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Nieuwe lay-out, website en sociale media

Nieuwsbode vanaf volgende
week op tabloidformaat
Aa en Hunze draagt
zwembad Hunzepark over
GASSELTERNIJVEEN – De gemeente Aa en Hunze heeft het
zwembad op het Hunzepark in
Gasselternijveen overgedragen
aan Roompot Vakantieparken.
De in 1997 gesloten erfpachtovereenkomst, die destijds is afgesloten door de voormalige gemeente Gasselte en Stichting
Hunzepark Beheer, is 1 januari
van rechtswege afgelopen.
De gemeente ging door het aflopen
van de erfpachtovereenkomst in
gesprek met Roompot Vakantieparken, die momenteel de eigenaar
is van het Hunzepark, in gesprek.
In deze gesprekken is overeengekomen dat Roompot het zwembad,
met bijbehorende grond (zonne-

weide) en opstallen, tegen de (door
een onafhankelijk taxateur) getaxeerde waarde zou kopen. De
overdracht van het zwembad en
bijbehorende grond heeft op 29 december plaatsgevonden.
In de koopovereenkomst is vastgelegd dat de inwoners van de gemeente Aa en Hunze voor de komende vijf jaar, tegen (maximaal)
het door het jaarlijks vastgestelde
tarief door de gemeente voor openbare zwembaden, toegang houden
tot het zwembad van het Hunzepark. Na vijf jaar zal een evaluatie
van de afspraak plaatsvinden en
kan deze afspraak worden aangepast. De gemeente heeft nu nog
twee zwembaden in eigendom: De
Borghoorns in Annen en Het Zwanemeer in Gieten.

Het zwembad van Het Hunzepark is door de gemeente verkocht
aan Roompot Vakantieparken.
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STADSKANAAL – Huis-aanhuis nieuwsblad De Nieuwsbode krijgt een nieuw gezicht. De
krant verschijnt vanaf volgende
week op het zogenaamde tabloidformaat, de helft van de
huidige paginagrootte. Tegelijk
wordt de lay-out opgefrist en
komt er een gebruiksvriendelijke online-uitgave.
De Nieuwsbode is straks ook volledig digitaal te lezen. Uitgever
NoordPers investeert hiervoor in
nieuwe techniek, die garandeert
dat het nieuws en de advertenties
altijd optimaal worden gepresenteerd. Of de lezer nu kiest voor papier of een groter of kleiner beeldscherm als medium, de inhoud van
de krant is altijd goed toegankelijk. Hiermee wordt bereikt dat de
lezer maximaal gebruiksgemak ervaart en dat adverteerders een optimaal kanaal krijgen om hun reclameboodschap bekend te maken.

Samen met haar zus Fennie en
haar ouders Willem en Hindertje
Drenth woont ze in de oorlogsjaren
aan de Krommewijk in Stadskanaal. Het gezin levert een uitzonderlijke prestatie, want de familie
biedt bijna drie jaar lang in het geheim – en met gevaar voor eigen leven – onderdak aan vijftien onderduikers, waarvan dertien van Joodse afkomst. Als dekmantel gaat
Lammie zelfs aan het werk bij de
lokale afdeling van de NSB. Alle
onderduikers hebben de oorlog
wonderwel overleefd. Met een van
de onderduikers, Bennie Kosses,
raakt Lammie tijdens de oorlog bevriend en ze worden verliefd. Ze
krijgen samen een kind en trouwen
direct na de bevrijding. Willem en
Hindertje hebben voor hun onbaat-

Voorlezen
in het donker
STADSKANAAL – ‘Sssttt… het is
bijna tijd om naar bed te gaan.
Kijk, alle lampen gaan uit. Aaaaah,
maar we willen nog één verhaaltje
voor het slapen gaan. Oké, nog één
verhaaltje dan!’ Vrijdag lezen de
Groningse bibliotheken in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2021 om 18.30 uur voor uit een
nieuw prentenboek. De donkere bibliotheek wordt daarvoor verlicht
met kleine lampjes. Kinderen kunnen hun pyjama alvast aantrekken
en met hun knuffels onder de dekens kruipen. Hennie en Tinette lezen voor via Facebook Live en hebben een bijzonder boek uitgekozen.
De online voorleesactiviteit begint
om 18.30 uur en wordt uitgezonden
via facebook.
com/groningsebibliotheken

zuchtige optreden in de jaren ‘70
van de vorige eeuw van de Israelische staat de Yad Vashem-onderscheiding gekregen. Deze onderduikgeschiedenis, en in het bijzonder voor de historie van de gemeente, staat bekend als het Achterhuis van Stadskanaal.

Monument
Enkele jaren geleden hebben Helen Kämink, Wim Lahpor, Foppe
Wesseling,Geert Volders en Jaap
Duit het plan bedacht om middels
een kunstwerk aandacht te vragen
voor deze bijzondere onderduikgeschiedenis. Op hun verzoek hebben
Leo Kaldenbach en Bernard Winkel een kunstwerk ontworpen en
door bijdragen van particulieren,
fondsen, overheden en lokale bedrijven is dit herdenkingsmonument gerealiseerd en geplaatst aan
de Barkelazathe in Stadskanaal,
feitelijk in de achtertuin van de
voormalige woning van de familie
Drenth.

Herinnering blijft
Het monument zou eind april 2020
worden onthuld door Lammie
Drenth en de Commissaris van de
Koning in Groningen, René Paas.
Vanwege de coronacrisis is dat destijds uitgesteld. De nieuwe datum
staat gepland voor maandag 12
april. ,,Maar of en hoe dat doorgaat, is natuurlijk afhankelijk van
hoe het de komende tijd allemaal

loopt. We zijn ook met een aantal
alternatieve scenario’s bezig, zoals
een livestream. Wel willen we
graag de basisscholen en de dochter van Lammie en Bennie erbij betrekken’’, zegt voorzitter Jaap Duit
van Stichting Drenth Monument.
Hij vindt het jammer dat Lammie
de onthulling niet meer bij kan wonen. ,,We kregen een aantal weken
geleden het bericht dat ze in het
ziekenhuis was opgenomen en helaas is ze niet meer beter geworden. Ze heeft gelukkig nog wel foto’s gezien van het eindresultaat.
En het monument zorgt er gelukkig
voor dat de herinnering blijft en
het verhaal niet verloren gaat.’’

Minuut stilte
In de gemeenteraadsvergadering
van Stadskanaal is maandagavond
een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Lammie Drenth.
Burgemeester Klaas Sloots nam
aan het begin van de vergadering
het woord en vertelde over hoe mede dankzij haar heldendaad de onderduikers in haar ouderlijk huis
de Tweede Wereldoorlog wisten te
overleven. ,,Als dekmantel ging ze
aan de slag bij de NSB, zodat ze
wist waar en wanneer razzia’s gehouden zouden worden. Wel werd
ze in het dorp met de nek aangekeken, gepest en soms zelfs fysiek
aangevallen. Maar wat zij heeft betekend voor onze gemeente, zal
niet worden vergeten.’’

