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Gedetineerden en personeel besmet

PI Ter Apel gaat op slot
na corona-uitbraak

I Rob Groenewold (links) en Chris Veltman zijn druk bezig met het

TER APEL – De Penitentiaire
Inrichting (PI) Ter Apel is in
lockdown om verdere verspreiding na een uitbraak van het
coronavirus te voorkomen. In
elk geval veertien gedetineerden zijn positief getest op corona, net als enkele personeelsleden.

versnipperen van de kerstbomen. (foto: Auniek Klijnstra)

Kerstbomenactie voor Bo
levert al ruim 7.000 euro op
NIEUW-BUINEN – Rob en
Riëlle Groenewold uit NieuwBuinen werden op 20 mei 2019
de trotse ouders van zoontje Bo.
Hun kindje bleek Necrotiserende Enterocolitis (NEC) te hebben, een ernstige darmontsteking die voorkomt bij te vroeg
geboren kinderen. Hij overleed
negen dagen later. Om verder
onderzoek naar deze aandoening mogelijk te maken, is afgelopen zaterdag een kerstbomenophaalactie gehouden.
Na de feestdagen vragen veel mensen zich af wat ze met hun kerstboom aan moeten. ,,De gemeente
Stadskanaal haalt de kerstbomen
gratis op, maar in de gemeente Borger-Odoorn niet. Dat bracht mijn
goede vriend Chris Veltman op het
idee om de kerstbomen dan zelf
maar in te zamelen en er een goed
doel aan te verbinden. We hebben
eerst gekeken of er in de straat interesse was, maar al snel breidde
dat zich uit naar de wijk en andere
delen van Nieuw-Buinen. Via via
kregen we ook al snel reacties uit
Stadskanaal en Musselkanaal en
ging het als een vuurtje rond.’’

Fantastisch verlopen
Anderhalve week geleden werden
in Borger al zo’n honderd kerstbomen opgehaald bij de plaatselijke
ondernemers, afgelopen weekend
volgden nog eens ruim tweehonderd bomen op verschillende
adressen in de regio. ,,De actie is
fantastisch verlopen, echt ver boven verwachting! Er waren uiteindelijk zoveel aanmeldingen dat we
zaterdag met zeven aanhangers en
zo’n dertig vrijwilligers bezig zijn
geweest om de bomen op te halen
en te versnipperen. Het was ook gewoon een hele leuke dag, iedereen
was positief. Maar dat de actie zo’n
succes zou worden, daar hadden
Riëlle, Chris en Angelique (Smid,
partner van Chris) nooit op gerekend.’’ De spontaan bedachte actie
is dus nogal uit de hand gelopen,
maar daar zijn beide heren alleen
maar blij om. ,,We hadden gehoopt
om 500 euro op te halen, maar we
zijn nu al over de 7000 euro heen!
We kregen van het weekend zelfs
nog een donatie van 1000 euro en
dachten eerst: dat kan niet waar
zijn. Maar het was toch écht zo.’’

Cheque
Het goede doel van de actie was al
snel duidelijk: de Maag Lever
Darm Stichting. ,,Het verhaal van
onze zoon Bo heeft daar natuurlijk
alles mee te maken. Bij zijn uitvaart hebben we al geld ingezameld voor deze stichting en daarna
hebben we zo’n prettig contact gehad dat we nu weer wat voor ze wilden doen.’’ Omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk is om
de opbrengst van de actie fysiek te
overhandigen aan de stichting,
wordt een cheque naar Nieuw-Buinen gestuurd waarop het eindbedrag ingevuld kan worden. Of de
actie een vervolg krijgt? ,,We zitten
er wel sterk over na te denken om
eind dit jaar weer zoiets op poten
te zetten, maar dan wellicht met
een ander goed doel.’’
Doneren is nog steeds mogelijk via
https://kominactie.voormlds.nl/
actie/rielle-groenewold

Winnaars fotowedstrijd
gids Westerwolde bekend
SELLINGEN – De winnaars van
de fotowedstrijd van de gemeentegids van Westerwolde
zijn bekend.
Burgemeester Jaap Velema en fotograaf Metha Eikens hebben afgelopen week online de prijzen uitgereikt. De eerste prijs (75 euro) gaat
naar Jeanique van den Berg uit Sellingen. De jury is onder de indruk
van het gekozen perspectief. ,,De
foto neemt je écht mee op een
kanotocht over de Westerwoldse
Aa.’’ De jury vindt het een goede

weerspiegeling van Westerwolde.
,,Een terechte winnaar!’’
De tweede prijs (50 euro) is voor
Wesley Vroom uit Ter Apel. Zijn
krachtige foto maakt indruk op de
jury. ,,Het is knap om een dier zo
scherp op de foto te krijgen.’’ De
derde prijs (25 euro) is voor Inkrid
Feil uit Bellingwolde. De jury prijst
haar compositie: een combinatie
van de woeste ondergrond, de heldere blauwe lucht en het stille water maken een prachtige natuurfoto. De drie winnende foto’s worden
gepubliceerd in de gemeentegids.

Zij worden vervangen door collega’s. Alle bijna 450 gedetineerden
verblijven momenteel verplicht in
hun eigen cel en zullen worden getest.
Het grootste deel van de besmette
gedetineerden verblijft op dezelfde afdeling. Deze afdeling is daarom preventief in quarantaine gegaan. Dit betekent dat de gedetineerden de hele dag in hun eigen
cel verblijven en niet mogen deelnemen aan het dagprogramma, om
de kans op verdere verspreiding
van het virus zo klein mogelijk te
houden. De bronnen van besmetting zijn goed in zicht.

zijn alle zes afdelingen in quarantaine gegaan voor in elk geval vijf
tot zes dagen. Dit houdt in dat de
gedetineerden momenteel verplicht in hun eigen cel moeten verblijven. Het reguliere dagprogramma is stilgelegd. Het noodgedwongen 24 uur per dag op eigen cel
verblijven is een ingrijpende maatregel. Er wordt daarom gezorgd
voor enige afleiding tijdens het gedwongen verblijf op eigen cel. Zo
worden er mogelijkheden geboden
om te sporten in de eigen cel, worden boeken verstrekt uit de gevan-

genisbibliotheek en krijgen de gedetineerden die hier behoefte aan
hebben extra aandacht van de
geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de PI.
De coronamaatregelen die binnen
PI Ter Apel, en andere gevangenissen, gelden zijn onder meer het
aanpassen van de bezoekmogelijkheden. Bezoek van familie en relaties is momenteel alleen mogelijk
achter glas, fysiek contact is niet
toegestaan. De mogelijkheden
voor digitaal bezoek via Skype zijn
daarentegen juist verruimd.

Tweede digitale bijeenkomst
woonvisie 2020+ Aa en Hunze
GIETEN – Denkt u mee over
het wonen in uw omgeving? Zoals overal in Nederland zal ook
in de gemeente Aa en Hunze
het woonaanbod en de woonbe-

Begrip
Net als binnen veel andere organisaties en bedrijven zijn binnen de
PI Ter Apel ook enkele personeelsleden besmet. ,,Afgezien van enkele besmettingen onder personeelsleden hebben we tot voor kort het
coronavirus buiten de gevangenismuren kunnen houden”, zegt vestigingsdirecteur Laurens Huizenga
van PI Ter Apel. ,,Dat is nu helaas
niet langer het geval. Uiteraard is
dit heel vervelend voor de direct
betrokkenen en spannend en onzeker voor medewerkers en gedetineerden, maar geen reden voor paniek. Onder de meeste gedetineerden is er begrip voor de strenge coronamaatregelen. Ze zien ook wat
er in de wereld aan de gang is en
snappen heel goed dat er maatregelen nodig zijn voor hun gezondheid.”

