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Voor al uw groot en klein onderhoud
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’t Is stil langs de lijn
HOOGEZAND -  Het is stil in het weekenden langs de lijn van de
amateur-voetbalvelden in de gemeente Midden-Groningen. Sup-
porters mogen wegens de verscherpte coronamaatregelen niet meer
komen kijken en de kantines zijn dicht (foto). Dat geldt vooralsnog
voor drie weken. Verenigingsbestuurders hadden, zo blijkt, liever
gezien dat de competitie dan drie weken stil was gelegd en men
daarna weer ‘als vanouds’ verder kon met toeschouwers. Of de
maatregel inderdaad drie weken gaat duren, moet nog worden af-
gewacht.

Hoogste punt voor nieuwe gemeentehuis

HOOGEZAND - ,,Dit is belang-
rijk en we zijn daar heel erg
blij mee.’’ Dat zei burgemeester
Hoogendoorn maandagmiddag
over de totstandkoming van 45
projecten in de gemeente Mid-
den-Groningen, waarvoor een
bedrag van ruim 100 miljoen
euro nodig is en waarschijnlijk
voor het grootste deel ook be-
schikbaar komt. 

Het college van B en W had vorige
maand, zoals gemeld, al ingestemd
met het lokale programmaplan
Hart voor Midden-Groningen, in het
kader van het Nationaal Program-
ma Groningen (NPG). Nu staat het
programma compleet op papier en
mag het NPG dat goedkeuren.
,,Er liggen nu twee documenten
met een programma van waarde-
volle projecten en die projecten
zijn tot stand gekomen in samen-
spraak met inwoners, het bedrijfs-
leven en maatschappelijke organi-
saties. We hebben nu een totaal-
plan van 45 punten die we tot uit-
voering kunnen brengen de ko-
mende tien jaar, waar van de hon-
derd miljoen al een aanzienlijk
deel beschikbaar is, namelijk 76
miljoen’’, aldus Hoogendoorn.
Hij vervolgt: ,,Dit is een schitteren-
de kans die we met elkaar hebben,
een ongekende impuls, een impuls
voor de toekomst van Midden-Gro-
ningen en vooral ook voor de inwo-
ners.’’
Dankzij de aardbevingsgelden via
het NPG komen projecten  aan de

orde voor de jeugd, de minder
draagkrachtigen, mensen die het
moeilijk hebben, het een stuk aan-
trekkelijker maken van de woon-
omgeving, bedrijvigheid met nieu-
we en bestaande bedrijven, werk-
gelegenheid, breed onderwijs, goe-
de voorzieningen, herstructurering
van woongebieden en bedrijven-
terreinen, kortom het wordt, zo
wordt verwacht de komende jaren

een stuk aantrekkelijker om in de
gemeente Midden-Groningen te
(blijven) wonen.
Burgemeester Hoogendoorn: ,,We
gaan dit vooral doen in samenwer-
king met de samenleving. We heb-
ben heel veel enthousiasme ont-
moet bij heel veel partijen.’’ 
Volgende week verschijnt in deze
krant een uitvoerig overzicht van
de projecten.

HOOGEZAND - Er is woensdag-
morgen sprake van een kleur-
rijk feestje geweest aan de Go-
recht-oost in Hoogezand. Reden
was het bereiken van het hoog-
ste punt van het nieuwe ge-
meentehuis van Midden-Gro-
ningen, het ‘Huis van Cultuur
en bestuur’. 

Dat vond wel helemaal corona-
proof plaats overigens, want er was
maar een handjevol mensen uitge-
nodigd. Veertig was het maximum
aantal mensen dat er in verband
met de coronamaatregelen bij

tingsplek waar onze inwoners en
medewerkers elkaar vinden en sa-
men van Midden-Groningen een
levendige gemeente gaan maken.’.
Na zijn toespraak werd een ge-
dicht voorgedragen door dichter
Renée Luth, die zo een bruggetje
vormde met de onthulling van het
gezamenlijk kunstwerk. 
Inwoners van de gemeente Mid-
den-Groningen hebben met elkaar
duizenden bloemen gehaakt. Sa-
men vormen deze bloemen een
kunstwerk op de bouwhekken. Het
kunstwerk zal tot aan het eind van
het project blijven hangen.
Tiede Swart benadrukte vooral de
vlot lopende bouw. ,,Ik ben ver-
heugd en trots hier te staan. De
bouw loopt voorspoedig en de sa-
menwerking met alle partijen die

De feestelijke viering van het hoogste punt.

Burgemeester Hoogendoorn leest voor op de Lichtbron.

Coronabesmetting op AJC
Er wordt geen verdere mededeling
gedaan over de klas en medeleer-
lingen en leerkrachten die met de
besmette leerling langere tijd in
contact zijn geweest.
De Roo: ,,De besmette leerling is
natuurlijk niet op school. Volgens
protocol neemt de school bij ieder
geval van besmetting contact op
met de GGD en vraagt wat er ge-
daan moet worden. De ou-
ders/verzorgers zijn vorige week in
twee berichten geïnformeerd over
de besmetting.’’
Op het Aletta Jacobs College geldt
sinds maandag dat buiten de les
mondkapjes moeten worden ge-
dragen. Dat geldt in alle situaties
waar de 1,5 meter tussen leerling
en docent niet te waarborgen is, zo-

HOOGEZAND - Op het Aletta
Jacobs College in Hoogezand is
tenminste één leerling besmet
met het coronavirus. De leer-
ling zit thuis, maar er hoefde
geen bron- en contactonder-
zoek te worden gedaan, zo
wordt gemeld.

Bestuurder/algemeen directeur In-
eke de Roo op de vraag of er op
het AJC coronabesmetting is: ,,Het
klopt dat er een geval van een be-
smetting bij een leerling is. Na
overleg met de GGD blijkt dat in
dit geval geen bron- en contacton-
derzoek gedaan hoeft te worden en
leerlingen en medewerkers niet in
quarantaine hoeven.’’ 
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zich in dit nieuwe huis van cultuur
en bestuur gaan vestigen is prettig.
Dat maakt dat het bouwtraject fijn
verloopt, door de tevreden toe-
komstige gebruikers die meeden-
ken tijdens het proces’’, aldus
Swart.