Het Drenth Monument houdt de herinnering aan het Andere
Achterhuis levend. (foto: Stichting Drenth Monument)
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kingskracht beschikken als z’n papieren tegenhanger.
De vernieuwing van De Nieuwsbode betekent dat het bereik straks
groter zal zijn dan ooit. Dat is een
mijlpaal en dus biedt de uitgever
z’n klanten de komende tijd de
kans om te profiteren. Ter introductie gelden voor adverteerders
aantrekkelijke aanbiedingen. Alle
informatie hierover is te krijgen
bij de media-adviseurs.

Zorggroep Meander start
vrijdag met vaccineren bewoners
REGIO – Bewoners van de
woonzorglocaties van Zorggroep
Meander worden deze week gevaccineerd.

Kersverse burgemeester Klaas Sloots:
’Stadskanaal voelt als thuiskomen’

De Nieuwsbode op tabloidformaat
wordt een stuk handzamer. Tegelijk krijgt de krant een nieuwe,
frisse lay-out die het lezen nog
prettiger maakt. Exclusief nieuws
en advertenties worden volgens
een uitgekiend opmaaksysteem afgewisseld, waardoor ook de reclameboodschappen maximale aandacht krijgen. Hiermee worden de
belangen van de adverteerders
van de krant optimaal gediend.
Net als nu hebben zij de keuze uit
diverse advertentieformaten en uitvoeringen, waardoor een reclameboodschap of -campagne altijd
volledig naar wens kan worden opgezet. Dankzij de toepassing van
efficiënte nieuwe technieken geldt
een prijsstelling die onverminderd
scherp is.
Wie naast de papieren uitgave ook
de online-publicatie wil inzetten
om z’n klanten te bereiken, krijgt

Lammie Drenth op
93-jarige leeftijd overleden
STADSKANAAL – Lammie
Drenth, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog samen met haar
familie een groep onderduikers
onderdak heeft geboden in het
‘Andere Achterhuis’ in Stadskanaal, is zondag op 93-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Amstelveen.

een schat aan nieuwe mogelijkheden. Ook hier geldt dat er diverse
advertentieformaten- en uitvoeringen beschikbaar zijn. De digitale
versie van De Nieuwsbode is te
vinden op www.nieuwsbode.info.
Hier is altijd het allerlaatste
nieuws uit eigen regio te vinden en
er zijn koppelingen met andere digitale kanalen zoals Facebook en
Twitter. De online-uitgave zal hierdoor over een even grote aantrek-

Het gaat onder andere om de bewoners van Parkstee/Parkheem in
Stadskanaal, De Heggerank in
Musselkanaal en Borg Westerwolde in Ter Apel. Zorggroep Meander
ontvangt donderdag 225 vaccins
voor de bewoners van de woonzorglocaties. Het streven is om vrijdag
alle bewoners te vaccineren. De bewoners
ontvangen
het
Pfizer/BioNTech-vaccin. Op de vier
woonzorglocaties zijn vaccinatieteams opgesteld die op de locaties
zelf het vaccin toedienen. De artsen
zijn nauw betrokken bij het vaccinatieproces en de monitoring van
gevaccineerde bewoners. Bewoners
of hun wettelijke vertegenwoordiger wordt om schriftelijke toestemming gevraagd voor het vaccineren. Bewoners die recent besmet
zijn (geweest) met het coronavirus
kunnen op dit moment niet gevaccineerd worden. Afhankelijk van
hun individuele situatie ontvangen
zij op een later moment een uitnodiging om mee te doen in de volgende vaccinatieronde.

I In een besloten bijeenkomst is Klaas Sloots een week geleden geïnstalleerd als burgemeester van
Stadskanaal. (foto’s: Auniek Klijnstra)

STADSKANAAL – Klaas Sloots
is vorige week officieel aan de
slag gegaan als nieuwe burgemeester van de gemeente
Stadskanaal. Hij is in een select
gezelschap in de Pleinzaal van
Theater Geert Teis geïnstalleerd door de Commissaris van
de Koning in Groningen, René
Paas.
Daarmee heeft de gemeente voor
het eerst in drie jaar weer een
kroonbenoemde
burgemeester.
Sloots, die vanwege de coronamaatregelen de burgemeestersketting
kreeg omgehangen door zijn levenspartner Ellen, heeft zin in zijn
nieuwe baan. ,,Ik vind het een geweldige eer om de tiende burgemeester van Stadskanaal te zijn.’’
Hij realiseert zich terdege voor
welke uitdaging Stadskanaal staat.
Daarbij zet hij in op de drie G’s:
Gunnen, Groeien en Grensontkennend werken. ,,Ik hoop dat we

daarbij niet de tegenstellingen opzoeken, maar gaan voor het gemeenschappelijk belang van zowel
onze inwoners als ondernemers.’’

Praatje aan de heg
Ook wil Sloots alle inwoners een
hart onder de riem steken in deze
barre tijden van corona: ,,Iedereen
kent wel iemand die getroffen is en
de lockdown en mogelijke avondklok leggen de samenleving stil.
Maar er is licht aan het einde van
de tunnel, dus ik wil iedereen zeggen: hou vol, maar denk ook aan elkaar. Een praatje aan de heg of een
pannetje op de soep zijn kleine dingen die van grote betekenis kunnen zijn.’’

Voetsporen
De 50-jarige Sloots, geboren in Groningen, heeft van zijn 8e tot zijn
23e jaar in Gasselternijveen gewoond en heeft al veel voetsporen
in de regio liggen. Hij heeft zijn
middelbare school gevolgd op het

Ubbo Emmius, heeft gevoetbald bij
SJS en gezongen bij gospelkoor Rejoice in Stadskanaal. ,,Het burgemeesterschap van Stadskanaal
voelt dan ook als thuiskomen. Ik
hoop, zodra de omstandigheden het
weer toelaten, zo zichtbaar mogelijk te zijn en wil graag met iedereen kennismaken. Dan ben ik niet
alleen uw burgemeester, maar ook
uw burgervader.’’
Normaliter zou er na de installatie
van de nieuwe burgemeester een
receptie zijn waar iedereen kennis
zou kunnen maken met Sloots. Omdat dat vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is, is een oproep gedaan om een digitale boodschap in te spreken.
Daar is door diverse bewoners en
belangenverenigingen gehoor aan
gegeven, waarin de kersverse burgervader welkom is geheten en diverse uitnodigingen heeft ontvangen voor een nadere kennismaking.

