De Nieuwsbode
Huis-aan-huis nieuwsblad in Westerwolde, de Kanaalstreek, de Monden en de Hondsrug
WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020

38e JAARGANG, NUMMER 47

6 PAGINA’S

Bewoners windparkgebied
praten mee over gebiedsfonds
EXLOO – Ruim 5.000 huishoudens in Borger-Odoorn hebben
een vragenlijst van de gemeente in de brievenbus ontvangen.
Het gaat om inwoners van elf
dorpen in het gebied waar
windpark De Drentse Monden
en Oostermoer wordt gebouwd. Door de vragenlijst
kunnen de bewoners meedenken over een gebiedsfonds.
Het geld uit dat fonds is bedoeld om de leefbaarheid van
dit deel van de gemeente te

Tweede fase project van start gegaan

Stadskanaal pakt de
groenperken verder aan

Ook deze jongeman liet zich op corona testen op de nieuwe locatie in Stadskanaal. (foto: Auniek Klijnstra)

Veel Knoalsters laten
zich testen op corona
STADSKANAAL – De coronatestlocatie die de GGD Groningen vorige week heeft geopend
in Stadskanaal, heeft in de eerste drie dagen bijna vijfhonderd bezoekers getrokken. De
testlocatie aan de Glasblazer 4
is de vijfde GGD-testlocatie in
de provincie Groningen. ,,De
eerste dagen zijn goed verlopen, de mensen weten ons goed
te vinden’’, zegt Hanneke
Mensink namens de GGD.
Er wordt veel getest en dat is positief. ,,Woensdag hadden we 159 bezoekers, donderdag 128 en vrijdag
187 mensen die getest zijn. We
zien altijd dat er in de eerste week
veel belangstelling is en het zal natuurlijk ook meegespeeld hebben
dat er in Stadskanaal de laatste
weken relatief veel besmettingen
waren.’’ Volgens Mensink kunnen
mensen zich momenteel snel laten

testen als ze klachten hebben.
,,Een tijd terug duurde het soms
een paar dagen voor je ergens terecht kon, nu is dat niet meer zo.
Bovendien krijgen de geteste personen over het algemeen al binnen
24 uur de uitslag.’’
De testlocatie in Stadskanaal
maakt gebruik van testkamers. Na
het maken van een afspraak kan
iemand die zich laat testen zich
melden op de afgesproken tijd. Bij
de ingang staat een informatiebord met instructies voor bezoekers en er geldt een vaste looproute. ,,Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan getest
worden. Zo niet, dan word je niet
getest.’’ De testlocatie is van maandag tot en met vrijdag geopend
van 10.00 tot 15.30 uur. De coronatesten worden alleen op afspraak
afgenomen, waardoor de verkeersdrukte tot een minimum wordt beperkt. Een afspraak maken kan online via coronatest.nl of telefonisch
via 0800-1202.

Jan Seton wil in
Borger-Odoorn blijven
EXLOO – Burgemeester Jan
Seton wil graag door in de gemeente Borger-Odoorn. Dat
heeft hij te kennen gegeven
aan de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe
en de fractievoorzitters van de
gemeenteraad. De raad neemt
begin 2021 een besluit over zijn
voordracht tot herbenoeming.

gerswerk. Het gaat er hier heus
wel eens fel aan toe, maar uiteindelijk vinden we elkaar in onze
verknochtheid aan het landschap,
het naoberschap en in de bereidheid samen de handen uit de mouwen te steken. Juist in deze tijd
van beperkingen door het coronavirus zie ik dat we hier samen ook
weer uit gaan komen. En in zo’n
gemeente wil ik graag burgemeester zijn.”

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is in oktober gestart met de tweede fase van de
aanpak van groenperken. In
deze fase pakt de gemeente
voor het tweede jaar perken
aan waarvan de planten ‘op’ en
‘versleten’ zijn. Deze oude beplanting kostte inmiddels veel
onderhoud en kwam niet meer
tot haar recht. De inventarisatie om, net als vorig jaar in fase
één, te bepalen welke groenperken versleten zijn is in oktober gedaan in overleg met de
wijkraden. Nu is het tijd voor
stap twee: het afknippen van
de oude beplanting.

quent te maaien zullen de onkruiden verdwijnen. Over enkele jaren, als de onkruiden verdwenen
zijn, kan alsnog gekozen worden
voor sierheesters of vaste planten.

De vragenlijst is gericht op de
spelregels waaraan het gebiedsfonds moet gaan voldoen. Met die
spelregels wil de gemeente ervoor
zorgen dat het geld straks goed besteed wordt. Komt er bijvoorbeeld
één grote pot of wordt het budget
op basis van inwoneraantal verdeeld over de dorpen? En moet
het fonds zich op specifieke thema’s gaan richten?
Ook wordt bewoners gevraagd hoe
plannen zo eenvoudig mogelijk ingediend kunnen worden en wie
straks besluit of een bijdrage al
dan niet wordt toegekend. De vragenlijst wordt verspreid in 1e en
2e Exloërmond, 2e Valthermond,
Boermastreek, Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Exloërveen, Nieuw-Buinen, Valthermond en Zandberg.

Meer informatie over deze tweede
fase of over de evaluatie van de
aanpak bloemperken vorig jaar is
te vinden op www.stadskanaal.nl/groenperken.

Bewonersadviesgroep
De vragenlijst is niet de enige manier waarop bewoners kunnen
meedenken over de opzet en inrichting van het gebiedsfonds. Om
een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te bereiken vinden
ook gesprekken plaats met bijvoorbeeld jongeren, belangengroepen en ondernemers.
Daarnaast is er een bewonersadviesgroep, waarin vertegenwoordigers uit alle dorpen van dichtbij
meedenken. De adviesgroep doet
op basis van de verzamelde inbreng een voorstel voor de spelregels, die worden vastgesteld door
de gemeente. Vervolgens kan het
gebiedsfonds echt van start en
kunnen mensen terecht met hun
ideeën voor verbeteringen in de
dorpen.

Half november beginnen medewerkers van het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Wedeka met het
afknippen en afvoeren van de beplanting. Dit gebeurt met een bosmaaier, heggenschaar of met groter materieel met een tractor, afhankelijk van de grootte van de
groenperken en de staat van de
planten. Na het afknippen wordt
het groenafval zo snel mogelijk afgevoerd naar de stort, waar het
groenafval verwerkt kan worden
tot compost. Buurtbewoners wordt
gevraagd om tijdens de werkzaamheden de auto niet in de buurt van
het groenperk te zetten.

Voor omwonenden die het dichtst
bij de windturbines wonen komt
er een aparte ‘burenregeling’.
Daarvoor komen naast inwoners
van Borger-Odoorn ook omwonenden in de gemeenten Aa en Hunze
en Stadskanaal in aanmerking. De
betreffende gemeenten zijn in gesprek over de invulling van de burenregeling, die wordt gefinancierd door de initiatiefnemers van
het windpark.