Samen met burgemeester Adriaan
Hoogendoorn onthulde Swart het
spandoek dat speciaal voor de ge-
legenheid was gemaakt. ‘Kijk wat
we samen kunnen!’ reikt nu groot
over de voorgevel van het gebouw. 
BAM zal nog een half jaar bouwen.
Komend voorjaar wordt het ge-
bouw opgeleverd en kort daarna
kunnen de medewerkers van de
gemeente Midden-Groningen ge-
bruik gaan maken van de nieuwe
werkplekken.
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‘Enorme impuls voor deze gemeente’

Ruim 100 miljoen euro
voor projecten in M-G

Burgemeester leest voor
HOOGEZAND - Burgemeester
Adriaan Hoogendoorn heeft
voorgelezen bij de groepen 7/8
van de gereformeerde basis-
school De Lichtbron in Hooge-
zand. Dat gebeurde in het ka-
der van de burgemeestersactie
rond Oktober Kindermaand.
Hoogendoorn las voor uit het
boek De dolle jonker van Nien-
oord.

Oktober Kindermaand 2020 vindt
plaats in een bijzonder jaar waar-
bij veel culturele instellingen be-

perkt open zijn en wordt georgani-
seerd door Erfgoedpartners. Hoe-
wel minder instellingen kinderen
kunnen ontvangen, wordt het be-
langrijk gevonden dat zij ook nu
de wereld van kunst en erfgoed
ontdekken. Vooral omdat cultuur
kan helpen om de wereld en de ei-
gen omgeving op een andere ma-
nier te bekijken. Daarom is de or-
ganisatie blij dat de Groninger
burgemeesters ook dit jaar willen
meewerken om cultuur onder de
aandacht van kinderen en hun ou-
ders te brengen door op een school
in hun gemeente voor te lezen en

hiermee de officiële aftrap te ge-
ven van Oktober Kindermaand
2020. Oktober Kindermaand is de
maand waarin er heel veel creatie-
ve en spannende activiteiten zijn
voor kinderen tussen de 4 en 12
jaar. Op een laagdrempelige ma-
nier maken zij kennis met culture-
le instellingen in de provincie. Op
alle zaterdagen en zondagen in ok-
tober worden er verschillende spe-
ciale activiteiten aangeboden. Aan
Oktober Kindermaand doet weer
een keur aan instellingen mee. Het
programma is te raadplegen via
www.kindermaand.nl 

mocht zijn en alleen het aantal
bouwvakkers was al rond de der-
tig, zodat er weinig ruimte voor an-
deren was.
Voor het bereiken van dat hoogste
punt is er een jaar aan de uitbrei-
ding van het nieuwe huis van cul-
tuur en bestuur gebouwd.

Burgemeester Adriaan Hoogen-
doorn en BAM Bouw en Techniek
Noord-regiodirecteur Tiede Swart
spraken hun waardering uit over
de samenwerking en hetgeen er
uiteindelijk tot stand is en wordt
gebracht. Dat werd omschreven
als ‘een fijne samenwerking tussen
alle betrokken partijen en ge-
meenschapsgevoel’. Dat waren ook
de centrale thema’s van deze mor-
gen. Op gepaste afstand van el-
kaar, de bouwvakkers moesten al-
lemaal op het dak op anderhalve
meter van elkaar blijven werden
die thema’s belicht in de toespra-
ken. Waar burgemeester Hoogen-
doorn de nadruk legde op de ver-
binding, liet Tiede Swart weten
trots te zijn en het fijn te vinden
een dergelijke samenwerkingscul-
tuur te hebben opgebouwd met de
opdrachtgever, de gemeente Mid-
den-Groningen.
Hoogendoorn: ,,Met dit huis van
cultuur en bestuur bouwen we een
plek voor onze inwoners waar ze
terecht kunnen voor theater, mu-
ziek, kunst, lezen, taal, bestuur en
gemeentelijke dienstverlening. Dit
gebouw wordt straks een ontmoe-

Politie lost
schot bij
aanhouding 
FOXHOL - In Foxhol is zondag-
morgen door de politie een
waarschuwingsschot gelost bij
de aanhouding van een man.
Rond tien over half twaalf die
morgen kreeg de politie de mel-
ding  dat een man in een woning
aan de Eiberlaan in Foxhol een
vrouw zou hebben mishandeld
en bedreigd met een wapen.
Bij de aanhouding van de man
op straat aan diezelfde Eiber-
laan, heeft de politie na eerst
pepper spray te hebben ge-
bruikt, wat niet hielp, zich ge-
noodzaakt gezien om een waar-
schuwingsschot te lossen. De
man is vervolgens direct aange-
houden en overgebracht naar
het cellencomplex in Groningen.
De vrouw is niet dusdanig ge-
wond geraakt dat zij per ambu-
lance naar het ziekenhuis moest
worden gebracht. 

als bijvoorbeeld in gangen en au-
la’s. In klassen kan het mondkapje
af.
Op de website van het Aletta: ‘Het
dringende advies geldt voor perso-
neel en leerlingen om in de open-
bare ruimtes zoals gangen, team-
kamers, hal, kantine, een mond-
kapje te dragen. Vanzelfsprekend
kan het mondkapje af tijdens het
eten’.
‘We willen benadrukken dat het
dragen van een mondkapje een ex-
tra maatregel is. Alle bestaande
maatregelen, waaronder het af-
stand bewaren van 1,5 meter van
leerling tot volwassenen en volwas-
senen onderling, blijven onvermin-
derd geldig’, zo meldt de directie
van het Aletta op de website.

Intocht 
Sint afgelast
HOOGEZAND - De Stichting
Vrienden Sinterklaasintocht Hoo -
gezand-Sappemeer heeft besloten
dat het onverantwoord is om de in-
tocht van Hoogezand-Sappemeer
in Martenshoek door te laten gaan. 