Een jubileum te
vieren? Meld het!
STADSKANAAL – De Nieuwsbode heeft altijd veel aandacht besteed aan inwoners in haar verspreidingsgebied die bijvoorbeeld 100 jaar worden of 65 jaar
getrouwd zijn, vaak gepaard met
een bezoek van de burgemeester
of een wethouder in hun gemeente. Door de coronamaatregelen
worden deze bezoeken voorlopig
niet gebracht. Toch wil deze krant
graag aandacht blijven geven aan
deze jubilarissen en hen in het
zonnetje zetten. Wordt je vader/moeder/opa/oma 100 jaar of
zijn je ouders 60 jaar of langer getrouwd? Meld het vooral bij de redactie. Dat kan door te bellen
naar 088-7007160 of een mail te
sturen naar
nieuwsbode@noordpers.nl

Borger-Odoorn wil nog
zes jaar door met Jan Seton
EXLOO – De gemeenteraad
van Borger-Odoorn beveelt
burgemeester Jan Seton aan
voor herbenoeming voor een
nieuwe periode van zes jaar.
Dat heeft Henk Zwiep, voorzitter
van de vertrouwenscommissie,
bekend gemaakt tijdens een speciale raadsvergadering. Op 1 juni
verstrijkt Seton’s eerste ambtstermijn van zes jaar. De zittende
burgemeester heeft eerder al aangegeven zijn ambtstermijn graag
te willen verlengen. Een vertrouwenscommissie van raadsleden
heeft zich vervolgens gebogen
over mogelijke herbenoeming. De
gemeenteraad heeft de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken in een besloten vergadering, met de aanbeveling als
resultaat.
De aanbeveling wordt nu via de
Commissaris van de Koning verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na een positief besluit

van de minister zal Seton naar
verwachting in mei of juni worden geïnstalleerd voor zijn tweede termijn als burgemeester van
de gemeente Borger-Odoorn.

De Nieuwsbode
is een onafhankelijk, gratis huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners van Westerwolde, de Kanaalstreek, de Monden en de
Hondsrug. Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De Nieuwsbode
grote attentiewaarde. Iedere woensdag een welkome bron van
nieuws in gegarandeerd 35.750 huishoudens.
Kantoor:
Telefoon:
Email:
Verschijning:
Acquisitie:
Redactie:
Druk:
Adv.tarief:

Jan Seton.
(foto: Peter Timmer)
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De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren
088-700 71 60
nieuwsbode@noordpers.nl
Iedere woensdag,
sluitingstijd dinsdag 10.00 uur
Harry Cats, telefoon 06-14355905
Margreet Pronk, telefoon privé 06-20663004,
inleveren redactiekopij tot maandag 16.00 uur
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 0595-437777*
Informeer naar de voordelige advertentietarieven
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Over inauguratie Joe Biden

Alexandra Zwiers:
,,Er is weer hoop
voor Amerika’’
TWEEDE EXLOËRMOND – Met de
inauguratie van Joe Biden als 46e
president van de Verenigde Staten gloort er weer hoop voor het land van
de onbegrensde mogelijkheden. Dat
zegt Alexandra Zwiers-Grassgreen uit
Tweede Exloërmond, die half-Amerikaans is en afgelopen week dus met
meer dan bijzondere belangstelling
de plechtigheden in de hoofdstad
Washington heeft gevolgd.
De 35-jarige Alexandra heeft een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder en daarmee ook een dubbele nationaliteit. ,,Maar ik ben geboren in het Refaja
Ziekenhuis in Stadskanaal. Sterker nog:
ik sprak eerder Gronings dan Engels.’’
Met haar ouders woonde ze in haar tienerjaren in North Carolina, aan de oostkust van de Verenigde Staten, tot het gezin op haar 15e weer teruggekeerde naar
Drenthe. ,,Na mijn middelbare school
ben ik nog wel weer naar Amerika gegaan, omdat ik graag naar ‘college’ wilde.
Maar dat was toch niet echt mijn ding en
er zat bovendien twee jaar leeftijdsverschil tussen mij en m’n klasgenoten. Dus
na een half jaar ben ik weer naar Nederland gegaan.’’ Daar ontmoette ze niet
veel later de liefde van haar leven, Peter
Zwiers, in jeugdsoos De Kiel’n in haar
woonplaats.

Zwaantje Wesseling
viert haar 100e verjaardag
VLAGTWEDDE – Zwaantje Wesseling-Huiting uit Vlagtwedde heeft
vrijdag de respectabele leeftijd van
100 jaar bereikt. Van een groot feest
kon echter geen sprake zijn door de
huidige lockdown en het feit dat de
bewoners van woonservicecentrum
De Bolderbörg in Vlagtwedde, waar
de eeuwelinge woont, geen bezoek
mogen ontvangen. Toch is haar verjaardag niet helemaal ongemerkt
voorbij gegaan.
Zwaantje Huiting werd op 22 januari
1921 geboren in Holte. Haar ouders hadden een boerderij en als oudste van vier
kinderen – na Zwaantje volgden nog twee
broers en één zusje – hielp ze al jong mee
op het land. Ze ging naar school in Holte
en het gezin ging naar de kerk in Onstwedde. Daar ontmoette ze ook haar grote
liefde Engel Wesseling, met wie ze net
voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 10 januari 1945, in het huwelijk
trad. Het kersverse echtpaar verhuisde
naar Over de Dijk, waar ze een huurboerderij aan de Burgemeester Buiskoolweg
betrokken.
Daar werden hun twee zoons Sammo en
Evert geboren. Zwaantje hielp haar man
veel mee op het land – ze hadden een veeteelt- en akkerbouwbedrijf met aardappelen, bieten en een paar koeien – en
nam daarnaast de opvoeding van beide
kinderen voor haar rekening. ,,Het waren
zware jaren, want er was bijna niets. Het
enige dat ze hadden toen ze trouwden
was een koe, verder was er niks’’, vertellen zoon Sammo en schoondochter Roelie. Na zes jaar vertrok het jonge gezin
naar Smeerling, waar ze wederom een
boerderij betrokken. Toen in 1973 de
ruilverkaveling opkwam, verkocht het
echtpaar de boerderij en vertrokken ze
naar Vlagtwedde, om daar aan de Schoolstraat te gaan wonen. Engel werkte in die
tijd nog een paar jaar voor de gemeente

Stadskanaal.

Eigen willetje
Na zijn overlijden op 26 december 1994
woonde Zwaantje eerst nog een paar jaar
alleen aan de Schoolstraat. In 2003 ging
ze naar De Bolderbörg, waar ze nog
steeds woont. ,,Het alleen thuis wonen
ging op dat moment niet meer, ze is toen
een tijdje slecht geweest.’’ Eenmaal in De
Bolderbörg ging het weer de goede kant
op en tot voor kort was Zwaantje dan ook
weinig hulp nodig. ,,Ze heeft tot een paar
maanden geleden altijd haar eigen was
nog gedaan en ook nog lange tijd haar eigen administratie. Moeder heeft altijd
een eigen willetje gehad: zo heeft ze regelmatig brieven naar het Koninklijk
Huis geschreven om haar mening over
bepaalde zaken te geven. En ze heeft wel
eens een brief terug ontvangen.’’

Thuis op de bank volgde Alexandra de inauguratie. ,,Natuurlijk is het vooral een
hele formele plechtigheid die bol staat
van tradities, maar vooral de speech van
president Biden heeft wel indruk op me
gemaakt. Zijn woorden waren zo vol hoop
en het kwam zo oprecht over, ik heb eindelijk weer eens een echte president horen spreken. Een president die er is door,
maar vooral voor mensen en graag wil
verbinden. Dat biedt hoop voor de komende vier jaar. Biden biedt ruimte voor
groei, ontwikkeling en diversiteit en hij
luistert naar mensen, wat in deze tijd van
polarisatie ontzettend belangrijk is.’’ Dat

Trump niet bij de ceremonie aanwezig
was, zegt volgens Alexandra veel. ,,Als je
maar een beetje fatsoen in je lijf zou hebben, zou je er gewoon bij geweest zijn.’’
Andere oud-presidenten als Barack Obama, Bill Clinton en George W. Bush waren wel van de partij.