Strenge maatregelen
Om eventuele besmettingen door
gevangenispersoneel te voorkomen gelden strenge maatregelen
voor medewerkers. Het personeel
van de PI Ter Apel moet afstand
houden van elkaar en gedetineerden, regelmatig de handen wassen
en thuisblijven bij klachten. De
medewerkers dragen bovendien
mondkapjes. Huizenga: ,,De coronacrisis vraagt veel van onze medewerkers. PI Ter Apel is een inrichting met meer dan honderd culturen, grote leefgroepen en een hoog
beveiligingsniveau. De gevangenis
is een 24 uurs-bedrijf, ook in coronatijd. Naast het uitvoeren van de
strenge coronamaatregelen is het
zaak om voldoende oog en aandacht voor gedetineerden te hebben. Zodat er, ook los van de risico’s van corona, sprake is van een
veilige omgeving voor gedetineerden en personeel.’’
Quarantaine bij mogelijkheid van
besmetting in een gevangenis is
volgens de vestigingsdirecteur eigenlijk dubbel op. ,,Je zit al gevangen en moet extra een heleboel
vrijheden binnen de PI tijdelijk
opgeven. Het andere gevaar ligt
dan op de loer: ledigheid en depressiviteit. Beide kunnen gemakkelijk omslaan in agressiviteit.
Kortom, het is balanceren op een
koord. Het volhouden van het
strenge uitgezette beleid, nu het
lang gaat duren, vraagt van zowel
de medewerkers als de gedetineerden veel uithoudingsvermogen.
Een hele opgave in zo’n grote gemeenschap die samenleeft op een
afgesloten beperkte ruimte.”

De PI Ter Apel is momenteel in lockdown na meerdere besmettingen onder de gedetineerden en personeelsleden. (foto: PI Ter Apel)

hoeften van inwoners in de komende jaren veranderen.
Deze veranderingen vragen om een
overkoepelende visie van de gemeente, woningcorporaties, inwoners en andere betrokken partijen.
De gemeente Aa en Hunze is momenteel bezig met het ontwikkelen
van een Woonvisie 2020+. In november vond een eerste digitale
bijeenkomst plaats, waar politici,
inwoners en andere partijen gezamenlijk spraken over hun dromen
en ambities over het wonen in Aa
en Hunze. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, waarin veel informatie is opgehaald, worden de
hoofdlijnen van de nieuwe Woonvisie opgesteld: concretisering van de
ambities en uitvoering.
Om over de volgende stap in gesprek te gaan, wordt op woensdag
20 januari van 19.30 tot 21.30 uur
een tweede digitale bijeenkomst
georganiseerd. Tijdens deze tweede Woonavond wordt samen terug
gereflecteerd op de opbrengsten
tot nu toe en samen nagedacht over
ambities en uitvoering. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers meer informatie. Aanmelden kan vandaag nog
onder vermelding van u dan aan
door een e-mail te sturen naar judith.hinfelaar@ruimtevolk.nl. Geef
daarbij in het onderwerp aan ‘aanmelding Woonavond 20 januari.’
Aanmelden kan vandaag nog.
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Centrum Stadskanaal schenkt
Voedselbank mooie cheque
STADSKANAAL/VLAGTWEDDE – De ondernemers van
Centrum Stadskanaal hebben
vrijdagmiddag een cheque ter
waarde van 1663,65 euro overhandigd aan de Voedselbank
Zuidoost Groningen.
De cheque is door penningmeester
Jessica Looden overhandigd aan
voorzitter Willem van Veen van de
Voedselbank.
Het bedrag is opgehaald tijdens de
Moonlight Music Quiz, die medio
december heeft plaatsgevonden in
Wereldrestaurant Goud in Stadska-

naal. Omdat er dit jaar vlak voor
Kerst geen traditionele Moonlight
Shopping in het centrum kon
plaatsvinden, hebben de winkeliers
van Centrum Stadskanaal deze online quiz georganiseerd, waarin
jong en oud hun muzikale kennis
konden testen over de Top 2000,
kerstnummers en algemene vragen
over muziek en artiesten. ,,Er was
een heuse studio nagebouwd, om
een beetje het gevoel van een echte quiz te creëren. En de avond is
echt goed bezocht: er hebben uiteindelijk 1100 deelnemers meegedaan. De reacties waren ook allemaal erg positief’’, blikt Jessica
Looden terug.

Rollades
Tijdens de quiz konden kijkers een
donatie doen voor het goede doel:
de Voedselbank Zuidoost Groningen. ,,Vanuit de kerstgedachte om
anderen ook een fijne Kerst te bezorgen, met dit mooie eindbedrag
als gevolg.’’ Notaris Frits Bergman
was aanwezig om de donaties transparant te laten verlopen. ,,Er zijn te
veel mensen die gebruik moeten
maken van hun diensten en in deze
coronatijd wordt dat alleen maar
erger. En ook voor de Voedselbank
is het een lastige periode, aangezien de aanlevering van producten
steeds minder wordt.’’ De gemeente Stadskanaal heeft bovendien rollades beschikbaar gesteld voor alle
cliënten van de Voedselbank binnen haar gemeentegrenzen.
De winkeliers van Centrum Stadskanaal hebben daarom voor de
cliënten uit Westerwolde ook rollades besteld vanuit de opbrengst
van de Moonlight Music Quiz. ,,En
ook restaurant Goud heeft nog een
mooi gebaar gemaakt: naast het beschikbaar stellen van ruimte voor
de studio heeft de eigenaar ook nog
waardebonnen ter waarde van 30
euro voor afhaalmenu’s beschikbaar gesteld voor de cliënten uit de
gemeente Stadskanaal.’’

Meldpunt voor
toeslagen in
Borger-Odoorn
EXLOO – De Belastingdienst
heeft fouten gemaakt bij het toekennen van kinderopvangtoeslag. Ouders moesten soms onterecht grote bedragen terugbetalen, waardoor ouders in grote
problemen zijn geraakt. Er komen nu vergoedingen, maar dat
is niet altijd voldoende. Mensen
hebben schulden opgebouwd of
zijn hun huis of baan kwijtgeraakt. De gemeente BorgerOdoorn gaat kijken hoe ze deze
mensen het beste kan helpen en
is daarom op zoek naar gezinnen
die mogelijk in (grote) problemen zijn gekomen door de Kinderopvangtoeslagenaffaire van
de Belastingdienst. De gemeente
noteert naam en telefoonnummer en neemt zo snel mogelijk
contact op om gedupeerden verder te helpen. Er wordt gezorgd
dat men op de juiste plek terechtkomt voor de hulp die nodig
is, bijvoorbeeld rond huisvesting,
schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen. Gedupeerden kunnen contact opnemen via 14 0591 of hulptoeslagaffaire@borger-odoorn.nl. Is de kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en men weet
niet waarom? Neem dan contact
op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag via
de website van de Belastingdienst of bel 0800 2 358 358 (gratis). Zij kunnen nagaan of iemand een gedupeerde is.

Afleiding
Om een verdere uitbraak van coronabesmettingen te voorkomen

De Nieuwsbode
Voorleeshalfuurtje

De winnende inzending van de fotowedstrijd. (foto: Jeanique van
den Berg)
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GRONINGEN – De Groningse bibliotheken lezen ook deze maand wekelijks voor via Facebook Live. Tijdens het BoekStart Voorleeshalfuurtje kunnen bezoekers genieten
van verhalen uit de Prentenboeken
Top 10. Op donderdag 21 januari
leest Harma om 10.00 uur voor uit
het prentenboek 'Wat rijmt er op
stoep?" van Harmen van Straaten.
Vandaag wordt oma heel veel jaar.
Thomas bedenkt een gedicht voor
haar. ‘Lang zal ze leven…’ Maar,
hé, wat ligt daar? Wat gaan we nu
beleven? Wat rijmt er op stoep?
Rijm je mee? De online voorleesactiviteit wordt uitgezonden via facebook.com/groningsebibliotheken.

