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Fase rood in ZINN-locaties

Coronavirus grijpt snel
om zich heen in De Burcht

De Burcht, waar de situatie nu als ‘zeer ernstig’ wordt omschreven.

HOOGEZAND - Het is fase
rood in ZINN-woonzorgcentrum
De Burcht in Hoogezand. Bestuurslid Carry de Niet meldt
dat om de woon- en werkomgeving nu zo veilig mogelijk te
houden, ZINN per direct de bezoekregeling in al haar locaties
naar fase rood heeft gebracht.
Dat geldt tenminste tot en met
19 januari. De Burcht heeft
hulp ingeroepen van Defensie.
,,In de periode van Kerst tot en
met zondag 3 januari is het erg onrustig geweest binnen ZINN. Er
zijn constant ontwikkelingen op
het gebied van positief geteste bewoners, revalidanten en medewerkers in ZINN-locaties. De algehele
situatie is zeer ernstig’’, aldus De
Niet.
In De Burcht zijn meerdere bewoners positief getest. Het zou gaan
om achttien. Drie bewoners zijn de
afgelopen dagen overleden aan
het coronavirus.
In alle ZINN-locaties, waar op dit
moment een uitbraak is, zijn afde-

Project minder restafval in
Midden-Groningen geslaagd
tips van de deelnemers zijn nog terug te lezen op de speciale website
www.midden-groningen.100-100100.nl.

lingen, woongroepen en zelfs gehele locaties gesloten voor bezoekers.
De Niet: ,,We zien dat het virus
snel om zich heen grijpt. Om onze
woon- en werkomgeving nu zo veilig mogelijk te houden, verscherpen we per direct onze bezoekregeling naar fase rood. Dit geldt
tenminste tot en met 19 januari.’’
Fase rood betekent één vaste bezoeker gedurende de gehele periode van fase rood, voorlopig dus tot
en met 19 januari.
Bezoek is alleen mogelijk tijdens
de bezoekblokken. Voor elke bezoeker geldt de mondkapjesplicht
en een gezondheidscheck bij binnenkomst.
De winkel in De Burcht is uitsluitend geopend voor bewoners en revalidanten in het hoofdgebouw.
Het restaurant is gesloten en er
zijn geen welzijnsactiviteiten en
uitstapjes mogelijk.
Bewoners kunnen niet op familiebezoek buiten De Burcht. Wel kan
nog buiten worden gewandeld.
Het virus in de zorgcentra komt, zo
wordt gesteld, van buiten naar binnen; dus of via bezoek of via medewerkers. Bij De Burcht is het virus
mogelijk ook via familieleden binnengekomen.
Voor De Burcht is hulp ingeroepen
van het ministerie van Defensie.
Men wil daar graag de hulp hebben van vijf militairen. De problemen rond personeel in de zorgcentra, die ook met regelmaat uitvallen, treft ook De Burcht, zo verklaart een woordvoerder, die de
huidige situatie in het Hoogezandse zorgcentrum ‘zeer ernstig’
noemt. Vandaar dat gepoogd

wordt het dreigend personeelstekort deels op te vangen met de inzet van militairen. Of die inderdaad naar De Burcht komen, daarover was gistermiddag nog geen
uitsluitsel.

De noodverordening heeft zijn doel bereikt, vindt het gemeentebestuur. Geen problemen, maar wel
het traditionele siervuurwerk. En dat hoort er ook bij, zo is de algemene opinie.

Noodverordening in twee
wijkdelen van Hoogezand
HOOGEZAND - Burgemeester
Hoogendoorn heeft op oudejaarsdag een noodverordening
afgekondigd voor twee wijkdelen van Hoogezand. De verordening ging om 18.00 uur in en
gold tot de volgende ochtend
6.00 uur.

Restafval. Het kan minder, zo blijkt in de praktijk.
HOOGEZAND - In Midden-Groningen zijn eerder, zoals gemeld, 82 huishoudens de uitdaging aangegaan om honderd
dagen lang zo weinig mogelijk
restafval over te houden. Met
succes: de deelnemers aan het
project 100-100-100 hadden gemiddeld 0,6 kilo restafval per
week per huishouden.

voor een afvalvrij of zo duurzaam
mogelijk
Sinterklaasfeest
en
Kerst, een workshop koken met
kliekjes en om ‘afval’ een tweede
leven te geven. Alle reacties en

Wandelen in Meerwijck

Gemiddeld voor heel Midden-Groningen is dat ongeveer 4,3 kilo. Er
is zelfs een aantal deelnemers die
tot heden nog steeds nul kilo restafval op de teller hebben staan. De
gemeente organiseert vrijdag om
19.00 uur een feestelijke digitale
afsluiting met alle deelnemers. Iedereen kan live meekijken op
www.midden-groningen.nl.