,,In verband met de maatregelen
van het RIVM en het oplopen van
de coronagevallen kunnen wij de
anderhalve meter niet garanderen
tijdens de intocht. De geplande in-
tocht van 14 november wordt tot
onze grote spijt afgelast’’, aldus
stichtingsbestuurs-secretaris Her-
man Meertens. Hij zegt dat de or-
ganiserende stichting van mening
is dat de gezondheid en veiligheid
van Sinterklaas en zijn Pieten en
de bezoekers langs de route, plus
de vrijwilligers, voorop staat. 
De stichting heeft hard gewerkt
aan alternatieven, waarvan inmid-
dels een tweetal ook weer in de
kast kunnen, omdat ook hierbij
geen anderhalve meter gegaran-
deerd kan worden. Er is nog één
alternatief dat in alle rust met Sin-
terklaas en zijn Pieten bekeken
gaat worden. Daarover volgt moge-
lijk later meer nieuws.
Het niet doorgaan van de intocht
lijkt een ‘meevaller’ voor het ge-
meentebestuur van Midden-Gro-
ningen. Dat had, zoals vorige week
gemeld, laten weten dat als er
Zwarte Pieten aanwezig zouden
zijn, geen collegelid de Sint en zijn
gevolg in deze gemeente wilde ver-
welkomen.  Daarover zouden, naar
alle waarschijnlijkheid nog ‘onge-
makkelijke’ gesprekken worden
gevoerd met voor- en tegenstan-
ders. Die lijken nu (voorlopig) ook
van de baan.
Overigens is maandag besloten dat
er in geen enkele gemeente van de
provincie Groningen een Sinter-
klaas-intocht zal worden gehou-
den.



HOOGEZAND - Tijdens de al-
lereerste Midden-Groningse
Hackathon op 24 oktober  gaan
zo’n tien knappe koppen uit on-
ze regio een robot blindengelei-
dehond ontwikkelen. Met het
idee van de robothond won de
tienjarige Delano vorig jaar de
ideeënwedstrijd van het Inno-
vatiefestival Midden-Gronin-
gen. In aanloop naar de hacka-
thon introduceren we alle deel-
nemers. Deze week Garlon Has-
ham, vernieuwer, ondernemer
en hackathon specialist.
Hasham, een geboren Arubaan,
werkte afwisselend in Aruba en in
Nederland. Hij studeerde in 1981
Bedrijfseconomie in Amsterdam,
waarna hij aan de slag ging bij een
Arubaanse luchtvaartmaatschap-
pij als Internal Auditor. In 1993 be-
gon hij voor zichzelf als administra-
teur, maar verhuisde in 2005 de-
finitief naar Nederland om dichter-
bij zijn hulpbehoevende ouders te
kunnen zijn. Hij kreeg een baan
bij een administratiekantoor in
Groningen en verhuisde in 2006
naar Groningen. 
Hasham heeft al sinds de opkomst
van de eerste thuiscomputer, de
Commodore 64 in 1982, een sterke
interesse in ICT en technologie en

is naast zijn werk con-
tinu bezig met innova-
ties. Vandaar dat hij
de overstap gemaakt
heeft om zijn maat-
schappelijke carrière
te vervolgen in de de-
ze richting. Hij werd
onderwijsarchitect en
is oprichter van Stich-
ting EIF (Eclipse In-
cubators Foundation)
waar jongeren met
een sociale achters-
tandspositie in een
trainingsomgeving
aan de slag gaan met
programmeren, spor-
ten en wer-
ken.(www.incubators-
foundation.com)  
,,Door jongeren de
controle en voldoe-
ning te geven over
hun leerproces en hen

2 - Woensdag 7 oktober 2020 De Regiokrant

HSC verspeelt punten
SAPPEMEER - HSC heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen het stad-Groninger Forward in de slotfa-
se twee punten verspeeld. Vlak voor tijd kwamen de gasten op 2-2.  De neutrale toeschouwers die er
overigens niet waren, het was sfeerloos en stil langs de lijn, zouden met dat gelijke spel vrede kunnen
hebben, want Forward oogde nu en dan wat beter dan de thuisploeg en was af en toe gevaarlijk voor
het HSC-doel (foto). HSC kwam al vroeg op achterstand, maar maakte dat voor rust nog goed. In de
tweede helft nam HSC een voorsprong door Bendt en het leek op een overwinning af te steven, totdat
vlak voor tijd Forward alsnog gelijk maakte.

Meeden verplettert
Froombosch: 2-14
FROOMBOSCH - Meeden heeft zondag in en tegen Froombosch een monsterzege behaald. Na negentig
minuten stond er een stand van 2-14 op het denkbeeldige scorebord. Froombosch was geen partij, liep
al snel achter de feiten aan toen Martin Niemeijer Meeden al na acht minuten op voorsprong zette (fo-
to). Aan doelpunten was geen gebrek in de rest van de negentig minuten. Voor Froombosch scoorden
Tom Schreijer en Jordan Zwerwer.

Hackathondeelnemer Garlon Hasham:

’Vorming goed voor het
zelfvertrouwen en toekomst’ 

een goed gevoel over hun presta-
ties te geven, wordt hun nieuwsgie-
righeid geprikkeld en leren ze van
én met elkaar. Zo worden ze zowel
op technisch, als sociaal vlak ge-
vormd en dat is goed voor hun zelf-
vertrouwen en toekomstperspec-
tief’’, zegt hij.

Programmeerles
Ook vanuit zijn activiteiten in de
stichting geeft Garlon sinds 2016
programmeerles aan kinderen in
onder andere het Forum. Kinderen
en jongeren leren hier onder ande-
re via ‘Scratch’, een voor kinderen
heel geschikte basis programmeer-
taal, games en applicaties pro-
grammeren. 
,,Ik wil het leren leuker maken en
voel veel voor ondernemend leren.
Tegen de jongeren zeg ik altijd dat
het geheim achter succesvol wor-
den en een goed leven opbouwen
is dat je niet opgeeft. Je moet door-
gaan en het opnieuw blijven pro-
beren. Op een gegeven moment
lukt het. Mijn motto is dat je leu-
ners, steuners en kreuners hebt.
Leunen en steunen mag altijd,
maar kreunen niet’’, aldus Has-
man. Naast de stichting is Garlon
bezig met het opzetten van een
nieuw bedrijf, waarin vraag en
aanbod op het gebied van pro-
grammeurs wordt gemanaged.
,,Het is geen regulier detacherings-
bureau, maar een bureau waar met
name jongeren, die vanuit een so-
ciale achterstandspositie zijn opge-
klommen, hun carrière verder kun-
nen vormgeven. We hopen dat de
succesverhalen van deze jongeren
stimulerend werkt voor andere
jongeren om voor een toekomst
richting ICT en technologie te kie-
zen.’’.
Hasmham heeft aan diverse hacka-
thons meegedaan. Voor de Mid-
den-Groningse hackathonteam
wordt het als heel prettig ervaren
dat een ervaringsdeskundige mee-
doet. Bovendien draagt hij de jon-
ge en getalenteerde Groningse pro-
grammeur Rafayel Gardishian aan.
Rafayel is gespecialiseerd in Py-
thon, een programmeertaal die
zeer geschikt is voor kunstmatige
intelligentietoepassingen. Rafayel,
die momenteel nog maar zestien
jaar is en al door de recruiters van