Vier jaar ellende
Alexandra’s vader en alle familie van zijn
kant – opa, oma, ooms, tantes, neefjes en
nichtjes – wonen allemaal nog aan de andere kant van de oceaan. ,,Ik heb regelmatig contact met ze en natuurlijk hebben we ook uitgebreid gesproken over de
verkiezingen en de afgelopen vier jaar.
Donald Trump heeft zoveel kapot gemaakt in zijn ambtstermijn, het is echt
vier jaar ellende geweest. Als je alleen al
kijkt hoe hij de coronacrisis aangepakt
heeft, dat had zoveel beter gekund. Daar
zijn we het in de familie allemaal over
eens en dat heeft niets met politieke
voorkeur te maken. Het overgrote deel
van mijn familie is Democraat, maar mijn
vader bijvoorbeeld is Republikein. Maar
ook de Republikeinen onder ons hebben
de rellen bij het Capitool sterk veroordeeld. Dat ging iedereen veel te ver.’’

Niet gestemd
In het dagelijks leven is Alexandra docent Nederlands en Engels op scholengemeenschap Ubbo Emmius in Winschoten.
Natuurlijk heeft ze in haar lessen uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen. Omdat ze half-Amerikaans is, had
Alexandra zelf ook mogen stemmen. Dat
heeft ze echter niet gedaan, vooral ook
omdat het nogal omslachtig is. ,,Bovendien woon ik in Nederland en volg ik de
gebeurtenissen in Amerika alleen vanaf
de zijlijn.’’ Wel heeft ze nog een kleine
kanttekening bij het presidentschap van
Biden. ,,Zijn leeftijd is natuurlijk wel een
dingetje. Er is genoeg politiek talent binnen de Democratische Partij, maar blijkbaar is een 78-jarige de beste optie. Maar
liever hem als president dan iemand als
Trump.’’

I Yke

Siebenga in haar ruilwinkel in Musselkanaal. (foto: Auniek Klijnstra)

Ruilwinkel ’t Puntje grijpt
naast hoofdprijs Kern met Pit
MUSSELKANAAL – Het is ruilwinkel ’t Puntje in Musselkanaal niet gelukt om de hoofdprijs van het landelijke Kern met Pit in de wacht te slepen. De provinciale winnaar is de
Dorpstuun in Grootegast geworden,
die daarmee 2500 euro heeft verdiend. Toch blijft initiatiefneemster
Yke Siebenga niet met lege handen
achter: vanwege haar nominatie
krijgt ze sowieso een Kern met Pitpredicaat en een bedrag van 1000 euro.
Kern met Pit is een landelijk initiatief
dat projecten in het hele land uitdaagt
om hun droom voor de buurt binnen een
jaar te realiseren. Als dat lukt, krijgt het
project het predicaat en het geld. ,,Dat
hebben we besteed om de units van te betalen. Het was natuurlijk leuk geweest
als we hadden gewonnen, maar er zijn zoveel andere mooie initiatieven. Maak
daar maar eens een keuze uit’’, zegt Yke.
,,We hebben sowieso best veel media-aandacht gehad de laatste tijd en dat heeft
ook al veel opgeleverd.’’

Opnieuw inrichten
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn de deuren van ruilwinkel ’t
Puntje momenteel gesloten voor publiek.
,,Deze periode gebruiken we daarom om
de winkel helemaal opnieuw in te richten. Want we hebben eigenlijk veel te
veel aanbod en te weinig ruimte. Het is
sowieso moeilijk om binnen 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.’’ Toch hoopt
Yke dat ze de deuren van haar ruilwinkel
op niet al te lange termijn weer kan ope-

nen. ,,Het zou mooi zijn als er na half februari weer wat meer zou kunnen en dat
we eventueel stapje voor stapje verder
open kunnen.’’

Groot succes
Yke Siebenga is de initiatiefnemer van
de ruilwinkel aan de Anjerstraat. Ze is
begonnen met een ijzeren container die
de gemeente beschikbaar heeft gesteld.
De ruilwinkel is vanaf het begin een
groot succes, waardoor de container al
snel te klein was. Vorig jaar deed zich de
mogelijkheid voor om twee nieuwe verwarmde units voor een zacht prijsje aan
te schaffen en daarmee de ruimte te verdubbelen. Het concept van de ruilwinkel
is zeer eenvoudig: klanten brengen kleren in en krijgen er punten voor terug.
Deze punten kunnen vervolgens weer ingeruild worden voor andere kleren. Behalve de kleding die door de klanten
wordt geruild wordt ook veel kleding gedoneerd.

Collectieve ruimte
De ruilwinkel is een van de bewonersinitiatieven die is ontstaan in de collectieve
ruimte. Aan de Anjerstraat en het terrein
aan de Begoniastraat en Geraniumstraat
zijn woningen gesloopt, waardoor een
grote collectieve ruimte is ontstaan voor
dromen en wensen van bewoners en organisaties. Deze terreinen en het LTS-park
worden opnieuw ingericht, onder meer
met een moestuin en de ruilwinkel. Bewoners, organisaties en bedrijven worden in
het kader van Levendig Musselkanaal in
de gelegenheid gesteld om een deelgebied te adopteren en wordt een unieke
kans gegeven om samen een prachtige
collectieve ruimte te maken.

Bloemen kweken
Dat de jaren voor Zwaantje beginnen te
tellen, merkt ook haar familie. ,,Ze wordt
doof, waardoor ze minder radio kan luisteren en televisie kan kijken.’’ Toch
heeft ze genoeg om handen. ,,Mijn moeder is altijd actief geweest met het kweken van bloemen, de vensterbank staat
daar altijd vol. Daarnaast mag ze graag
wandelen, doet ze graag mee met de bingo en het bijbeluurtje en tijdens de markten in De Bolderbörg kijkt ze of ze een
leuk koopje op de kop kan tikken. Al ligt
nu helaas alles stil.’’
De familie is inmiddels uitgebreid met
vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Een deel van hen stond vrijdagmiddag met een groot spandoek op de
parkeerplaats van De Bolderbörg om hun
moeder en (overgroot)oma te feliciteren.
Tot ieders verrassing kwam de jarige nog
even buiten om de felicitaties in ontvangst te nemen. Bovendien was er gebak
geregeld om op de afdeling waar Zwaantje woont uit te delen en van het personeel kreeg de 100-jarige een bos bloemen.

I De

Amerikaanse vlag ging uit in Tweede Exloërmond na de overwinning van
Joe Biden. (eigen foto)

Bruintje Beer Tocht voor
tweede jaar op rij afgelast Deel van boom valt
tegen huis in Stadskanaal

MUSSELKANAAL – De Bruintje
Beer Tocht gaat ook dit jaar niet
door. Dat heeft het bestuur van de
jaarlijkse toertocht laten weten. ,,Het
is niet gemakkelijk geweest om voor
het tweede achtereenvolgende jaar
dit besluit te moeten nemen.’’