Volgende stappen
Als alle beplanting is afgeknipt zal
in december het aanbrengen van
compost in de groenperken starten.
Vervolgens gaat de aannemer verder met het uitgraven en uitzeven
van de grond. Daarna is het tijd om
de perken te egaliseren en aansluitend kunnen de nieuwe planten in
het voorjaar van 2021 in de grond.
Er wordt gehoopt op groeizaam
weer, zodat er volgend jaar een oase van fleur en kleur zal ontstaan.
Bij de nieuwe beplanting is per locatie rekening gehouden met onder meer schaduw, zoutschade,
droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de nieuwe
beplanting. Met de toename van
de biodiversiteit worden ook meer
ziekten en plagen voorkomen. In
sommige perken komt nieuw gras,
omdat er vervelende onkruiden
aanwezig zijn in de perken. Vanuit
de wetgeving mag de gemeente
hier geen chemische bestrijdingsmiddelen voor inzetten. Door fre-

versterken. De bouw van 29
windturbines heeft grote impact op de omgeving. In totaal
storten de Rijksoverheid, de
provincie Drenthe en BorgerOdoorn de komende tien jaar
ruim 3 miljoen euro in het
fonds.

Pascal Bunk krijgt in de raadzaal de Gouden K overhandigd door wethouder Goziena Brongers. (foto: gemeente Stadskanaal)

Pascal Bunk krijgt
Gouden K overhandigd
STADSKANAAL – Kunstenaar
Pascal Bunk uit Stadskanaal
heeft afgelopen week de Gouden K, een landelijke kunstprijs, in ontvangst mogen nemen. Hij ontving het gouden
erespeldje uit handen van wethouder Goziena Brongers van
Stadskanaal voor het opzetten
van de Pop-up Galerie Metafoor De Renne. De prijs wordt
elk jaar door Stichting Kunstweek uitgereikt aan tien initiatiefnemers van kunstprojecten
in Nederland.

We hebben het écht met z’n allen
gedaan. We wisten dat we waren
genomineerd, maar dat we ook tot
de tien winnaars behoorden was
best een verrassing. Wij hebben
met dit grote en bijzonder project
onze nek uitgestoken en als dat
wordt beloond met een prijs, is dat
wel de kers op de taart. Het is
vooral een stuk erkenning voor de
vele uren werk die we erin hebben
gestoken. Maar het is nu ook wel
klaar, de cirkel ook rond. Ik ga me
nu weer richten op andere projecten. Zo ga ik in maart een expositie
houden.’’

,,Natuurlijk is het leuk dat ik in
het zonnetje wordt gezet, maar deze prijs is voor ons allemaal en ook
voor de vrijwilligers die betrokken
zijn geweest bij het evenement.

Wethouder Brongers had bij de
uitreiking van het kleinood mooie
woorden voor Bunk. ,,Als initiatiefnemer van de Pop-up Galerie, een
bijzonder initiatief met veel diversiteit dat veel bezoekers heeft getrokken, heb ik hem voorgedragen
voor de Gouden K en heb een
warm pleidooi gehouden. Het is
ook wel een uniek moment dat
Pascal de prijs ontvangt, want niet
iedereen komt hiervoor in aanmerking. Maar het is dan ook zeer verdiend dat hij, en met hem de andere initiatiefnemers van de Pop-up
Galerie, deze prijs ontvangen. Ze

De 49-jarige Seton begon in 2015 als
op dat moment jongste burgemeester in Drenthe aan zijn eerste ambtstermijn. Dat hij het nog altijd erg
naar zijn zin heeft, komt volgens
hem vooral door de grote dynamiek
in het gebied. ,,Het natuurschoon,
de rust en de ruimte zijn natuurlijk
de prachtige basis van onze gemeente. Maar daarbovenop ontwikkelen we ons ook in een hoog tempo. Het aantal inwoners stijgt, er zit
groei in recreatie en toerisme en er
wordt volop gebouwd, verbouwd en
geïnvesteerd.’’

Zeer verdiend

zijn op een goede manier bezig om
kunst en cultuur nog meer op de
kaart te zetten in de omgeving, iets
wat ik alleen maar kan ondersteunen.’’ Inmiddels worden er dan
ook alweer plannen gemaakt voor
een nieuw project, maar het hoe
en wat moet nog nader worden ingevuld.

Kunst in de flat
In de Pop-up Galerie – een idee
van kunstenaars Pascal Bunk, Renate Heutinck, Ada Tolboom en
Richard Lamain – kregen inwoners
van Stadskanaal en omstreken de
kans om hun creativiteit aan het
publiek te tonen, in welke vorm
dan ook. In eerste instantie was
het plan om eind maart een uitgebreid bezoekersweekend te organiseren, maar toen gooide corona
roet in het eten. Toch lieten de vier
zich niet kisten en konden ze verdeeld over vijf zondagmiddagen
toch bezoekers ontvangen in de
leegstaande flat, die inmiddels
wordt gesloopt. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt was de muurschildering van street artist Michel
Velt, die in tien dagen tijd een
vrouwenfiguur van 30 bij 10 meter
aan de zijkant van de Renneflat realiseerde.

Het gebiedsfonds is daarentegen
specifiek bedoeld om de leefbaarheid te versterken in het deel van
Borger-Odoorn waar de windturbines komen.

WasExpress
gaat drie
maanden dicht
STADSKANAAL – De gemeente
Stadskanaal heeft een bedrijfspand van WasExpress in Musselkanaal gesloten. De politie trof
op 1 juli een hennepkwekerij
aan op het perceel.
Burgemeester Yvonne van Mastrigt heeft daarom op basis van
artikel 13b van de Opiumwet
besloten het perceel voor drie
maanden te sluiten. De eigenaar
heeft bezwaar gemaakt, maar
de rechter heeft de voorlopige
voorziening afgewezen, waardoor het pand nu gesloten kan
worden.
De sluiting past in het gemeentelijke soft- en harddrugsbeleid.
Samen met de convenantpartners hennep, het Openbaar Ministerie, Enexis en de politie zet
Stadskanaal zich in om hennepteelt en de daarmee samenhangende onveilige situaties, zoals
brand of bedreigingen, in Zuidoost-Groningen te voorkomen.
Sluiting van drugspanden moet
drugscriminaliteit tegengaan en
de veiligheid en leefbaarheid in
de samenleving vergroten.

Thuis

Stengere controles op parkeren Navolaan

Daarnaast voelt Seton zich naar eigen zeggen thuis in het gebied van
zand en veen. ,,Waar mensen nog
echt naar elkaar omkijken en bereid zijn wat voor elkaar te betekenen, bijvoorbeeld in het vrijwilli-

STADSKANAAL – De boa’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) gaan strenger controleren
op de regels voor het kort parkeren aan de vernieuwde Navolaan
in Stadskanaal.

Informatiebijeenkomst
TER APEL – Om in de toekomst iedereen in Nederland elektriciteit te
blijven leveren, breiden netbeheerders Tennet en Enexis Netbeheer
het hoogspanningsnet uit. Dit betekent dat er een nieuw hoogspanningsstation komt op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde, om het net in Noordoost-Nederland te versterken. Dat is nodig om
aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en
de verwachte toename van de
vraag te kunnen voldoen. Daarom
wordt donderdag van 19.30 tot
20.30 uur een online informatiebijeenkomst gehouden voor belangstellenden. Op www.tennet.eu staat
de link naar deze bijeenkomst.