Google is benaderd, zal als pro-
grammeur het hackathonteam ver-
sterken.
Wie meer wil je meer weten over
de Hackathon of zelf mee wil doen,
kan mailen naar a.tiddens@biblio -
netgroningen.nl of kijk op innova-
tiefestivalmiddengroningen.nl/hac-
kathon

Woensdagbridge 
bij Bridgeclub HS
HOOGEZAND - De reguliere
woensdagmiddagbridge op 7 en
21 oktober, 4 en 18 november
en 2 december gaat vooralsnog
gewoon door. Er zijn oveirgens
maar 14 paren (7 tafels) toege-
staan: vol is vol. Wie zich hier-
voor al heeft opgegeven, blijft
deze inschrijving staan.

Wie niet kan, wordt gevraagd zich
af te melden, zodat een ander paar
kan invallen. Opgave/afmelden via
wmb.bchs@gmail.com, tot en met
10.00 uur voor de betreffende Men
dient duidelijk te vermelden op
welke datum/data men wenst te
spelen.  
Op woensdagmiddag 14 en 28 okto-
ber onder voorbehoud, 11 en 25 no-
vember is er extra woensdagmid-
dagbridge, voor leden van BC-HS.
Voor deze middag geldt dat leden,
die niet gespeeld hebben op de

woensdag ervoor, voorrang hebben.
Het aantal paren wordt aangevuld
met leden die ook willen spelen,
maximaal 14 paar, maar vol is vol.
Ook hier geldt, opgeven via onder-
staande e-mail en vermelden op
welke datum men wil komen. Wie
niet kan, wordt verzocht zich af te
melden, zodat een ander paar kan
invallen. 
Opgave/afmelden kan via
wmb.bchs  @ gmail.com, tot en met
10.00 uur voor de betreffende
woensdag.  
Gespeeld wordt bij Hotel Faber in
de Grote Zaal. Aanwezig 13.20 uur,
aanvang: 13.30 uur.  

Mondkapjes zijn verplicht bij het
betreden en het verlaten van Hotel
Faber. Aan tafel mogen de mond-
kapjes af of ze kunnen worden op-
gehouden tijdens het spelen. Zie
voor meer corona-spelregels de
website; vernieuwde artikel veilig
bridgen bij BC-HS.

Sponsor Woordtalenten
HOOGEZAND - iQ Makelaars Midden-Groningen en Woordtalen-
ten, hét grote proza- en poëzie-evenement van Midden-Groningen,
zijn onlangs een sponsorovereenkomst aangegaan. Samen met der-
tien andere bedrijven sponsoren zij het komende Woordtalenten -
evenement in Hotel Faber. Op de foto: Woordtalenten-organisator
Gerard Rozeboom en iQ-eigenaar Annemarie Peters. 

IMG gaat advies schade
mestkelders bestuderen
NOORD-GRONINGEN - Het pa-
nel van specialisten dat werd
gevraagd om het Instituut
Mijnbouwschade Groningen
(MG) te adviseren over schade
aan mestkelders heeft zijn ad-
vies opgeleverd. Het IMG gaat
dit advies nu verder bestude-
ren en bespreken met maat-
schappelijke organisaties als
boerenkoepel LTO.

Het adviespanel was gevraagd dui-
delijkheid te scheppen over de
vraag hoe kan worden vastgesteld
of en zo ja, welke schade agrari-
sche bedrijven met zowel gemet-
selde als betonnen mestkelders
hebben geleden door bodembewe-
ging door gaswinning. Net als voor
de schade aan huizen, moet daar in
het licht van het wettelijk bewijs-
vermoeden helderheid over ko-
men.

Het advies bevat de gevraagde in-
formatie, maar zeker gezien de
zeer technische aard ervan, heeft
het IMG tijd nodig om te bepalen
hoe nu met dit advies om te gaan.
Bovendien wordt er ook ingegaan
op de kans op schade aan mestkel-
ders door diepe bodemdaling en -
stijging. Voor dat vraagstuk loopt
momenteel ook een andere advies-

vraag bij TNO en de TU Delft. Het
IMG wil dat advies hoe dan ook af-
wachten voordat het verder kan
met de afhandeling van schade
aan mestkelders waar dat vraag-
stuk zou kunnen spelen.

Onverminderd door
Het IMG gaat in de tussentijd on-
verminderd door met de schadeaf-
handeling bij boerenbedrijven, zo-
als het doen van schade-opnames
en het nemen van besluiten over
aanvragen tot schadevergoeding.
Als er een mestkelder wordt aan-
getroffen bij een schade-opname,
wordt een schademelding wat de
mestkelder betreft afgehandeld zo
gauw er is besloten hoe het advies
te gaan toepassen in de praktijk.
Zo kan in ieder geval al voor een
deel van de schade op het bedrijf
de procedure worden voortgezet.

In totaal zijn er bij het IMG nu
ruim 1.182 schademeldingen van
agrarische bedrijven binnengeko-
men, waarvan er 543 zijn afgehan-
deld. Er zijn nu 639 openstaande
schademeldingen op adressen
waar sprake is of kan zijn van ag-
rarische activiteiten. Een groot
aantal hiervan is reeds in behande-
ling en een schade-opname uitge-
voerd. Bij een deel van hen zijn er
ook mestkelders op het terrein
aanwezig en al dan niet in gebruik.