,,Maar gezien de maatregelen rondom het
coronavirus en het hieraan gekoppelde
landelijke vaccinatiebeleid, waarbij het
merendeel van onze groep rijders pas
wordt gevaccineerd na maart, hebben wij
besloten om de Bruintje Beer Tocht ook
voor het jaar 2021 te annuleren. Wij kunnen de Bruintje Beer Tocht daardoor niet
op dezelfde wijze organiseren als de afgelopen jaren’’, aldus het bestuur.

Gezelligheid
Naast geld inzamelen voor het goede
doel, het sportieve gehalte staat ook gezelligheid centraal. ,,Het samen koffie
drinken met gebak in Smeerling of Bourtange en het na afloop nagenieten met
een drankje en een hapje in sporthal De
Veenhorst zijn belangrijke ingrediënten
van de tocht. Met meer dan 700 deelnemers aan een van de mooiste tochten in
het Noorden is dit gezien de coronamaat-

regelen en onze verantwoordelijkheid
hierin niet te realiseren.’’

Goed doel
Naast het organiseren van een leuke
tocht heeft de Bruintje Beer Tocht als
hoofddoel om geld op te halen voor een
goed doel. De laatste jaren waren dit vakanties in Kinderhotel de Burcht Wedde
voor kinderen uit de regio die aan de andere kant van het geluk geboren zijn. ,,De
opbrengst willen we zo hoog mogelijk
houden en dit zou niet het geval zijn als
we kosten gemaakt zouden hebben voor
een tocht die uiteindelijk toch niet door
kan of mag gaan. Deelnemers zullen dus
minimaal een jaartje moeten wachten
voordat ze gezamenlijk weer eind maart
op de fiets kunnen stappen in onze mooie
regio. Alle belanghebbenden kunnen er
verzekerd van zijn dat we alles op alles
zullen zetten om in 2022 weer een mooie
tocht te organiseren.’’

STADSKANAAL – Door de storm die donderdagochtend vroeg over de regio
raasde, viel een deel van een boom tegen een huis aan de Tackenborg in Stadskanaal. Een harde windvlaag zorgde ervoor dat een tak afbrak en de boom
spleet. In opdracht van de gemeente Stadskanaal werd de boom in stukken gezaagd en verwijderd. Er vielen geen gewonden. Ook op andere plekken in de regio vielen bomen om en braken takken af.

De inschrijvingen voor de tocht van 2020
blijven geldig voor de tocht van 2022.
,,Wij hopen dat het virus spoedig onder
controle is, iedereen gezond blijft, terug
kan naar het oude normaal en straks
weer in groepsverband kan genieten van
onze geliefde sport.’’

Elke dag een gedicht
in Nationale Poëzieweek Grote schade na
woningbrand Gasselte

I Zwaantje Wesseling-Huiting heeft vrijdag haar 100e verjaardag gevierd. (eigen foto)

STADSKANAAL/WESTERWOLDE – De bibliotheken in de gemeenten Stadskanaal
en Westerwolde presenteren tijdens de nationale Poëzieweek het ‘Gedicht van de dag’.
Van 28 januari tot en met 3 februari plaatsen de bibliotheken dagelijks een gedicht op
sociale media. Deelnemende dichters uit de regio zijn onder anderen Daniël Wolgen,
Marléne Bakker en Gerard Knolhoff. Vanuit de bibliotheken is hen gevraagd een gedicht te schrijven rond het thema van de Poëzieweek: ‘Samen’. Geïnspireerd zijn de
dichters ermee aan de slag gegaan. Het resultaat is vanaf donderdag iedere dag zien op
de Facebookpagina’s en/of Instagram van Bibliotheek Stadskanaal en Westerwolde. Vanwege de coronamaatregelen kan de jaarlijkse Gedichtenavond van de bibliotheken niet doorgaan. Om poëzie de aandacht te geven die het verdient, heeft Biblionet
Groningen alternatieven bedacht: donderdag 28 januari kunnen belangstellenden van
19.30 tot 20.30 uur via Zoom deelnemen de workshop ‘Gedichten schrijven’ met spoken word-artist Myron Hamming. Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/agenda. Het Gedicht van de Dag wordt tijdens de Nationale Poëzieweek aan
elke reservering toegevoegd. Bibliotheekleden die hun boeken reserveren via
www.biblionetgroningen.nl/reserveren krijgen er hun eigen gedicht van de dag bij.

GASSELTE – Een vernietigende brand heeft vorige week grote schade aangericht in een bungalowwoning aan het Ericapark in Gasselte. Metershoge vlammen stegen op uit het dak van het huis. Meerdere brandweerkorpsen uit onder
andere Gasselternijveen, Gieten, Tweede Exloërmond, Schoonoord en Borger
rukten om 5.00 uur uit om het vuur te doven. ,,De brand woedde voornamelijk
op de bovenverdieping en de hal en was bezig uit te breiden naar de aangebouwde garage. Met behulp van drie stralen lagedruk hebben wij de brand bestreden. Een groot gedeelte van de woning hebben we kunnen behouden maar
de schade is aanzienlijk”, aldus de brandweer. ,,Er was niemand in de woning
ten tijde van de brand. Tijdens de bluswerkzaamheden werden we verrast door
de buren die ons kwamen voorzien van een heerlijk bakje koffie.’’ Rond 9.00
uur was de brand geblust. (foto: Van Oost Media)

088-7007160

NoordPers nieuws- en advertentiebladen
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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 regels).
Iedere regel meer kost t0.75 extra. Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75
extra in rekening gebracht. 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.

Te koop aangeboden
Set 16 inch originele Mercedes licht metalen velgen.
€150,- Info na 17.00 uur:
Tel: 06-34620536
Set z.g.a.n. wielen compleet
met banden voor VW Polo VW Fox - Audi A1 - Seat
Ibiza - Skodia Fabia e.a.
Met wielsteek 5x100. Info:
0599-614621.
Wij zijn nu open voor
schoenreparaties en DHL
pakjes. Schoenmakerij vd
Struik, Hoofdstraat 40, Ter
Apel.
Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

± 10 motormaaiers
Einde hobby, partij motorblokken, partij opvangbakken, mijn vraagprijs is
€350,- Tel.: 06-55566867

Tafelcirkelzaag €35,Tel.: 0599-615743

Schilder voor alle Behang-,
Glas en Schilderwerkzaamheden, 0647-116.985.

4 Winterbanden 14 inch
plus velg en dop. Tefal friteuse nieuw nog in doos.
2 Nordic Walking sticks
plus
boek.
Tel.
0631793778.

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

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

Wasmachine, droger en
magnetron.
Tel.: 06-27881839

Pelgrim gaskookplaat, 5
pits inbouw, wokbrander
en gietijzeren pandragers,
t.e.a.b. Tel. 06-51310032

UW CARAVAN
VERKOPEN?
Alle merken/leeftijden
(ook schade)
0597-700222 RDW erkend
www.noordcaravans.nl

TerraGroen reinigt uw exterieur! O.a. osmose glasbewassing en reiniging van
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impregneren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl.
Tel. 06-10408190.