Lampionnetjes branden alsnog
STADSKANAAL – Elf november is de dag dat veel lampjes branden mogen. Zo ook dit jaar was het de
elfde van de elfde weer Sint Maarten, de dag dat kinderen traditiegetrouw met lampionnen langs de
deuren lopen. Vanwege de coronamaatregelen verliep het kinderfeest dit jaar anders dan andere jaren,
zo ook in de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Grote bijeenkomsten en optochten waren niet toegestaan, winkels hielden hun deuren dicht. Toch gingen diverse kinderen erop uit om langs de deuren te gaan, zo ook in de Vinkenhof in Stadskanaal (foto). Ze mochten
op afstand liedjes zingen bij de deur en veel mensen hadden een oplossing bedacht door een bakje met
snoep op de oprit te zetten, waar de kinderen vervolgens zelf wat uit mochten pakken. Hoewel ook diverse bewoners besloten om dit jaar geen snoep uit te delen, was de opbrengst voor veel kinderen toch
nog prima. (foto: Auniek Klijnstra)

Het betreft het gebied vanaf
Theater Geert Teis tot aan De Babbelaer aan de Europalaan. De komende twee weken krijgen auto’s
die langer dan 30 minuten parkeren
een waarschuwing, daarna gaan de
boa’s over tot daadwerkelijk bekeuren van overtredingen. Het kort parkeren van maximaal 30 minuten
wordt flits parkeren genoemd. Deze
parkeerplekken zijn bedoeld om
klanten in het centrum de mogelijkheid te bieden om voor een kort bezoek aan één van de ondernemers
dichtbij te kunnen parkeren. Om de
parkeerduur aan te geven kan iedereen gebruik maken van een blauwe
kaart, waarop de aankomsttijd van
het parkeren ingesteld kan worden.
Helaas zijn er te veel auto’s die langer dan 30 minuten parkeren, waardoor er geen plek voor mensen die
even snel een winkel in moeten.
Naast de flits parkeerplaatsen zijn

er ook parkeerzones waar iedereen
twee uur mag parkeren. Ook zijn er
ruim voldoende parkeerplekken om
de auto de hele dag te laten staan.

Als de werkzaamheden in het centrum zijn afgerond gaat de gemeente op meerdere plekken handhaven
op parkeren.
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Leerlingen De Höchte leren
corona-proof over ziek zijn
ALTEVEER – De leerlingen van
groep 3 en 4 van CBS De Höchte in
Alteveer hebben de afgelopen twee
weken volop gewerkt aan het thema
‘Ziek zijn’. Samen met hun leerkracht bedachten en volgden zij het
verhaal van Julie die zich niet fit
voelde, nog zieker werd en uiteinde-

lijk zelfs naar het ziekenhuis moest.
,,Je merkt dat het een actueel thema is’’, zegt leerkracht Heidi Scheltens.
,,Alle kinderen kunnen er zeker nu wel
iets over vertellen en daardoor is de be-

trokkenheid hoog. De kinderen hebben
ook veel vragen en die proberen we samen te beantwoorden. Vrijwel alle lessen werden bij dit thema betrokken.’’
Zo werd er gerekend met pleisters en
pillen, bij taal werden verhalen over
wonden geschreven en bij muziek werd
gezongen over een virus. De leerlingen
zochten uit wat er allemaal in een ambulance zit en leerden wat de functie
van het hart is.

Zelf kunst maken

I

VriendenLoterij steunt Nieuw Buinen
NIEUW-BUINEN – Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor voetbalvereniging Nieuw Buinen: de Drentse voetbalvereniging is benoemd tot één van de
Clubs van de Week en ontvangt daarom een eenmalige bijdrage van 5.000 euro. Nieuw
Buinen gaat het geld gebruiken om het sportpark te verduurzamen door onder meer
zonnepanelen te installeren en de veldverlichting te vervangen voor duurzame ledverlichting. Siert van der Laan van voetbalvereniging Nieuw Buinen: ,,Geweldig! We gaan
ons sportpark verduurzamen door middel van het installeren van 166 zonnepanelen en
door de veldverlichting te vervangen voor duurzame ledverlichting.” Clubs van de
Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en
stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met 31 december benoemt de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot Club van de
Week. Zij krijgen een bijdrage van 5.000 euro voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Clubs kunnen zich nog tot en met 30
november aanmelden via www.clubsvandeweek.nl

Volkskerstzang
gaat dit jaar online
STADSKANAAL – Traditiegetrouw
vindt op de zondag voor Kerst de
Volkskerstzang plaats in het Pagecentrum in Stadskanaal. Dit jaar is echter alles anders dan anders door het
coronavirus en dat heeft ook gevolgen voor de Volkskerstzang. De zestiende editie van dit jaarlijkse vindt
op zondag 20 december dan ook niet
plaats in het Pagecentrum, maar
wordt uitgezonden via de website van
RTV 1.

filmpjes. Dit alles wordt aan elkaar gemonteerd, zodat we een mooie uitzending
kunnen bieden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. We hopen hier veel
mensen een plezier mee te doen.’’ Bovendien kan de uitzending ook op een later
moment teruggekeken worden, mocht
men op 20 december niet in de gelegenheid zijn om te kijken. ,,Het programma
is nog niet helemaal rond, maar we hopen
nog op een bijdrage van de burgemeester
of één van de wethouders. Zodra dat bekend is, zullen we weer van ons laten horen.’’

,,Door de coronamaatregelen was het
vooraf al duidelijk dat de Volkskerstzang
dit jaar niet op de normale manier plaats
zou kunnen vinden op onze vaste locatie,
het Pagecentrum. Maar we wilden als
Stichting Volkskerstzang Stadskanaal
toch graag een alternatief bieden, omdat
juist in deze coronatijd veel mensen wel
behoefte hebben aan een steuntje in de
rug. Ze zijn weinig bij het pad en juist de
decembermaand is een periode waarin
veel mensen samen komen’’, legt Tjip
Douwstra uit. ,,Daarom hebben we dit alternatief bedacht.’’

Plezier doen
Op 20 december wordt via de website van
RTV 1, www.rtveen.nl, een 75 minuten
durende Volkskerstzang uitgezonden tussen 19.00 en 20.15 uur. Douwstra: ,,Dat zal
niet live zijn, wederom vanwege de coronamaatregelen. Binnenkort worden de
gesproken gedeeltes opgenomen in de
studio van RTV 1. Dat zal bijvoorbeeld de
meditatie zijn, die dit jaar wordt verzorgd
door pastoraal werker Gonda Gelling.
Voor de muziek gebruiken we YouTube-

Tjip Douwstra. (foto: Waterschap
Hunze en Aa’s)
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Hermitage Kwartet
bij Klassiek in ’t Veen
VALTHERMOND – Het seizoen van
Klassiek in ’t Veen wordt zondagmiddag vervolgd in concertboerderij
Onder de Linden in Valthermond
met een optreden van het Hermitage Kwartet. Het viertal zal in het
aangepaste programma ‘Tijdgenoten
uit Oost & West’, vanwege de coronamaatregelen, werk spelen van
Beethoven en Borodin.
Tot eind dit jaar wordt het 250e geboortejaar van Beethoven gevierd. Daarom
speelt het Hermitage Kwartet zijn favoriete strijkkwartet Op.18 nr. 4, dat sinds
het ontstaan van het kwartet in 2015 tijdens het Peter de Grote Festival op hun
repertoire staat. Ook is het strijkkwartet Nr. 2 in D van Borodin te horen. Het
zijn twee intrigerende componisten die
in dezelfde tijd leefden, maar opgroeiden in geheel verschillende culturele en
sociale achtergronden. Borodin, geboren in Sint Petersburg, opgeleid en
werkzaam als chemicus maakte deel uit
van het welgestelde ‘machtige hoopje’

