
De Nieuwsbode
Huis-aan-huis nieuwsblad in Westerwolde, de Kanaalstreek, de Monden en de Hondsrug

WOENSDAG 21 OKTOBER 2020 6 PAGINA’S 38e JAARGANG, NUMMER 43 

Langzaam maar zeker wordt ook het casco van de Renneflat ge-
sloopt. (foto: Auniek Klijnstra) 

Hospice Veen en Wolden maakt 
kans op Provinciale Vrijwilligersprijs  

BORGER-ODOORN – De emo-
ties kwamen zaterdag regelma-
tig los in Borger-Odoorn. Bij
veel alleenstaande en soms
eenzame inwoners in de dor-
pen van de gemeente kwamen
de tranen toen ze tot hun grote
verrassing een kop snert en
roggebrood met spek voor de
deur zagen staan. Maar ook
blijdschap en ongeloof. In het
kader van de spontane actie
‘Soep op de stoep’ werden 550
adressen in elf dorpen in de ge-
meente bezocht, waarvan be-
kend was dat er alleenstaande
of eenzame mensen wonen. Bij
zowel ouderen als jongeren
werd aangebeld.

Maatschappelijk werker Bas
Scholte Aalbes, bedenker van de
actie, nam acht dagen eerder con-
tact op met Ankie Huijing en
Daan Hooiveld, met het idee om in
deze coronatijd iets voor de maat-
schappij te betekenen. 

Zij waren meteen enthousiast en
nadat contact was gezocht met
kerken, Dorpsbelangen, de poli-
tiek en gemeente gingen zaterdag
24 vrijwilligers in zes groepjes
van vier tussen elf en twee uur op
pad om aan te bellen bij de 550
adressen. ,,We hebben tijdens de
actie alle coronaregels in acht ge-
nomen”, vertelt Scholte Aalbes.
,,We hebben soep, roggebrood en
spek op de stoep gezet, aangebeld
en zijn drie meter achteruit ge-
stapt. Na de eerste verrassing en
verbazing hebben we ook ge-
vraagd of we verder ook nog iets
voor ze konden doen en of ze er-
gens tegenaan liepen. Daar kun-
nen we nog een vervolg aan ge-
ven.”

Onaangekondigd
De actie was overigens niet van te-
voren aangekondigd. Niemand
wist ervan. Politicus Ankie
Huijing kende Scholte Aalbes zij-
delings, maar moest toevallig iets
met hem bespreken. ,,Toen Bas
zijn plan op tafel legde, was ik me-
teen enthousiast. 

De voorbereidingen verliepen
voorspoedig, alleen de persconfe-
rentie van Mark Rutte en Hugo de
Jonge en mogelijke aanscherpin-
gen van de coronaregels waren
nog even spannend. Daarna kon
alles in gang gezet worden.”

Steuntje in de rug 
Burgemeester Jan Seton van Bor-
ger-Odoorn gaf zaterdag het digi-
tale startsein voor de actie. Hij
noemde ‘Soep op de stoep’ een
mooie aanvulling op de provincia-
le actie ‘Drenten voor elkaar’.
Veel meer vrijwilligers dan 24 wil-
den meehelpen, waardoor er nogal
wat mensen teleurgesteld moesten
worden. 

De soep werd gekookt door mee-
werkende restaurants en particu-
lieren en tal van plaatselijke on-
dernemers steunden Soep op de
stoep. Helaas was de roggebrood

met spek op het laatst op. ,,We kij-
ken hier met een goed gevoel op
terug”, zeggen Bas, Ankie en
Daan. ,,We zouden willen zeggen:
kijk om je heen of er alleenstaan-

de of eenzame mensen in de buurt
wonen en breng eens een kopje
soep of een koekje langs. Iedereen
kan een steuntje in de rug gebrui-
ken.”

STADSKANAAL – Het Hospice
Veen en Wolden in Stadskanaal
maakt dit jaar kans op de Pro-
vinciale Vrijwilligersprijs Gro-
ningen. In de categorie ‘Zorg’
moet het hospice het opnemen
tegen Vrijwilligersnetwerk Wa-
genborgen uit Wagenborgen.
De winnaar wordt op maandag
7 december door gedeputeerde
Tjeerd van Dekken bekend ge-
maakt tijdens de Nationale
Vrijwilligersdag. In verband
met het coronavirus is nu nog
niet duidelijk hoe en waar die
uitreiking precies plaats zal
vinden.

Hospice Veen en Wolden in Stads-
kanaal biedt een huiselijke omge-
ving voor terminaal zieke mensen
die hun laatste dagen niet thuis
kunnen of willen doorbrengen. De
ruim zestig vrijwilligers vormen
een enorme steun voor de gasten
en hun naasten en bieden een lui-
sterend oor en praten over alle-
daagse dingen. 

In de categorie ‘Jeugd’ zijn er no-
minaties voor ‘t Speulparadies in
Beerta en Scouting Vinchem in

Winsum, in de categorie ‘Leefbaar-
heid’ Zwembad Meeden en Soos
Olderloug in Slochteren en in de
categorie ‘Sport’ KOMunity in
Hoogezand en Voltige Vereniging
De Eemsrakkers in Holwierde. De
winnaars krijgen een cheque van
3.000 euro.
In dit jubileumjaar is een extra ca-
tegorie ‘Cultuur’ toegevoegd. De
genomineerden voor deze catego-
rie zijn Stichting Graspop in Baflo
en Stichting Nienoord Spoorwegen
in Leek. Van Dekken: ,,Ik vind het
fantastisch dat de categorie 'Cul-
tuur' is toegevoegd op verzoek Pro-
vinciale Staten. Hiermee onder-
steunen we de cultuursector -zeker
in deze bijzondere periode met co-
rona- op een speciale manier. 

Normaal meldden deze organisa-
ties zich aan in de categorie 'Leef-
baarheid', maar op deze wijze ho-
pen we nog meer cultuurinstellin-

Met een bolderkar wordt de soep tot aan de voordeur gebracht. (foto: Soep op de stoep)

Renneflat verdwijnt 
nu écht uit straatbeeld  

en buiten op de flat te bewonde-
ren. De galerie gaf inwoners van
Stadskanaal en omstreken de kans
om hun creativiteit aan het pu-
bliek te tonen. Op allerlei manie-
ren werd daar gehoor aan gegeven
en dat bleek wel  uit de bezoekers-
aantallen: er werden extra open
middagen georganiseerd, zodat zo-
veel mogelijk mensen langs kon-
den komen en er veel herinnerin-
gen konden worden opgehaald.
Ook werd op de zijgevel van de
flat een levensgroot kunstwerk
van 30 bij 10 meter gecreëerd door
kunstenaar/street artist Michel
Velt uit Groningen.  

Om de flat op een veilige manier
te slopen liggen er rijplaten op het
wegdek van De Renne om de vele
verkeersbewegingen van vracht-
verkeer aan te kunnen. Dit vracht-
verkeer is nodig voor de aanvoer
van de sloopkraan en de afvoer
van het vrijgekomen puin. Omwo-
nenden zijn hierover geïnfor-
meerd. Eind november moet de
Renneflat gesloopt zijn en wordt
het terrein leeg opgeleverd. Op de
naast en achter gelegen parkeer-
plaatsen komt openbaar groen. De
voor de flat gelegen parkeerplaats
blijft in stand. De oplevering van
het terrein aan Lefier is 1 decem-
ber. 

STADSKANAAL – Dat de Ren-
neflat in Stadskanaal gesloopt
gaat worden is al langer be-
kend. Het tien verdiepingen
tellende gebouw voldoet vol-
gens woningcorporatie Lefier,
de eigenaar van de flat, niet
meer aan de eisen van deze
tijd. Inmiddels is een start ge-
maakt met het slopen van de
flat en verdwijnt een roem-
rucht gebouw langzaam uit het
Knoalster straatbeeld. 

In augustus is al begonnen met
‘het strippen’ van de flat. Dit houdt
in dat alle inrichtingszaken zoals
het leidingwerk, keukens en deu-
ren uit het gebouw zijn gehaald.
Ook is een start gemaakt met het
loshalen van de grote kozijnen en
houten puien. Deze maand is de
machinale sloop van de tien ver-
diepingen tellende flat gestart. Dit
gebeurt met één van de grootste
sloopkranen van Nederland. 

Herinneringen 
Een groep kunstenaars heeft de
Renneflat eerder dit jaar nog om-
getoverd in een prachtig kunstob-
ject. En met succes: in het voorjaar
hebben heel veel mensen de Pop-
up Galerie Metafoor De Renne be-
zocht om de kunst in de woningen
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gen te bereiken.’’ Inwoners van de
provincie kunnen de jury helpen
door tot en met 31 oktober te stem-
men op de genomineerden. Dit kan
via de website van de provincie
Groningen: www.provinciegronin -
gen.nl/vrijwilligersprijs.

Gratis groenweek in 
Aa en Hunze uitgesteld
GIETEN – De mogelijkheid voor
inwoners van de gemeente Aa en
Hunze om volgende week (week
44) hun groenafval gratis af te le-
veren bij het afvalbrengstation in
Gieten kan wegens de coronamaat-
regelen niet doorgaan. Zodra er
een nieuwe gratis groenweek is ge-
pland kunnen bewoners dat terug-
vinden op www.aaenhunze.nl, de
social-mediakanalen en in huis-
aan-huis nieuwsblad De Schakel. 

Techniekproject Noorderpoort 
gekozen als landelijk voorbeeld
STADSKANAAL – Een project
van Noorderpoort om basis-
schoolleerlingen te enthousias-
meren om voor techniek te
kiezen, is uitgekozen als lande-
lijk voorbeeld. PABO-studen-
ten van NHL Stenden in Em-
men gaan bij technische be-
drijven aan de slag om hen te
helpen hoe ze leerlingen op
een leuke manier kunnen ont-
vangen in hun bedrijf. De stu-
denten, die binnenkort zelf af-
gestudeerd leerkracht zijn, le-
ren op deze manier wat tech-
nische bedrijven doen. Zo
heeft iedereen profijt van dit
project. 