Forse afname
Sinds de herindeling wordt in de
hele gemeente Midden-Groningen
het verpakkingsafval, GFT, restafval, oud papier en textiel al apart
ingezameld. Door goed scheiden
en zoveel mogelijk afvalstoffen opnieuw te gebruiken, blijft minder
restafval over. Ten opzichte van
vijf jaar geleden wordt in de gemeente al een kwart minder restafval ingezameld.
Verantwoordelijk wethouder Peter Verschuren: ,,De deelnemers
aan het project 100-100-100 hebben een resultaat neergezet om
trots op te zijn. Alle gemeenten
moeten het restafval verminderen
naar 30 kilo per inwoner per jaar
in 2025. Met hun betrokkenheid en
creativiteit laten zij ons zien dat
ons dat samen zeker kan lukken.’’
Tijdens het project werden de
deelnemers honderd dagen lang
begeleid door Wilma Kruit en Robin Bodegom. Elke week kregen
de deelnemers een opdracht en
deelden ze hun tips en ideeën met
elkaar. Daarbij kwamen alle afvalstromen aan bod; een week zonder
plastic proberen te leven, ideeën

MEERWIJCK - Was het in de afgelopen zomermaanden af en toe een topdrukte in het natuuren recreatiegebied Meerwijck, vooral aan het
Zuidlaardermeerstrand, ook deze dagen is het er
drukker dan in andere wintermaanden. Vooral
betreft dat wandelaars. Nu met de lockdown de
meeste winkels zijn gesloten en er voor velen
weinig te doen is, is wandelen in de vrije natuur
een goede en ook gezonde afleiding. Naar Meer-

wijck: lopend of op de fiets, maar ook een flink
aantal komt met de auto, die dan ergens wordt
geparkeerd, waarna een wandeling wordt gemaakt. En ook dat heeft, ondanks de vervelende
tijd waarin we nu leven, wel wat. Bewegen en
uitwaaien met z’n tweeën of met het gezin op
een rustig strand met uitzicht op een nu verlaten
Zuidlaardermeer (foto).

Wie zich in die tijdsperiode in een
van de twee gebieden bevond en
daar niets te zoeken had, en zich
op last van de politie niet verwijderde, zou worden aangehouden
en riskeerde daarmee op grond
van artikel 443 van het Wetboek
van Strafrecht, een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste 4350 euro.
De gebieden waarvoor de noodverordening gold waren een deel van
de wijk Gorecht, het bouwgebied
omgeving Goeman Borgesiusstraat
en het gebied gelegen tussen de
Van Limburg Stirum, Abraham
Kuypersingel, Dreeslaan, Thorbeckelaan, Van Houtenlaan en de
Troelstralaan, alsmede de Cruijffcourt en de Majellaschool. Het
tweede gebied was het winkelcentrum de Hooge Meeren en de
naastgelegen gebieden.
De burgemeester had van de politie te horen gekregen dat die beschikte over duidelijke aanwijzingen voor ernstige onregelmatigheden tijdens de jaarwisseling in die
gebieden. Het vermoeden bestond
dat er tijdens de oudejaarsnacht
sprake zou zijn van ernstige wanordelijkheden. Er was concrete informatie over plannen van een groep
(jong)volwassenen om voor onrust
te zorgen en om brand te stichten
op een aantal locaties in de gemeente Midden-Groningen. De
noodverordening hield daarop in
dat het een ieder, niet woonachtig
in dat gebied en die niet aannemelijk kon maken zich daar met een
ander doel te bevinden dan voor
een bezoek aan dat gebied, verboden was zich daar op te houden en
op last van de politie te vertrekken. Werd daaraan geen gehoor
gegeven, dan werd de persoon of
personen aangehouden met de genoemde stafvervolging.
De noodverordening heeft in de
praktijk goed gefunctioneerd, zo
laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. ,,De
verordening was niet bedoeld om
het vuurwerk tegen te gaan, ook
niet om afvalverbrandingen tegen
te gaan, maar echt gericht op door
de politie verkregen signalen, dat
er plannen bestonden voor branden en vernielingen in het betrokken gebied. Het bleek dat een aantal jongeren inderdaad daarvan de
randen in dat gebied opzocht en

die zijn nu buiten het gebied gebleven en dat was precies de bedoeling van de noodverordening.’’
Het is niet duidelijk op welke wijze de politie preventief heeft opgetreden aan de toegangswegen van

de twee betrokken gebieden. Hoe
dat precies is gegaan is niet bekend bij de gemeente, maar, en
dat is het belangrijkste: ,,De noodverordening heeft zijn doel bereikt’’, aldus de gemeente.