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtverzorging. Info 06-12459399.

Één kops-triax schotelantenne, plus kabel €12,50
Twinnyload fietsendrager.
€17,50 Tel.: 06-23563214

Nette dames - en herenfietsen met 3 - 5 - 7 of 21 versnellingen. Div. fietswielen.
Tel: 0599-617700.

Te koop gevraagd

Huis en tuin

Dierenverzorging

Gevelkachel Dru, 6,1 Kw, h.
53, br. 96, d 28 cm. + geveldoorvoer €75,- Tel.: 0599331617

Houten latten bed-bodem
85 cm breed x 200 cm lang
€15,- Tel: 0599-564723

Naaimachine en strijkijzer,
4 eiken kamerstoelen en tafel, nette dameskleding,
maat 42. Tel.: 0599-416661

Suske en Wiske stripboeken 32 stuks in zeer goede
staat €1,40 per stuk, in één
koop €35,-, 06-22745538 of
0599-354435
Set z.g.a.n. lichtmetalen
velgen voor Mercedes. Bijna nieuwe set lichtmetalen
wielen (inc. Banden) Voor
VW-Audi-Seat-Skoda. Info
0599-614621

Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Telefoon 0599413289 /
0622834667.
www.spoordog.nl
Klimwerk in bomen:
kappen, snoeien, knotten,
dood hout, stormschade.
Dick Frijters 1e Exloërmond 06-51271905.
Dig. van dia’s, 8 mm films,
video op CD/DVD/MP4
www.vembea.nl
0599-663025

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

4 - Woensdag 27 januari 2021

De Nieuwsbode

Colofon

www.welstad.nl Tel. 0599 - 635999

Actueel

Stadskanaal breed

Informatie over mantelzorg op welstad.nl
Voor informatie over mantelzorg en het aanvragen van
de mantelzorgwaardering kunnen inwoners van de gemeente Stadskanaal vanaf nu terecht op de algemene
website van Welstad (www.welstad.nl). De website
mantelzorgpoort.nl is per 1 januari opgeheven.
Mantelzorgers in de gemeente Stadskanaal kunnen voor hulp
en praktische begeleiding bij overbelasting terecht bij de medewerkers van Welstad, maar ook voor informatie en advies of
een luisterend oor. Daarnaast organiseert Welstad regelmatig
bijeenkomsten voor lotgenoten en verzorgt respijtzorg (een tijdelijke en volledige overname van de zorg) thuis. We zijn er

ook voor jonge mantelzorgers. Regelmatig organiseren we leuke activiteiten waar jonge mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten.

Mantelzorgwaardering
Vanaf 1 februari tot 1 december kunt u zich via de website van
Welstad aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2021.
Wil je meer weten over mantelzorg of wat de medewerkers
van Welstad voor mantelzorgers kunnen doen? Neem dan een
kijkje op www.welstad.nl/mantelzorg. Of neem contact met ons
op via info@welstad.nl of bel naar (0599) 635 999.

Interactieve bijeenkomst
We willen allemaal het liefst een gelukkig leven met
liefde, zekerheid, veiligheid en voorspoed. Het leven
bestaat uit ups en ook uit downs. We hebben hier allemaal mee te maken, want hoe ga je om met situaties
waar je niet voor gekozen hebt, waar je niet direct invloed op kan uitoefenen?
Soms zijn er ook gevoelens van eenzaamheid, verdriet, of onmacht. Hoe bewaar je je eigen balans in privé en werk, in zorgen voor jezelf en voor de ander, bij inspanning en ontspanning?
Tijdens deze digitale workshop van maximaal 2 uur willen we
aandacht besteden aan het thema ‘Geluk en welbevinden’ en
welke invloed je hierop zelf kan uitoefenen. Dit doen we door
informatie over het thema uit te wisselen en aandacht te besteden aan wat belangrijk voor je is en hoe het met je gaat op
verschillende levensgebieden. We besteden aandacht aan veranderwensen en welke stappen je hierin kunt maken.
De workshop wordt gegeven door trainers Monique Wijffels
en Anton Roerdink, preventiewerkers van Lentis.

Bijeenkomst op
donderdag 18 februari
De interactieve bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 februari van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden is mogelijk via
l.doornbos@welstad.nl. Bij het aanmelden graag naam, woonplaats, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer vermelden. Na het aanmelden ontvangt u inloggegevens van Lentis
Preventie via de mail.

NL Doet is uitgesteld
NLdoet is uitgesteld tot vrijdag 28 en zaterdag 29 mei.
Tot 23 april is het mogelijk een financiële aanvraag bij
het Oranje Fonds in te dienen voor NLdoet 2021 klussen. Het maximaal aan te vragen bedrag is 350 euro.
Voor het budget geldt: op = op! Het Oranje Fonds
maakt toegekende bijdragen begin mei naar de organisaties over. Dan worden ook de promotiepakketten verzonden. De publiekscampagne om vrijwilligers te werven start half april.
Je hebt niet automatisch een financiële aanvraag gedaan als je
een klus op de site hebt aangemeld. Hiervoor geldt nog een

extra stap in Mijn Oranje Fonds. Het campagneteam beoordeelt alle aanvragen aan de hand van onderstaande richtlijnen
en voorwaarden. Indien je een aanvraag hebt ingediend ontvang je binnen 3 weken uitsluitsel.
Om klussen veilig uit te kunnen voeren, mag je dit jaar (naast
de 350 euro) voor maximaal 50 euro aan beschermende middelen aanvragen: mondkapjes, desinfecterende gel, handschoenen en zeep. Deze 50 euro extra geldt alleen voor deze
beschermende middelen. Je mag maximaal 350 euro aanvragen voor klusmaterialen.

Verantwoordelijke instellingen
Stichting Welstad
Verantwoording
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen
in te korten en te redigeren, met inachtneming van de
essentiële inhoud van het verhaal.
Redactieadres
Redactie Welstad Actueel,
Gandhiplein 5,
9501 DB Stadskanaal,
e-mail: welstadactueel@welstad.nl

Onstwedde/Alteveer/ Musselkanaal/Mussel
Gaan we schaatsen deze winter?
Voor velen van ons hangt dit alleen af van de weersomstandigheden. Gaat het vriezen, is er voldoende ijs, gaat de
schaatsbaan open? Er zijn echter ook dorpsgenoten die daarnaast nog de vraag hebben: wat kost entrée schaatsbaan en
hoe kom ik aan schaatsen. Voor die mensen willen we als gezamenlijke kerken van Onstwedde en Alteveer, IJsverenigingen Wisch en De Toekomst en Welstad, een actie houden om
ook voor hun het mogelijk te maken bij goed winterweer te
gaan schaatsen. Daarom aan u de vraag of u nog schaatsen
hebt liggen die niet meer gebruikt worden. Wij verzamelen ze
graag en de IJsvereniging zorgt dat ze worden geslepen. Vervolgens zorgen we dat degenen die er voor in aanmerking komen de gelegenheid krijgen om een paar schaatsen en entréekaart op te halen. Zo kunnen we samen door weinig moeite
het schaatsplezier de komende winter voor menigeen vergroten! Nu nog hopen op ‘coronavrij’ ijs.
U kunt uw schaatsen vóór 17 januari inleveren bij:
Hervormde Gemeente Onstwedde:
Gert Meijer: g.meijer@onstwedde.info
Christelijke Gereformeerde Kerk Onstwedde:
Frits van der Heide: vdheidef@gmail.com
Gereformeerde Kerk Onstwedde:
Peter de Jong, Jensinghelaan 17, Onstwedde
Protestantse Gemeente Alteveer:
Kas Horlings, Beumeesweg 55, Alteveer
Stichting Welstad:
Jan Moorlag, Boslaan 46, Onstwedde (06- 36143374)