Russische componisten. Beethoven, een
muzikaal wonderkind, zoon van een aan
alcohol verslaafde vader en geboren in
Bonn stierf eenzaam in Wenen. De bindende factor is de grootheid van hun
muziek, waarvan vastgesteld kan worden dat Beethoven het rijkste oeuvre
naliet.
Het Hermitage Kwartet is sinds 2015
het vaste festivalkwartet van het Peter
de Grote Festival in Groningen. Op uitnodiging van artistiek leider Paul Komen speelt het ensemble jaarlijks grote
werken uit het strijkkwartetrepertoire.
Inmiddels geeft het kwartet ook vele
concerten buiten het jaarlijkse terugkerende festival, waaronder in de Hermitage in Amsterdam en op het festival
van Emmy Verhey. Het kwartet heeft
recent een eigen kamermuziekweekend
gegeven in Peize.
De concerten beginnen om 14.00 en
16.00 uur. Kaarten bestellen kan via 0621683348, info@klassiekintveen.nl of
www.klassiekintveen.nl/contact

Groep 3 en 4 met twee van de kunstwerken voor hun wandfries. (eigen foto)

Bij dit soort projecten is het bijzonder
leerzaam om een expert uit te nodigen,
maar in verband met het coronavirus
kon dat nu niet. Dus werden er via videobellen vragen aan een arts gesteld
en op dezelfde wijze legde kunstenares
Sandra Vos uit waarom er kunst in het
ziekenhuis hangt. Daarna werd er door
de leerlingen zelf kunst gemaakt waar
de patiënten van zullen opknappen.
Ook maakten en schreven ze beterschapskaarten om de patiënten een hart
onder de riem te steken, die de juf binnenkort zal afgeven in het ziekenhuis.
Alle activiteiten werden vastgelegd op
een meterslange wandfries. Het project
werd afgesloten met een ‘Hoera-weerbeter-feestje’ en een getuigschrift voor
alle leerlingen.

Eerste ronde
Huiskamerquiz
Westerwolde
VLAGTWEDDE – De activiteitencommissie van voetbalvereniging Westerwolde organiseert de komende weken weer een online Huiskamerquiz. Vijf zaterdagen achter
elkaar worden er twaalf vragen binnen een
bepaald onderwerp op de Facebookpagina
en website van de vereniging gezet. Zaterdag is de eerste ronde online gezet. Deelnemers hebben een week lang de tijd hun
antwoorden in te sturen: vrijdag voor 24.00
uur moeten de antwoorden binnen zijn.
Aan het eind van de quiz is er voor diegene
die de meeste punten heeft behaald een
mooi levensmiddelenpakket beschikbaar.
Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan
niet na loting bepaald. Deelname kost
niets. Een eventuele finale wordt zaterdag
19 december gespeeld. Iedereen kan gratis
meedoen, ze hoeven daarvoor niet lid te
zijn van Westerwolde.
Insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of per mail (hjpleiter@hetnet.nl). Antwoorden die eenmaal ingestuurd zijn, kunnen niet worden
gewijzigd. De commissie hoopt dat veel
mensen proberen de antwoorden op de verschillende vragen weten te vinden. Bij het
vinden van de antwoorden mogen hulpbronnen worden gebruikt. Zaterdag wordt
de tweede ronde online gezet, op 28 november, 5 en 12 december volgen de overige
drie rondes.
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088-7007160

NoordPers nieuws- en advertentiebladen

De Nieuwsbode

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

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Houtkachel, 30 Kw., ca. 5
jaar oud. Tel.: 06-30795620

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

Paardenmest zonder stro
voor tuin of compostbak.
Mest gratis af te halen.
0599-212867 Buinerveen

Box €10,00; grenen ledikantje 60 x 120 €25,00;
Voorstekamp 22, Stadskanaal. Tel: 0599-610009

Aanhanger voor loop of
sloop; lange leren jas; melkbus. Tel: 0599-564693

Een carbidschaitbusse
Tel.: 06-11447929

Kerstman met arreslee,
hangt in een groot gegalvaniseerd frame. Afmetingen
250 cm lang en 180 cm
hoog. Mag weg voor een
goed bod!! Tel: 0599-621177
of 06-38132799 (whatsapp)
T.e.a.b. uit grootmoeders
tijd: spinnewiel.
Tel: 0599-322604
Garagedeur vervangen of
nieuwbouw? Kies voor een
deur van Garagedeuren
Drenthe. Kies voor kwaliteit/service/garantie. Ruime keus in design en kleur.
www.garagedeurendrenthe.nl
Kringloop te Annen
De Boedelmarkt
De Hullen 1, 06-46149507
Open wo. tm za. 13-17 uur
Alle maten klokkensleutels. Collectie brandweerhelmen e.d. Trijnie’s Antiek, Marktstraat 21, Musselkanaal, tel. 0599-610384.
Nieuw! Nu ook autosleutels
-met
startonderbreking.
Schoenmakerij v.d. Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.
Schoenmaker Engel
schoenreparaties,
sleutels en autosleutels.
Reparatie van
autosleutels met chip en
autosleutelbehuizing.
Beneluxlaan 15
Stadskanaal
Tel: 0599-615.122.

Gratis afhalen kunstkerstboom in originele doos
Merk Black Box overcompleet. Hoogte 155 cm, 240
lights, nieuwprijs €74,50,
enkele lampjes branden
niet, waarschijnlijk te vervangen, maken niet goed
contact. J.Fidder, Borger
tel.: 0599-235565
4 siervelgen met nwe Dunlop winterbanden met stander voor VW €225,Tel.: 0599-313034
Heerlijke verse walnoten
uit eigen tuin. Tel. 0643074245 of 0599-662278
Zwart metalen 1-pers. bed
van Ikea met mooie Pullman matras, zelf halen,
€100,- Info: 06-36123497
T.e.a.b.: antieke trapnaaimachine Minerva, compleet met zgn. spoelschuitje. Tel: 0599-322604
Nette Dames- en herenfietsen. Meisjesfietsen 20 + 26
inch. Div. Fietswielen. Nw.
Brookszadel
€35,-. Tel:
0599-617700.
Kerstboomstandaard,
groen, 40 bij 40, hoog 20
cm. met klem, stamdiameter rond 8 cm. €7,-; Ovale
salontafel donker eiken
€15,-; Hanglamp €15,-; Tel:
0599-671359
De Nieuwsbode: 088-7007160

Winterset met steek 5x108 naaf 65.1 - ET44 voor diverse Peugeot - Citroen - Volvo
modellen. Banden 205/60R
16 met 2 x 4.5 + 2 x 6.5 mm
profiel. Incl. uni. wieldoppen. Prijs 100 euro. Info:
06-28750591
Set z.g.a.n. wielen compleet
met banden voor VW Polo VW Fox - Audi A1 - Seat
Ibiza - Skodia Fabia e.a.
Met wielsteek 5x100. Info:
0599-614621.
Set 16 inch originele Mercedes sport velgen. Ideaal
als winterset. Prijs 150 euro
Info: 06-34620536
Kerstboomstandaard
nieuw, metalen buisframe
donkergroen gelakt, inklapbare 4-punts voetsteun
45x45 cm, hoogte 15 cm, 3gats schroefborging, €3,50
0599-354435 of 06-22745538
CLOER kniepertjesijzer; 2
melkbussen; 4 winterbanden met velg en dop, voor
o.a. KIA Picanto.
Tel: 06-31793778.
2 x Michelin banden, zomerband 175/64/14, 6 mm
profiel, bouwjaar 2017.
Tel.: 06-27838205 / 0625255578

100 Tulpenbollen €8,99;
beuk v.a. €0,35; heide
€1,00; vaste planten v.a.
€1.25, vruchtbomen v.a.
€8.99; rozen v.a. €1.99;
klimop v.a. €0.99; laurierkers v.a. €1,75; coniferen;
haag en bosplantsoen enz..
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448
Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 / 06-41798273.