Peter Zwiers, projectleider Sterk
Techniekonderwijs van Ubbo
Emmius en Noorderpoort Stads-
kanaal, is de initiatiefnemer van
het project. ,,Het past binnen de
doelstelling om kinderen op jon-
ge leeftijd kennis te laten maken
en enthousiast te maken voor een
toekomst in de techniek. Net als
veel andere projecten gebeurt
dat in nauwe samenwerking met
lokale bedrijven.’’ Dit jaar doen
Avitec in Nieuw Buinen en Seal-
teQ, DOK 4 en Groenewold Bouw
in Stadskanaal mee. 
Het Platform Talent voor Techno-

logie heeft samen met werkge-
vers- en werknemersorganisaties
een keuze gemaakt uit de vele
aangemelde initiatieven. Het ini-
tiatief in Stadskanaal is daarbij
samen met een aantal anderen
geselecteerd om als landelijk
voorbeeld te dienen. Het is de be-
doeling dat het project in andere
delen van het land navolging

krijgt. In overleg met Platform
Talent voor Technologie zal wor-
den gekeken hoe Stadskanaal als
voorbeeld kan dienen. Ondertus-
sen zijn de PABO-studenten hard
aan het werk in Stadskanaal. In
november hopen ze een aantal
basisscholen te kunnen ontvan-
gen bij de deelnemende bedrij-
ven. 

Veel emoties in Borger-Odoorn

Eenzame mensen krijgen
voortaan soep op de stoep

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. 

Theater Geert Teis is tot 11 november gesloten voor publiek. (foto: Theater Geert Teis) 

Wintertijd

Theater Geert Teis blijft 
tot en met 11 november dicht 
STADSKANAAL – Theater
Geert Teis in Stadskanaal heeft
na 2,5 week open te zijn ge-
weest voorlopig de deuren
weer gesloten voor publiek.
,,Naar aanleiding van de nieu-
we coronamaatregelen die zijn
aangekondigd in de persconfe-
rentie van vorige week, mogen
wij niet meer dan 30 mensen in
ons theater ontvangen. Dit
heeft ons doen besluiten om al-
le voorstellingen tot en met 11
november te annuleren’’, zegt
woordvoerder Mike Bakker. 

Het theater mocht de deuren wel
open houden onder de aange-
scherpte regels voor maximaal 30
bezoekers, maar we hebben toch
besloten om toch dicht te gaan.
,,Eigenlijk is het weer een herha-
ling van zetten van hoe het in
maart ging. We hadden op zich wel
open mogen blijven, maar met
maar dertig bezoekers is dit niet
rendabel.’’ 

Onzekere tijd 
,,We waren zo blij dat we weer
open konden en nu zijn we alweer
dicht.’’ Wat er na 11 november ge-
beurt, kan Bakker nog niet zeggen.
,,Dat is natuurlijk ook volledig af-
hankelijk van de maatregelen die
dan gelden.’’ Normaliter worden er
rond deze tijd van het jaar al volop
plannen gemaakt voor de invulling
van het nieuwe seizoen, maar ook
dat is nu allemaal iets ingewikkel-
der. ,,Want wie weet hoe we er

over een paar maanden voor staan.
Wij kunnen nu weinig doen, maar
ook voor artiesten en toneelgezel-
schappen is het een onzekere tijd.
Moeten ze met een nieuw pro-
gramma of een nieuw stuk komen
of niet?’’ 

Verplaatst 
In totaal gaat het om voorstellin-
gen van vijftien verschillende ar-
tiesten en gezelschappen die zijn
geannuleerd. ,,We zijn de afgelo-
pen week druk bezig geweest om
te kijken of we deze voorstellingen
allemaal kunnen verplaatsen naar
een andere datum. Dat is inmid-
dels grotendeels gelukt, al hebben
we twee voorstellingen die hele-
maal afgelast zijn.’’ Mensen die
kaarten hebben gekocht voor een
van deze voorstellingen, worden
de komende tijd op de hoogte ge-
steld door het theater. Ook de
Theaterkassa is tot en met 11 no-
vember gesloten. Theater Geert
Teis is wel per mail bereikbaar:
teis@stadskanaal.nl.

Sint Maarten gaat door, 
maar niet langs de winkels
STADSKANAAL – Op woens-
dag 11 november is het Sint
Maarten, de dag dat kinderen
traditiegetrouw met lampion-
nen langs de deuren lopen. 

Hoewel de Veiligheidsregio Gro-
ningen heeft besloten dat Sint

Maarten door kan gaan dit jaar,
ondanks de verscherpte corona-
maatregelen, zien de winke-
liers(vereni gingen) in de gemeente
Stadskanaal, echter geen kans om
dit binnen de huidige regels op
een veilige manier te organiseren.
Het lopen langs de huizen blijft
wel mogelijk, zij het aan de hand
van enkele richtlijnen en adviezen.
Zo is zingen aan de deur toege-
staan, maar er moet wel voldoende
afstand zijn. Ook wordt aangera-
den om bij voorkeur verpakte
traktaties te geven. Optochten,
evenementen en andere samen-
komsten gaan niet door. Er kan
met kleine groepjes kinderen gelo-
pen, waarbij het aantal begelei-
dende volwassenen beperkt is. 

SemsPodium schrapt 
activiteiten voorlopig 
STADSKANAAL – De wekelijkse
zondagmiddagactiviteiten op het
SemsPodium in Stadskanaal worden
voorlopig geschrapt. Door de aange-
scherpte coronamaatregelen gaat
zondagmiddag de bijeenkomst met
poëzie door dominee Melle Leffers
en pianomuziek door Gonnie Folke-
ringa niet door. Zodra de situatie het
weer toelaat, zullen de vervallen mu-
ziekonderdelen opnieuw op het pro-
gramma worden gezet. Belangstel-
lenden kunnen hiervoor ook www. -
stichting vrien densemsstraatkerk.nl
in de gaten houden.

Kans op lage
waterdruk
BORGER – WMD verricht woens-
dag en donderdag noodzakelijke
werkzaamheden aan de waterlei-
ding in de Hoofdstraat, Juliana -
straat, Westeresstraat, Harm
Tiesingstraat en Koesteeg in Bor-
ger. De gemeente Borger-Odoorn
werkt tegelijkertijd aan de riole-
ring in de Julianastraat. Om aan
de leidingen te werken, moet bij
een aantal klanten het water af-
gesloten worden. Dat gebeurt in
deze coronatijd ‘s avonds en ’s
nachts. Deze klanten krijgen een
bericht met de datum en het tijd-
stip in de brievenbus en er wor-
den twee vijfliterflessen drinkwa-
ter bij de voordeur bezorgd. Ge-
adviseerd wordt om emmers of
flessen te vullen voor huishoude-
lijk gebruik zoals toilet en afwas.
Tijdens de werkzaamheden is er
kans op lagere waterdruk in Bor-
ger en Westdorp. Ook kan er
even troebel water uit de kraan
komen. De bruine kleur komt
door wervelende ijzerdeeltjes en
is niet schadelijk voor de gezond-
heid, wel kan het vlekken in was-
goed veroorzaken. Het verkeer
kan hinder ondervinden van weg-
afzettingen. WMD doet zijn best
om de overlast zo beperkt moge-
lijk te houden.  
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Sportuitslagen
Hengelsport 
HC De Brasem
Uitslag wedstrijd 55 jaar en ouder in Stadskanaal met goede vangsten: 1. M. Willems,
2. R. Lanting, 3. A. Sanders, 4. G. Bolk, 5. K. Bruinewoud, 6. B. Smit, 7. J. Bosma, 8. W.
Brinkman, 9. J. Zondag, 10. K. Bakker.    

Bridge
BC ’t Aailaand
Uitslagen interne competitie: Lijn A: 1. Ankie Janssens-Dina Trip, 2. Susan v/d Aa-Die-
wer Lutjes, 3. Grietje Hofsteenge-Teun ter Haar.

BC Ter Apel 
Uitslagen interne competitie: 1. Karel Daamen-Jan Versloot, 2. Wia en Roelof Wolt-
man, 3. Rika en Henk de Boer.

Sportclub Drenthe opent
‘Corona’-loket 
DRENTHE – Hans de Lang van SportDrenthe en gedeputeerde Henk Brink van de
provincie Drenthe hebben tijdens de Nationale Sportweek het 'Corona' Sportloket
voor verenigingen geopend in Emmen. Midden in het vorige seizoen stond de wereld
op zijn kop: Nederland ging in lockdown en ook alle verenigingen moesten dicht. Een
keuze waar verenigingen nu pas de gevolgen van ondervinden. Inmiddels zijn de com-
petities veelal weer opgestart als het gaat om de buitensporten, maar het is nog verre
van normaal. Op het sportpark moet rekening gehouden worden met de 1,5-meter re-
gels, dat gevolgen heeft voor publiek en spelers; er kunnen bijvoorbeeld minder be-
zoekers in de kantine en overal zijn verplichte looproutes. Ook in de kleedkamers gel-
den strenge regels, niet tegelijk douchen en afstand houden. SportDrenthe helpt ver-
enigingen graag in deze moeilijke periode. De meeste clubs hebben de praktische en
organisatorische kant al goed geregeld, maar juist in het lopende seizoen komen de
problemen als gevolg van de crisis dubbel zo hard aan. SportDrenthe kan helpen de
problemen te analyseren en samen met de verenigingen wordt een plan gemaakt voor
de toekomst. Verenigingen kunnen terecht bij het online loket op ht-
tps://sportdrenthe.nl/sportloket.   

Westerwolde doet mee 
aan Rabo ClubSupport 
VLAGTWEDDE – Rabobank Groningen
land draagt het verenigingsleven in de re-
gio een warm hart toe. Daarom organiseert
zij de Rabo ClubSupport (voorheen Rabo-
bank Clubkas Campagne) speciaal voor
verenigingen en stichtingen en stelt Rabo-
bank Groninger Land andermaal 100.000
euro beschikbaar. Ook voetbalvereniging
Westerwolde doet (weer) mee aan de Rabo-
bank ClubSupport en hoopt in deze laatste
stemweek op steun.