Ter Maarsen en Cereswijk

Kerstattenties voor alleenstaandens Cereswijk

Het zijn moeilijke tijden voor
veel alleenstaanden: bijna geen
bezoek mogen ontvangen en
nergens heen kunnen. De
Buurthuisraad van De Stobbe
vond daarom dat deze mensen
een beetje aandacht verdienden. Op 24 december werden
er pakketjes voor de Kerst bezorgd bij veel alleenstaanden
en/of mensen die het anderszins zwaar hebben (vanwege
bijvoorbeeld ziekte) in Cereswijk.
Mensen waren blij verrast toen
ze het pakketje kregen.

Buurtcentrum Maarswold
is er voor de inwoners

Tijdens de lockdown mag er zeer weinig, vervelend voor veel bewoners. Het alleen thuis zitten begint snel te vervelen. Daarom heeft Wijkbelang Maarswold besloten elke dag van 10.00 tot 14.00 uur aanwezig te zijn in het buurtcentrum aan de Utrechtselaan 138. Bewoners die er toch even uit willen kunnen er terecht voor ‘Even een praatje’.
Of ze kunnen aangeven als ze ergens mee zitten, waarmee de mensen van Wijkbelang wellicht kunnen helpen.
Wilt u even een babbeltje maken, kom dan gerust even naar het buurtcentrum.

Jongerenwerk
tijdens
de
lockdown
Gedurende de lockdown zijn wij
open op afspraak. Op dinsdag en
donderdag kunnen jongeren in
De Kwinne eten waar ze zich
voor op kunnen geven. Op woensdag is er een vrije inloop waar
jongeren met al hun vragen, een
kopje chocomelk of een potje poolen terecht kunnen. Natuurlijk
mag je altijd binnen lopen om
met 1 van de jongerenwerkers in
gesprek te gaan.

Agenda & mededelingen
Spreekuren van Welstad
Bent u inwoner van de gemeente Stadskanaal en heeft u vragen rond financiën, wonen, werk of relatie? Welstad biedt op
vier plekken in de gemeente een fysiek spreekuur aan voor advies, ondersteuning, meedenken en een luisterend oor.
Stadskanaal heeft spreekuren op maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur (locatie De Kwinne: jongerencentrum centrum Stadskanaal). Op woensdag zijn tevens de
GKB en Humanitas aanwezig.
Musselkanaal/Mussel heeft wekelijks op donderdagochtend
een inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur (locatie MFA Lint,

Willem Diemerstraat 7, Musselkanaal: de ingang bevindt zich
aan de zijkant van het gebouw).
Onstwedde heeft wekelijks op maandagochtend een inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur (locatie: De Bolster, Boslaan
46, Onstwedde).
Daarnaast zijn wij elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 0599-635999. Tevens kunt u via info@welstad.nl uw vraag stellen. U ontvangt óf een mail retour óf er
wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

In Beeld

Parkinson Café online
Vorige week is het Parkinson
Café Stadskanaal via Zoom
online geweest met een aantal vaste bezoekers om met
elkaar in contact te komen in
deze bijzondere tijd. Zowel
voor de bezoekers als de medewerkers van het Parkinson
Café was het even uitproberen hoe een en ander werkte.
Het was fijn om weer even elkaar te zien en met elkaar te
spreken.
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Virena Stadskanaal verhuist naar vertrouwde locatie
STADSKANAAL – Virena
Stadskanaal, tot voor kort actief
als Autobedrijf Van Staalduinen, gaat verhuizen van de
Veenstraat naar de Kathodeweg. Als alles de komende weken volgens planning verloopt,
wil het bedrijf vanaf maandag
15 februari op de nieuwe locatie gaan draaien.
Het pand aan de Kathodeweg is
echter allesbehalve onbekend terrein voor eigenaar Gerrit van Staal-

duinen: hij heeft het karakteristieke blauwe pand bij het voormalige
Philips-terrein bijna twintig jaar, in
2003, zelf laten bouwen toen hij
nog Peugeot-dealer was. ,,Sinds
2006 heeft Nefkens Noord het pand
van ons gehuurd en ben ik elders
verder gegaan, maar vorig jaar
heeft Nefkens haar activiteiten
daar gestaakt. Omdat het pand nog
steeds in ons eigendom is, hebben
we besloten weer terug te keren
naar de Kathodeweg. Belangrijkste
reden is toch wel dat we het een
mooier pand vinden en het op een

mooiere zichtlocatie is gevestigd.’’

Verbouwing in volle gang
Het pand aan de Veenstraat, waar
Van Staalduinen sinds 2008 is gevestigd, is inmiddels verkocht aan
RTO-Autoservice uit Valthermond,
die binnenkort een tweede vestiging gaat openen in Stadskanaal.
Momenteel wordt er flink verbouwd aan de Kathodeweg. ,,Alles
wordt omgeturnd naar de Kia-kleuren en ook komt er een ander interieur, alles in de Kia-stijl. Daarom
zal ook de buitenkant van het pand

nog worden aangepakt en wordt
die zoals het nu lijkt zwart. Kia is
sowieso bezig met een nieuwe huisstijl, die we hopelijk voor het eind
van dit jaar helemaal kunnen doorvoeren. Maar eerst gaan we alles
verplaatsen naar de nieuwe locatie,
waaronder zo’n honderd auto’s, en
zullen de laatste puntjes op de i
worden gezet.’’ Voor de klant verandert er verder niets. ,,Alleen de
locatie zal anders zijn.’’

Open huis wordt verzet
Virena Stadskanaal mag ondanks

de coronamaatregelen van de afgelopen maanden terugkijken op een
redelijk goed jaar. ,,We hebben ondanks alle malaise best goed gedraaid en het nieuwe jaar zijn we
goed begonnen.’’ Ook de komende
tijd kunnen klanten op afspraak terecht. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen feestelijke opening plaatsvinden. ,,Normaal gesproken zouden we wel een open
huis organiseren, maar dat kan nu
allemaal niet. Daarom verplaatsen
we dat naar een later moment, zodra er weer meer mogelijk is.’’