I Jessica Looden overhandigt de cheque aan Willem van Veen van
de Voedselbank Zuidoost Groningen. (foto: Auniek Klijnstra)
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Officieel overzicht van
Drentse werkwoorden
BEILEN – Het Huus van de
Taol heeft een overzicht van
Drentse werkwoorden in de officiële spelling gepubliceerd.
Het naslagwerk, te vinden op de
website, is bedoeld voor iedereen
die in het Drents wil schrijven. Al
sinds 1987 heeft het Drents een officiële spelling, maar een overzicht
voor alle varianten van de ongeveer 175 werkwoorden bestond nog
niet. Dankzij het naslagwerk op
huusvandetaol.nl kunnen schrijvers nu gemakkelijk de vervoeging
van het werkwoord in de juiste
spelling achterhalen. ,,Het is een

document waarvoor we een groep
vrijwilligers heel dankbaar voor
zijn’’, vertelt streektaalfunctionaris
Arja Olthof. ,,Zij hebben in de laatste anderhalf jaar veel werk verzet
door zelf vervoegingen aan te leveren en met taalvaste sprekers om
de tafel te gaan om tot dit uitgebreide overzicht te komen.’’ Olthof
hoopt dat het naslagwerk in beweging blijft: ,,Het is belangrijk dat
de taal vastgelegd wordt, maar nóg
belangrijker om een document als
dit te laten groeien met vervoegingen die nu nog niet opgenomen
zijn. Wie opmerkingen of aanvullingen op de werkwoorden heeft,
kan die ook kwijt via de website.’’

Wajongers krijgen advies
op maat over wetswijziging
REGIO – Iedereen met een
vraag over de verandering in de
Wajong kan nu terecht bij het
informatiepunt Wajong van Ieder(in). Medewerkers van het
Informatiepunt Wajong beantwoorden al sinds oktober vragen over de veranderingen in
de Wajong en geven advies op
maat.

Johan Eitens:

,,Door Married at First Sight
heb ik mijn vrouw ontmoet”
SELLINGEN – Trouwen met
een wildvreemde. Het is een
niet-alledaags idee, maar toch
lijken steeds meer mensen
hiervoor open te staan. Het
RTL 4-programma ‘Married at
First Sight’ (MAFS) is vorige
week aan een nieuw seizoen
begonnen en trekt ook dit jaar
weer veel kijkers. Vier jaar geleden was Johan Eitens uit
Sellingen een van de deelnemers aan het tweede seizoen.
De eigenaar van de Hof van Sellingen stond door zijn deelname
in november 2016 ineens voor het
altaar om in het huwelijk te treden met Renate uit Hoogezand.
Hoewel het huwelijk geen succes
was, kijkt Johan nog steeds met
een goed gevoel terug op zijn
deelname. ,,Het was natuurlijk
een ervaring op zich en het heeft
me vooral gebracht dat ik mezelf
heb leren kennen door het programma. Ik heb er dan ook absoluut geen spijt van gehad. Kijk,
dat ons huwelijk geen lang leven
beschoren zou zijn, was eigenlijk

op de huwelijksdag al wel duidelijk. Maar ik heb het daarna toch
nog drie dagen de kans gegeven,
maar toen heb ik de stekker eruit
getrokken.’’

Liefde van zijn leven
Zijn deelname aan MAFS heeft
er indirect ook voor gezorgd dat
Johan uiteindelijk de liefde van
zijn leven is tegengekomen. ,,Tot
mijn deelname stond ik eigenlijk
niet open voor de liefde, maar
door het programma heb ik meer
zelfvertrouwen gekregen en wist
ik beter wat ik wilde in het leven.
In maart 2017, net rond de tijd
dat de uitzendingen begonnen,
heb ik Jackaline ontmoet op de
Talentenjacht die we hier ieder
jaar tijdens de Grunneger Joarmaart organiseren. Dat was in het
begin ook nog wel even lastig,
want zolang het programma op televisie was mocht niemand weten
dat we wat met elkaar hadden. Ze
wist ook niet dat ik daadwerkelijk getrouwd ben in MAFS, dus
haar reactie toen ik het ja-woord
gaf was wel erg grappig. Ze gooide pardoes een glas wijn omver.’’

Johan en Jackaline Eitens op hun trouwdag in 2018. (eigen foto)
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Duik in de

ZEE VOL VERHALEN

In de periode van zijn deelname
kreeg Johan veel reacties. ,,En
toen bleek dat het huwelijk niks
werd, heb ik zeker een stuk of
vijftien huwelijksaanzoeken gehad van wildvreemde dames.’’

,,Deze drie maanden waren een opstartfase, maar er bleek zoveel behoefte dat we direct vol aan de bak
konden”, aldus Illya Soffer, directeur Ieder(in), belangenorganisatie
voor mensen met een beperking en
chronische ziekte.
Wat zijn de gevolgen als ik overstap naar de Wajong 2010? Kan ik
studeren met een Wajong 2015?
Geldt er ook een garantiebedrag
voor ZZP’ers? De Wajong is sinds 1
januari op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de
vereenvoudiging van de Wajong’,
maar toch blijft de Wajong nog
steeds behoorlijk ingewikkeld.

Bekend maken
,,Met de campagne WieWatWajong
willen we zoveel mogelijk Wajon-

gers bekend maken met het informatiepunt, zodat wij Wajongers
kunnen helpen met advies op maat.
Het maakt niet uit wat voor een
Wajong je hebt, als je een vraag
hebt over de veranderingen in de
Wajong kun je bij het Informatiepunt Wajong terecht. Nog voor de
officiële start hebben we in twee
maanden al 170 mensen geholpen
met informatie of tips. Soms krijgen we een vraag waarvoor extra
informatie nodig is die wij niet hebben, dan verwijzen we door naar de
juiste instantie. Dat is meestal het
UWV of de gemeente”, aldus Illya
Soffer.
Ieder(in) is een onafhankelijke belangenbehartiger en kan mensen
helpen zonder een ander belang,
dan het belang van de Wajonger
zelf. Daarom voert Ieder(in) het Informatiepunt Wajong uit. Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ondersteunt het
informatiepunt met informatie en
subsidie. Op wiewatwajong.nl of informatiepuntwajong.nl staan al
veel vragen en antwoorden. Daarnaast zijn medewerkers van het informatiepunt zowel telefonisch als
per email op werkdagen bereikbaar: 085-4007022 of
wajong@iederin.nl

Richard Streuding
verlengt bij Westerwolde
VLAGTWEDDE/BOURTANGE –
Richard Streuding en voetbalvereniging Westerwolde verlengen
het aflopende contract.
Het bestuur van de club en de huidige trainer hebben afgelopen week in
goed digitaal overleg besloten het aflopende contract met één seizoen te
verlengen. Zodoende zal de trainer,
bezig aan zijn eerste seizoen op

sportpark De Barlage, ook het volgende seizoen de selectie van de zondag derdeklasser onder zijn hoede
hebben. Ondanks het weinige aantal
wedstrijden, trainingen en daardoor
ook korte samenwerking hebben
beide partijen een zeer goed gevoel
bij elkaar en vertrouwen in een continuering. De voetbalvereniging
Westerwolde hoopt Streuding en de
selectie dan ook gauw weer op de
velden te mogen zien.

Kenny Koning nieuwe
trainer van Valthermond
VALTHERMOND – Kenny Koning uit Oude Pekela zal volgend seizoen de hoofdmacht
van tweedeklasser Valthermond
onder zijn hoede nemen.

I Kenny Koning. (foto: Jannie
Dekker)

I Wajongers kunnen terecht bij het informatiepunt van Ieder(in)
voor informatie over wetswijzigingen. (eigen foto)

Lockdown
Net als alle andere niet-essentiële
winkels is de Hof van Sellingen
momenteel ook gesloten door de
lockdown. Toch maakt Johan zich
nog niet hele grote zorgen. ,,We
hebben de website flink uitgebreid en we verkopen online veel
producten. Zo zijn we nu alvast
dingen aan het opstarten voor Valentijnsdag, al zou het me niks
verbazen als we dan nog steeds in
lockdown zitten. Het grote voordeel van online is trouwens wel
dat je een veel groter bereik hebt,
we hebben zelfs klanten uit Barcelona die dingen bestellen.’’ Het
horecadeel van het bedrijf moest
al in de beginperiode van de coronacrisis dicht, waarna het buitenterras werd aangepakt en er
foodtrucks werden ingeschakeld.
Mede door het mooie weer is het
de laatste jaren nog nooit zo druk
geweest in Sellingen in de zomerperiode, waardoor we een groot
deel van het verlies in de eerste
sluiting terug hebben kunnen verdienen en ons nu een buffer geeft
in de winter. Daarnaast zijn we
gestart met het bezorgen van high
teas, doen we aan live shopping
en organiseren we online bingo’s
met producten van Riviera Maison en dat loopt allemaal naar
wens. Ons vaste team is gelukkig
nog steeds compleet en niemand
is ziek geworden, dat is natuurlijk
het belangrijkste. En hoe gek het
misschien ook klinkt: corona
brengt ook positieve dingen. Natuurlijk, alle grote evenementen
zijn afgelast, maar daardoor heeft
het ook een stukje rust gebracht.
En je wordt als ondernemer heel
creatief in het bedenken van
nieuwe dingen en dat houdt je
fris.’’