Tot en met zondag mogen leden van Rabobank
Groninger Land vijf stemmen uitbrengen op
hun favoriete club, vereniging of stichting,
waarvan maximaal twee op dezelfde club. En el-
ke stem is geld waard, want de waarde van een
stem wordt bepaald door het totaal beschikbare
bedrag van 100.000 euro te delen door het aan-
tal uitgebrachte stemmen. Voetbalvereniging

Westerwolde ontvangt dus het aantal op de club
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een
stem waard is. 

Jeugd en duurzaamheid
Het is voor Westerwolde belangrijk om deze ac-
tie onder de aandacht te brengen om zoveel mo-
gelijk stemmen te werven. ,,We kunnen deze
bijdrage goed gebruiken voor onder meer jeug-
dactiviteiten binnen de vereniging. Verder is
Westerwolde druk bezig om een duurzame voet-
balclub te worden. Om dit te kunnen realiseren
is elke mooie bijdrage meegenomen. Het geld
zal hoofdzakelijk worden ingezet voor deze bei-
de doelen’’, aldus het bestuur. Westerwolde
hoopt stemmen te krijgen van iedereen die de
vereniging een warm hart toedraagt. Meer in-
formatie over Rabo ClubSupport is te vinden op
www.rabo bank.nl/ -
particulieren/leden/clubsupport. Stemmen is al-
leen mogelijk voor leden van de Rabobank.   

Begroting Aa en Hunze 
is structureel sluitend
GIETEN – De gemeente Aa en Hunze kan
de gemeenteraad een sluitende begroting
presenteren voor de periode 2021-2024.
Een structureel sluitende begroting is posi-
tief en geen vanzelfsprekendheid, zeker
niet in deze tijd. De begroting sluit met een
positief saldo van 86.000 euro in 2024. Het
college geeft aan dat wel enige voorzichtig-
heid op zijn plaats is. 

Er moet nog een bezuiniging van 1,5 miljoen eu-
ro in het sociaal domein gerealiseerd worden.
Ook is er nog geen uitsluitsel over de aanstaan-
de herverdeling van het gemeentefonds en de
middelen voor het sociaal domein in 2022. De
afvalstoffenheffing laat een flinke stijging zien.
Dit komt volledig door de stijging van de kosten
van het inzamelen en verwerken van afval. In
2021 gaat het college van burgemeester en wet-
houders inzetten op minder afval en minder
kosten en dus een lagere heffing. 

Ambitie
Co Lambert, wethouder van Financiën, zegt
hierover: ,,Aa en Hunze is een prachtige platte-
landsgemeente, sterk, vitaal en veilig. Dit willen
we zo houden en verder versterken, samen met
onze inwoners. Samen werken we aan een duur-
zame en toekomstbestendige leefomgeving.
Daarbij is het heel belangrijk dat iedereen mee

kan doen. Dat is onze ambitie. De begroting
2021 biedt ruimte voor die ambitie en voor al
onze plannen. Daar zijn we uiteraard heel tevre-
den over.’’ De begroting voor 2021 biedt dus
ruimte voor deze ambitie. Belangrijke onder-
werpen zijn de duurzaamheidsagenda en ener-
gietransitie, de ontwikkeling van vitale vakan-
tieparken en het versterken van de economi-
sche structuur, toezicht op en handhaving van
wet- en regelgeving, de woonvisie, verbetering
en uitbreiding van fietspaden, zorg gericht op
preventie en meedoen, het verminderen van te-
korten in de jeugdzorg en de invoering van de
Omgevingswet.

Corona
De coronacrisis heeft economische en sociale
gevolgen voor veel mensen en organisaties, ui-
teraard ook voor de gemeente zelf. Zo is er bin-
nen Aa en Hunze een crisisorganisatie ingericht
om inwoners, ondernemers en verenigingen te
ondersteunen waar nodig. De financiële gevol-
gen van de coronacrisis voor de gemeente zijn
niet in de begroting meegenomen; de gemeente
gaat ervan uit dat het Rijk alle kosten vergoedt.
De begroting wordt besproken tijdens de raads-
vergaderingen van 22 oktober en 5 november.
Op 12 november vindt de besluitvorming plaats.
De raadsvergaderingen worden in verband met
corona digitaal gehouden. Ze zijn live te volgen
en achteraf te bekijken via www.aaenhunze.nl

Rotary Stadskanaal schenkt 
mondkapjes aan Voedselbank 
STADSKANAAL – De leden van Rotaryclub Stadskanaal proberen
ook in deze moeilijke tijden van Covid-19 hun medemens te steu-
nen. Zo verzorgden tijdens de eerste lockdown enkele leden van de
club optredens voor de bewoners van verzorgingstehuizen in de ge-
meente Stadskanaal. Ditmaal wordt de Voedselbank Zuidoost Gro-
ningen gesteund. De Stadskanaalster serviceclub biedt de Voedsel-
bank voor alle 289 gezinnen die wekelijks een voedselpakket ont-
vangen een doos met 50 mondkapjes. Afgelopen maandag hebben
Rotary-voorzitter Peter Drenth en medelid Jan Stout de mondkap-
jes overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de Rotary in Stads-
kanaal de Voedselbank steunt. Vijf jaar geleden werd maar liefst
32.072 euro opgehaald via het concert ‘Poetry in Concert’. (foto: Ro-
tary Stadskanaal) 

Lichtkunstwerk Pixi voor 
laatste keer in Drentse bossen  
DROUWEN – Als in de herfst de nachten
langer worden, ontwaakt de Pixi. In het
duister van de Drentse bossen maken ze
contact met hun soortgenoten en de toe-
schouwer. Met kleine lichtpulsjes wijzen ze
de weg. De Pixi komt deze maand weer tot
leven in de donkere Drentse bossen. Het
bijzondere lichtkunstwerk bij het Boom-
kroonpad in Drouwen opende in 2017 en
werd inmiddels door ruim 4500 mensen ge-
zien. 

Bezoekers volgen in het donker het pad dat de
Pixies aangeven. Op drie locaties op de route
ontvouwen zich losstaande kunstwerken, door
een samenspel van vele lichtjes. De Pixi is een
ervaring waar kunst, techniek en natuur samen-
komen. ,,De Pixi is een prachtig voorbeeld dat
kunst, techniek en natuur goed samen gaan. Je
loopt de route in kleine groepjes in het duister
en in stilte. In het donkere, stille bos ervaar je
de Pixi nog intenser. Met behulp van een spe-
ciale lantaarn en de Pixies volg je het pad’’, al-
dus een woordvoerster. 

Elk bezoek uniek
Het kunstwerk is geïnspireerd door bestaande
patronen in de natuur; de groepsintelligentie
van een zwerm spreeuwen of vuurvliegjes. Hoe
meer organismen aan de groep worden toege-
voegd, hoe complexer de communicatie en sa-
menwerking is. Daardoor is elk bezoek een
unieke ervaring. De Pixi is een samenwerking

tussen Staatsbosbeheer en het kunstenaarscol-
lectief WERC uit Groningen. Vanwege de maat-
regelen omtrent Covid-19 verloopt een bezoek
dit jaar iets anders. Zo worden er subgroepen
gemaakt met ieder een eigen lantaarn en er is
voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te hou-
den. Voor de bezoekers is er bovendien vol-
doende gelegenheid voor desinfectie. 

Het is de laatste kans om de Pixi te bezoeken.
Vanaf januari wordt het lichtkunstwerk uit het
bos gehaald. Wat er daarna met de Pixi gaat ge-
beuren is nog niet bekend. Bezoekers kunnen
de Pixi tot en met 9 januari op vrijdag- en zater-
dagavond zien. Boeken kan op
www.staatsbosbeheer.nl/pixi. 

Beethoven centraal 
in Klassiek in ’t Veen  
VALTHERMOND – Het seizoen
van Klassiek in ’t Veen wordt op
zaterdag 31 oktober vervolgd in
concertboerderij Onder de Lin-
den in Valthermond met een op-
treden van bas-bariton en cellist
Sven Weyens en pianist Paul
Komen. 

Het duo brengt een gloedvol Beet-
hoven-programma ten gehore on-
der de noemer ‘An die ferne Ge-
liebte’. Het concert begint met de
pianosonate nr.31 op.110, gecompo-
neerd tussen 1820 en 1822. Daarna
volgt de smachtende liedcyclus ‘An
die ferne Geliebte’ uit 1816, de eer-
ste liedcyclus ooit geschreven
waarin de pijn wordt bezongen die
het vergeefse verlangen naar de
onbereikbare geliefde oplevert.
Het laatste werk is de cellosonate
nr. 4 in C groot op.102, gecompo-
neerd in 1815. De componist zelf
was toen de laatste fase van zijn ar-

tistieke pad ingegaan, een van ab-
solute vrijheid en onafhankelijk-
heid van alle doctrines. De Belg
Sven Weyens behaalde in 2016 zijn
master klassieke zang met onder-
scheiding aan het Koninklijk Con-
servatorium van Den Haag. Hij
zingt alle passionen van Bach, ver-
diept hij zich in de liedkunst van
Schubert en Mahler en schuwt ook
het hedendaagse repertoire niet.
Weyens is van oorsprong cellist en
is vast lid van het Residentieorkest.
De Groninger Paul Komen studeer-
de aan het Sweelinck Conservatori-
um in Amsterdam, waar hij cum
laude afstudeerde. Hij is hoofdvak-
docent piano en docent kamermu-
ziek aan het Prins Claus Conserva-
torium en artistiek leider van het
Peter de Grote Festival.
De concerten beginnen om 19.00

en 21.00 uur. Kaarten bestellen kan
via 06-21683348, info@klassiek -
intveen.nl of 
www.klassiekint veen.nl/contact

Nieuwe exposities in 
ziekenhuislocatie Refaja 
STADSKANAAL – In het hoofd-
gebouw van ziekenhuislocatie
Refaja in Stadskanaal, onder-
deel van Treant Zorggroep zijn
tot het eind van het jaar drie
nieuwe exposities te zien van
Kunstwerkplaats De Pauw,
Schildersgroep Exloo en Peter
en Ria van Veller. 