I Gerrit van Staalduinen bij het nieuwe onderkomen van Virena
Stadskanaal aan de Kathodeweg. (foto: De Nieuwsbode – Harry
Cats)

Open Dag RSG
Ter Apel gaat online
TER APEL – Zoals bij veel scholen voor Voortgezet Onderwijs
staat ook bij de RSG Ter Apel
de Open Dag op het programma. Die staat gepland voor zaterdag 30 januari. Normaal gesproken kunnen leerlingen uit
groep 8 dan het schoolgebouw
bekijken, deelnemen aan diverse activiteiten, kennismaken
met de medewerkers en allerlei
vragen stellen.
Helaas is dat dit jaar niet mogelijk.
Corona zorgt ervoor dat een bijeenkomst op school niet door kan
gaan. De RSG heeft samen met mediaspecialist Boudewijn Benting,
die in gewone tijden actief is als fotograaf voor onder andere het Dag-

blad van het Noorden, een digitale
Open dag georganiseerd.

Vragen via chat
Om 10.00, 12.00 en 14.00 uur presenteert de RSG een talkshow met
leerlingen, ouders en medewerkers
van de RSG onder leiding van Beppie van der Sluis (RTV Noord).
Thuis kunnen kijkers dit allemaal
live volgen. Vragen kunnen worden gesteld via de chat. Aan het
einde van elke sessie kunnen de
leerlingen van groep 8 deelnemen
aan een digitale quiz, waarbij hele
leuke prijzen te winnen zijn.
Leerlingen en hun ouders/verzorgers uit groep 8 kunnen zich via
www.rsgterapel.nl aanmelden voor
de digitale Open Dag. Daarna krijgen ze een link toegezonden die op
30 januari actief is.

De voorlichtingsavonden van de RSG worden ook online gehouden. De eerste is inmiddels geweest, maandag 8 en donderdag 18 februari zijn deze nogmaals live te volgen. Aanmelden hiervoor kan
ook via de website van de RSG. (foto: Boudewijn Benting)

I

Trainer Loewi Piebes
verlengt bij Nieuw Buinen
NIEUW-BUINEN - Voetbalvereniging Nieuw Buinen en hoofdtrainer Loewi Piebes zijn nog
niet op elkaar uitgekeken en
daarom wordt het contract met
de Stadskanaalster ook volgend
seizoen voortgezet.

,,Ondanks dat dit seizoen grotendeels verloren is vanwege COVID19 zijn wij zeer tevreden over het
functioneren van de hoofdtrainer’’,
aldus het bestuur. Ook de huidige
assistent-trainer René Alberts en
keeperstrainer Derk Piebes blijven
komend seizoen in dezelfde functie
aan de Drentse club verbonden.

Hoofdtrainer Wilbert Arends
en Onstwedder Boys verlengen
ONSTWEDDE - Wilbert Arends staat ook volgend seizoen als
hoofdtrainer aan het roer van de selectie van voetbalvereniging
Onstwedder Boys. Het bestuur van de oranjehemden maakt bekend
dat er een contractverlenging voor het seizoen 2021-2022 is overeengekomen. Met deze verlenging gaat Arends zijn tweede seizoen
in bij de Boskampbewoners. ,,Afgelopen seizoen is er natuurlijk
weinig gespeeld. Alles ging behoorlijk anders dan gedacht. Het resterende deel van dit seizoen zal dan ook niet meer worden dan
hooguit het spelen van een paar wedstrijden’’, zegt voorzitter René
Jonker van Onstwedder Boys. De nieuwe hoofdtrainer heeft door deze ongrijpbare omstandigheden nog niet ‘gewoon’ kunnen werken
met de groep. Desondanks geeft de 51-jarige inwoner van Exloo aan
‘het prima naar zijn zin te hebben bij de club’. Hij is blij met de
contractverlenging. ,,We zien uit naar een mooi vervolg van de samenwerking en hopelijk is volgend seizoen alles weer normaal.’’ (foto: Onstwedder Boys)
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Geven loont bij BNI Kanaalstreek
STADSKANAAL – De leden van BNI Kanaalstreek komen elke woensdagochtend om 7.00 uur bij elkaar om samen te ontbijten en met elkaar te netwerken. Normaliter gebeurt dat op locatie, maar sinds de uitbraak van het coronavirus vinden de bijeenkomsten digitaal plaats.

den bij komen. ,,In het verleden hebben we wel meer leden gehad, maar het is
voor iedereen natuurlijk een lastige tijd. Elkaar een hart onder de riem steken is
dan ook wel prettig. En juist in deze tijden is het belangrijk om contact met elkaar te houden. Naast de reguliere bijeenkomsten worden er ook bedrijfsbezoeken georganiseerd, zijn er 1-op-1 sessies en kunnen onze leden deelnemen aan diverse cursussen en workshops’’, vertelt Christian Post.

De afdeling van de wereldwijde netwerkorganisatie Business Network International –
ook wel chapter genoemd – in Stadskanaal bestaat inmiddels bijna zeven jaar. Op dit
moment zijn er een kleine dertig leden, maar de chapter zou graag zien dat er meer le-

Aanbevelen
Tijdens de Zoom-meetings krijgt elk lid de kans om een pitch van 1 minuut te
houden over het eigen bedrijf. Bovendien mag elk bedrijf eens in de zoveel tijd
een uitgebreide presentatie van 10 minuten houden, waarin wat meer verteld
kan worden over de activiteiten van het bedrijf. De voornaamste kernwaarde
binnen BNI is ‘Geven loont’. Post: ,,Concreet betekent dit dat we actief voor elkaar op zoek gaan naar handel voor medeleden en elkaar waar mogelijk aanbevelen bij onze eigen contacten. De werkzaamheden van het ene lid passen natuurlijk beter in je eigen straatje dan die van een ander, maar dat wijst zich allemaal vanzelf. Iedereen is op persoonlijke titel lid en het gaat erom dat je vertrouwen in elkaar opbouwt. We verwachten dan ook van onze leden dat ze in
principe elke week onze bijeenkomsten bijwonen.’’ Per branche is één bedrijf lid
van de BNI. ,,Het is bewezen dat dit effectief is.

Elkaar overeind houden
Ook vorige week heeft een online meeting plaatsgevonden. Hieraan hebben zo’n
25 leden deelgenomen. Na een inleiding van chaptervoorzitter Daniëlle van der
Ploeg heeft elke aanwezige iets over zijn of haar bedrijf verteld. De uitgebreide
presentatie is deze keer verzorgd door Ferdy Hulshof van IJssalon Toscana. ,,Hij
heeft onder meer laten zien hoe ze ijs maken’’, vertelt een bezoeker, die met een
goed gevoel terugkijkt op de bijeenkomst. ,,Het is mooi om te zien dat ondernemers en bedrijven ondanks de coronaperiode contact met elkaar houden en omzet voor elkaar proberen te genereren. De leden zijn ook gevarieerd: niet alleen
business-to-business, er zijn ook bedrijven uit de detailhandel en dienstverlening. Het is belangrijk om elkaar overeind te houden, zeker in deze tijd.’’
Wie een keer vrijblijvend wil kennismaken met BNI Kanaalstreek, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Daniëlle van der Ploeg via danielle@powercompany.nl. Als de omstandigheden daar naar zijn, zullen de fysieke
bijeenkomsten weer plaatsvinden in Dans- en Partycentrum Gossen in Stadskanaal.

I De bijeenkomsten van BNI Kanaalstreek vinden momenteel online
plaats. (foto: De Nieuwsbode – Harry Cats)
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