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Te koop aangeboden Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden

Dieren

Aanbieding personeel

Alu Pro reformladder, 3-de-
lig, 3 x 9 treden €120,- Nil-
fisk hogedrukspuit €40,-
Tel: 0598-320620

Wegens omstandigheden:
1 houtkachel, merk Pana-
dero, model Luis, 1x ge-
bruikt. Tel: 0598-393945.

Auping Auronde bed met
spiraalmatras, 200x140 cm,
met omheining, wit. Het
hoofdeind is in hoogte ver-
stelbaar. Prijs:  n.o.t.k. Tel:
06-42754059

Voor wijn maken 5 grote
flessen met slangen, kur-
ken enz. compleet €75,-
Tel: 0598-854062.

Zwarte sta-op stoel, 230 V,
in prima staat. Wegens
ruimtegebrek, €125,- 06-
36198271 Hoogezand.

De Regiokrant: 088-7007170
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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.

1 persoons bed, compleet,
0598-785740

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.

Opknap en defecte dames
en heren fietsen en oude
herenpolshorloges (Hobby)
Tel: 06-40989085

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

Dierenverzorging

Te koop gevraagd

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.

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

Aanbieding personeel

Huis & tuin

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

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

2 Bolchrysanten €7.99; 12
potjes violen €4,75;  heide
€1,00; Clematis 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

KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT

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

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Appels uit eigen streek
bij Van Beek, Froombosch

Marantz Ipod dockingsta-
tion IS 301, zilver. Be-
draad/draadloos. Vr.pr €95.
0598-322079.

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!

Gratis op halen: 3-zits bank
beige + stoel grijs beige.
Tel: 0598-390581.

Indesit wasdroger, 7 kg.,
Beco wasmachine, 7 kg.,
1400 t. Aanhanger, geremd,
2.00 m. lang, 0.80 m. breed,
plm. 0.80 m. hoog. Tel:
0598-421275.

Televisiekastje, do. eiken.
Do. eiken dekenkist, mooie
Queen Ann salontafel. Tel:
0598-350089.

LTO Noord wil focus op toekomstgericht boeren
REGIO - LTO Noord gaat boeren
en tuinders nog actiever onder-
steunen in hun ontwikkeling. Dat
staat in de nieuwe strategische vi-
sie die de belangenvereniging
heeft gepresenteerd. 

,,Wij gaan alles doen wat we kunnen
waardoor boeren en tuinders nu en in
de toekomst kunnen blijven bijdragen
aan de basis van het bestaan van ons
allemaal”, aldus voorzitter Dirk
Bruins.
,,Als belangenvereniging komen we op

voor de belangen van boeren en tuin-
ders’’, legt Bruins uit. ,,Wij gaan de
dialoog aan met de overheid. We ver-
binden de agrarische sector met bur-
gers en consumenten en we laten zien
wat de agrarische sector voor de sa-
menleving betekent.”
De komende jaren neemt LTO Noord
samen met haar leden het voortouw in
de ontwikkeling van de sector. ,,We
ontwikkelen programma’s en projec-
ten die agrarische ondernemingen toe-
komstbestendig maken. De kennis die
dit oplevert delen we weer met boeren
en tuinders.’’

LTO Noord wil meer de verbinding
met de samenleving opzoeken. ,,Boe-
ren en tuinders doen belangrijk werk
voor ons allemaal. Wij wonen in een
van de meest vruchtbare delta’s van
de wereld en hebben dus een verant-
woordelijkheid om monden te blijven
voeden. Dichtbij en verder weg in
Noordwest-Europa. Dat is een verhaal
dat je moet blijven uitleggen”, aldus
Bruins. ,,De Nederlandse land- en tuin-
bouw produceert groene, gezonde pro-
ducten volgens de hoogste standaar-
den. Als sector moeten we beter uit-
leggen waarom we doen wat we doen.

Gelukkig krijgen we veel steun: men-
sen willen dat deze vitale sector over-
eind blijft.”
Boerenbedrijven verduurzamen om
klaar te zijn voor de toekomst. Bruins:
,,Zo kunnen boeren en tuinders helpen
bij de energieopgave die Nederland
heeft. Door zonnepanelen op daken te
leggen kunnen boeren en tuinders niet
alleen zichzelf, maar ook mensen in
hun omgeving helpen.”
Daarnaast wordt ingezet op biodiversi-
teit. ,,Ruim 50 procent van onze leden
heeft aangegeven meer met dit thema
te willen doen. Vaak nog bovenop de

inspanning die ze al leveren. Op deze
manier houden we de natuur gezond
en kunnen we nog beter onze gewas-
sen verbouwen.”
LTO Noord doet dit vanuit een gidsrol.
,,Dat betekent niet dat we gaan zeggen
hoe het moet. Een gidsrol betekent
dat we samen vooruit blijven kijken
naar de ontwikkelingen die op ons af-
komen: elke keer als de overheid met
een nieuw plan komt, zullen we kijken
wat goed is voor de sector.” Daarom
ontwikkelt de belangenvereniging sa-
men met haar leden programma’s en
projecten die de sector vooruithelpen. 
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Adverteren doet verkopen
� Onder prima weersomstandigheden kon men de jubileumwedstrijd vissen. Alleen vielen de vangsten
tegen.

HV Voorwaarts 75 jaar 
SAPPEMEER - In het kader
van het 75 jarig bestaan van de
Hengelsportvereniging Voor-
waarts uit Sappemeer, is aan
het Winschoterdiep tussen Zuid-
broek en Sappemeer een jubi-
leum-viswedstrijd georgani-
seerd.
Als gevolg van de coronacrisis kon
het afgelopen seizoen geen compe-
titie worden gehouden. Om die re-
den was deze wedstrijd zeer wel-
kom, uiteraard met inachtneming
van de voorwaarden die door
Sportvisserij Groningen-Drenthe
waren aangegeven.
Na een welkomstwoord van de
voorzitter werd er om  06.30 uur
geloot voor een steknummer. De
aanvang van de wedstrijd was om

07.30 uur en eindigde om 12.30 uur.
Er waren 33 deelnemers. De wed-
strijd werd vervist onder zeer goe-
de weersomstandigheden. De vang-
sten vielen echter erg tegen. Er wa-
ren zelfs enkele deelnemers die de
hele ochtend niet beet hebben ge-
zien. 
Na afloop van de wedstrijd werd er
gezamenlijk een hapje gegeten bij
Hotel Van der Valk in Zuidbroek.
Hier vond ook de prijsuitreiking
plaats. Uiteraard was er op zo’n
feestelijke dag voor iedere deelne-
mer een prijs.