Richard Streuding. (eigen foto)

Koning is nu nog hoofdtrainer bij
Rolder Boys, een competitiegenoot
van Valthermond. Voor zijn periode in Rolde was Koning als jeugdtrainer actief bij FC Emmen en was
hij hoofdtrainer van Noordster. Onder zijn leiding promoveerden de
Pekelders in 2017 verrassend naar
de eerste klasse. De oud-doelman
van Noordster was in het verleden
verder werkzaam als keeperstrainer bij SC Veendam.

Rugzakje
Natuurlijk volgt Johan het nieuwe seizoen ook met belangstelling. ,,Er zijn natuurlijk wel wat
verschillen in vergelijking met
vier jaar geleden. Het was toen
nog een programma dat moest
groeien, er zijn nu meer koppels,
er is meer uitzendtijd en de experts zijn anders, maar toch zijn
er ook wel momenten van herkenning. Wat mij de afgelopen seizoenen wel is opgevallen, is dat
de jongeren het langer met elkaar volhouden dan de ouderen.
Maar eigenlijk is dat ook niet zo
vreemd: mensen die wat ouder
zijn hebben al meer meegemaakt
en hebben dus een rugzakje.
Maar ik geloof sowieso dat iedereen wel bewust meedoet aan dit
programma en dat ze er serieus
mee bezig zijn. Dat is in ieder geval mijn ervaring geweest.’’

I

Bijna 24 miljoen voor
dorpshuizen en sporthallen
REGIO – Het Rijk stelt in totaal
24 miljoen euro beschikbaar om
gebouwen als sporthallen, culturele instellingen of dorpshuizen
duurzamer te maken.
Met het geld kunnen in Nederland
ruim 2.000 eigenaren van dit soort
panden geholpen worden met advies en begeleiding. Ook in Groningen kunnen eigenaren gebruikmaken van deze subsidieregeling. In
deze provincie is er 2 miljoen euro
beschikbaar. Eigenaren van gebouwen als een sporthal, theater of
dorpshuis vinden het vaak lastig
om hun gebouwen duurzamer te
maken omdat ze de kennis of de
mensen niet hebben. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten,
schoolbesturen,
zorginstellingen
met een klein aantal vestigingen,
sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.
Daarom heeft het Rijk 24 miljoen
euro beschikbaar gesteld aan de
provincies om een programma op
te stellen om vastgoedeigenaren
daarbij te helpen.

Advies op maat
Via het programma van de provincie kunnen deze vastgoedeigenaren vanaf 2021 advies en ondersteuning op maat krijgen. Duurzaamheidscoaches adviseren wat
handige maatregelen zijn, hoe ze
die kunnen betalen en wie de maatregelen kunnen uitvoeren. Iedere
provincie stelt hiervoor zijn eigen
programma vast en bepaalt ook
welke vastgoedeigenaren geholpen
worden. Het programma loopt tot 1
januari 2024.

Inspectie tevreden over
vaccinatieproces bij Treant
STADSKANAAL – Het vaccineren van acute zorgmedewerkers
tegen het coronavirus gebeurt
goed en veilig bij Treant Zorggroep. Dat constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) na haar bezoek aan
ziekenhuislocatie Scheper in
Emmen.
De IGJ heeft de verantwoordelijkheid om in Nederland toezicht te
houden op het goed en veilig vaccineren. Om te beoordelen hoe het in
de provincie Drenthe verloopt, bezocht de IGJ Treant.
,,De start van het vaccinatieproces
was best even spannend en daarom
is het extra fijn dat ook de IGJ constateert dat het vaccineren binnen
Treant goed en veilig verloopt’,
zegt Refik Kaplan, lid raad van be-

stuur. ,,Ik ben onder de indruk van
de hoeveelheid werk dat in korte
tijd is verricht en ik ben trots op alle medewerkers die ervoor zorgen
dat het vaccinatieproces veilig en
verantwoord verloopt.’’

Kwaliteit gewaarborgd
Tijdens het bezoek keek de IGJ
mee in het hele vaccinatieproces.
Van het gekoeld bewaren, vervoeren, gereedmaken voor gebruik,
toedienen en registreren tot het
monitoren van eventuele bijwerkingen na de vaccinatie. ,,De weg
die de vaccins afleggen moet voldoen aan strenge eisen’’, vertelt
Refik. Door het toepassen van de
juiste richtlijnen, materialen en
een goede organisatie lieten medewerkers zien dat de kwaliteit van
het vaccin in het gehele proces gewaarborgd is.

Het zogeheten ‘ontzorgingsprogramma’ helpt om gebouwen sneller te verduurzamen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Dat is zo
afgesproken in het Klimaatakkoord. Alle vastgoedeigenaren, dus
ook de grotere partijen, kunnen terecht bij het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Hier is allerlei informatie te vinden, zoals voorbeelden uit de praktijk of rekentools.

Juridisch spreekuur verder
met telefonisch spreekuur

De provincie stelt 24 miljoen euro beschikbaar om dorpshuizen
en sporthallen te verduurzamen. (foto: provincie Groningen)

I

STADSKANAAL – Het kan iedereen overkomen: heb je een juridische vraag, dreigt ontslag, heb je problemen als ZZP’er, is er een geschil met de buren of zijn er verborgen gebreken in je huis? Mensen
die met deze vragen rondlopen, kunnen hun vraag stellen tijdens
het juridisch spreekuur. Daar kunnen mensen gratis terecht voor advies en vragen. Normaal gesproken is Rechtshulp Advocaten wekelijks aanwezig in de Oost-Groningse bibliotheken, maar in verband
met de lockdown wordt tijdelijk een telefonisch spreekuur gehouden.
Het advies tijdens het juridisch spreekuur is gratis. In de gemeente
Stadskanaal kunnen belangstellenden iedere maandag tussen 11.00
en 12.00 uur bellen met 0592-333640. (foto: Biblionet Groningen)
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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
11 metalen stelling +
schroefven,
O-W-R-Voor
metalen golfplaten, of gewone golfplaten asbest vrij.
Tel.: 06-55566867
Dig. Micrometer
v Mutitoyo 25-50 mm €2,T:0599-621640/06-38980879
DVD's: Game of Thrones,
Seizoen 1 & 2..... €10,Telefoon: 06 - 25177099
Boekenkast 170x65x25
vol boeken €10,T:0599-621640/06-38980879
Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 / 06-41798273.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

Grote verzameling sigaren
banden in album’s, ongeveer 60 stuks, in een koop
2000 euro. Leren motorjack, maat 50, zwart, 65 euro. Halterstang met 2 dumbells, samen 50 kilo, vaste
prijs 200 euro. Tel.: 0622209371

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

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

Kettingzaag €25,Workmate €25,T:0599-621640/06-38980879

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

3 schitterende Motorsport
kleurenposters, 1x Randy
Mamola 98x68 cm, 1x
Alexander Barros 98x68
cm, 1x Ducati 100x69 cm,
nieuw in perfecte staat
€7,50 per stuk of €20,- samen Tel.: 0599-354435 of
06-22745538

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

nieuwsbode@noordpers.nl

Onkruitbrander €10,T:0599-621640/06-38980879

2 dig. Micrometer v
Micrometer 0-25 mm
1 gr en 1 kl. €15,- en €20,T:0599-621640/06-38980879

Ovale grote wastafel wit
met mengkraan, spiegel,
plancet en handdoekrek in
chroom €40,-; Skil boormachine inclusief 3 hulpstukken voor op vlakschuurmachine cirkelzaag en slijpsteen, alles in goede staat
€40,- Tel.: 0599-671359

Naaimachine €25,Tel. 0599-621460
Set winterbanden op stalen
velg.
185/65/R15
88H.
Steek 5x100. Naaf 54 rond.
ET 45. 51/2 J x 15.
Vraagprijs €125,- A. Dubbelboer. Tel.: 0599-615523

Fietshome trainer €25,T:0599-621640/06-38980879
nieuwsbode@noordpers.nl
Gratis, 7 stuks Readers Digest luxe tweekleurige
prachtbanden met romans,
ca. 500 blz. leesplezier per
stuk, in perfecte staat
van nieuw, voor de echte
liefhebber 0599-354435 of
06-22745538
Video/CD recorder €25,T:0599-621640/06-38980879

Te koop gevraagd
Zaagtafel m onderstel €25,Dubbel
tegendraaiende
haakse cirkelzaag €25,T:0599-621640/06-38980879
Ritsen in leren jassen! Sleutels klaar terwijl u wacht.
Schoenmakerij vd Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.