De Pauw viert dit jaar het 20-jarig
jubileum en daarom zijn (oud-)cur-
sisten gevraagd hun mooiste werk
te laten zien tijdens deze expositie.
Het resultaat: zo’n 70 zeer uiteenlo-
pende werken in verschillende stij-
len en technieken, groot en klein,
realistisch en abstract, verstild en
uitbundig. Schildersgroep Exloo is
een vereniging van vrijetijdsschil-
ders en -tekenaars, die regelmatig
samen aan het werk zijn om hun te-

ken- en schilderkunst te bevorde-
ren en te verbeteren. Er wordt niet
alleen naar eigen idee gewerkt, ook
wordt aandacht besteed aan the-
ma’s als compositie, perspectief,
paletopbouw, het mengen van
kleuren, kleurcontrast en het uit-
en afwerken van tekening en/of
schilderij. Peter en Ria van Veller
hebben zich in het verleden 15 jaar
lang bezig gehouden met edelsme-
den, maar na hun verhuizing vanuit
het westen naar Drenthe is Rita
zich gaan verdiepen in het vervaar-
digen van handgevormd keramiek
en Peter in het samenstellen en
aanbrengen van glazuur. Ook heb-
ben de twee zich de Japanse tech-
niek rakustoken zich eigen ge-
maakt en houden ze zich nog regel-
matig bezig met het maken van in
steen uitgehouwen beelden. De
drie exposities zijn tot en met eind
december te zien in Stadskanaal.  

� In de Drentse bossen komt de Pixi bin-
nenkort weer tot leven. (foto: Loïs Koele-
wijn/Staatsbosbeheer)

Online kinderquiz in 
Groningse bibliotheken 
REGIO – Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee
aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Bi-
blionet Groningen over naar BiebLab, ons YouTube-kanaal voor kinderen. Vandaag wordt
gestart met BiebLab Live, een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen
ze meedoen aan de leukste workshops en spellen. BiebLab Live gaat om 15.00 uur van
start met een online Kahoot-quiz. De deelnemende kinderen kunnen hun kennis testen
over dieren, sport, boeken of de online wereld. Meedoen kan vanuit huis meedoen met een
laptop, tablet of telefoon. De gratis quiz is rechtstreeks te volgen via youtube.com/bieb lab.
(foto: Biblionet Groningen) 

NL-Alert wordt steeds vaker 
ingezet in Groningen en Drenthe
REGIO – De NL-Alert wordt steeds
vaker ingezet bij nood situaties. Zo
zijn vorig jaar in heel Nederland 174
NL-Alerts uitgezonden, in 2013 waren
dit er nog 33. Dit is een goede ontwik-
keling: ook Groningers en Drenten
worden bij steeds meer noodsituaties,
bijvoorbeeld een grote brand, terro-
ristische aanslag of onverwacht nood-
weer, op hun mobiel gewaarschuwd
en geïnformeerd. 

In een NL-Alert staat wat er aan de hand
is, wat mensen moeten doen en waar ze
meer informatie kunnen vinden. Ruim 8
op de 10 mensen waarderen dat NL-Alert
wordt ingezet bij een noodsituatie, blijkt
uit onderzoek van het Instituut Fysieke
Veiligheid. Mensen uit het onderzoek ge-
ven bijvoorbeeld aan dat ze meteen wil-
len weten wanneer er in de buurt een
brand is uitgebroken waarbij giftige stof-
fen vrijkomen. Ze vinden het prettig om
te weten wat ze moeten doen in zo’n situ-
atie. In een NL-Alert is te lezen dat bij
zo’n brand direct de deuren en ramen ge-
sloten moeten worden en de ventilatie
uitgezet.

Noodsituaties
Mensen ontvangen een NL-Alert op hun
mobiel. Hiervoor hoeft men niets te doen,
mobiele telefoons zijn tegenwoordig stan-
daard ingesteld om NL-Alerts te ontvan-
gen. De helft van de mensen informeert
na een NL-Alert ook anderen, zoals fami-
lieleden, buren en vrienden. In december
2012 is NL-Alert voor het eerst ingezet bij
een brand. Sindsdien zijn er al 899 NL-
Alerts uitgezonden bij ongeveer 450 inci-
denten. Het alarmmiddel wordt bij ver-
schillende noodsituaties ingezet. Zo zijn
in de zomer strandgasten gewaarschuwd
voor de gevaarlijke stromingen in zee en
in maart is een NL-Alert verzonden om
mensen te wijzen op de belangrijkste in-
structies om verspreiding van het corona-
virus tegen te gaan. 

Deze week is de publiekscampagne
‘Wees alert bij een NL-Alert’ gestart, die
te zien is op televisie, in tijdschriften en
online. De campagne moedigt mensen
aan meteen in actie te komen als zij een
NL-Alert zien.
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4 winterbanden op lm vel-
gen voor Mazda CX 3. Vre-
destein 215/60 R16. 275 eu-
ro. Tel. 06-10513546

Nette Gazelle herenfiets, 3
versn., framehoogte 61 cm.
Vaste prijs €75.00. Tel:
0599-617700

Antieke  dorsvlegel.
Tel: 06-14216187

Garagedeur vervangen of
nieuwbouw? Kies voor een
deur van Garagedeuren
Drenthe. Kies voor kwali-
teit/service/garantie. Rui-
me keus in design en kleur.
www.garagedeurendrenthe.nl

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Kringloop te Annen
De Boedelmarkt

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

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

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

Lasapparaat, compleet met
toebehoren; wasmachine
Indesit. Tel: 0599-614813

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

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

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

Set sportvelgen met bijna
nieuwe banden voor Polo -
A1 - Ibiza - Fabia - Golf 4 -
e.a. (steek 5x100) Info:
0599-614621.

Kodak Analoge Instant Ca-
mera EK160EF, compleet
met fotocassette, flitser,
draagriem, in originele
doos, in perfect werkende
staat,  €15,- Tel:
06-22745538 of 0599-354435

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

De Nieuwsbode: 088-7007160

Een gaaf en heel mooi
bankstel, stijl oude am-
bacht €75,- zelf af te halen.
Tel: 06-36123497

Eettafel 1.70 x 1.00 m. van
kersenhout + 4 stoelen, zit-
ting bekleed, in prima
staat. Prijs n.o.t.k. Diep-
vrieskist 177 liter, gratis af-
halen. Tel: 06-12421169 na
17.00 uur

Brandhout voor open haard
en kachel, per aanhangwa-
gen of kruiwagen. Tel: 06-
22211830

Naaimachine Singer + tas,
rollator (lichtgewicht), t.v.
kastje, een spiegel, fietstas-
sen, een kinderwagentje +
pop. Tel: 0599-614861

Peugeot 206 SW GTI 2l. 16
klepper, km.st. 200.000,
kleur grijs met., b.j. 8-2003,
APK 18-02-2021. Tel: 06-
30795620

Picknickbank, zwaar hout. 
Vijftig euro. Tel: 0599-
333503, zelf ophalen.

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

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.

Aanbieding personeel

Dierenverzorging

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

Nu ook Dia’s/Negatieven, 
8 mm films, video en audio
digitaliseren op CD/DVD.
www.vembea.nl/ 
0599-663025.

Gratis Prikkers kunnen
worden doorgebeld uitslui-
tend op donderdag tussen
15.00 en 17.00 uur. 

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
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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.

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

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

Huis en tuin

Leg- en sierkippen en 
kippenhokken, 
0599-612038. 

Zie onze website 
Pluimveebedrijf Kuipers 

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

Mitsubishi Colt 1.1 2011;
Opel Corsa 5 drs. 2011; Re-
nault Modus 1.6 automaat
2010; Ford Fusion 1.4 2009; 
Honda Civic 1.8 Type-S
2008; Renault Scenic 2004.
Luuc Vos, Cereskade 52, 06-
53708369.

Auto’s
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Buitencentrum Boomkroonpad 
blijft open, excursies geannuleerd
DROUWEN – Staatsbosbeheer
heeft in verband met de aange-
scherpte coronamaatregelen be-
sloten om de geplande begelei-
de excursies vanaf het Buiten-
centrum Boomkroonpad in
Drouwen tot en met 11 novem-
ber te annuleren. Het Buiten-
centrum blijft wel open als
startpunt voor verschillende
wandelingen. Ook drie kinder-
speurtochten zijn hier (corona-
proof) te starten.

PIXI is aangepast en blijft door-
gaan. PIXI is een onbegeleide ex-
cursie die in groepjes van maxi-
maal vier personen wordt gelopen.
Die groepjes blijven gedurende de
hele avond op minimaal 1,5 meter
afstand van elkaar. Het kunstwerk
is geïnspireerd door bestaande pa-
tronen in de natuur; de groepsintel-
ligentie van een zwerm spreeuwen
of vuurvliegjes. Hoe meer organis-
men aan de groep worden toege-
voegd, hoe complexer de communi-
catie en samenwerking is. Op drie

locaties op de route ontvouwen zich
losstaande kunstwerken, door een
samenspel van vele lichtjes. De
Pixi is een ervaring waar kunst,
techniek en natuur samenkomen.

Toppen van de bomen 
Bij het Boomkroonpad kunnen be-
zoekers wandelen door de toppen
van de bomen. Maar er is meer te
beleven: het Buitencentrum is het
startpunt voor verschillende wan-
delroutes en er zijn bijzondere rou-
tes voor kinderen. Voor de klein-
sten is er een aangepaste vorm van
het Kabouterpad, maar het plezier
zal er niet minder om zijn. Een ro-
de puntmuts en het kabouterspeld-
je mogen mee naar huis. Er is de Si-
mon Specht-route van 2,5 kilome-
ter en voor de iets oudere kinderen
het Indianenpad. Ook kunnen de
kinderen hun energie nog kwijt in
het Lorkenspeelbos of op de speel-
weide.