De uitslag van de wedstrijd was: 1.
Herman ter Veer, gewicht 3002
gram, 2 Frits Struijk, 2160 gr. 3.
Meindert op’t Holt,            gewicht
1820 gram.

� De deelnemers aan de scootmobieltocht bijeen.

Muntendammer scootmobieltocht 
MUNTENDAM - Ook in Muntendam
heeft het plaatsgevonden. Eigenaren
van en scootmobiel maakten geza-
menlijk een tocht. 

Elf deelnemers, verkeersregelaars, EH-

BO, de servicewagen van Medipoint en
de vrijwilligers van Ouderen Actief Mun-
tendam verzamelden zich bij dorpshuis
De Menterne. Vanuit Muntendam, via de
TussenKlappen en Poeltjelaan, reed de
groep naar de Heemtuin om daar op tem-

peratuur te komen met koffie, thee en
zelfgemaakte cake. Daarna ging de tocht
verder om via Tripscompagnie weer
huiswaarts te rijden. De tocht is vlekke-
loos gelopen.

Loopt u ook met ons mee?
In de derde week van september vragen we twee uur van 
uw tijd. Kleine moeite, groot verschil. 
Helpt u ook mee? Meld u aan via nierstichting.nl/2uur
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Raad M-G vergadert weer 
als vanouds, nu in Vredekerk
HOOGEZAND - De gemeente-
raad van Midden-Groningen ver-
gadert weer ‘samen aan tafel’.
Door de coronamaatregelen
heeft de gemeenteraad de afge-
lopen maanden digitaal verga-
derd. Sinds donderdag wordt er,
zo lang de omstandigheden met
het virus dat toelaten,  weer fy-
siek vergaderd. Dat gebeurt  in
de Vredekerk aan de Van der
Duyn van Maasdamweg in
Hoogezand. De eerste raadsver-
gadering heeft inmiddels tot ie-
ders tevredenheid plaats gevon-
den. Of dat zo blijft, is nog de
vraag met de verscherpte coro-
namaatregelen. 
De raadzaal van de gemeente Sloch-
teren is te klein om met alle raads-
leden volgens de tot voor kort gel-
dende coronamaatregelen te verga-
deren. De gemeenteraad heeft er
daarom voor gekozen om de raads-
vergaderingen tijdelijk te verplaat-
sen naar de Vredekerk in Hooge-
zand. Daar is ruimte om te voldoen
aan de nodige maatregelen en is al-
le benodigde techniek aanwezig.
De raadscommissie blijft net als
voorheen vergaderen in de raadzaal
van Slochteren. Hier mag geen pu-
bliek bij aanwezig zijn, maar in
overleg is inspreken mogelijk.
Door de coronamaatregelen mogen
belangstellenden de raadsvergade-
ring alleen op afspraak bijwonen.
Men kan zich hiervoor aanmelden
bij de griffie op 0598-373667 of grif-
fie@midden-groningen.nl. Er is een

beperkt aantal plekken beschik-
baar.
Wie wil inspreken tijdens de verga-
dering over zaken die niet op de
agenda staan en die niet recent in
de commissie-en raadsvergaderin-
gen aan de orde zijn of zijn geweest,
kan dat doen. Dat kan ook over on-
derwerpen die rechtstreeks op de
agenda van de raadsvergadering
zijn geplaatst en die niet behandeld
zijn in de raadscommissie. Ook is
het mogelijk om een schriftelijke
bijdrage in te dienen. Daarvoor kan
ook weer contact worden opgeno-
men met de griffie.
De raadsvergaderingen kunnen ook
live worden gevolgd via het YouTu-

be kanaal van de gemeente Mid-
den-Groningen. 

’Heel blij’
De eerste raadsvergadering in de
Vredekerk in Hoogezand is naar
volle tevredenheid verlopen. De
raadsleden waren, aldus een woord-
voerder van de gemeente, ‘heel blij
om weer fysiek te kunnen vergade-
ren’.  Nu de coronamaatregelen zijn
aangescherpt, moet echter opnieuw
naar de situatie worden gekeken
kijken. Morgen, donderdag 8 okto-
ber, zullen de fractievoorzitters
hierover overleggen en besluiten of
ze fysiek blijven vergaderen of toch
teruggaan naar digitaal vergaderen. 

� De grote zaal van de Vredekerk, voor de raadsvergaderingen helemaal ‘omgebouwd’, zodat alle
raads- en collegeleden en in zeer beperkte mate publiek, er een plek hebben.

� Voor de raadsleden is het ook even puzzelen wie waar zit, maar
dat staat allemaal keurig, compleet met fotootjes, op geplastifi-
ceerd papier.