UW CARAVAN
VERKOPEN?
Alle merken/leeftijden
(ook schade)
0597-870081 RDW erkend
www.noordcaravans.nl
Voor gratis Prikkers bestaan spelregels.

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

Auto’s

Kennismaking

Suzuki Splash 1.2 2010;
Peugeot 107 2009; Nissan
Micra 5 Drs. 11-2009; Renault Modus 2008; Hyundai
Acccent 2006; Citroen Berlingo 2006; VW Polo 2003;
Opel Astra 2000 1.6 2000.
Luuc Vos, Cereskade 52,
Tel.: 06-53708369

Ik ben een man van 66 jaar,
weduwe, en geniet van het
leven. Zoekt langs deze
weg een lieve eerlijke
vrouw om samen van het
leven te genieten. En eventueel samen wonen, geen
piercings, geen tattoo's en
woont in het noorden van
het land. Brief onder nummer NB0221

Dierenverzorging

nieuwsbode@noordpers.nl

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

Gratis Prikkers kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.

Huis en 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.
GRATIS PRIKKERS kunnen niet per fax of e-mail
ingeleverd worden.
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Gesprek over mogelijk
onderzoek hunebed Gasselte
GASSELTE – De gemeente Aa
en Hunze heeft deze week een
gesprek met een specialistisch
bureau over een onderzoek
naar het mogelijke hunebed in
Gasselte.
Amateurarcheoloog
Lammert
Hingstman uit Bronneger is van
mening dat er achter dorpshuis De
Trefkoel een groot hunebed en een
oude nederzetting is te vinden. Aa
en Hunze liet een bedrijf uit Zuidlaren met een grondradar op het

’Beloning voor houden
aan maximumsnelheid’

terrein bodemonderzoek doen. De
onderzoekers stuitten op sporen in
de bodem, waarna de gemeente
een vervolgonderzoek instelde. De
eerste gesprekken vinden deze
week plaats. ,,Het gaat om een verkennend gesprek”, zegt woordvoerder Willard Bouwmeester. ,,Ook
Lammert Hingstman is hiervoor
uitgenodigd. Of het onderzoek een
vervolg krijgt zal in de komende
weken duidelijk worden.” De beweringen van Hingstman worden
door verschillende archeologen tegengesproken.

GRONINGEN – De ChristenUnie wil de provincie Groningen verkeersveiliger maken
door middel van zogeheten
spaarpalen. Deze palen stimuleren weggebruikers om zich aan
de maximumsnelheid te houden. De Groninger Statenfractie
vraagt het Groninger provinciebestuur deze palen ook naar
Groningen te halen.

Zeven overlijdens te
betreuren in Dekelhem
GIETEN – Buiten de twee COVID-units in woonzorgcentrum
Dekelhem in Gieten zijn er afgelopen week geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd.
,,Helaas betreuren we op dit moment wel het overlijden van zeven
van onze bewoners en is de situatie
van enkele bewoners nog zorgelijk.
Onze bewoners zijn kwetsbaar en
het is onvoorspelbaar hoe het virus
zich bij hen ontwikkelt. We leven
mee met hen en hun naasten”, laat
communicatiemedewerker Eline
Wagteveld van Icare weten.
In Dekelhem wonen 85 mensen. De
eerste besmettingen werden tegen
de kerstdagen geconstateerd. Het
aantal positieve gevallen liep vorige week op tot 57. Dertig bewoners
raakten besmet. Zij woonden verdeeld over twee afdelingen. De afdelingen zijn ingericht als COVIDunit. Eén besmette bewoner woonde zelfstandig in een appartement
van het zorgcentrum. Meer dan de
helft van deze 31 bewoners is
klachtenvrij.

Dankbaar
Van het personeel werden 26 medewerkers positief getest. De meeste medewerkers hebben milde
klachten en een groot deel van hen
is na een quarantaineperiode weer
aan het werk. ,,We zijn blij dat op
dit moment de meeste medewerkers weer aan het werk zijn of
gaan. Belangrijk ook voor onze bewoners om de vertrouwde gezichten weer terug te zien. De afgelopen weken hebben we een groot
beroep kunnen doen op collega’s

uit de andere Icare-huizen en op
collega’s uit de wijkverpleging.
Dankzij hen is de continuïteit van
de zorg geen enkel moment in het
geding geweest. Daar zijn we hen
erg dankbaar voor”, aldus Wagteveld, die aangeeft dat ondanks de
crisissituatie in het verpleeghuis
bezoek wel is toegestaan. ,,Dat
geldt voor de overige afdelingen,
maar ook voor de COVID-afdelingen. Wel beperkt en niet meer dan
één persoon per keer. Het is belangrijk dat onze bewoners in deze
moeilijke periode vertrouwde gezichten zien van familie of bekenden.”
In Drenthe is de GGD maandag begonnen met het vaccineren van
zorgmedewerkers die werkzaam in
verpleeghuizen. ,,Onze medewerkers hebben vorige week ook een
uitnodiging ontvangen. We zijn blij
met deze eerste stap op weg naar
de situatie van voor corona, ook al
zal dit echt nog even duren voordat
het zo ver is.” Icare werkt op dit
moment aan het voorbereiden van
het vaccineren van de bewoners.
,,We hopen dat er snel voldoende
vaccins beschikbaar komen en dat
bewoners zich vrijwillig willen laten inenten, zodat we een verdrietige situatie zoals de afgelopen weken in Dekelhem nooit weer mee
hoeven te maken”, aldus Wagteveld. ,,Voorlopig blijven alle beschermende maatregelen in Dekelhem nog van kracht. Hier houden
we ons strikt aan. We richten ons
ook de komende tijd nog volledig
op het voorkomen van de verspreiding van het virus en het herstel
van onze bewoners.”

Gasselternijveen in eerste
uitzending van Het Dorp
GASSELTERNIJVEEN – Buurtvereniging Hoofdstraat-Noord
in Gasselternijveen is vanavond
te zien in de nieuw serie Het
Dorp bij Omroep Max.
Acteur Huub Stapel en schrijver
Wim Daniëls reizen in dit tv-programma op een motor met zijspan
door Nederland, op zoek naar het
echte dorpsgevoel. Het dorpsgevoel komt voor in Gasselternijveen,
doordat het hele dorp onder meer
uitrukt om te helpen bij het jaarlijkse peren plukken.
Stapel en Daniëls vragen zich in
het programma als echte dorpsjongens af wat er nog over is van het
dorpse leven uit hun jeugd zoals gemeenschapszin, de kermis, de
dorpsdokter en andere typische
fenomenen. Steeds meer dorpen
worden opgeslokt door grote gemeenten, voorzieningen verdwijnen en jongeren trekken weg. De
rode draad van de serie is dan ook:
wat is de toekomst voor het dorp in
Nederland?

Perenlunch
Lion Houkes, die aan de Hoofdstraat in Gasselternijveen woont,

was te zien in de promo van het
programma. ,,Mensen kennen elkaar, lopen de deuren niet bij elkaar plat, maar hebben wel oog
voor elkaar”, zegt hij in deze promo. De gemeenschapszin komt terug in het programma volgens
Houkes die net als enkele andere
buurtbewoners voor de camera zijn
verhaal doet over de saamhorigheid in de buurt. ,,Doordat wij enige jaren geleden het Appeltje van
Oranje hebben gewonnen en dat
Prinses Máxima onze perenbomen
vervolgens kwam bekijken, zijn ze
bij ons terechtgekomen”, vertelt
Houkes. ,,In september is er een cameraploeg geweest en hebben we
de perenlunch geënsceneerd. Vervolgen hebben ze de perenpluk gefilmd en hebben enkele buurtbewoners hun zegje gedaan voor de
camera. Huub Stapel en Wim Daniëls zijn niet in het dorp geweest”,
aldus de Nieveenster, die zichzelf
voorbij heeft zien komen op televisie. ,,Zo zit je zomaar in een promo
van een televisieprogramma. We
hebben de uitzending nog niet gezien. Ik ben zeer benieuwd.”
De uitzending van Het Dorp met
Gasselternijveen is vanavond om
21.55 uur te zien op NPO 1.