Te koop gevraagd

Aanbieding personeel

Gevraagd personeel

Auto

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

Hulp in de huishouding gevraagd in Valthermond,
moet flexibel zijn. Graag email met telefoonnummer
naar: john23@hetnet.nl

Voor een leuke en goede
Auto inclusief beurt en
APK. Autobedrijf Luuc
Vos, Cereskade 52,
tel.: 06-53708369

Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Telefoon
0599413289
/
0622834667.
www.spoordog.nl
Dig. van dia’s, 8 mm films,
video op CD/DVD/MP4
www.vembea.nl
0599-663025
Klimwerk in bomen:
kappen, snoeien, knotten,
dood hout, stormschade.
Dick Frijters 1e Exloërmond 06-51271905.
Schoorsteenvegen. Gedpl./
erkend ASPB-lid. Klus- en
schoorsteenveegbedr. JD.
0599-332.596
of
061896.82.38.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

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.

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

Schuur of een schuur met
land. Tel. 06-20302478

Aanbieding personeel
Schoorsteenveger nodig?
BSS erkend/gedipl. schoorsteenveger. Lid ASPB.
Inl. 0599-322821 of 0654354.098.
www.zwartehanden.nl
Last van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten
bellen: 0592-26.21.85.

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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Online Sinterklaasquiz
in Stadskanaal groot succes

Tsjechische Justýna zoekt
gastgezin in Stadskanaal

STADSKANAAL – Sinterklaas
is weer in het land. Na de landelijke intocht in het dorpje
Zwalk vond de Goedheiligman
ook nog even tijd om zaterdagmiddag aanwezig te zijn in
Stadskanaal, tot trots van de
winkeliers van Centrum Stadskanaal. Zij organiseerden daarom een spectaculaire online
Sinterklaasquiz waar alle kinderen van de basisschool aan mee
konden doen.

STADSKANAAL – De 17-jarige
uitwisselingsstudente Justýna
uit Tsjechië volgt onderwijs op
een middelbare school in Ter
Apel, verblijft momenteel bij
een gastgezin in Nieuw-Buinen
en sport in Stadskanaal. High
School Holland zoekt voor
Justýna een nieuw gastgezin gezocht in Stadskanaal of omgeving waar zij tot de zomervakantie mag blijven.

Op initiatief van Centrum Stadskanaal kwam Sinterklaas via internet
bij alle kinderen thuis, samen met
de ReporterPieten en een echte
SidekickPiet, om de kinderen tijdens een speciale live-uitzending
toe te spreken en bij te praten. Ook
konden de kinderen meedoen aan
een online Sinterklaasquiz, waarbij
tientallen mooie prijzen waren te
winnen, beschikbaar gesteld door

de plaatselijke winkeliers. Duizenden kijkers en maar liefst 250 kinderen deden online mee aan de
quiz via de app Kahoot.

Prijswinnaars
De hoofdprijs, een nachtje slapen
op de echte Sinterklaas-Pakjesboot
en ’s morgens een lekker Pietenontbijt, werd Sinterklaas aangeboden door Ervaar-Water. Deze prijs
ging naar Zoë van Broekhoven, die
samen met haar ouders en broer op
de boot mag komen slapen. Het
bordspel 30 Seconds ging naar Tobias Kunst en Jari Oudshoorn won
het spel Party & Co. Kinderen die
kans willen maken op de extra prijzen, kunnen de kleurplaat insturen
die
is
te
vinden
op
www.vandebond.nl/sinterklaas. Ze
maken dan onder meer kans op de
spellen Speed Cups en Uno Junior
of een Happy Meal van de McDonalds
in
Stadskanaal.
Via
www.vandebond.nl/sinterklaas is
de uitzending terug te kijken.

Wekelijkse uitzending
Sinterklaas in Stadskanaal
STADSKANAAL – Sinterklaas rijdt ook dit jaar de gemeente Stadskanaal niet voorbij. Daarom heeft de Sint dit jaar een werkkamer
ingericht in de Bibliotheek Stadskanaal. Iedere zaterdag en zondag
om 18.30 uur zendt RTV1 een uitzending uit vanuit deze geheime
kamer. Kinderen die een mooie tekening hebben gemaakt of hun
verlanglijstje aan Sinterklaas willen geven, kunnen die in de speciale Sinterklaasbrievenbus in de Bibliotheek deponeren. Dit kan
iedere woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur of op zaterdag tussen
10.00 en 14.00 uur. Sinterklaas bekijkt samen met zijn Pieten de
mooiste tekeningen en wie weet komt jouw tekening op televisie.
(foto: Biblionet Groningen)

Rijbewijskeuring
G’MOND – Voor mensen wiens rijbewijs binnen een half jaar verloopt
omdat hij of zij 75 jaar of ouder, jonger dan 75 jaar is of om medische redenen gekeurd moet worden voor het verlengen van het rijbewijs
A/BE/C/D/E, Code 95 of taxipas worden in het Dorpshuis in Gasselternijveenschemond wekelijks CBR-rijbewijskeuringen gehouden. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn welkom. Wie meer informatie wil
hebben over de keuring of een afspraak wil maken, kan tussen 9.00 en
18.00 uur contact opnemen met het afsprakenbureau: 0516-514574 of 0614716543. Online een afspraak maken kan ook via
www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Column
Eerste hulp bij
uithuisplaatsing
Voor veel ouders een nachtmerrie: een gedwongen uithuisplaatsing van hun kinderen. Voor een
aantal andere ouders helaas een
feit. Er zijn weinig zaken die zo
beladen zijn als een uithuisplaatsing. Als één of meer instanties
zorgen hebben over een minderjarige, kan dit in sommige gevallen leiden tot een ondertoezichtstelling (OTS). De minderjarige
blijft dan gewoon thuis, maar een
gezinsvoogd ondersteunt het gezin en de minderjarige en houdt
toezicht. In onze regio is dat vaak
iemand van Jeugdbescherming
Noord, het Leger des Heils of de
William Schrikker Stichting. Dit
zijn gecertificeerde instellingen
(GI’s). In enkele gevallen is een
OTS niet genoeg. Er wordt dan
door de gecertificeerde instelling
of de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot uithuisplaatsing ingediend. Dat betekent dat de kinderen worden
ondergebracht in een pleeggezin,
een netwerkpleeggezin (bijvoorbeeld een oom of tante) of een instelling.
Een GI of de Raad mag een kind
niet zomaar uit huis plaatsen. De
rechter moet daar toestemming
voor verlenen. Soms kan zo’n beslissing niet worden afwachten.
Dat vindt er eerst een spoeduithuisplaatsing plaats. Ook daar is
de rechter voor nodig. De beslissing of een kind wel of niet uit
huis geplaatst mag worden, wordt
tijdens een zitting besproken. Deze zittingen gaan, ondanks de coronamaatregelen, gewoon door.
Als u het niet eens bent met de
uithuisplaatsing, dan is het van