Bloemenproject bouwhekhek 
voor gemeentehuis succesvol
HOOGEZAND - Fleurigheid en
Verbinding. Zo heet het gehaak-
te bloemenproject aan het
bouwhek van het nieuwe ge-
meentehuis in Hoogezand.
Woensdag werd het ‘onthuld’ en
het is een succesvol project ge-
worden.
Het zaadje voor het bloemenhaak-
project is gezaaid toen initiatief-
neemster Ida Buijs, bibliotheekme-
dewerker, vanuit de bibliotheek
mensen vroeg om bloemen te ha-
ken en te breien om die samen met
het gedicht Bloesem van een nieuwe
dag van Renée Luth te verspreiden
via de bibliotheek. Op die manier
zou er voor fleurigheid en verbin-
ding in een tijd van zoveel mogelijk
thuis en anderhalve meter afstand
worden gezorgd. ,,Het garen vind ik
een mooie metafoor voor verbin-
ding maken en in de vorm van
kleurige bloemen hoopte ik dat dat
fleurigheid brengt’’, aldus Ida
Buijs. 
Vanuit dit project kwam haar idee
voort om van alle bloemen die be-
woners maakten een regel uit het
gedicht te maken op het hekwerk
rondom het toekomstige huis van
cultuur en bestuur. Het Kielzog,
bouwer BAM, de gemeente Mid-
den-Groningen en de bibliotheek
kozen voor deze actie, omdat ze
met elkaar graag de inwoners wil-
len betrekken bij het gebouw, om-
dat dat van ons allemaal is. ,,Op de-
ze manier willen we verbinding
zoeken en maken tussen inwoners
en medewerkers én tussen Kielzog,
bibliotheek en gemeente in het
huis van cultuur en bestuur”, aldus
Buijs.
,,De burgemeester deed een oproep
en daar werd gelukkig goed gehoor
aan gegeven. Elke keer wanneer ik
op het kantoor van de bibliotheek
kwam, lag er weer een berg gebrei-
de en voornamelijk gehaakte bloe-
men op mij te wachten. Soms onge-
looflijk klein, gedetailleerd en in-
gewikkeld, soms groot en met
prachtig garen... Alle soorten en
maten kwamen voorbij. Allemaal
mooi op hun eigen manier, net zo-
als de inwoners van onze gemeen-
te’’, zegt Buijs.
Er werden haak -en breisessies ge-
houden in de kleine bibliotheken
en in Hoogezand kwamen haak-
sters en breisters meerdere keren
samen in Suzanne’s Handwerk
Shop. Ida Buijs: ,,Heel fijn dat we
op die manier ook weer een samen-
werking met Suzanne hadden. Uit-
eindelijk hebben we meer dan
2000 bloemen ontvangen. Een hele
bijzondere was de gehaakte bloem,

met op het gebreide hart het logo
van de gemeente gemaasd. Een fo-
to van die bloem heb ik dan ook op
het spandoek geplaatst, waar het
hele gedicht van Renée Luth op is
te lezen en dat aan beide zijden
van de regel hangt. Maar ook het
pakketje helemaal uit Limburg
met honderden bloemen was een
bijzondere verrassing. Sommige
brei- en haaksterren hebben hon-
derden bloemen ingeleverd, die

brachten wekelijks een tasje vol
bloemen. In zijn toespraak tijdens
de onthulling van het kunstwerk en
de viering van het hoogste punt, zei
de burgemeester dat zijn vrouw
ook heeft meegedaan. Erg bijzon-
der.’’
De zin luidt: ‘En zo is elke bloem de
verbinding tussen wat was en wat
komen gaat’, en komt uit het ge-
dicht Bloesem van een nieuwe dag
van Renée Luth. ,,Het is passend

bij de tijd waarin we nu leven,
maar ook voor de plek waar het nu
hangt’’, vindt Buijs.
Het bloemenproject groeit verder;
voor de opening van de nieuwe ves-
tiging van de bibliotheek in Sloch-
teren gaat men door. Iedereen met
een hart voor Slochteren wordt dan
ook weer opgeroepen om door te
gaan met bloemen maken en die in
te leveren in de bibliotheek in
Slochteren of in Hoogezand.

� Veel gehaakte en gebreide bloemen aan het bouwhek rond het nieuwe gemeentehuis.

Diamant in Sappemeer
SAPPEMEER - In woonzorgcen-
trum St. Jozef in Sappemeer
heeft woensdag het echtpaar
Blaauw-Groeneveld het zestigja-
rig huwelijksfeest gevierd. 

Ze wonen nu tien en een half jaar
in St. Jozef en hebben het daar
naar eigen zeggen, uitstekend naar
de zin.  Het was, aldus mevrouw
Blaauw, ‘wel even wennen’. Het
was wel even iets anders dan waar
ze eerder woonden.
Blaauw (86) werd geboren in Kol-
ham, het Kolhamsterbos, en zijn
echtgenote in Wirdum, gemeente
Loppersum. Ze woonden na hun
huwelijk eerst in Foxhol, waar
Blaauw werkzaam was bij Schol-
ten’s fabriek als laborant.  Toen hij

van baan veranderde en bibliothe-
caris werd bij de provincie Gronin-
gen, verhuisde het echtpaar naar
Froombosch.
Een van de grote hobby’s van Jan
Blaauw was voetbal. FVV en
Froombosch. Ook was hij vele ja-
ren scheidsrechter. 

Zijn echtgenote Hilda (83) was  in
haar arbeidzaam leven hoofdzake-
lijk actief in de huishouding en ve-
le jaren vrijwilliger in ouderencen-
trum ’t Olderloug in Slochteren.
Ook zij had voetbal als hobby en
was daar ook jaren jeugdleidster.
Ze hebben vier kinderen, elf klein-
kinderen en twee achterkleinkin-
deren. Namens het gemeentebe-
stuur kwam wethouder José van
Schie het echtpaar feliciteren. 

� Het echtpaar Blaauw-Groeneveld, 60 jaar getrouwd.

Extra koffers voor thuisbridgers
HOOGEZAND - Bij Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer zijn zes koffers be-
schikbaar, waarmee veilig thuis gespeeld kan worden. Voor leden is dit
gratis, niet-leden betalen 2 euro per paar. 
Wie een koffer wil lenen, kan contact opnemen met Herman Kerkhof (06-
22215856 of via hermankerkhof@telfort.nl) 
De koffers kunnen gehaald worden en teruggebracht, zo snel mogelijk na
het spelen, worden bij Herman Kerkhof, Hoofdstraat 100, Hoogezand.  
Voor het veilig spelen van een koffer, kijk naar de spelregels op de websi-
te www.12010.bridge.nl/ kof  ferbridge-seizoen-2020-2021.

Meubelhuis Veendam, 
een begrip in het Noorden
VEENDAM - Meubelhuis Veen-
dam wordt omschreven als een
begrip in het Noorden. Monique
van der Laan van de meubel-
zaak is daar enthousiast over. 

Ze zegt: ,,Je gaat je eerste eigen
huis inrichten. Of je bestaande
woonkamer een frisse look geven.
Hoe dan ook: als het klaar is, moet
het echt jouw thuis, jouw sfeer zijn.
Om dat gevoel te krijgen, moet je
veel keuzes maken. Of het nou gaat
om de indeling, kleuren, meubels,
accessoires, verlichting of box-
spring, in de winkel denken wij
graag met jou mee.’’
Elders in deze krant zijn de acties
voor de maand oktober te vinden. 