I De cameraploeg van het tv-programma Het Dorp filmt de perenpluk in Gasselternijveen. (eigen foto)

Spreekuur Taalhuizen
STADSKANAAL/WESTERWOLDE – Veel mensen hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Toch zijn ze niet alleen. Het Taalhuis is dé plek
waar ze terecht kunnen voor hulp. De Groningse bibliotheken zijn dicht
en daarmee ook de Taalhuizen, maar de spreekuren in de gemeenten
Stadskanaal en Westerwolde gaan telefonisch door. Wie beter wil leren lezen en schrijven, beter wil spreken of luisteren of vragen heeft over hoe
men thuis kan blijven oefenen, kan bellen met het telefonische spreekuur
van het Taalhuis. In de gemeente Westerwolde houdt coördinator Marian
Kiewiet van Taalhuis Bellingwolde wekelijks een telefonisch spreekuur.
Iedere maandag kan men tussen 14.30 en 17.00 uur bellen naar 0613491544. Coördinator Mira Beijlen van Taalhuis Stadskanaal houdt twee
keer per week een telefonisch spreekuur. Iedere maandag en woensdag
kunnen mensen tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 06-15642837.

Johan Derksen heeft het eerste exemplaar van de derde druk van het succesvolle boek ‘Somebody
will know someday – Herinneringen aan Cuby & The Blizzards’ in ontvangst genomen. (eigen foto)

I

In
Noord-Brabant,
Zeeland,
Utrecht en Overijssel wordt de
spaarpaal al toegepast. Iedereen
die zich aan de juiste snelheid
houdt, verdient zo een paar cent
voor de spaarpot. Het gespaarde
bedrag is zichtbaar op de spaarpaal
en loopt op bij elke weggebruiker
die zich aan de snelheid houdt. Het
totaal gespaarde bedrag mogen de
omwonenden uitgeven aan een
doel voor de buurt. Bijvoorbeeld
aan een speeltuin of meer groen in
de straat. Bij palen in andere pro-

vincies nam het aantal hardrijders
met een kwart af.

Gezamenlijk belang
,,In de provincie Groningen zijn
veel wegen door de bebouwde kom
waar te hard gereden wordt. De
spaarpaal is een mooi middel om
die plekken veiliger te maken,” aldus Statenlid Fredric Geijtenbeek.
,,Het mooie van deze palen is dat je
samen voor hetzelfde doel spaart.
Dat onderstreept het gezamenlijke
belang om de verkeersregels na te
leven.” De ChristenUnie denkt dat
er meerdere plekken in de provincie zijn waar dit goed kan uitpakken. Als voorbeeld noemt Geijtenbeek de doorgaande weg door Onderdendam, waar veel overlast van
hardrijders is. De spaarpaal kan gebruikt worden op provinciale wegen en uitgeleend worden aan Groningse gemeenten. ,,Je slaat twee
vliegen in één klap: het wordt veiliger en tegelijkertijd kunnen mensen iets doen om hun buurt te verfraaien.”

Johan Derksen: ,,Harry Muskee
heeft mij in zekere zin opgevoed’’
GROLLOO – Johan Derksen
heeft zaterdag het eerste exemplaar van de derde druk van
het succesvolle boek ‘Somebody
will know someday – Herinneringen aan Cuby & The Blizzards’ van Koert Broersma in
ontvangst genomen.
Eind 2016 publiceerde Broersma
deze interviewbundel over de
Drentse bluesband Cuby & the Blizzards, dat een jaar later de Publieksprijs van de Drentse Historische Vereniging won. Deze derde
druk is inclusief een bonusinterview met Johan Derksen, die in de
jaren ’90 een aantal jaren manager
van de band was.
,,Er was geen geld voor management en uiteindelijk ben ik dat zelf
gaan doen, gewoon voor niks, als
hobby. Dat is de grootste fout die ik
gemaakt heb, om me daarvoor te

laten strikken. Ik luisterde vroeger
aan de bar bij Jan Dekker altijd
met plezier naar die hilarische verhalen van Harry over de zaken die
zogenaamd fout geregeld waren
door de managers uit die tijd. Daar
konden wij als buitenstaanders wel
om lachen. Maar toen ik het ging
organiseren was ik snel uitgelachen
hoor. Ik kan nu ook heel goed begrijpen wat Jan Venhuizen in die
jaren allemaal heeft meegemaakt.”

Rock ’n roll
Zeg je blues in Nederland, dan zeg
je Cuby & the Blizzards. Opgericht
in de jaren ’60, met Harry Muskee,
Eelco Gelling en Herman Brood als
boegbeelden. Vanuit het bluesdorp
Grolloo scoort de groep hits met
nummers als Window Of My Eyes
en Appleknockers Flophouse. Tot
het overlijden van Harry Muskee
in 2011 speelde de band met veel
succes voor volle zalen. Broersma,
werkzaam bij het in 2011 opgerich-

te C+B Museum in Grolloo, interviewde voor ‘Somebody Will Know
Someday’ ex-bandleden, collega’s
en fans over hun belevenissen met
deze legendarische bluesgroep. Dat
de blues ook vaak rock ’n roll is,
blijkt uit zijn opgetekende gesprekken met onder anderen Boudewijn de Groot, Erwin Java, Jan
Akkerman, Eelco Gelling, manager
Jan Venhuizen en Johan Derksen
en Herman Deinum.
Veel van het unieke fotomateriaal
in het boek is afkomstig van fotograaf Rudy Leukfeldt en Eelco Gelling, de sologitarist van de band.
Een aanzienlijk deel van de foto’s
was niet eerder gepubliceerd. Jan
Douwe Kroeske, onder meer bekend van zijn 2 Meter Sessies,
schreef het voorwoord van deze bijzondere bluesbundel. Het boek verschijnt in een gebonden versie en
mag met recht een collectors item
genoemd worden.

Museumspoorlijn STAR en Noar
hoes namen nieuwe Arriva-treinen
VEENDAM – Museumspoorlijn
STAR en Noar hoes. Dat zijn
twee van de in totaal achttien
uitgekozen namen voor de nieuwe treinen van Arriva in Friesland en Groningen.
De jury heeft samen met 10.000
stemmers de namen uitgekozen
voor de 18 nieuwe WINK-treinen.
De nieuwe namen zijn Het Wad, d’
Olle Grieze, Noar hoes, Museumspoorlijn STAR, Noorderzon, De
Drie Gezusters, Westerwolde, Hongerige Wolf, Hangende Keukens,
Oldehove, Holwerd aan Zee, Thús,
Oerol, Reaklif, Alvestêdetocht,
Zwarte Haan, De Slachte en Snitser Mar.

3000 inzendingen
Er werd meteen vanaf de start op 6
november enthousiast op de namenwedstrijd gereageerd door inwoners van Friesland en Groningen. Met ruim 3.000 inzendingen

en 10.000 stemmen was dit de
meest succesvolste zoektocht van
Arriva. Anne Hettinga, juryvoorzitter en voorzitter van de raad van
bestuur van Arriva, blikt tevreden
terug. ,,Het is mooi om te zien dat
zo’n namenwedstrijd mensen en
bestemmingen met elkaar verbindt. Zo werd er bijvoorbeeld
massaal gelobbyd om bepaalde favoriete bestemmingen op de trein
te krijgen. Zelf ben ik blij dat een
van onze iconische Friese meren,
Snitser Mar, op de trein komt te
staan.”

