoeningen
voorkomen.’’ 
Wie meer wil weten over het onder-
zoek van Iris Sommer en de andere
onderzoeksvoorstellen, kan kijken
op de website 
www.hersen stichting.nl

� Vanaf links : Prof. dr. I.E.C. (Iris) Sommer (Cognitive Neuroscien-
ce Center, Afdeling Biomedische wetenschappen van cellen & syste-
men, UMCG), Prof. dr. S. (Sven) van IJzendoorn (Celbiologie, Afde-
ling Biomedische wetenschappen van cellen & systemen, UMCG),
en Prof. dr. G. (Gerard) Dijkstra (Maag-, darm-, en leverarts;
UMCG). Foto: Sander Martens.

� Ingezameld maandverband voor de Voedselbank.

Inzameling maandverband 
voor de Voedselbank
HOOGEZAND - Bloedserieus
Midden-Groningen (stop menst-
ruatie-armoede) hervat haar ac-
tie inzamelen men strua tiepro-
ducten voor de Voedselbank
Midden-Groningen tot eind
2020.

Jolanda Oest uit Hoogezand, start-
te in november vorig jaar samen
met Ellen Kluit, een inzamelingsac-
tie onder de naam ‘Bloedserieus
Midden-Groningen’. De actie was
bedoeld om tampons en maandver-
band aan de Voedselbank te done-
ren.
Beide dames constateerden: geen
geld voor tampons of maandver-
band. Elke maand maar zien hoe je
je redt. Met washandjes, lappen of
wc-papier. Oncomfortabel, onhan-
dig en onterend. Een week niet
naar school of werk kunnen. Elke
maand opnieuw lesachterstanden,
gemiste inkomsten, schaamte. 
Dat kan niet, aldus beiden en daar-
om startten ze de Bloedserieus Mid-
den-Groningen inzamelactie.
Daar door de eerste coronagolf de
druk op de Voedselbanken toenam
en we nu midden in de tweede golf
zitten, gaat Jolanda Oest opnieuw
inzamelmanden plaatsen voor
menstruatieproducten, bij drie lo-
kaal maatschappelijk betrokken

ondernemers.
De manden staan bij Suzanne’s
Handwerk Shop aan de Gorecht-
oost, Bruiningscentrum Hoogezand
aan de Hoofdstraat en Supermarkt
PLUS Spithoff in Schildwolde. 
Vanaf vandaag kan gedoneerd wor-
den op deze drie locaties. De actie
loopt tot eind 2020.  Via de Face-
book-pagina (Bloedserieus Midden-
Groningen) worden updates over
de actie gedeeld.
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Aanbieding personeel

Dierenverzorging

Kook tafel met spat scherm
in opberg tas; 3 pits gasstel
Gimeg met druk regelaar
30 mbar, met slang, prijs 50
euro. Tel: 0598-326267

Compleet vis uitrusting n.l.
werp hengel. Steekhengel
6,00 meter,    telescoop hen-
gel  5.50 m. Parasol 1.50 m
een visnet in een opberg
tas en nog een vistas met
diverse visbenodigingen.
Tel: 06-15506111

Groot assortiment bloem-
bollen; 2 bolchrysanten
€7.99; heide €1,00; Clema-
tis v.a. €6.99; vaste planten
v.a. €1.25, vruchtbomen in
pot v.a. €11.99; rozen v.a.
€2.99; klimop v.a. €0.99. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, Hau-
lerwijk, tel. 0516-421448
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch wor-
den opgegeven op nr. 088-7007170. Regeltjes kosten t3.75 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.75 extra.
Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.

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

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

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

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

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

Diepvries kast met drie la-
den, tafel model, wit, prima
staat. Tel: 06-15506111

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

Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of 
06-18968238.

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Aanbieding personeel

Te koop gevraagd

Klus- en onderhoudsbedrijf
*** Geertjan Jansma ***

Voor al uw klussen groot of
klein. Aan- of verbouw,
dakramen, dakkapellen,

schilderwerk, badkamers,
keukens, kozijnen en nog

veel meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma 050-4041041 / 

06-22508077.  
Zie ook

www.geertjanjansma.nl

Leg- en sierkippen en 
kippenhokken, 
0599-612038. 

Zie onze website 
Pluimveebedrijf Kuipers 

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.

Huis & tuin

Dieren

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

Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.

Prima kleine t.v. + DVD,
beeld 20 x 35, mooi als 2e
t.v. €40,- Tel: 0598-432258

Smoking, zwart, maat 50,
incl. partyhemd, vlinder -
das, manchetknopen. Prijs
€60,- als nieuw. Tel. 06-
19736215

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Iedere zondag op vlo-
markt De Toekomst, Nieu-
we Compagnie 23, Kielwin-
deweer. Incl. 14 mnd. ga-
rantie en bezorging binnen
35 km. Eigen servicedienst.
Inl. 06-25355972. Iedere
zondag geopend!

KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT

De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10-17 uur

De Regiokrant: 088-7007170

Houten wandklok, bood-
schappentrolley, zinken as-
emmer, 2 1-pers. dekbed-
den z.g.a.n. Tel.: 0598-
350089

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Gratis af te halen: brand-
hout en 30 populieren-
boompjes Tel. 06-39764442
Meeden

Tirax schotel, 63 cm, alum.
statief, duo kop, digital sa-
telliete receiver saba titan,
hdmi kabel, 10 meter coax
kabel, prijs 100 euro. Tel:
0598-326267

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

Adverteren doet verkopen
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