groot belang om deze zitting bij te
wonen. Een aantal tips voordat u
naar deze zitting gaat:
Schakel een advocaat in die u tijdens de zitting bijstaat en indien
nodig de rechtbank vooraf van
schriftelijke stukken voorziet.
Indien van toepassing: zorg dat u
inzichtelijk kunt maken dat u een
beroep kunt doen op een netwerk. Niet alleen familie, maar
het liefst ook professionals. Als er
voldoende hulp is in het vrijwillige kader, kan een uithuisplaatsing een brug te ver zijn.
Verzamel documenten die aannames uit het uithuisplaatsingsverzoek kunnen weerleggen.
Vraag tijdens de zitting om een
kortere duur van de uithuisplaatsing, als er toch een uithuisplaatsing moet komen. Meestal wordt
standaard om een termijn gelijk
aan de duur van de OTS gevraagd, want in de praktijk vaak
neerkomt op een jaar. De hoofdregel is echter dat toegewerkt
moet worden aan terugplaatsing
van de kinderen bij de ouders.
Dit kan soms ook binnen een aantal weken of maanden onderzocht
worden.
Indien u vragen hebt over jeugdrecht of andere rechtsgebieden,
neem dan gerust contact met ons
op. U kunt een e-mail met een
verzoek om informatie sturen
naar info@advovisser.nl. Vanwege de coronamaatregelen hebben
wij voorlopig helaas geen inloopspreekuur.
J. Scholtens, advocaat

Prins Alwin en Adjudant Bart bezig met de opnames van de carnavalsfilm die zaterdag te zien was op YouTube. (eigen foto)

I

Prins Alwin viert digitaal
carnaval met de leden
GASSELTE – Prins Alwin van
carnavalsvereniging ‘t Meul’ndobbegie in Gasselte zou normaliter voor een bomvolle zaal
de Dobbers en Dobberinnen
hebben toegesproken. Maar dit
jaar niet: Prins Alwin hield zijn
speech bij de leden in de woonkamer. Tijdens een speciale uitzending kon iedereen zaterdagavond toch het carnaval meebeleven.
Via YouTube werd een uitzending
gestreamd met daarin veel bekende onderdelen van het Boerenkielenbal: de speech van de Prins, de
uitreiking van de Kei en de Edikson, een speech van burgemeester
Anno Wietze Hiemstra van Aa en
Hunze en meer. ,,Natuurlijk wilden
we het liefst een groot feest vieren
in onze residentie, maar dat zit er
voorlopig gewoon nog niet in. Op
deze manier hebben we toch vele
mensen een leuke carnavalsavond
kunnen bezorgen. Zaterdagavond
werd de uitzending 300 keer gestreamd en inmiddels is hij al meer dan

900 keer bekeken. Daarmee kunnen we dus wel zeggen dat het een
succes was”, aldus een trotse Prins
Alwin, die aangeeft dat de film te
zien blijft op het YouTube-kanaal
van de carnavalsvereniging.

Kei en Edikson
De Kei ging naar Betty Rijnberg en
Zeger Zeilmaker vanwege de actie
die zij deze zomer opzetten om
sporten te combineren met het opruimen van al het afval dat de dagrecreanten achterlaten bij het Gasselterveld. De Edikson ging naar
Staatsbosbeheer vanwege de overlast en problemen die zij afgelopen
zomer ondervonden, eveneens bij
het Gasselterveld. Intussen maken
Prins Alwin en Adjudant Bart zich
op voor de volgende activiteiten:
een online-bingo op zaterdag 12 december en de kerstlichtjesroute.
Hierover volgt later meer informatie. Prins Alwin, Adjudant Bart, de
Raad van Elf en de rest van het gevolg bedanken iedereen voor het
kijken en hopen snel weer een fysieke polonaise met alle leden te
kunnen lopen.

Justýna is op 24 augustus naar Nederland gekomen. Ze doet al zeven
jaar aan atletiek en vindt polsstokhoogspringen het leukste element.
Justýna wil later dierenarts worden, want zij is dol op dieren. ,,Alles was nieuw en spannend en ik
kon niet wachten om mijn gastgezin te ontmoeten. Zij zijn lief en
helpen mij met het leren van de
Nederlandse taal. School vind ik
hier beter en leuker dan in Tsjechië. De mensen zijn open-minded.
Ik hou daarvan en ik heb al een
aantal vrienden gemaakt. Ik wil
graag met atletiek blijven doorgaan, maar dit is in Stadskanaal.
De afstand van Nieuw-Buinen naar
Ter Apel in combinatie met Stadskanaal is lastig voor mij. Ik ben een
actief persoon en ik wil alles proberen. Ik vind Nederland een mooi
land en ben erg blij dat ik hier kan
zijn’’, aldus Justýna.
,,Het gastgezin laat de droom van
de buitenlandse student uitkomen”, zegt Dorine van uitwisselingsorganisatie Travel Active. ,,De
studenten zijn het gastgezin altijd
erg dankbaar.” Het huidige gastgezin van Justýna omschrijft haar als
een vriendelijke, vrolijke en actieve meid. ,,Justýna zet zich in om onze taal en cultuur eigen te maken.
Zij begrijpt en spreekt Nederlands
steeds beter. Justýna is erg muzikaal, vaak hoor je haar op haar
slaapkamer zingen, waarbij zij zich
op haar ukelele begeleidt. Helaas is
de afstand van ons huis naar de
school in Ter Apel erg groot en ho-

pen wij dan ook dat Justýna snel
een nieuw thuis mag krijgen.” Iemand in huis nemen is op vrijwillige basis: het gastgezin zorgt voor
kost en inwoning, de overige kosten komen voor rekening van de
student of organisatie. Travel Active organiseert diverse activiteiten
en zorgt voor een fiets voor de student. In de regio is een local coördinator actief bij wie het gastgezin terecht kan. Dorine geeft toe dat het
door het coronavirus een ander
jaar is dan in voorgaande jaren.
,,Mensen vinden het spannend om
het buitenland in huis te halen en
dat is begrijpelijk. Uiteraard blijven we de richtlijnen vanuit de
overheid volgen en houden we ons
aan maatregelen net zoals iedere
andere Nederlander deze hoort te
volgen.”
Gastgezin worden voor Justýna?
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met High School Holland
via
highschoolholland@travelactive.org of 085-222 4810.

Soms noemen wereldvreemde
BN’ers ouderen ‘dor’ hout. Dwaasheid, echter soms kan men ook wel
vreemde drempels opwerpen.
Soms moeten wij meegaan in de
vaart der volkeren en maken dan
vreemde keuzes. Hierbij moest ik
denken aan het vernieuwde centrumplan in Stadskanaal. Het uitgangspunt was ‘Fietsers voorrang’
(ook snel- en bromfietsen?). Het
heeft zo zijn charmes en is een
goed uitgangspunt, maar het zou
ook mooi zijn als een dergelijk uitgangspunt gold voor het zogenaamde ‘dorre’ hout, te weten mensen
met een beperking, mensen die
slecht ter been zijn en de ouderen.
Ik heb de indruk dat deze groepen
een beetje (?) zijn ondergesneeuwd
bij de herstructurering van de Navolaan. Fietsverkeer en voetgangers moeten op een veilige wijze
worden samengevoegd, echter ‘lopen’ is hierbij een serieus transportmiddel. Beiden zijn langzame
vervoerswijzen. Dus moest deze
Navolaan er in deze vorm dan wel
echt komen? Wij hebben grote parkeerplaatsen liggen aan de noordoostkant van de Navolaan, onder
meer ter hoogte van de bibliotheek
en aan de achterkant van Albert
Heijn en de Navolaan. De verbindingen met het centrum zijn dan
belangrijk voor iedereen.
Wij moeten meer leven brengen in
het winkelgebied, maar dan moet
het voor alle groepen wel mogelijk
zijn om er veilig te komen. En daar
ligt bij mij de twijfel. Voor bovengenoemde groep is het in een drukke periode moeilijk om de geherstructureerde Navolaan over te steken. Snelheidsbeperkende drempels ontbreken en er wordt soms
hard gereden. De auto is de bepalende factor. Het is dus voor bovengenoemde groep, discriminerend
het ‘dorre’ hout genoemd, moeilijk