Enorm verrast
De jury was enorm verrast met de
vele mooie inzendingen. De Groninger gedeputeerde Fleur Gräpervan Koolwijk, tevens jurylid, is verheugd met Hongerige Wolf als
treinnaam. ,,Het is een prachtig festival, maar ook een plaatsnaam die
tot de verbeelding spreekt. Het zou
een titel van een kinderboek kunnen zijn.” Ook de andere juryleden

hebben hun voorkeuren. Zo is de
Friese gedeputeerde Avine Fokkens blij dat ook de Elfstedentocht
gekozen is. ,,De Alvestêdetocht is
een icoon, in en buiten Friesland.
Die mag niet ontbreken in de rij
van namen.” Ondernemer Ben
Woldring is trots dat het onontdekte Westerwolde op de trein komt te
staan. ,,Het zou een Nationaal Park
kunnen zijn.”

Het boekje werd hem overhandigd
door Nico Rookmaker, tuincoördinator en auteur van het boekje.
Elk middeleeuws klooster had één
of meerdere tuinen: zo was er doorgaans een moestuin, een tuin met
geneeskrachtige kruiden, een tuin
met keukenkruiden en vaak ook
nog een bloementuin. De binnenplaats (de Pandhof) van het Kruisherenklooster Ter Apel was oorspronkelijk niet bedoeld als locatie
voor een kruidentuin, maar deed
dienst als begraafplaats. In de beslotenheid van de kruisgangen was
op de laatste rustplaats van de
broeders volop gelegenheid voor
bezinning en contemplatie. De oorspronkelijke kruidentuinen die bij
het klooster hoorden lagen buiten
het Conventgebouw. Pas in de jaren ’30 van de 20e eeuw werd er
een plan gemaakt om de binnenplaats als kruidentuin in te richten.

te van het Klooster wordt verteld.
Nico schrijft tweewekelijks een
blog voor de website van Museum
Klooster Ter Apel, waarin hij vertelt over een van de planten die op
dat moment in bloei staan. In het
boekje neemt Rookmaker de lezer
mee in de geschiedenis van de tuin
en vertelt hij het verhaal achter 50
kruiden en hun toepassingen in de
middeleeuwen.

Werkgroep
Nico Rookmaker is al jarenlang
coördinator van de kruidentuinwerkgroep van Museum Klooster
Ter Apel. Dit doet hij als vrijwilliger in zijn ‘vrije tijd’ samen met an-

dere zeer enthousiaste vrijwilligers
van de tuingroep. Elke twee weken
op zaterdagochtend, tussen eind
maart en eind oktober, wordt er in
de tuin gewerkt door deze groep
die allemaal op hun eigen manier
interesse hebben in tuinieren en
het toepassen van planten. De onkruidbestrijding en het verzorgen
van de kruiden behoort tot hun belangrijkste werkzaamheden.
Het boekje is te koop via de museumwinkel van Museum Klooster
Ter Apel. Zolang het klooster verplicht is voor publiek is het boekje
alleen op afspraak of via de post te
bestellen: info@kloosterterapel.nl

Boeiend verhaal
De tuin bevat momenteel ruim
tweehonderd verschillende soorten
geneeskrachtige kruiden, verfplanten en keukenkruiden. Voor alle in
de tuin aanwezige kruiden geldt
dat ze een eigen boeiend verhaal
hebben dat regelmatig op de websi-

Alex Vissering krijgt het eerste exemplaar overhandigd door Nico
Rookmaker. (foto: H. Siemensma)
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Coronavaccinatie
ook in Drenthe gestart
DRENTHE – De GGD Drenthe
is deze week gestart met het
vaccineren van de eerste zorgmedewerkers. De Drentse gezondheidsdienst doet dit in het
pas geopende Test- en Vaccinatiecentrum Drenthe bij het TTcircuit in Assen. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en
kleinschalige woonvormen zijn
als eerste aan de beurt.
De afgelopen weken is met man en
macht gewerkt aan het realiseren
van een vaccinatielocatie die aan
alle eisen voldoet. Hans Kox, directeur publieke gezondheid van GGD
Drenthe: ,,We zijn heel blij dat we
kunnen beginnen met vaccineren.
We hebben hier met onze medewerkers en partners in een recordtijd een heel goed test- en vaccinatiecentrum opgebouwd en dan is
het mooi om te zien dat het werkt

zoals het bedacht is.”
De GGD Drenthe vaccineert 250 tot
300 zorgmedewerkers per dag.
Hiervoor zijn in eerste instantie
vijf vaccinatiestraten in gebruik.
Via het landelijke nummer worden
afspraken ingepland. Zodra er
meer vaccins beschikbaar zijn, kan
de GGD uitbreiden tot ruim 30.000
vaccinaties per week. Het Test- en
Vaccinatiecentrum is 7 dagen per
week geopend tussen 9.00 en 17.00
uur. Als het nodig is worden de
openingstijden verruimd.
Op www.coronavaccinatie.nl zijn
vragen en antwoorden te vinden
over de veiligheid van de vaccinatie, de keuze en volgorde van vaccineren, de landelijke aanpak en de
verschillende soorten coronavaccins. Daarnaast is het landelijke
nummer 0800-1351 bereikbaar voor
alle algemene vragen over corona
en coronavaccinaties (7 dagen per
week van 8.00 tot 20.00 uur).

Vanaf het voorjaar stromen de
WINK-treinen in de dienstregeling
in. Daarna worden de treinen een
voor een met hun naam gepresenteerd. De bestemmingen waar de
treinen hun namen aan hebben te
danken, komen de reizigers straks
op verschillende plekken tegen.
Natuurlijk aan de buitenkant van
de trein, maar ook wordt de bestemming gevisualiseerd aan de
binnenkant. Daarnaast maakt Arriva verhalen over de bestemmingen
en plaatst deze onder andere op
haar platform Treinvolverhalen.nl.

Bijzondere kruidentuin Museum
Klooster Ter Apel in boekvorm
TER APEL – Singer-songwriter
en natuurkenner Alex Vissering
uit Ter Apel kreeg vrijdag het
eerste exemplaar overhandigd
van het boekje ‘Van Akelei tot
Zwarte Nieswortel’ over de kruidentuin van Museum Klooster
Ter Apel.

Een spaarpaal stimuleert weggebruikers om niet te hard te rijden. (foto: Safety Save)
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Het test- en vaccinatiecentrum in Assen is sinds deze week volop
in bedrijf. (foto: GGD Drenthe

I

CdK Paas: ’Mogelijkheden
verzilveren levert banen op’
GRONINGEN – De provincie
Groningen heeft misschien wel
meer mogelijkheden dan ooit
om stappen vooruit te zetten.
Dat zei René Paas, Commissaris
van de Koning (CdK) in Groningen, in zijn nieuwjaarstoespraak.
Als we er samen in slagen om die
mogelijkheden te verzilveren, verwacht Paas, krijgen duizenden
mensen perspectief op werk.
Daarnaast zullen de aantrekkelijkheid en welvaart van de provincie
toenemen. Paas verwees verder
naar de ‘nulmeting’ die het Nationaal Programma Groningen liet
doen naar het imago van Groningen. Uit deze enquête blijkt dat inwoners trots zijn op Groningen.
Maar ook dat Groningers zich vergissen: de rest van de wereld denkt
helemaal niet negatief over Groningen. Verder blijkt uit de monitor
dat Groningers positief zijn over
hoe het imago van de provincie
zich de laatste tijd heeft ontwikkeld en optimistisch over de ontwikkeling in de komende jaren.
Paas deelt dat optimisme. Allereerst verwacht hij dat inwoners in
het bevingsgebied dit jaar gaan
merken dat de afspraken met het
Rijk over schadeherstel en de versterking van huizen concreet wor-

den. Zodat ze zelf over hun eigen
huis, en daarmee hun over hun eigen leven, keuzes kunnen maken.