‘Samen bouwen aan
een mooie toekomst’
HOOGEZAND - Het nieuwe
jaar 2021 wordt een jaar met
uitdagingen voor de gemeente
Midden-Groningen, maar ook
een jaar waarin we met elkaar
samenwerken aan een toekomst. Het afgelopen jaar nam
de coronapandemie een heel
belangrijke en ook bijzondere
plaats in. Het komende jaar
wordt zonniger naar de toekomst gekeken. Dat kwam ook
tot uiting in de nieuwjaarstoespraak van burgemeester
Hoogendoorn.
De burgemeester: ,,Dit jaar bouwen wij aan ons nieuwe Huis van
Cultuur en Bestuur. In dit gebouw
zit straks het gemeentehuis onder
één dak met de bibliotheek, het
theater, de muziekschool, het kunstencentrum en een grand café.
Met dit gebouw willen wij een impuls geven aan onze samenleving.
We bouwen hier aan een huis waar
ontmoeting en ontwikkeling centraal staan. Het is een mooie metafoor voor het nieuwe jaar. Want
in 2021 gaan we samen bouwen
aan een fundament voor een posi-

tieve toekomst. Een gemeente
waar inwoners trots op kunnen
zijn. Dit kunnen wij als gemeentebestuur niet alleen, daar hebben
wij u bij nodig.’’
,,Samenleven is een mooi woord,
maar het is ook een werkwoord. Je
moet er samen iets van maken. We
hebben een campagne gestart
waarin wij u oproepen om van
Midden-Groningen samen een
mooie gemeente te maken. Natuurlijk heeft de overheid hierin
een belangrijke taak, maar de verantwoordelijkheid begint bij onszelf, bij u en bij mij. Kijk wat u zelf
kunt ondernemen, hoe u een ander
kunt helpen. En daarna hoe de
overheid u hierin kan ondersteunen. Wij hebben u als inwoner nodig om samen te bouwen aan een
betere toekomst. We willen verpaupering in dorpen en wijken tegengaan. Maar het gaat niet alleen
om de buitenkant. Het gaat vooral
om het welzijn van mensen. Iedereen telt mee. Bestaanszekerheid is
geen vanzelfsprekendheid. Daar
moeten we werk van maken, met
elkaar’’, aldus de burgemeester.
Zijn gehele nieuwjaarstoespraak
staat elders in deze krant, op de gemeentelijke informatiepagina’s.
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Informatie over Corona
HOOGEZAND - De Veiligheidsregio Groningen, waartoe ook
de gemeente Midden-Groningen behoort, heeft opnieuw een
brief doen uitgaan, waarin nogmaals wordt gehamerd op het
houden van de maatregelen om
coronabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
De Veiligheidsregio meldt daarin :
‘Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen.
Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een
miljoen reguliere behandelingen in
het ziekenhuis zijn uitgesteld.
Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar
wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen’.
Om de zorg toegankelijk te houden,
moest opnieuw worden ingegrepen
om de onderlinge contacten tot een
minimum te beperken. Daarom
ging Nederland vanaf dinsdag 15
december tot ten minste dinsdag 19
januari in de strengste lockdown
tot nu toe.

Medische info
Het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt voornamelijk verspreid via vochtdruppeltjes die
vrijkomen als een besmette persoon hoest, niest of uitademt. De
druppels zijn te zwaar om in de
lucht te blijven hangen en dalen
snel neer op de grond of andere oppervlakken.
U kunt besmet raken als u het virus
inademt in de buurt van iemand
met COVID-19 of als u een besmet
oppervlak aanraakt en vervolgens
uw ogen, neus of mond aanraakt.
COVID-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De

meeste mensen die besmet raken,
hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder opgenomen te hoeven worden.
De meest voorkomende symptomen: koorts, droge hoest en vermoeidheid.
Minder vaak voorkomende symptomen zijn pijn in het lichaam,
Keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetast smaakof reukvermogen, huiduitslag of
verkleuring van de vingers of tenen.
Ernstige symptomen zijn kortademigheid of ademhalingsproblemen,
pijn of druk op de borst en aangetast spraak- of bewegingsvermogen. Het advies is: zoek direct medische hulp als u ernstige symptomen heeft. Bel altijd eerst voordat
u uw huisarts of een zorginstelling
bezoekt.
Mensen met lichte tot matige symptomen die verder gezond zijn, moeten thuis uitzieken.
Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen tot een besmette persoon
symptomen vertoont. In sommige
gevallen verschijnen de symptomen pas na veertien dagen.
Als u lichte tot matige symptomen
heeft maar verder gezond bent,
blijft u thuis in isolatie. Vraag advies aan uw zorgverlener of bij een
COVID-19-informatiepunt.

Preventie
Bescherm uzelf en anderen in uw
omgeving: blijf op de hoogte van de
ontwikkelingen en neem de nodige
voorzorgsmaatregelen. Volg het advies van de lokale organisatie voor
volksgezondheid.
Maatregelen om de verspreiding
van COVID-19 tegen te gaan:
Was regelmatig de handen. Gebruik zeep en water of een alcoholhoudende handgel. Houd een veilige afstand van mensen die hoesten
of niezen. Draag een masker als afstand houden niet mogelijk is.