oversteken en op bepaalde tijden
zelfs onmogelijk.
Onze woonwijken liggen vol met
verkeersdrempels. Op de Navolaan
ligt er niet één, terwijl daar dezelfde verkeersregels gelden. Wij proberen het winkelgebied te reanimeren en toegankelijk te maken,
zodat de middenstand er baat bij
heeft. Echter, denk ik dan verkeerd als ik zeg dat de Navolaan
juist een drempel vormt voor bovengenoemde mensen? Daarom
het volgende voorstel: maak de auto weer ondergeschikt aan de
mens. Maak dat de mens weer de
bepalende factor is, geef de Navolaan weer de juiste naam en maak
er een ‘laan’ van. Een laan met bomen aan weerszijden en maak op
deze laan vier ruime snelheidsbeperkende stroken. Twee bij het
Raadhuisplein en maak van het
Raadhuisplein een dorpsplein.
Maak van de ruimte rondom de
muziekkoepel een sfeer als op het
Menistenplein en maak van het
‘kale’ gebied voor Kruit & Kramer
een sfeervol plein met de bomen
van de laan en eventueel wat bankjes.
Leg hier twee brede snelheidsbeperkende stroken, zodat het winkelen weer een feest wordt. Voorkom
dat de mensen een andere straat
kiezen: de digitale winkelstraatgebied, waarbij de producten gratis
en voor niets aan je voordeur worden afgeleverd. Niks problematiek
met de Navolaan. Dat kan niet de
intentie zijn. Ik had het over ‘dor’
hout. In de natuur is het dorre hout
dikwijls het begin van het nieuwe
leven als het begin wordt beïnvloed
door iets vochtigs, iets vloeibaars.
Daarom kan een vloeiende beweging leiden naar een klein begin
van vloeibare gedachten voor het
verbeteren van deze Navolaan-situatie.
Een 80-jarige,
Leo Ellermann

Justýna zoekt een gastgezin.
(eigen foto)
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Leerlingen De Oleander
verrassen personeel Refaja
STADSKANAAL – “11 november is de dag”. Dat zingen de kinderen van OBS de Oleander in Stadskanaal elk jaar als ze in ziekenhuislocatie Refaja op de afdelingen mogen zingen voor de medewerkers en de patiënten. Dit jaar is het omgedraaid en heeft de
school wat lekkers gebracht naar het ziekenhuis. ,,We hopen dat
de medewerkers hebben genoten van het
lekkers, want
ze hebben het
verdiend!’’ In
het nieuwe
jaar organiseert de school
weer een peuterinstuif. Kinderen vanaf 3
jaar mogen op
21 januari een
middag meedraaien in de
kleutergroep.
Vooraf aanmelden kan via
0599-617111.
(eigen foto)

Wim en Marijke winnen
ruim 10 kilo wandelgidsen
NIEUW-BUINEN – Wim Schultz en Marijke Gröniger uit NieuwBuinen hebben álle 50 wandelgidsen van Uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig, dé uitgeverij van thematische wandelgidsen in Nederland, gewonnen. De uitgevers Maarten Metz en Lourens Vellinga waren speciaal voor de uitreiking van de prijs van het hoofdkantoor in Velp naar Nieuw-Buinen gereisd. ,,Haalt ie dat nog
wel?’’, vroeg een goede vriendin aan uitgever Vellinga toen hij vertelde dat hij 50 Gegarandeerd Onregelmatige wandelgidsen ging
bezorgen bij de 81-jarige prijswinnaar Wim Schultz. ,,Maak je geen
zorgen! Daar weten wij wel raad mee’’, aldus de krasse tachtiger.
Hij toonde trots de camper waarmee hij en zijn vrouw er regelmatig op uit trekken om elders in het land te gaan wandelen. Wim en
Marijke leerden de wandelgidsen van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig kennen toen Marijke een exemplaar van ‘Dwalen door
Drenthe’ van haar werk uit de bibliotheek meenam. Dat beviel zo
goed dat ze na enige tijd het gidsje zelf maar kochten. (eigen foto)

Sinterklaas-speurtocht
door Gasselternijveen
GASSELTERNIJVEEN – Sinterklaas is zaterdag weer in Nederland aangekomen. Helaas geen
officiële aankomst met publiek
en dus ook geen ontvangst in
Gasselternijveen.
Maar het feest van zijn verjaardag
zal niet ongemerkt voorbij gaan,
want de redactie van het Dorpsportaal in Gasselternijveen organiseert voor alle jonge gelovigen een
Sinterklaas-speurtocht door het
dorp. De redactie vraagt iedereen
iets dat met het Sinterklaasfeest te
maken heeft voor het raam te zetten: een pop of afbeelding van de

STADKANAAL – In De Nieuwsbode van woensdag 11 november
wordt in het artikel over Kapsalon
Chique – by Tieme Pals in Stadskanaal genoemd dat de kapsalon tot
31 december telefonisch bereikbaar is via een mobiel nummer. Dit
is niet juist. De kapsalon is en blijft
bereikbaar op het vaste telefoonnummer 0599-651350.

Nieuwe bomen
aan de Europalaan
STADSKANAAL – De eerste lading
bomen voor de vernieuwde Europalaan in Stadskanaal is dinsdag op
groot transport gearriveerd. Het
zijn platanen die een groen en
daardoor modern uiterlijk geven
aan het centrum. De bomen zijn
volgroeid bij de kweker en geven
de Europalaan direct een mooie
groene uitstraling. Elke boom
weegt zo’n 2,5 ton en de kluit heeft
een doorsnee van zo’n 1,5 meter.
De aannemer plant de bomen met
een mobiele kraan. Begin december komt de tweede lading bomen
aan in Stadskanaal. Naast het
plaatsen van de bomen zal ook de
nieuwe verlichting in de Europalaan voor de feestdagen klaar zijn.
Daarmee is de aanpak van de Europalaan bijna volledig afgerond.
Door werkzaamheden aan het riool
is het nodig een aantal stroken bestrating vlakbij de winkels opnieuw
te leggen. Dit zal begin volgend
jaar gebeuren.

Open kerk op
Eeuwigheidszondag

Ingezonden stuk
‘Dor’ hout

Rectificatie

Sint, een Piet, een letter, een cadeautje, pepernoten en wat al niet
meer. Bij 22 ondernemers en beeldbepalende plekken in Gasselternijveen is achter het raam een extra
letter verstopt. Deze 22 letters vormen samen een woord. Kinderen
kunnen een deelnameformulier
downloaden van de website https://gasselternijveen-online.nl om
mee te doen. De kaart is ook af te
halen bij MFC de SPIL. Oplossingen kunnen tot 3 december 18.00
uur worden ingeleverd in de brievenbus van MFC de SPIL. De Sint
verloot op zijn verjaardag onder alle inzenders een aantal leuke prijsjes.