Toukomstpanel
Paas noemt daarnaast de voortgang in het Nationaal Programma
Groningen en het aanstaande advies van het Toukomstpanel over
de bijna duizend ideeën die inwoners instuurden om Groningen
mooier en welvarender te maken.
Hij wijst er ook op dat Noord-Nederland, en in het bijzonder Groningen, betrekkelijk veel Europees
geld kan besteden aan een groene
banenmotor, die duizenden mensen perspectief op werk biedt. De
toekomst heeft nog meer moois in
het verschiet, denkt de commissaris. Want in de landelijke politiek
ontstaat steeds meer steun voor
een Deltaplan voor Noord-Nederland. ,,Met een snelle spoorverbinding en grotere ambities dan we
lang vanuit Den Haag hebben gehoord.’’
Maar de CdK is realistisch. ,,Ik
hoor mensen al zeggen: het zijn verkiezingsbeloftes. En dat is waar.
Maar als alle politici dezelfde beloften doen, dan is er geen ontkomen
aan. Veel is toekomstmuziek, jazeker. Maar laten we eens kijken welke kansen het oplevert. En die proberen te benutten. Aan ons mag
het niet liggen.’’
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’Belangen van Drenthe moeten
Bouw mee aan nieuwe
terugkomen in het regeerakkoord’ Minecraft Challenge
ASSEN – De Commissaris van
de Koning in Drenthe, Jetta
Klijnsma, roept in haar traditionele nieuwjaarsspeech op tot
verbinding. Verbinding tussen
Drenten onderling, maar ook
tussen de provincie en de rest
van het land.

Dierenquiz in biebs
REGIO – Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten
tijdelijk niet door kunnen gaan, is Biblionet Groningen overgeschakeld naar BiebLab, een YouTube-kanaal voor kinderen. Tijdens BiebLab Live kunnen kinderen iedere woensdagmiddag vanaf de bank
of keukentafel meedoen aan spellen en workshops. Op woensdag 20
januari kan er meegedaan worden aan een Dierenquiz via Kahoot.
Jeroen en Jolanda duiken in de dierenwereld en presenteren vanuit
de studio hun eigen quiz. Weet jij hoe snel een olifant is of hoe de
tong van een kameel eruit ziet? Kinderen kunnen meedoen aan de
Kahoot-quiz en kans maken op leuke prijsjes. Daarnaast hebben de
verslaggevers op locatie weer de leukste tips en trucs. Hoe creatief
zijn dieren? Ida laat het in deze uitzending zien. Michelle en Harma kunnen niet kiezen uit alle prachtige dierenboeken en Arnoud
heeft de tofste dierengames en -apps voor je gevonden. Natuurlijk is
ook Dr. Loepf weer van de partij. Iedere week heeft deze gekke professor een experiment in zijn eigen rubriek: de proef van Dr. Loepf.
De uitzending begint om 15.00 uur en is te volgen via
youtube.com/bieblab. (foto: Biblionet Groningen)

Met de Tweede Kamerverkiezingen, en straks een nieuw regeerakkoord, in aantocht, is dit volgens
Klijnsma hét moment om de belangen van Drenthe en Noord-Nederland goed voor het voetlicht te
brengen.
Normaal gesproken spreekt Klijnsma de traditionele nieuwjaarsspeech uit in een vol Provinciehuis.
Dat kan dit jaar uiteraard niet,
daarom is dit jaar voor een alternatief gekozen. Geïnspireerd op de
werkbezoeken die Klijnsma in coronatijd digitaal en fysiek heeft afgelegd, komen zes Drenten uit verschillende sectoren aan het woord

die, samen met de commissaris, terugblikken op het coronajaar en
hun hoopvolle verwachtingen voor
2021 uitspreken.

Regeerakkoord
Klijnsma benadrukt in de nieuwjaarsspeech dat de huidige coronatijd ook positieve dingen zichtbaar
maakt. ,,Omdat het in de Randstad
vaak heel druk en vol is, is onze
mooie provincie aantrekkelijker geworden als plek om te wonen en te
werken. Het thuiswerken is een
blijvertje”. Om die optie nog aantrekkelijker te maken is het wel nodig dat het Noorden van het land
beter ontsloten wordt. “De belangen van Drenthe, en ook die van
Friesland en Groningen, moeten
hoe dan ook goed op de politieke
agenda komen bij de beleidsmakers in Den Haag”, zo licht zij in de
speech toe. Daarbij gaat het onder
meer om nieuwe woningen en een
betere spoorwegverbinding. ,,Over

Tip de commissaris
Tot slot doet Klijnsma een oproep
aan de inwoners van Drenthe om
met haar in gesprek te gaan. ,,Als
commissaris wil ik natuurlijk ‘in
verbinding’ blijven, weten wat er
speelt en leeft in de provincie.
Daarom nodig ik hierbij de Drenten
uit om contact met mij te zoeken en
met mij digitaal - en over een tijdje
hopelijk weer fysiek - in gesprek te
gaan.” De commissaris heeft hier iedere vrijdagochtend tijd voor ingeruimd. Iedereen die iets groots of
kleins wil delen kan Klijnsma een
mailtje sturen, via ‘tip de commissaris’ op de site van de provincie.

REGIO – Wie dol is op Minecraft en het leuk vindt om samen
met anderen online te werken, kan meedoen aan de nieuwe Minecraft Challenge.
Op de server van de Groningse bibliotheken kunnen kinderen, jongeren en volwassenen deze maand meebouwen aan een Minecraft Pretpark. Virtuele LEGO, zo wordt Minecraft vaak in het kort uitgelegd.
Net als de blokjes van LEGO kan in Minecraft oneindig gebouwd worden en avonturen beleefd. Minecraft is een van de bestverkochte games ter wereld en heeft maandelijks miljoenen gebruikers. Nu de bibliotheken zijn gesloten, heeft Biblionet Groningen de eigen server
weer online gezet.
Na het Minecraft Winterdorp wordt deze maand een nieuwe wereld gecreërd: pretpark BiebLandia. In dit attractiepark zijn achtbanen,
spookhuizen, draaimolens en nog veel meer te vinden. Meebouwen?
Start Minecraft op, log in op BiblionetGroningen.playat.ch en gebruik
poort 25565. Of kijk op youtube.com/bieblab voor de uitlegvideo.

Nieuwe regeling voor
asbestdaken in Drenthe
DRENTHE – Eigenaren van een
asbestdak in Drenthe kunnen
vanaf 15 januari gebruik maken
van de nieuwe ‘Asbestdakenregeling Drenthe’.

Meer aandacht voor mkb-vriendelijkheid
DRENTHE – Gedeputeerde Staten van Drenthe zullen Provinciale Staten
informeren hoe zij invulling geven aan de motie om de dienstverlening
van gemeenten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) te verbeteren en
ervoor te zorgen dat Drenthe het volgende jaar beter vertegenwoordigd is
in de Top 100 van mkb-vriendelijkste gemeenten. In de motie wordt verzocht om samen met de Drentse gemeenten een actieplan op te stellen
waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en goede ervaringen kunnen uitwisselen. Dit is opgepakt en geborgd in het nieuwe programma van Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Via IBDO wordt voor de
periode 2021-2024 samen met onder meer de Drentse gemeenten stevig
ingezet om de dienstverlening aan mkb-ondernemers te versterken.

ruim twee maanden zijn er Tweede
Kamerverkiezingen en wij werken
hard om onze invloed te laten gelden. Wij trekken in Noord-Nederland samen op om ervoor te zorgen
dat onze oplossingen een plaats
krijgen in het nieuwe regeerakkoord.”
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Jetta Klijnsma. (foto: provincie Drenthe)

Het gaat net als in de voorgaande
regeling uit 2017 om een subsidie
in de vorm van een lening met een
lage rente. In de nieuwe regeling is
het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf
van zonnepanelen. Op deze manier
kunnen eigenaren van een asbestdak de sanering combineren met
het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen van zonnepanelen. De materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen
van zonnepanelen mogen maximaal 50 procent bedragen van de
totale sanerings- en vervangings-

kosten. Om plaatsing van zonnepalen mogelijk te maken wordt het
maximale leenbedrag ten opzichte
van de oude regeling verhoogd van
60.000 naar 100.000 euro. De regeling biedt particulieren, die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor de reguliere asbestdakenregeling, ook de mogelijkheid een lening af te sluiten via
de zogeheten maatwerklening.
Daarnaast is er de verzilverlening.
Deze lening wordt verstrekt op basis van de overwaarde van de woning. Meer informatie over de Asbestdakenregeling Drenthe en hoe
eigenaren een aanvraag in kunnen
dienen
is
te
vinden
op
www.snn.nl/particulier/asbestregeling-drenthe. Aanvragen kunnen
vanaf 15 januari worden ingediend.
De regeling loopt tot 1 januari
2029.
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