Raak uw ogen, neus en mond niet
aan.
Bedek uw neus en mond met een
papieren zakdoekje of met de binnenkant van uw elleboog als u
hoest of niest.
Blijf thuis als u zich ziek voelt en
neem contact op met uw huisarts
als u koorts krijgt, hoest en ademhalingsproblemen heeft.
Ga niet naar de dokterspraktijk,
maar bel op. Dan kan uw arts u
doorverwijzen naar de juiste zorginstelling. Zo beschermt u zichzelf
en voorkomt u de verspreiding van
virussen en andere infecties.

Maskers
Maskers kunnen helpen voorkomen dat de persoon die het masker
draagt het virus naar anderen verspreidt. Met alleen een masker beschermt u zichzelf zo niet alleen tegen COVID-19. Houd ook voldoende afstand en was regelmatig de
handen. Volg het advies van de lokale organisatie voor volksgezondheid.
Behandeling-Zelfzorg: Neem rust,
drink veel water en eet voldoende
voedzame voeding als u zich ziek
voelt. Isoleer u van andere mensen
in huis en gebruik een aparte badkamer indien mogelijk. Reinig en
ontsmet oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt.
Houd thuis een gezonde levensstijl
aan. Houd u aan een gezond eet- en
slaappatroon, blijf actief en leg via
telefoon of internet contact met
vrienden en familie. In deze moeilijke tijden hebben kinderen extra
aandacht nodig van volwassenen.
Volg zo veel mogelijk de normale
plannen en routines.
Het is normaal om in crisistijd verdrietig, gestrest of in de war te zijn.
Het helpt om hierover te praten
met mensen die u vertrouwt, zoals
vrienden en familie. Als het u te
veel wordt, kunt u ook contact opnemen met een hulpverlener.

Virtuele expo ‘Lockdown’
op Aletta Jacobs College
HOOGEZAND - Als vervolg op
de succesvolle virtuele expo
Tussen kunst en quarantaine,
met meer dan 2000 bezoekers
op de schoolsite, doet het Dr.
Aletta Jacobs College in Hoogezand een nieuwe oproep. Leerlingen en hun ouders, personeel
en ook relaties van de school
wordt gevraagd werk in te sturen voor een nieuwe tentoonstelling, die is getiteld Lockdown.
Het is een initiatief om coronaverveling tegen te gaan. Op de Aletta

website staat: ‘Creatief bezig zijn
zorgt voor afleiding tussen alle onrust, onzekerheid en verveling tijdens de tweede harde lockdown’.
De tentoonstelling mag een verzameling bevatten van allerlei kunstuitingen zoals tekeningen, schilderijen, foto’s, collages, aquarellen,
etsen, beelden, keramiek, gedichten, songteksten enzovoort. Meer
informatie is te vinden op
www.aletta.nl
Het doel van deze nieuwe oproep is
tweeledig: er wordt vanaf nu een
digitale expositie ingericht op de
schoolsite en uit deze inzendingen
worden werken geselecteerd, die in

het voorjaar van 2021 worden tentoongesteld in het dienstencentrum
van de school.
Na de kerstvakantie wordt in het
dienstencentrum de expositie
‘Quarantaine’ ingericht. Het betreft dan werk van leerlingen havo4 (examenvak beeldend). In navolging van bekende kunstenaars als
Bansky, Keith Haring, Gustave
Klimt, Egon Schiele en Edvard
Munch, die inspiratie putten uit
pandemieën, hebben de vierdejaars ook kunst gemaakt waarin
zichtbaar is hoe een pandemie, het
coronavirus, invloed heeft op hun
leven.

Mondkapjes, verplicht en ook noodzakelijk, maar houdt ook met een mondkapje, de minimaal anderhalve meter onderlinge afstand.

I

NME heeft z’n kikkerpoel
HOOGEZAND - Er ligt al enkele jaren een kikkerpoel in de vlindertuin van het NME in het Gorechtpark in Hoogezand, maar de kikkers zouden toch wel graag permanent water in de poel willen, zo
werd daar geredeneerd.
Een van de deskundigen bij het
NME, Klaas Steenbergen: ,,In eerste instantie kregen we potklei uit
het Botjeszandgat een zandwinningsplaats in Zuidbroek. De potklei smeerden we handmatig uit
over de poel maar doordat er te
veel stenen in zaten werd de poel
niet waterdicht.’’
Potklei komt voor in dikke lagen
van tientallen meters in de bodem
van Friesland en Groningen. Het
werd vroeger door de monniken
van Aduard al gebruikt voor het
bakken van de bekende kloostermoppen. Potklei-afzettingen ontstonden in smeltwatermeren en die
meren ontstonden weer door het
smelten van het ijs.
Steenbergen verder: ,,We zochten
naar een andere oplossing, het
liefst een natuurlijke manier van
afdichting. Die vonden we in Wijster in midden Drenthe. Een melkveehouder wilde een stal bijbou-