Om het Boomkroonpad verant-
woord te bezoeken is men verplicht
om via de website een kaartje te
kopen met een tijdsslot, zodat een
ieder de mogelijkheid heeft om de
wandeling op een zo normaal moge-
lijke, maar verantwoorde manier te
beleven. Tickets bestellen kan via
www.staatsbosbe heer.nl. Bospavil-
joen De Woudstee heeft een af-
haalloket voor een kop koffie of
thee, warme chocolademelk, een
gehaktbal of een bakje snert.

� De geplande excursies bij het Boomkroonpad gaan tot en met 11
november niet door. (foto: Ineke van Os) 

Oranje Fonds zoekt kanshebbers 
voor Appeltjes van Oranje 2021 
STADSKANAAL – Het Oranje
Fonds is gestart met de zoek-
tocht naar bijzondere projecten
uit Stadskanaal die kans maken
op een Appeltje van Oranje
2021. 

Dit jaar is het thema ‘Mentale
kracht’ en staan de prijzen in het
teken van projecten die ervoor zor-
gen dat mensen die het mentaal
niet gemakkelijk hebben, zich
weer goed voelen. Het kan ieder-

een overkomen: dat de mentale ge-
zondheid mensen belemmert om
volledig mee te doen in de samen-
leving. Bijvoorbeeld omdat ze zich
depressief voelen, een eetstoornis
of dwangneurose hebben of kam-
pen met paniekaanvallen. Dit kan
van tijdelijke aard zijn of iets waar
ze hun leven lang mee te maken
hebben. Mentale klachten hebben
allerlei oorzaken en komen voor in
alle groepen van de samenleving.
Gelukkig zijn er veel projecten die
vrijwilligers inzetten om deze men-

sen te ondersteunen en bij de hand
te nemen, zodat ze weer mee kun-
nen doen in de maatschappij. Drie
initiatieven krijgen in juni een Ap-
peltje van Oranje uit handen van
Koningin Máxima. Alle winnaars
van een Appeltje van Oranje krij-
gen een bronzen beeldje, gemaakt
door Prinses Beatrix, en een geld-
bedrag van 15.000 euro. Projecten
uit Stadskanaal die aansluiten op
het thema kunnen zich tot en met 1
november aanmelden via 
oranje fonds.nl/appeltjes

Roon Staal zingt 
in Semsstraatkerk 
STADSKANAAL – Na een geslaagde coronaproof zomertour in juni
gaat zanger/pianist Roon Staal dit najaar opnieuw op pad om 22
concerten te geven door heel Nederland. Op zondag 1 november
geeft hij twee optredens in de Semsstraatkerk in Stadskanaal.
Naast eigen songs als Weet Waarom Je Leeft, Promise en Peace zal
de 40-jarige musicus ook bekendere coverwerken als The Silence Of
Light van Simon&Garfunkel, Across The Universe van John Len-
non en Stay With Me 'Till The Morning van Vicky Brown ten ge-
hore brengen. Uiteraard zal tijdens de optredens gehoor worden ge-
geven aan de dan geldende coronamaatregelen door de overheid. De
concerten vinden plaats om 14.00 en 16.00 uur. Kaarten reserveren
kan via 06-30025992 of www.roonstaal.com. (foto: Anna Konone-
ko)

Slimme fietskluizen op 
hubs Groningen en Drenthe
GRONINGEN/DRENTHE –
Acht hubs in de provincie Gro-
ningen en Drenthe zijn voorzien
van slimme fietskluizen. De
fietskluizen zijn een service
voor mensen die via hubs reizen
en verschillende vervoersmid-
delen willen combineren. 

Reizigers kunnen hun (elektrische)
fiets veilig stallen voor ze overstap-
pen op de bus of een ander ver-
voermiddel. Elektrische fietsen
kunnen meteen worden opgeladen
dankzij een oplaadpunt in de kluis. 

Er staan op dit moment in totaal
acht fietskluizen op hubs in Gronin-
gen en Drenthe. In Groningen
staan ze op P+R Leek/A7, bussta-
tion Stadskanaal, station Zuidhorn
en Vlagtwedde (halte de Marke); in
Drenthe staan ze op de P+R West-
laren/Zuidlaren/N34, P+R Gieten
(N34/N33), de P+R Peize en de P+R

Borger (N34). Afhankelijk van het
gebruik van de fietskluizen kijken
de twee provincies op welke hubs
ze er nog meer gaan plaatsen in de
toekomst.  

Bewust reizen 
De hub-fietskluizen zijn niet de eni-
ge voorzieningen die reizen via de
hubs in Groningen en Drenthe zo
makkelijk maken. Op sommige
hubs zijn watertappunten, op ande-
re hubs kan WiFi gebruikt worden
en sommige hubs zijn voorzien van
elektrische laadpalen voor divers
vervoer. Deze voorzieningen zijn
er, zodat reizigers gemakkelijk,
comfortabel en duurzaam kunnen
reizen. Hubs zijn dan ook dé aange-
wezen plek om voorzieningen en
diensten aan te bieden, te gebrui-
ken en aan elkaar te koppelen.
Niet alleen voor reizigers, maar ook
voor mensen in de omgeving: denk
aan een school, bibliotheek, fiet-
senwinkel of pakketservice.  

� In de fietskluizen kunnen reizigers hun tweewieler veilig stallen.
(foto: provincie Groningen) 

Johan Cruijff voetbalt 
bij zwembad Valthermond 
EXLOO – Het nieuwste nummer van Spitwa(a)rk, het tijdschrift
van de Historische Vereniging Carspel Oderen, is verschenen. Deze
editie, weer deels in kleur, begint met gruwelijke spelletjes die ieder-
een vroeger speelde. Henk Luning verhaalt over kwelspelen in de
19e eeuw, van Jacco Pranger is er een kort verhaal over een nieuw-
jaarsfeest bij de weduwe Germs in 1e Exloërmond en Berend van
Vondel liet een mooi gedicht, in het Veenkoloniaals, na over 2e Ex-
loërmond, waarin hij de liefde voor zijn dorp beschrijft. Roel San-
ders schrijft over de kerk in Odoorn, gewijd aan Margaretha, en
stelt de intrigerende vraag naar verborgen muurschilderingen in de
kerk. Het laatste artikel is van Leendert de Wit en Roelof Hoving,
over de oprichting van de zaterdagvoetbalvereniging De Hunze in
2e Exloërmond, waaraan drie dominees te pas kwamen. Muziek-
korps Soli Deo Gloria (1970) uit Valthermond is te zien op de Mid-
denplaat, de Rondblik van Jan Wierenga heeft de intrigerende titel
‘De magie van een oeroud ‘land-geruchte’ en in Herkent u het nog?
gaat het over de opening van de Kerklaan in Zandberg. In Oderen
verandert is te lezen dat het beeld van Harm van Lunzen weer in
het dorp staat, Uit de krant gaat over de opening van een nieuwe
kleuterschool in 2e Exloërmond in 1954 en op de voorplaat staat
Johan Cruijff, voetballend in het zwembad van Valthermond. Het
blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, de bibliotheek
en het Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek in Odoorn en
boekhandel Boelens (Emmermeer) in Emmen. Het tijdschrift
wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. (eigen foto)  

Oktober Kindermaand 
gaat ook in coronatijd door
DRENTHE– Bijna honderd Drentse culturele instellingen doen dit
jaar, ondanks corona, mee met Oktober Kindermaand. Soms in een
andere vorm, soms met kleinere groepen, maar de culturele sector
zet deze maand de deuren wijd open voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Met inachtneming van de eisen die het RIVM stelt zijn
kinderen en bijna overal ook hun ouders weer welkom om deel te
nemen aan workshops, rondleidingen en spannende speurtochten.
In totaal zijn er deze maand 270 activiteiten met in elke gemeente
(waaronder ook Borger-Odoorn en Aa en Hunze) minimaal drie
deelnemende organisaties. Behalve binnen zijn er ook buiten acti-
viteiten opgezet door organisaties als IVN, Staatsbosbeheer en de
scouting. Binnen variëren de activiteiten van het maken van een
actiefilm met special effects tot pannenkoekenmeel malen in de
molen voor een overheerlijke pannenkoek. Maar er is ook kinderyo-
ga, een workshop feestvlaggetjes maken, een drum- en gitaarles en
een kunstwerk maken van stof. Voor veel activiteiten moet gereser-
veerd worden, maar dat is in andere jaren ook het geval. De voor-
stellingen in het theater en de bibliotheek hebben nu eenmaal een
beperkte stoelcapaciteit. Op www.kindermaand.nl is het hele pro-
gramma te vinden. (foto: K&C)