,,Al ruim twee jaar zijn wij geves-
tigd in het mooie pand van voor-
heen Bakker Meubelen in Veen-
dam. De winkel is ruimtelijk en
sfeervol ingericht, zodat de meu-
bels goed tot hun recht komen. Om
de bezoekers een goed beeld te ge-
ven van verschillende woonstijlen,
is er onder andere met de meubels
van Happy@Home en Feelings een
aantal woonkamers ingericht.
Hierbij kan gedacht worden aan
stoere, industriële, moderne, lande-
lijke, maar ook zeker klassieke
meubels. De kamers zijn afgestyld
met veel leuke, unieke accessoires.
Achter in de winkel bevindt zich
onze beddenafdeling, die is inge-
richt met beddengoed van onder
andere Beddingshouse, Cinderella
en de ledikanten en boxsprings van
AVEK en de Altijd Goed Slapen

(AGS) collectie. Ben je opzoek naar
kwalitatieve en betaalbare (slaap-
kamer) meubels? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres. Een groot
voordeel is dat vele tafels, kasten,
dressoirs en stoelen uit voorraad le-
verbaar zijn, waardoor er snel gele-
verd kan worden. Mocht je geen
meubels nodig hebben, dan is een
bezoekje aan de winkel ook zeker
voor de mooie accessoires de moei-
te waard. Via deze weg willen wij
onze dank uitspreken voor het ver-
trouwen dat de vele klanten ons de
afgelopen jaren hebben gegeven.
Ook zeker de afgelopen maanden.
Het jaar 2020 is een vreemd jaar,
het coronavirus zorgde ervoor dat
we moesten schakelen. Dankzij jul-
lie en de aanpassingen lukt het ons
om de sfeer te behouden en kun-
nen we jou, hetzij op gepaste af-
stand, van het juiste advies voor-
zien. Ben je nog niet bij ons in de
showroom geweest? Wij kijken uit
naar jouw komst en staan voor je
klaar. De voordelen op een rij: Veel
uit voorraad leverbaar, laagste
prijsgarantie, ruimte om rustig
rond te kunnen kijken, deskundig
personeel, voldoende parkeergele-
genheid en gratis montage en be-
zorging binnen een straal van vijf-
tig kilometer, met uitzondering van
linnenkasten’’, aldus Monique van
der Laan. 

� Een keur aan meubels bij Meubelhuis Veendam.

Rabo-clubactie bij HS ’88
HOOGEZAND - HS ’88 doet ook
dit jaar weer mee met deze ac-
tie van de Rabobank Stad en
Midden Groningen. Alle leden
van de Rabobank Stad en Mid-
den Groningen kunnen hun
stem uitbrengen op alle deelne-
mende clubs. 

HS ’88 heeft vorig jaar goed gepres-
teerd en kreeg de eerste prijs in de
categorie sportclubs en won een be-
drag van  1250 euro. Gehoopt wordt
dat iedereen, net als vorig jaar,
weer massaal zal stemmen op voet-

balvereniging HS’ 88. 
Vanaf nu kan er gestemd worden.
Men mag als lid van de Rabobank
vijf stemmen uitbrengen: op één
vereniging twee stemmen en de
overige drie stemmen kan men ver-
delen over drie andere deelnemen-
de verenigingen. De club hoopt dat
er massaal de twee stemmen op HS
’88 worden uitgebracht. 
Het einde van de stemperiode is
zondag 25 oktober. Dit jaar zijn
voor het eerst geen stemkaarten in
de brievenbus te vinden maar kan
worden gestemd via de Rabobank-
app.

De Regiokrant
e-mail: regiokrant

@noordpers.nl



aanleg van een nieuw fietspad op
de Atlantakade, vanaf de spoortun-
nel tot aan de Tussenhof met voor-
rangsoversteek over de Erasmus-
weg (fase A).
De aanleg van voorzieningen voor
de opvang van regenwater van de
nieuwbouw (fase B en D), het her-
indelen van langsparkeerplaatsen,
trottoirs en plantvakken met laag
groen en bomen langs de Erasmus-
weg en Kerkstraat (fase C en E).
Ten noorden van het spoor, op het
grasland aldaar, wordt een locatie
ingericht voor de opslag van bouw-
materialen en een bouwkeet. De
aannemer gaat de omwonenden
tweewekelijks informeren over de
voortgang en de eventuele hinder
door de werkzaamhe-
den.

Verkeersmaat-
regelen
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� De Atlantakade van het Heveapad tot de Erasmusweg is nu afgesloten voor verkeer en zal bij ge-
reedkomen van de nieuwe inrichting nog alleen toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

Start werkzaamheden 
rond omgeving Stadshart
HOOGEZAND - Aannemersbe-
drijf Koen Meijer gaat in het
vierde kwartaal en in 2021 in
vijf fases het openbare gebied
rond het Stadshart-Noord, Kerk-
straat-Erasmusweg aanpakken.
Vorige week is daar een begin
mee gemaakt.

De Atlantakade (fase A), het ge-
deelte tussen het spoor en de
nieuwbouw (fase B) en de Kerk-
straat tussen het spoor en de Eras-
musweg (fase C) zijn dit jaar aan
de beurt. 
De voorziening voor de opvang van
regenwater van de nieuwbouw ten
zuiden van de Erasmusweg (fase D)
en de Kerkstraat tussen de Eras-
musweg en de Burgemeester Van
Roijenstraat Oost (fase E) komen
volgend jaar aan bod.
De werkzaamheden bestaan uit: De

Het doorgaande verkeer over de
Atlantakade, Erasmusweg en Kerk-
straat zal enige hinder gaan onder-
vinden van de werkzaamheden.
Vanaf nu tot december wordt de
spoortunnel in de Atlantakade voor
al het verkeer afgesloten. Daarna is
die tunnel weer toegankelijk, maar
dan alleen voor fietsers en voetgan-
gers. 

In het weekend van 31 oktober en 1
november zal de Kerkstraat, tussen
de Erasmusweg en het spoor, voor
al het verkeer met uitzondering
van fietsers en voetgangers, wor-
den afgesloten. 

De Regiokrant
regiokrant@noordpers.nl

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

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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