SLOCHTEREN - In het Koetshuis van de Fraeylemaborg in
Slochteren zijn monumentale
landschappen en zeegezichten
van Maike van der Kooij te
zien.
Deze kunstenares volgde de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag en woont
sinds 1987 in Groningen. Het weidse landschap maakte enorme indruk op haar. Haar schilderijen
kan men zien als portretten van dit
monumentale vaak lege land. Ze
ervaart deze landschappen als

SAPPEMEER - In Sappemeer is op
nieuwjaarsnacht in de Goudsbloemstraat rond 02.00 uur een
schietpartij geweest. Waarschijnlijk is er geschoten met een vuurwerkpistool. De schutters, het zouden er twee zijn geweest, sloegen
na de schoten op de vlucht, maar
de politie kon hen kort daarop op
de Winkelhoek in Hoogezand aanhouden.
De aanleiding van de schietpartij
is niet helemaal duidelijk, maar
zou een ruzie kunnen zijn geweest.
De politie doet nader onderzoek.

De virtuele expositie op en door het AJC.

weerbarstig, stil en ruim, en soms
schurend van ongemak. De mensen
laat ze weg, maar hun sporen in het
landschap zijn overal te herkennen
zoals boerderijen, hoogspanningsmasten en geploegde akkers.
,,Het opengereten land onder een
loden lucht, je wordt er niet per se
blij van, maar dat is wat ik wil laten
zien, de schoonheid daarvan’’, aldus de exposante.
Van der Kooij maakt schetsen en
foto’s in de buitenlucht en vertaalt
deze later in haar atelier in schilderijen. Kleur en contrasten zijn van
groot belang in haar werk. Haar
schilderijen zijn beweeglijk en gelaagd, ze schildert snel met veel
verf. Inspiratiebronnen zijn schilders als Nolde, Soutine en Permeke. ,,Dat was wat ik wilde, schilderen met vette verf.’’
Naast het noordelijke landschap
schildert Maike van der Kooij ook
de zee. Als kind werd ze al gegrepen door het Panorama Mesdag in
Den Haag, dat om de hoek lag als
ze haar opa bezocht. Later inspireert de Waddenzee haar met zijn
getijden en boeiende wolkenluchten.
De tentoonstelling is te zien in het
Koetshuis van de Fraeylemaborg
tot en met 27 februari 2021.

Rustige jaarwisseling
HOOGEZAND - De jaarwisseling is in
de gemeente Midden-Groningen zonder
noemenswaardige incidenten verlopen.
Een rustige jaarwisseling dus. Daar zijn
ook de hulpdiensten het mee eens,
want echte problemen met bijvoorbeeld (vuurwerk)slachtoffers bleven
uit.
Hoewel er een landelijk vuurwerkverbod

was afgekondigd, was dat in deze gemeente
alleen te merken eaan het ontbreken overdag van knalvuurwerk. Ook oudejaarsavond was het ‘normale’ knallen er niet,
maar rond en na de klok van twaalf uur, wel
veel siervuurwerk.
En de indruk bestond dat dat siervuurwerk
niet echt in mindere mate de lucht in ging,
dan andere jaren. Wat dat betreft een ‘ouderwetse’ jaarwisseling en dat gold ook

voor de traditionele brandjes op
straat.
Die brandjes waren overigens wel
een stuk minder dan in andere jaren, concludeerde ook burgemeester Hoogendoorn. Incidenten daarbij deden zich ook nagenoeg niet
voor en daarmee hadden de maatregelen die het gemeentebestuur
rond de jaarwisseling had aangekondigd hun uitwerking.
De overblijfselen van brandjes die
door de brandweer werden geblust
werden door een achter de brandweer aanrijdende vrachtwagens
van de reinigingsdienst direct opgeruimd en wat was blijven liggen, of
later nog weer was aangestoken,
werd nieuwjaarsmorgen weggehaald.

Bestuurder
bekneld in auto

Nieuwjaarsmorgen: brandweer en reinigingsdienst ruimen de laatste resten van
de oudjaarsviering op, zoals op de foto aan de Erasmusweg.

I

I Wroeten

in de modder voor een gerieflijke kikkerpoel.