Gezondheidszorg Groningen en 
Noord-Drenthe in kaart gebracht
REGIO – Groninger en Drentse
zorg- en welzijnsorganisaties,
zorgverzekeraar Menzis, provin-
cie Groningen, gemeenten en
patiëntenorganisatie hebben
een gezamenlijk regiobeeld
Noord vastgesteld, dat inzicht
geeft in de ontwikkeling van de
zorgvraag en het zorgaanbod in
de komende tien jaar. Daaruit
blijkt dat er grote veranderin-
gen nodig zijn om het huidige
niveau van zorg in Groningen
en de kop van Drenthe ook in
de toekomst te waarborgen. 
Hierbij zijn er zeer grote verschil-
len tussen Stad en de Ommelanden
en dat investeren in preventie ur-
genter is geworden dan ooit.
Als er niets verandert, raakt de
zorg de komende tien jaar nog ver-
der in de knel. De stijgende ver -
grijzing en het feit dat er steeds

minder jongeren zijn, de zoge-
naamde ontgroening, zorgt voor
grote uitdagingen. Naar verwach-
ting daalt het aantal zorgverleners
in Groningen van 70.000 naar
65.800. Dit zal vooral merkbaar zijn
in de Ommelanden. Daarnaast
neemt ook het potentieel aan man-
telzorgers in de regio af met een
derde. Daar staat een stijging van
het aantal inwoners met chronische
ziekten (artrose, beroerte en coro-
naire hartziekten), inwoners met
overgewicht en inwoners met de-
mentie tegenover. Deze laatste
groep stijgt naar verwachting met
40 procent in 2030. 
In het regiobeeld Noord wordt on-
derscheid gemaakt tussen de sub-
regio’s Stad (gemeenten Gronin-
gen, Westerkwartier, Tynaarlo en
Noordenveld) en subregio Omme-
landen in het Noorden en Oosten
van de provincie Groningen. Opval-
lend is dat de gezondheid van inwo-
ners in Stad beter is dan gemiddeld
in Nederland en in Ommelanden
dit juist beduidend minder goed
dan gemiddeld is. Daarentegen
wordt er in Stad juist meer gerookt
en gedronken dan in Ommelanden,
terwijl dit voor sporten net anders-
om geldt. Daarnaast zijn de inwo-
ners van Ommelanden minder zelf-
redzaam dan gemiddeld (80 pro-
cent tegenover 45 procent gemid-
deld), in Stad is dit in lijn met het
landelijke gemiddelde. Positief is
dat in beide gebieden het aantal ro-

kers met ongeveer een vijfde af-
neemt.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,Dit regiobeeld maakt duidelijk
dat we gezamenlijk verantwoorde-
lijk zijn en onze schouders moeten
zetten onder het voorkomen van
ziekte en het bevorderen van de ge-
zondheid van onze inwoners. Om
die reden hebben alle partners de
provincie gevraagd om als onafhan-
kelijk partij het preventie-overleg
te ondersteunen. Hier nemen ver-
schillende partijen aan deel om
preventie concreet en in samen-
hang verder vorm te geven in de re-
gio. Met specifiek aandacht voor de
behoefte aan preventie en zorg
voor de relatief grote groep inwo-
ners waarvan de gezondheid kwets-
baar is. Iedereen heeft recht op
goede zorg, oud of jong. Dat gaat
ons Groningers allemaal aan.”
De oplopende wachttijden in de re-
gio kunnen alleen in samenwerking
in de hele zorgketen worden aange-
pakt. Marc Verschuren, wethouder
van Gezondheid, Welzijn en Zorg
in de gemeente Stadskanaal, zegt
hierover: ,,Zorgaanbieders en het
sociale domein hebben elkaar ex-
tra hard nodig de komende jaren
om de zorg voor onze inwoners,
over de verschillende wetten heen,
goed op elkaar aan te laten sluiten.
Daarom werken wij als gemeente
met diverse partijen op verschillen-
de vlakken samen om de wachttij-
den zoveel mogelijk te beperken.
Zo brengen we in de pilot ‘Voor-
zorg’ samen met de huisarts, GGZ
en het sociaal domein de proble-
men van wachtenden voor specia-
listische GGZ in beeld en kijken we
op welke vlakken we al wel eerder
kunnen ondersteunen, soms indivi-
dueel en soms in groepsverband.” 

Samenwerking 
Marieke van der Lans, manager
zorg regio Noord & Oost bij Menzis:
,,Samenwerking in deze regio is
ontzettend belangrijk, mede door
de grote verschillen in de regio.
Dat betekent dat er soms verschil-
lende aanpakken nodig zijn in de
verschillende subregio’s. Daar kun
je alleen op anticiperen als je el-
kaar kent en weet te vinden. De
uitdagingen zijn groot en vragen
soms echt om een andere kijk op
zorg. Zo willen we verder inzetten
op digitalisering en innovatie waar-
bij zorgpartijen het aanbod nog
meer op elkaar afstemmen. Ook zit
er binnen regio Noord veel poten-
tie in het verbeteren van de leef-
stijl van de inwoners. Menzis voelt
zich niet alleen verantwoordelijk
voor haar verzekerden, maar voor
alle inwoners van Stad en Omme-
land en wil hier graag bij helpen.
We zoeken hierbij vooral naar ver-
binding tussen zorgaanbieders on-
derling als ook met het sociale do-
mein. We geloven dat alleen met
goede regionale samenwerking alle
inwoners en dus ook onze verzeker-
den in de toekomst nog steeds kun-
nen rekenen op toegankelijke en
betaalbare zorg.”  

Voorleestitels voor
Gerben en Lotta
GIETEN – ,,En de voorleeskampioen van dit schooljaar is…’’ Dat hoorden zeven gespannen leerlingen
van CKC De Marke in Gieten onlangs. En spannend was het. Ook dit schooljaar werden in alle groe-
pen de voorrondes voor de voorleeswedstrijd gehouden. In elke groep lazen leerlingen een stuk voor uit
hun favoriete boek en elke klas koos een klas een kampioen. Silke Schaap werd de kampioen van groep
1/2, Jelle Schaap van groep 3. In groep 4 werd Gerben Koning de kampioen en in groep 5 Sophie Roos-
sien. In de bovenbouw werden ook drie kampioenen gekozen: in groep 6 werd dit Frank ten Berge, Fan-
uiel Henok Alemseged was de kampioen van groep 7 en in groep 8 werd Lotta Drenth gekozen. Afgelo-
pen week gingen deze zeven kanjers de strijd met elkaar aan. En het niveau van voorlezen mocht er
wezen, alles werd uit de kast getrokken. Sommige leerlingen konden met hun stem heel spannend
voorlezen en anderen weer heel grappig. De jury had het dan ook niet gemakkelijk. Na een intensief be-
raad waren ze er toch uit: Gerben Koning werd de kampioen van de school en Lotta Drenth is de voor-
leeskampioen die De Marke mag vertegenwoordigen in de volgende ronde waar scholen het tegen el-
kaar gaan opnemen. (foto: CKC De Marke)

STADSKANAAL – Het Leger des
Heils is op zoek naar collectanten
in Stadskanaal voor de jaarlijkse
collecteweek van 23 tot en met 28
november. Alleen met de hulp
van vrijwilligers is het mogelijk
op buurtniveau activiteiten te
blijven organiseren om sociale
uitsluiting en eenzaamheid te be-
strijden. In deze crisistijd is hulp
voor veel mensen harder nodig
dan ooit. Steeds meer mensen zijn
op zichzelf teruggeworpen en niet
iedereen redt het alleen. Het Le-
ger des Heils zet alles op alles om,
soms op creatieve manieren, zorg
en ondersteuning te kunnen blij-
ven bieden. Het Leger des Heils
heeft door heel Nederland zo’n
honderd buurthuiskamers, toe-

gankelijk voor iedereen. Mensen
kunnen er terecht voor koffie,
een spelletje, een maaltijd, een
(pastoraal) gesprek, zingevings-
vragen of bijvoorbeeld tweede-
hands kleding. In steeds meer lo-
caties wordt ook schuldhulp en
huiswerkbegeleiding geboden,
aangevuld met lokale activitei-
ten. Doel is mensen uit een soci-
aal isolement te halen of dit isole-
ment te voorkomen. In deze
buurthuiskamers kunnen buurt-
bewoners elkaar bovendien leren
kennen, waardoor gewerkt wordt
aan hun sociale netwerk en de
buurt wordt versterkt. 

Aanmelden kan via:
www.legerdes heils. nl/collecte

Leger des Heils zoekt hulp

Tocht om de Noord 
gaat voor wintereditie 
GRONINGEN – De jaarlijkse Tocht
om de Noord zou dit jaar voor de
vijftiende keer hebben plaatsge-
vonden, ware het niet dat corona
roet in het eten heeft gegooid.
,,Echter niet getreurd: eind januari
2021 organiseren we onze Tocht om
de Noord-wintereditie’’, aldus de
organisatie. Het thema is dan ook
‘Wintersfeer’. Om de wintereditie
verantwoord en coronaproof te
kunnen organiseren, wordt nauw-
gezet overlegd met dorpen, ge-
meenten en veiligheidsregio’s. De
inschrijving voor de derde editie
van de Noorder Rondtochten
(NRT) is al gestart. ,,Deelnemers
kunnen meedoen aan de 4Daagse
(135 kilometer), maar ze kunnen
ook, net als bij de Tocht om de
Noord, alleen meedoen in het
weekend: zaterdag en/of zondag 14,
22 of 25  kilometer. Verder gaan we
de deelnemers in samenwerking
met Arriva verplaatsen per trein.
Alle start- en finishplaatsen liggen
namelijk op loopafstand van een
station en dus is de trein de meest
gemakkelijke en veilige manier
van reizen.’’ Vanwege de corona is
de maximale inschrijving 1500
deelnemers, dus aangeraden wordt
niet te lang te wachten met in-
schrijven. Dat kan alleen online op
de website www.tochtom de -
noord.nl via Inschrijven NRT 2021.
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Column
Bezuinigingen: De
bodem is bereikt
Vorige week vrijdag zat ik bij on-
ze lokale omroep RTV1, om te
vertellen over de financiële situ-
atie van de gemeente Stadska-
naal. Zoals bij heel veel andere
gemeenten in ons land en in onze
regio is die ronduit slecht.
Dit komt doordat gemeenten te
weinig geld krijgen van het Rijk
om hun takenpakket uit te voe-
ren. Dit is al veel langer aan de
gang. Om maar geen rode cijfers
te hoeven schrijven, heeft de ge-
meente daarom al vier bezuini-
gingsrondes gehad sinds 2010. Die
bezuinigingen van in totaal meer
dan 15 miljoen euro zijn ten koste
gegaan van het voorzieningenni-
veau in onze gemeente.
Om uit te kunnen met het geld
dat het Rijk ons ter beschikking
stelt, zou er nog weer voor 7 mil-
joen euro extra bezuinigd moeten
worden. Met alle maatschappelij-