PvdA maakt zich hard voor de leefbaarheid
EXLOO – De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft zich bij de behandeling
van de begroting sterk gemaakt voor de dorpen in de gemeente BorgerOdoorn door onder meer aandacht te vragen voor het structureel maken
van de dorpsbudgetten. De partij heeft zijn zorgen geuit over de meerjarenbegroting. Het begrotingssaldo gaat in twee jaar tijd van 5 ton in de
plus naar ongeveer nul in 2024, terwijl er nog wel de nodige wensen op
het programma staan. Daarom is aangegeven dat de PvdA van mening is
dat de dorpsbudgetten jaarlijks beschikbaar moeten blijven. De partij
vraagt ook aandacht voor dorpshuizen. Dorpshuizen zorgen voor sociale
contacten en leefbaarheid in de dorpen. Daarom is samen met het CDA,
Gemeentebelangen en de VVD een motie ingediend, waarbij is gevraagd
om te onderzoeken in hoeverre alle dorpshuizen in de gemeente financiële steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis en als dat niet het geval is het college waar nodig ondersteunt. ,,Tenslotte’’, zo geeft fractievoorzitter Henk Zwiep aan, ,,is het van belang dat er woningbouwmogelijkheden in de kleine dorpen komen, zeker nu de krimp in onze gemeente voorbij lijkt moeten we niet alleen meer in de grote dorpen kijken,
maar ook in de kleinere.’’

NIEUW-BUINEN – De vijfde zondag voor Kerst is de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Op deze zondag, ook wel Eeuwigheidszondag
genoemd, worden gemeenteleden
en vrienden van de kerk herdacht
die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd
en er wordt een speciaal voor hen
gemaakte kaars aangestoken. Komend weekend is het Eeuwigheidszondag en daarom is de kerk van
de Protestantse Gemeente van
Nieuw-Buinen die middag geopend
van 13.00 tot 14.30 uur. Voor iedereen die een dierbare aan de dood
verloren heeft geeft de kerk gelegenheid om stil te staan bij dit verlies door een kaarsje aan te steken
voor een overleden geliefde of gewoon even rustig te gaan zitten en
de ruimte en de muziek op zich in
te laten werken. Dominee Anneke
Wouda en ouderlingen zijn aanwezig voor een gesprekje en om vragen te beantwoorden. Van bezoekers wordt wel verwacht dat ze zich
aan de coronamaatregelen houden
(mondkapje) en de aanwijzingen
van de gastheren en gastdames opvolgen. Zondag om 9.30 uur is er
een kerkdienst die live gevolgd kan
worden
via
kerkdienstgemist.nl/Nieuw-Buinen.

Wilfred de Eerste
blijft Prins Bultruters
TER APEL – Voor veel mensen is
11 november een datum die het
hart sneller laat kloppen. Niet alleen bij jonge kinderen vanwege
Sint Maarten, maar het is traditioneel ook de start van een nieuw
carnavalsseizoen. Uiteraard is ook
dit jaar het seizoen gestart op deze
datum, maar gezien de omstandigheden ging het anders dan in andere jaren. De 11e van de 11e staat
jaarlijks in het teken van de verkiezing van het nieuwe prinsenpaar, zo ook bij carnavalsvereniging De Bultruters in Ter Apel.
Prins Wilfred de Eerste en prinses
Jessica waren al druk bezig met het
treffen van voorbereidingen om de
macht van Bultrutersland over te
dragen aan een nieuw prinsenpaar,
wat altijd gepaard gaat met een
groot feest. Omdat dat dit jaar onmogelijk is, hebben het bestuur, de
Raad van Elf en de ridders besloten dat Prins Wilfred en prinses
Jessica hun prinselijke kledij dit
jaar nog niet aan de wilgen hangen,
maar nog een jaar aan de macht
blijven zodat het inmiddels ervaren
prinsenpaar de vereniging door dit
bijzondere jaar kan loodsen.

Staten delen
financiële zorgen
van gemeenten
GRONINGEN – Provinciale Staten
van Groningen hebben hun zorgen
uitgesproken over de financiële situatie van Groningse gemeenten.
Steeds meer gemeenten in Groningen krijgen hun begroting voor
2021 niet of nauwelijks rond. Dat
komt omdat gemeenten voor taken
zoals bijvoorbeeld jeugdzorg meer
geld kwijt zijn dan ze daar van het
Rijk voor krijgen. Het geld dat ze
zelf bij moeten leggen gaat ten koste van andere gemeentelijke taken.
,,Maar de rek is er nu helemaal uit.
Alle dubbeltjes op de Groningse
gemeentebegrotingen zijn al drie
keer omgedraaid’, aldus Fredric
Geijtenbeek, fractievoorzitter van
de ChristenUnie. ,,Gemeenten kunnen niet langer bezuinigen zonder
dat belangrijke voorzieningen zoals
bijvoorbeeld zwembaden en bibliotheken verdwijnen. Die ben je
dan voorgoed kwijt.’’ Bijna alle partijen in Provinciale Staten willen
het zover niet laten komen en willen dat gemeenten van de Rijksoverheid een passende bijdrage
krijgen voor de taken in het sociale
domein.
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I De slagerij van Jan Hindrik en Petra Piening wordt vanaf december een traiteurslagerij. (foto: De Nieuwsbode – Harry Cats)

Slagerij Piening
wordt traiteurslager
STADSKANAAL – Slagerij Piening in
Stadskanaal gaat vanaf donderdag 3
december verder als Traiteurslager
Piening. Nu de slagerij aan de Europalaan zo’n 4,5 jaar geopend is, wordt
het volgens eigenaren Jan Hindrik en
Petra Piening tijd voor vernieuwing.
Daarom wordt de winkelstijl compleet gemoderniseerd.
,,Naast ons ambachtelijke assortiment
vlees en vleeswaren maken wij steeds
meer verse maaltijden en lekkere specialiteiten. Daarom vinden we dat het tijd is
voor een nieuwe stijl en als Traiteurslager verder te gaan. We worden een winkel vol ambacht, maar vooral een winkel
vol lekkers’’, aldus Petra Piening. De slagerij wordt de eerste traiteurslager in
Stadskanaal.
Om de stap naar traiteurslagerij nog verder cachet te geven, wordt ook de huisstijl van de slagerij vernieuwd en wordt
het interieur aangepast. ,,Zo komt er
nieuwe bestickering in de etalage, worden de visitekaartjes vernieuwd en krij-

gen we nieuwe werkkleding’’, vertelt Petra over de voorbereidingen. De vaste
klanten hoeven zich overigens geen zorgen te maken dat ze voor hun balletje gehakt of karbonade niet meer terecht kunnen. ,,Naast ons vertrouwde aanbod
wordt het assortiment aangevuld met
luxere producten. Ook zal er elke week
een special zijn, een vleesspecial en een
maaltijd, alles natuurlijk vers bereid in
onze eigen keuken.’’ De slagerij heeft bovendien een eigen worstmakerij, er worden kant-en-klare maaltijden en verse
broodjes bereid, salades, soepen, barbecuepakketten en hapjesschalen.
Vanwege de coronamaatregelen is een
grootse opening op 3 december niet mogelijk. ,,We mogen maar drie klanten tegelijk in de winkel hebben, dus dat kan
gewoon niet. Maar we proberen de winkel wel een beetje feestelijk aan te kleden die dag. Ook zullen we nog met een
paar leuke aanbiedingen komen.’’
Traiteurslager Piening (vanaf 3 december) is gevestigd aan de Europalaan 20-1
in Stadskanaal (tel. 0599-820392).
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