Expositie Fraeylemaborg

Aanhouding
na schoten
in Sappemeer

I

wen voor zijn jongvee. De locatie
werd uitgegraven voor de fundering en daarbij kwam de keileem
vrij die daar net onder het maaiveld ligt. We konden de boer niet
van al zijn keileem afhelpen, er ligt
nog een enorme berg.’’
Keileem is een mengsel van leem,
klei en een zandfractie met enkele
keien. Ongeveer 150.000 jaar geleden afgezet en opgestuwd door het
landijs. Zo is de Havelterberg ontstaan. Waar keileem dicht aan de
oppervlakte komt is de bodem zeer
nat omdat keileem slecht waterdoorlatend is. Het Dwingelderveld
is een mooi voorbeeld, er treedt
daar gemakkelijk veenvorming op.
,,De keileem hebben we over de bodem en de oever van de vijver uitgesmeerd. En de kleine zwerfstenen die in de leem zitten er uitgehaald en toen maar afwachten of
de poel voldoende waterdicht zou
zijn. Daarna hebben we een poel
met een natuurlijke bodem op een
kunstmatige manier aangelegd.
Het gaf in ieder geval veel plezier
om te doen’’. En zo heeft het Natuur- Milieu- Educatiecentrum in
het Gorechtpark, z’n kikkerpoel
met water en kikkers.

KOLHAM - Op oudejaarsavond
rond kwart voor twaalf is op de A7
met de afrit naar Kolham bij
Hoogezand een auto tegen een
boom gebotst. De bestuurder raakte bekneld in het voertuig en
moest door de brandweer uit zijn
benarde positie worden bevrijd.
De klap was zo hard, dat het motorblok van de auto compleet uit
de carrosserie schoot.
De man is met onbekend letsel
naar het ziekenhuis vervoerd. De
afrit is een tijd afgesloten geweest.
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Een van de werken van Maike van der Kooij.

Eekerpolder blikt terug
maar kijkt ook vooruit
MEEDEN - De coöperatie Eekerpolder blikt terug op 2020
en beschrijft de belangrijkste
data en ijkpunten. Dit is een samenvatting uit het dagboek, van
het eerste jaar van Coöperatie
Eekerpolder.
Maart ’20: De Eekerpolder komt
opnieuw in beeld als locatie voor
een zonnepark. Het plan voor een
zonnepark op die plek was namelijk in 2015 al es ontstaan bij Jaap
Keuning en Jan Hendriks. Destijds
bedoelt als alternatief voor de geplande windmolens. Liever panelen dan die turbines, was de gedachte. De politiek besliste anders.
In 2020 is de Eekerpolder aangewezen als zoekgebied voor een zonnepark onder de windtubines, om
meer groene energie te genereren.
Er vanuit gaande dat er dus sowieso zonnepanelen op die plek
gaan komen, steken een aantal inwoners de koppen bij elkaar.
Weer een zonnepark, weer onrust
in ons landschap.....eerlijk is eerlijk; dit vergt enig omdenken. Uiteindelijk komen we uit op: ‘Als het
er toch komt, dan mét inspraak van
inwoners en mét goed financieel
voordeel voor de dorpen’. Een les
die is geleerd naar aanleiding van
de gang van zaken omtrent de
bouw van de windmolens. Een samenwerking met ontwikkelaar Solarfields zal op 50-50-procent-basis
zijn.
Juni ’20: Coöperatie Eekerpolder
wordt opgericht door inwoners ven
Meeden.
Juli ’20: Coöperatie wordt versterkt
door een aantal inwoners van Zuidbroek.
September ’20: Een presentatie
van de plannen voor ‘Zonnepark
Eekerpolder’, in het dorpshuis van
Meeden. Het maximale aantal bezoekers is hierbij aanwezig. (er gelden inmiddels corona maatregelen). En deze maand start de coöperatie een informatiecampagne via
kranten (wekelijks) en er komt een
FaceBook-pagina.
November ’20: Raadcommissiever-

gadering -online- via teams.
Raadsleden beoordelen het ingediende plan van Zonnepark Eekerpolder en geven een positief oordeel.
December ‘20: Gemeente MiddenGroningen heeft de bouwvergunning verstrekt voor ‘Zonnepark Eekerpolder’. SDE- subsidie wordt
aangevraagd.
‘In 2021 zal de coöperatie blijven
groeien. De corona maatregelen
zijn wel een uitdaging in deze.
Overleg gaat online (teams). Mensen ontvangen die informatie willen, nieuwe leden ontvangen etc.
gaat nu 1 op 1. Om toch zo veel mogelijk mensen te bereiken, gaan we
een (papieren) krantje uitbrengen
en huis aan huis verspreiden. Wilt
u meedenken of op de hoogte gehouden willen worden met nieuwsbrieven, dan kunt u zich aanmelden. www.eekerpolder.nl
en
FB@coopeekerpolder’, aldus de organisatie.