ke gevolgen van dien. Zo zouden
bijvoorbeeld één of meerdere
zwembaden en bibliotheken moe-
ten sluiten, minder onderhoud
van het groen, verschraling van
de minimavoorzieningen, bezuini-
gen op of zelfs sluiting van het
Theater Geert Teis en het Streek-
historisch Centrum en zo kan ik
helaas nog wel even doorgaan.
Dit is voor de raad van Stadska-
naal niet langer aanvaardbaar.
We hebben altijd goed op onze
centen gepast, maar de kwaliteit
van onze gemeente moet voldoen-
de blijven. De bodem is nu be-
reikt, daarom zeggen wij: tot hier
en niet verder! Ook vinden we dat
we over deze vergaande bezuini-
gingen niet nú, tijdens de corona-
crisis, zouden moeten vergaderen.
Het zou de maatschappelijke on-
rust nog verder aanwakkeren.
Daarom zal de raad geen sluiten-
de begroting indienen voor vol-
gend jaar. We geven hiermee een
krachtig signaal af richting het
Rijk. Inmiddels zijn er ook al vra-
gen gesteld in de Tweede Kamer
hierover. Maar het antwoord van
minister Ollongren van Binnen-
landse Zaken stelt ons allerminst
gerust. Dat antwoord is samen te
vatten als: 'praatjes vullen geen
gaatjes’. Veel gemeenten zitten in
hetzelfde schuitje als Stadska-
naal. En sommige gemeenten krij-
gen het nog net voor elkaar om de
begroting sluitend te krijgen. Dui-
delijk is dat er dus blijvend geld
bij moet, de gemeenten verdie-
nen het!

Egbert Hofstra, fractievoorzitter
PvdA Stadskanaal 

� Egbert Hofstra.

Reageren? Mail naar e.hofstra@stadskanaal.nl

Column Hiemstra 
Voor elkaar 
Beste inwoners,

Ik maak mij net als velen van u
zorgen. Het aantal besmettingen
met corona stijgt fors. Ook in onze
gemeente. Waar het virus in het
voorjaar nooit écht voet aan de
grond kreeg in Aa en Hunze, zien
we dat de besmettingen ook hier
nu snel oplopen. 
Voor de meeste jongeren vallen
de gevolgen in de meeste geval-
len relatief mee. Voor kwetsbare
mensen zijn dit echter ontzettend
vervelende en onzekere tijden,
omdat de gevolgen voor hen vaak
veel groter zijn. Daar komt bij dat
de laatste onderzoeken laten zien
dat juist jongeren heel besmette-
lijk zijn voor anderen. Dus mijn
dringende oproep juist ook aan
jongeren: pak jullie verantwoor-
delijkheid en houd je aan de
maatregelen. Ik weet dat jullie
dat heel goed kunnen.
We hebben inmiddels gezien dat
kwetsbare groepen niet buiten
schot blijven. Er zijn ook al be-
smettingen geconstateerd bij
zorginstellingen. Dat heeft ingrij-
pende gevolgen voor het de bewo-
ners zelf én voor het personeel en
de families.
Het kabinet en de Veiligheidsre-
gio Drenthe hebben aanvullende
maatregelen afgekondigd. Die re-
gels zijn er niet voor niets. Ze zijn
erop gericht om het aantal con-
tactmomenten tot een minimum
te beperken. Eén van de lastigste,
maar ook meest effectieve manie-
ren om besmetting te voorkomen
en te beperken. Ik zou u willen
vragen om u aan de maatregelen
te (blijven) houden. Vermijd
drukte en ga niet met groepen bij
elkaar zitten. Even geen feestjes.
Hoe moeilijk ook, maar doe dat
echt even niet. Houd u ook aan de
basismaatregelen: houd minstens
1,5 meter afstand, was uw han-
den, nies en kuch in uw elleboog
en draag een mondkapje op open-
bare plekken. 
Voor ondernemers, verenigingen,
de culturele sector, evenementen-
organisatoren en alle anderen die
net weer een beetje konden op-

starten zijn de nieuwe maatrege-
len een nieuwe klap. Bijzonder
vervelend en hopelijk duurt het
allemaal niet te lang. Want wat
vooral nodig is, is perspectief en
een antwoord op onze vragen.
Wanneer is er een vaccin? Welke
maatregelen zijn echt effectief?
Krijgen ondernemers en anderen
de steun die nodig is om door de
crisis te komen? Wanneer kunnen
we ons gebruikelijke sociale le-
ven weer oppakken? Allemaal
vragen waar nog geen antwoord
op te geven is. 

Inmiddels is corona geen ‘ver-van-
ons-bed-show’ meer. Iedereen
kent inmiddels wel iemand die
besmet is. Daarmee komt het
dichtbij. Daarbij heeft het geen
zin om met de vinger te wijzen.
Het heeft wel zin om je zoveel mo-
gelijk aan de regels te houden en
het gezonde verstand te gebrui-
ken. Hopelijk lukt het ons dan om
ook in Aa en Hunze het aantal be-
smettingen weer te laten dalen.

Warme groet,

Anno Wietze Hiemstra
Burgemeester Aa en Hunze 

Museum Musica sluit de deuren  

,,We gaan vooral het 
contact met gasten missen’’ 
STADSKANAAL – Museum
Musica in Stadskanaal is in de
wijde omgeving, en zelfs ver
buiten de landsgrenzen, een
begrip voor muziekliefheb-
bers. Al 28 jaar ontvangen Jan
en Smilka Norder jaarlijks ve-
le gasten in hun museum aan
de Scheepswerfkade, dat be-
kend staat om z’n grote verza-
meling draaiorgels, harmoni-
ums, pianola’s en harmonica’s.
Maar na komend weekend is
het voltooid verleden tijd voor
het museum.  

Het echtpaar houdt het nu defini-
tief voor gezien, nu Jan de laatste
tijd steeds meer gezondheids-
klachten krijgt. ,,Daardoor is het
voor ons eigenlijk niet meer vol te
houden’’, zeggen Jan (74) en Smil-
ka (72) in het gezellige keukentje
van hun museum. ,,We doen alles
zelf: van het repareren van de ins-
trumenten tot het onderhoud en
schoonmaken, maar ook alle
rondleidingen. Als ik nu een rond-
leiding heb gegeven ben ik doo-
dop en moet ik eerst even liggen
om bij te komen’’, zegt Jan.
,,Daardoor komt er nu te veel
druk op de schouders van Smilka
te liggen om alles draaiende te
houden en dat wil ik haar niet
aandoen. Elk jaar kijken we el-
kaar aan en zeggen we: wat doen
we? En hoewel we het ontzettend
jammer vinden dat we moeten
stoppen, hebben we nu voor ons-
zelf en onze gezondheid gekozen.
Het liefst hadden we de dertig
jaar vol gemaakt, maar dat zit er
gewoon niet meer in. We zullen
vooral het contact met onze gas-
ten gaan missen, maar ook met
mensen uit het vak. Zo hebben
we regelmatig met echte orgel-
bouwers uit Duitsland. Het wordt
straks een stuk stiller hier.’’ 

Bij toeval 
Eigenlijk is het museum bij toe-
val ontstaan. Zo’n dertig jaar ge-
leden woonde het echtpaar twee
huizen verderop toen de pastorie
en het bijbehorende Bethelkerk-
je in de verkoop kwamen. ,,Wij
hadden wel oren naar de pastorie
en de kerk zat bij de koop in. We
hadden bedacht dat we die wel
als opslagruimte konden gebrui-
ken voor onze verzameling mu-
ziekinstrumenten, die toen al aar-
dig uitgebreid was’’, aldus Jan en
Smilka. Die voorliefde begon bij
Jan, die al van jongs af aan op al-

le mogelijke manieren een grote
interesse heeft gehad in muziek-
instrumenten. Toen ze in hun
nieuwe huis woonden en hun ver-
zameling hadden opgeslagen in
het inmiddels 120 jaar oude kerk-
je, kreeg het echtpaar op een dag
bezoek van een kennis uit Leeuw-
arden, die met zijn draaiorgel in
Musselkanaal zou spelen. Hij
kwam hier ook muziek te spelen.
,,Buren kwamen een kijkje ne-
men en zagen toen hoe groot onze
verzameling was. Meerdere men-
sen zeiden dat we daar iets mee
moesten gaan doen en zo is het
idee ontstaan om een museum te
beginnen. Uiteindelijk zijn we op
8 september 1992 officieel open
gegaan. De naam was natuurlijk
snel gevonden. We zijn klein be-
gonnen, maar ineens ben je bijna
dertig jaar verder.’’

Op eigen kracht 
In de loop der jaren hebben Jan
en Smilka hun verzameling
enorm weten uit te breiden. Het
meeste hebben ze gevonden op
rommelmarkten. ,,De muziekins-
trumenten spelen natuurlijk de
hoofdrol in het museum, waaron-
der een orkestrion, maar ook een
heel oud orgeltje uit 1790. Daar-
naast hebben we ook heel veel
landbouwwerktuigen van vroe-
ger. We zijn bijvoorbeeld erg
trots op een kiepkastje dat we
hebben, dat hoort echt bij de re-
gio. En we hebben zelfs een twee-
de druk van de Statenbijbel uit
1639.’’ Ook het allereerste voor-
werp waarmee de verzameling
van Jan ooit begonnen is, een
speeldoosje, is nog steeds in het
bezit van het echtpaar. Waar Jan
en Smilka ook trots op zijn, is het
feit dat ze het museum altijd op
eigen kracht draaiende hebben
weten te houden. ,,We hebben
nooit een cent subsidie ontvangen
van de gemeente of een fonds,
omdat we particulier zijn. Deson-
danks hebben we altijd onze
broek weten op te houden en
daar zijn we best trots op. We
hebben het museum echt samen
opgebouwd tot wat het nu is,
soms letterlijk met bloed, zweet
en tranen. Maar we hebben het
altijd met liefde en plezier ge-
daan en daar gaat het om.’’ 
Het museum heeft in zijn bestaan
steeds een paar duizend bezoe-
kers per jaar mogen ontvangen.
Niet alleen uit de regio, maar ook
uit de rest van Nederland, diverse
landen in Europa, maar ook uit
landen als de Verenigde Staten,

Canada, Australië en China. ,,Dit
jaar was natuurlijk alles anders
door de coronacrisis, waardoor we
veel minder mensen konden ver-
welkomen. Het leuke van gasten
ontvangen is toch altijd hun reac-
tie op wat ze hier binnen aantref-
fen. Daar doe je het uiteindelijk
voor. Zelf vind ik het vertellen
van verhalen over de geschiede-
nis van instrumenten en gebruiks-
voorwerpen het allermooiste om
te doen. Voor kinderen is het
vooral leuk dat ze instrumenten
zelf mogen uitproberen, dan gaat
het voor hen ook echt leven. So-
wieso is muziek iets wat iedereen
verbindt. Wie houdt er nou niet
van muziek?’’ 

Uniek in z’n soort  
Jan en Smilka, die elkaar al veer-
tig jaar kennen, willen de komen-
de jaren nog meer gaan genieten.
,,Sowieso krijgen we nu meer de
tijd voor de kinderen, die beiden
in de buurt van Rotterdam wo-
nen. Nu konden we tijdens het
seizoen, van april tot november,
eigenlijk nooit een weekend weg,
omdat het museum dan open was.
En onze verzameling blijft onze
hobby, dus die laten we gewoon
in het kerkje staan. Dan kunnen
we er van genieten als we dat zelf
willen. En mochten er eens men-
sen voor de deur staan, dan zijn
we nooit te beroerd om ze nog
eens rond te leiden. Maar de vas-
te openstelling van het museum is
na komend weekend écht verle-
den tijd. We krijgen de laatste
week veel reacties dat mensen
het zonde vinden dat we ermee
stoppen, omdat ons museum vol-
gens velen uniek is in z’n soort.
Maar er is gelukkig ook veel be-
grip voor ons besluit.’’ Of liefheb-
bers een bod kunnen doen op de
collectie van Jan en Smilka? ,,We
verkopen niks. Ze mogen alles
hebben, maar pas als we er zelf
niet meer zijn. En dat gaat hope-
lijk nog wel een tijdje duren.’’  
Zaterdag is Museum Musica van
13.00 tot 17.00 uur geopend voor
het publiek, zondag wordt er écht
afscheid van het museum geno-
men met familie, vrienden en bu-
ren. Natuurlijk zal er rekening
worden gehouden met alle coro-
namaatregelen. Dat betekent dat
er maar een beperkt aantal men-
sen tegelijk naar binnen kan, dus
het kan zijn dat mensen buiten
moeten wachten als het te druk
wordt. Ook is er desinfectiemid-
del aanwezig en is er een looprou-
te gemaakt. 

� Jan en Smilka Norder openen komend weekend voor de allerlaatste keer de deuren van hun Mu-
seum Musica. (foto: Auniek Klijnstra) 

Tozo-regeling wordt verlengd 
STADSKANAAL – Ondernemers
die momenteel gebruik maken van
de Tijdelijke overbruggingsrege-
ling zelfstandig ondernemers (Tozo)
en deze na juli hebben ontvangen,
kunnen verlenging aanvragen voor
deze regeling. Bedrijven die voor 1
juli voor het laatst Tozo hebben ont-
vangen, moeten opnieuw een aan-
vraagformulier invullen. Tozo staat
voor Tijdelijke Overbruggingsrege-
ling Zelfstandige Ondernemers en
ondersteunt zelfstandige onderne-
mers, waaronder zzp’ers, zodat zij
een betere kans hebben om hun be-
drijf te kunnen voortzetten. Vanaf

1 oktober is het mogelijk om een
aanvraag te doen op grond van To-
zo 3. Om in aanmerking te komen
moeten ondernemers voldoen aan
het urencriterium van 1225 uur per
jaar en op 17 maart 2020 ingeschre-
ven staan bij de Kamer van Koop-
handel. Het inkomen van een part-
ner (uit arbeid, zelfstandigheid, uit-
kering, verzekering) telt volledig
mee. Als een ondernemer en zijn of
haar partner beiden zelfstandige
zijn, kan maar één keer Tozo-le-
vensonderhoud aangevraagd wor-
den. Het is wel mogelijk om allebei
bedrijfskapitaal aan te vragen voor

de eigen onderneming. Tozo 3 kan
aangevraagd worden voor de perio-
de van 1 oktober 2020 tot en met 30
juni 2021. Tot 1 december kunnen
ondernemers een aanvraag met te-
rugwerkende kracht tot 1 oktober
doen.
Na 1 december gaat de aanvraag in
vanaf de eerste dag van de be-
treffende maand. De gemeente kan
pas uitbetalen zodra het formulier
binnen is. Een aanvraagformulier
kan via e-mail onder vermelding
van naam, woonadres en in het on-
derwerp Tozo aangevraagd worden
via inkomen@stadskanaal.nl

� Marijke Fokkema van Tamariki ondertekent in het bijzijn van
wethouder Wietze Potze het convenant. (foto: gemeente Westerwol-
de) 

Westerwolde wil overgang 
naar basisschool versoepelen 
SELLINGEN – De gemeente
Westerwolde heeft samen met
peuteropvang aanbieders en
scholen een convenant ‘voor- en
vroegschoolse educatie’ (VVE)
geschreven en ondertekend.
Daarmee zijn in Westerwolde
afspraken vastgelegd voor een
soepele overgang van peuterop-
vang naar de basisschool. Hier-
door kunnen zoveel mogelijk
kinderen zonder achterstand
starten in groep 3 van de basis-
school. 

De gemeente Westerwolde vindt
het voorkomen van achterstanden
in de ontwikkeling van jonge kin-
deren belangrijk. Daarom is peu-
teropvang voor alle kinderen in de
gemeente voor weinig geld be-
schikbaar. Door goede samenwer-

king binnen de VVE wordt de zorg
voor alle twee- tot zesjarige kinde-
ren in Westerwolde goed geregeld.
‘Gelijke kansen voor alle kinderen’
is daarbij een belangrijk uitgangs-
punt. 

Waarom deze afspraken? 
Het convenant is opgesteld door en
voor alle VVE-partners in Wester-
wolde. Zo werkt iedereen met de-
zelfde afspraken over de over-
dracht van kinderen en het aanbod
dat er voor peuters en kleuters
moet zijn. De soepele overgang die
daardoor ontstaat, is niet alleen
voor kinderen prettig, maar ook
voor ouders. Ouders, peuterop-
vang, onderwijs en de gemeente
willen allemaal dat kinderen zich
goed ontwikkelen en zijn gezamen-
lijk verantwoordelijk. Met dit con-
venant is vastgelegd hoe ze dit de
komende jaren doen.  

Bibliotheken schrappen 
voorlopig activiteiten 
REGIO – De bibliotheken van Bi-
blionet Groningen schrappen de
komende weken alle groepsactivi-
teiten naar aanleiding van de aan-
gescherpte coronamaatregelen.
Wel kan men terecht voor bepaal-
de één-op-één activiteiten zoals
spreekuren op afspraak, hulp bij
digitale vragen (in de grote vesti-
gingen), het lenen en inleveren van
materialen, het lezen van kranten
en tijdschriften aan de leestafel of
het gebruik maken van een werk-
plek en/of computer (mits 1,5 me-
ter afstand kan worden aangehou-
den) en printen en kopiëren. Bezoe-
kers zijn nog steeds welkom in alle
vestigingen, maar er kan geen ge-
bruik gemaakt worden van het kof-
fiezetapparaat in de bibliotheek.

Vooraf reserveren is niet nodig: bij
binnenkomst krijgen de bezoekers
een toegangsitem in de vorm van
een kaartje. Bij vertrek leveren ze
het kaartje weer in, zodat de biblio-
theek het maximum aantal bezoe-
kers kan handhaven. Er zit geen
tijdslimiet aan een bezoek, maar de
bibliotheek wil graag iedereen de
kans geven om een bezoek te bren-
gen. Het dragen van een mondkap-
je is nog niet verplicht, maar wel
wenselijk. Door de coronamaatre-
gelen kunnen openingstijden van
de bibliotheken wijzigen. De actu-
ele openingstijden zijn te vinden
op www.biblionetgroningen.nl. Wie
tot een risicogroep behoort, kan ge-
bruik maken van de bezorgservice
van Biblionet Groningen. 

Brandweer Groningen 
zoekt nieuwe vrijwilligers
REGIO – Klaarstaan voor de bu-
ren, het dorp, de gemeenschap
waarin iemand leeft. Bij brand,
bij ongevallen of bij het redden
van dieren. Dat is waar brand-
weervrijwilligers voor staan. 

De brandweer in Groningen is
daarom op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Door de coronacrisis zijn
er de afgelopen maanden geen
nieuwe mensen bij gekomen. De
brandweer zoekt nieuwe collega’s
op diverse posten in de provincie,
waaronder Bellingwolde, Ter Apel,
Stadskanaal en Vlagtwedde. In de
wervingscampagne staan mensen
als Jannet, Hassan en Sven cen-
traal, die naast hun baan als ver-
pleegkundige, installateur en infor-
matiemanager actief zijn bij de
brandweer in de provincie om iets
te betekenen in en voor hun omge-

ving. De brandweer zoekt enthou-
siaste, nuchtere en praktische men-
sen met een hulpverlenershart, die
deel uit willen maken van een
hecht team. Belangrijk is dat de
vrijwilligers in de buurt van een
post wonen. Mensen zonder erva-
ring kunnen een opleiding volgen
bij de brandweer. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via
een formulier op de website van
Brandweer Groningen: www.brand -
weer.nl/groningen. Er wordt con-
tact opgenomen met een uitnodi-
ging voor een gesprek.

Emailen naar 
De Nieuwsbode ?

nieuwsbode@noordpers.nl
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