Uitslagen
Bridgeclub H-S
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdagavond Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer, computer(step)bridge, 9e
zitting (13 paar) van 29 december:
1. Ineke Blokzijl en Henk de Vries;
2. Johnny Brinkhuizen en Petra
Brinkhuizen; 3. Jaap Wijpkema en
Jackie Wijpkema; 4. Geert Bijmolt
en Hendrik de Vries; 5 .Eva Anspach en Els Rijkmans.
Op de BC.HS-site (www.12010.bridge.nl) staan de complete uitslagen,
standen, spelverdeling en wetenswaardigheden.
Kofferbridge: Uitslagen koffer 2,
gespeeld van oktober tot en met
december door 14 paren.
NZ-lijn: 1. Eva Anspach en Els
Rijkmans; 2. Ineke Blokzijl en
Henk de Vries; 3. Nel Bos en Lineke Klein. OW-lijn: 1. Bert Boonstra
en Gea Boonstra; 2. Riëtte Derks en
Hans Ubbink, 3. Ineke Blokzijl en
Henk de Vries.
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Adverteren doet verkopen
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JAAROVERZICHT 2020
Nieuwshighlights van het afgelopen jaar
HOOGEZAND - In de eerste Regiokrant van 2021 nog even een teugblik op het
afgelopen jaar. 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin twee opvallende
gebeurtenissen plaats vonden. Ten eerste de nu en dan extreem hoge temperaturen in de zomer, hittegolf en droogte die al in mei begon en waar diverse
warmterecords werden gebroken, van juli tot in september met temperatuuruitschieters van 34 graden.
Het tweede was de corona-uitbraak die in maart begon, na alle getroffen maatregelen terugliep in de zomermaanden. Maar toen dat door het houden aan de
maatregelen verslapte en iedereen weer met vakantie moest, kwam de tweede
golf in het najaar en die nog steeds oploopt met de lockdown van nu tot uiteindelijk gevolg. Over anderhalve week begint evenwel de vaccinatie en krijgen we met elkaar, want we moeten het aldus de overheid en de RIVM met elkaar doen, het virus onder controle.
Intussen ging het normale leven gewoon door, met hier een kleine greep uit
dat normale leven in Midden-Groningen:
In januari vond de start plaats van een nieuwe aanpak van de inburgering van
asielzoekers/nieuwkomers in deze gemeente. Een aantal van hen werd daarvoor uitgenodigd bij Kwartier Zorg & Welzijn. (foto 1) ,,Jullie zijn hier heel erg
welkom en we hopen dat jullie je thuis zullen voelen. Maar het gaat niet vanzelf. Het is heel belangrijk dat jullie met andere mensen kunnen praten en
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weet hoe het er in Nederland aan toegaat.’’ Dat zei wethouder Peter Verschuren bij de officiële start van de pilot, waarvoor van het Rijk een bedrag van 275.000 euro was gekregen. De pilot was voor de periode van een jaar. Volgende maand komt dus de evaluatie.
In februari onthulde wethouder Jan Jakob Boersma aan de oostkant van het Drevenbos,
het eerste van een tweetal informatieborden voor dat bos (foto 2). Met als titel B(l)oeiende
bosranden geeft het bord in tekst en foto’s een indruk van de diversiteit van het Drevenbos.
En toen deed corona zijn intrede in de samenleving en werd alles anders. Begin april was
het overheidsadvies om thuis te blijven, of op het balkon of in de tuin te gaan zitten en
werd het, ook in Midden-Groningen stil op straat. In de rust en stilte in de natuur een frisse neus halen kon wel, mits je de onderlinge afstand van minstens anderhalve meter in
acht neemt. Dat werd opgevolgd. Op foto 3 een aantal lopers, die minstens vijf meter uit
elkaar lopen, en ook het echtpaar rechts op de foto, paste zich aan.
Stil op straat en in de winkelcentra dus in april. Mensen werkten thuis of bleven gedwongen thuis. En bij dat thuisblijven was er altijd wel iets te doen, zoals eindelijk de rommel
eens een keer opruimen en naar de gemeentelijke stortplaats brengen. Maar ook daar waren aangepaste regels en mochten er aan het afvalaanbrengpunt aan de van Neckstraat
maar een beperkt aantal mensen met de auto tegelijk naar binnen. En dat zorgde voor lange rijen (foto 4).
De hele eerste helft van het jaar was de aardbevingsproblematiek in enkele dorpen aan de
noordkant van de gemeente een hot item. Koning Willem-Alexander bracht in juni een informeel werkbezoek aan Overschild en Siddeburen, waar hij zich liet informeren over de
versterkingsoperatie en de gevolgen ook van de corona-crisis in die dorpen. In Overschild
sprak de koning met enkele bewoners van door aardbevingsschade getroffen woningen en
liep vervolgens een rondje door het dorp (foto 5). Later bezocht hij Siddeburen.
In juli werd naast het hoofdgebouw van het Aletta Jacobs College in Hoogezand de nieuwe school voor praktijkonderwijs van het AJC geopend. De feestelijke opening was ondanks diverse tegenslagen als de stikstofproblematiek en de coronacrisis, precies op tijd
klaargekomen en alleen dat al bleek een groot compliment waard te zijn. De opening
werd, met een kleinere schaar, verricht door onderwijswethouder Erik Drenth en AJC directeur Ineke de Roo (foto 6). Op de school zijn zo’n 120 leerlingen.
Een lange zomer met hoge temperaturen was al in mei gestart, maar in juli en augustus
waren er hoogtepunten met temperaturen van boven de 30 graden met uitschieters naar
34 graden. Zo was het de warmste 31e juli ooit, en was er in het recreatiegebied Meerwijck aan het Zuidlaardermeer in de buurt van het strand dan ook vrijwel geen parkeerplaats
meer te vinden. Dat zou vaker gebeuren. Een enorme drukte aan het strand waar bakken
in de zon, of een beetje een schaduwplekje onder een parasol de voor velen meest aangename bezigheid was. Het leek of alles weer normaal was, maar ook daar gold de anderhalve meter, maar dat werd vaak maar even vergeten (foto 7).
In september werd dan eindelijk na veel jaren met diverse tegenslagen het Kindcentrum
Vosholen officieel geopend. Met de onthulling van het naambord opende onderwijswethouder Drenth samen met de schoolbestuurders het Kindcentrum (foto 8).
Erik Drenth blikte terug op het proces: ,,Na een lange projectperiode hebben we een geweldig resultaat bereikt: een prachtig en toekomstbestendig Kindcentrum. Het Kindcentrum was echt een project van de lange adem. Maar het was de moeite waard: er staat nu
een stoer gebouw met veel licht en ruimte.’’
2020 was ook het jaar van de oplevering van deel 3 van de Herinrichting Gorecht-west. De
nieuwbouw van de wijkdelen van die wijk kon rekenen op een brede instemming. Na het
gereedkomen van deel 1 van de wijk, een zestal jaren geleden, werd begonnen met fase 2
en nu werd de derde fase opgeleverd, de tot nu toe mooiste van de wijkvernieuwing (foto
9).
Met het onderwijs ging het dit jaar ook anders dan anders door de coronamaatregelen.
Scholen moesten een tijd dicht en ook de examenleerlingen van het Aletta Jacobs College
hadden een vreemd jaar. Toch vond er een diploma-uitreiking plaats, maar ook die was anders dan normaal, Soberder en meer onderlinge afstand, maar bij de entree van leerlingen
en ouders toch een feestelijk welkom met een glaasje (foto 10).
Gebouwd werd er dit jaar ook weer. In Hoogezand, Sappemeer en ook enkele andere dorpen van deze gemeente, zoals onder andere Overschild, maar dat had de aardbevingsproblematiek als reden. In Hoogezand kreeg gaandeweg het jaar het nieuwe gemeentehuis
haar definitieve vorm en werd ook na tientallen jaren het braakliggende terrein aan de
Kerkstraat eindelijk ingevuld met woningbouw (foto 11). Dat betrof laagbouw, hoogbouw,
huur- en koop en appartementen voor onder andere senioren.
Tot ergernis van mensen die in de omgeving van Sappemeer-oost wonen, is het Station
Sappemeer-oost (foto 12), sinds deze maand verleden tijd. De laatste trein stopte er op 13
december en sinds die datum gaan alle treinen het station voorbij en worden de perrons
binnenkort ontmanteld. Reizigers moeten nu naar het station in Hoogezand en vandaar lopend of op de fiets naar huis. Het gemeentebestuur zoekt alternatieven bij de provincie,
in een buslijn die daar mogelijk langs kan.
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch worden 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.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Aanbieding personeel

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

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toekomst is voorlopig tot 19
januari gesloten maar delevering van alle types gaat
wel door! Incl. 14 mnd. garantie en bezorging binnen
35 km. Eigen servicedienst.
Inl.: 06-25355972.

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

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

Aanbieding personeel

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

2 z.g.a.n. Vredestein zomer
autobanden 225/45 ZR17
91Y €50,- Tel: 0598-399120
Vinyl, Brocante, Retro
Kringloop De Boedelmarkt
De Hullen 1, Annen
wo. t/m vr. 13-17 uur
za. 10-17 of op afspraak
Tel: 06-46149507
Zonnehemel, autokinderstoel en een badkamerlamp 50 bij 70 cm. W. Boer
Tel: 06-14293506
Gratis op halen: mooie onderhouden bank en een
mooie onderhouden stoel.
Telefoon: 0598-390581

Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.

Te koop gevraagd
UW CARAVAN
VERKOPEN?
Alle merken/leeftijden
(ook schade)
0597-870081 RDW erkend
www.noordcaravans.nl

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

Duik in de

ZEE VOL VERHALEN

Dierenverzorging

Huis & tuin
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.

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