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GroenLinkser unaniem voorgedragen

Klaas Sloots nieuwe
burgemeester Stadskanaal
STADSKANAAL – Klaas Sloots
(49) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente
Stadskanaal. De huidige wethouder van Zwolle is de opvolger van Baukje Galama, die begin 2018 vertrok. In afwachting
van een eventuele herindeling
werd in Stadskanaal twee keer
een waarnemend burgemeester
benoemd, maar dit voorjaar
werd duidelijk dat Stadskanaal
weer een Kroonbenoemde burgemeester zal krijgen.

Klaas Sloots wordt per half januari de nieuwe burgemeester van
Stadskanaal. (foto: FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle)

GGD opent testlocatie
corona in Stadskanaal
STADSKANAAL – De GGD
Groningen opent met ingang
van vandaag een corona-testlocatie in de gemeente Stadskanaal. Deze testlocatie
bevindt zich aan de Glasblazer
4 in Stadskanaal en is de vijfde
GGD-testlocatie in de provincie
Groningen. De testlocatie
maakt gebruik van testkamers.
Na het maken van een afspraak kan diegene die zich
laat testen zich melden op de
afgesproken tijd.
Auto’s en fietsen kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein en vanaf daar loopt men via
de voordeur naar binnen. De corona-testlocatie
in
Stadskanaal
wordt ingericht volgens de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
van het RIVM. De testlocatie is

van maandag tot en met vrijdag
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
De coronatesten worden alleen op
afspraak afgenomen, waardoor de
verkeersdrukte tot een minimum
wordt beperkt.

Vaste looproute
Bij de ingang van de testlocatie
staat een informatiebord met instructies voor bezoekers. Er geldt
een vaste looproute, waarbij de
looprichting wordt aangegeven
met borden. Buiten is er indien nodig een verkeersregelaar aanwezig. Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan getest
worden. De GGD test alleen mensen met klachten. Aan de hand van
de uitslag van de test kan worden
bekeken of het coronavirus zich
verspreidt en direct bron- en contactonderzoek worden gedaan.
Een afspraak maken kan online
via coronatest.nl of 0800-1202.

Sloots, geboren in Groningen,
woonde van zijn 8e tot zijn 23e in
Gasselternijveen en ging in Stadskanaal naar de middelbare school.
Hij voetbalde bij SJS, zong in gospelkoor Rejoice en nam deel aan
de uitwisselingsprogramma’s met
Lilienthal. ,,Ik heb een mooie
jeugd gehad in Stadskanaal en
voel me verbonden met de inwoners en het gebied”, aldus Sloots.
Na de middelbare school vertrok
hij om naar de politieacademie te
gaan. Daarna werkte hij als rechercheur. Ook was hij actief bij sociale partners in de bouwsector en als
gemeentesecretaris in De Marne.
Sinds twee jaar is hij wethouder in
Zwolle, waar hij onder meer het
sociaal domein en financiën in zijn
portefeuille heeft. Hij ziet dan ook
de uitdaging waar Stadskanaal momenteel voor staat.
Sloots, lid van GroenLinks, heeft
een partner en vier kinderen: drie
dochters en een zoon (20, 14, 10 en
16). ,,Mijn vrouw is degene die mij
op de vacature heeft gewezen.’’ Hij
is blij met de positieve reacties op
zijn voordracht. ,,Die zijn hartverwarmend. En ik zie grote bereidheid om samen de financiële problemen aan te pakken, zowel bij
het college en de raad als bij de
partners. Dat is fijn, want we hebben elkaar hard nodig. Ik kijk dan
ook uit naar de hernieuwde kennismaking met Stadskanaal.”

Breed vertrouwen
De gemeenteraad maakte de voordracht bekend tijdens een extra
raadsvergadering in Theater Geert
Teis. Bert van Beek, voorzitter van
de vertrouwenscommissie, is blij
dat een burgemeester is gevonden
die kan verbinden en die als netwerker en aanjager wordt gezien:
,,Iemand die het DNA van onze gemeente kent en zin heeft om met
elkaar de schouders onder de uitdagingen van Stadskanaal te zetten”, aldus Van Beek. De fractie-

Inschrijving
asielzoekers gebeurt
tijdelijk in Sellingen

De leerlingen begonnen met het verven van de muur. (foto: De Nieuwsbode – Harry Cats)

Leerlingen Ubbo Emmius
bouwen woning zelfstandig af
STADSKANAAL – Vier leerlingen van scholengemeenschap
Ubbo Emmius in Stadskanaal
zijn gestart met een bijzonder
project in een woning aan de
Belgiëlaan in Stadskanaal. In
samenwerking met lokale bedrijven gaan de leerlingen ervaren hoe in de praktijk onderhoud aan een woning wordt gepleegd. Tot Kerst zullen de leerlingen uit klas 4 van Bouwen,
Wonen en Interieur de woning
schilderen, glas zetten, een
coatingvloer leggen en betonreparaties uitvoeren.

Westerwolde
organiseert 26e
Grunneger
Schriefwedstried

MUSSELKANAAL – Het Nationaal Schoolontbijt is jaarlijks dé
week waarin bijna een half miljoen kinderen samen gezond en gezellig ontbijten in de klas. Dit jaar wordt tijdens de 18e editie op
zo’n 2.250 basisscholen door heel Nederland ontbeten. Ook in de
provincie Groningen is er de afgelopen dagen volop samen ontbeten, zo ook op CBS De Lindenborgh in Musselkanaal (foto). Het thema dat dit jaar centraal staat is: ‘Een betoverende tijd begint met
een goed ontbijt’. Met speciaal lesmateriaal hebben de kinderen
ontdekt hoe ze hun ontbijt leuker en beter kunnen maken. In het
pakket vonden de kinderen een boek van Kolletje & Dirk (over het
meisje met de toverstokken) en placemats. Groepen 7, 8 en de brugklas kregen een doe-boek met puzzels, recepten, persoonlijke tests en
wist-je-datjes over gezond ontbijten. (foto: Auniek Klijnstra)

STADSKANAAL – De Meester Neuteboomschool in Stadskanaal is
gestart met de locatie Wereldwijs aan de Engelandlaan, speciaal
voor kinderen die momenteel in het asielzoekerscentrum in Musselkanaal verblijven. In vier groepen wordt door een enthousiast
team onderwijs gegeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen die vanaf september in het AZC wonen hebben uitgekeken
naar de start van de school en kwamen blij de school binnen. Het
team van de locatie Wereldwijs is na de voorbereidingsweken met
veel plezier aan de slag gegaan met de nieuwe leerlingen. Het onderwijs op deze locatie valt onder de verantwoording van de directie van de Meester Neuteboomschool. (eigen foto)

TER APEL – Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen hebben de winkeliers besloten
om Sint Maarten dit jaar aan hun
winkels voorbij te laten gaan. De
winkels zien geen kans om het binnen de regels op een veilige manier te organiseren. Kinderen kunnen wel met hun lampionnetjes
langs de huizen lopen. Op de website van de gemeente Westerwolde
en de Veiligheidsregio Groningen
staan tips en adviezen om dit veilig
en verantwoord te doen.

Alle leerlingen uit klas 4 BWI van
het Ubbo Emmius aan het Sportparklaan zijn onlangs op bedrijfsbezoek geweest bij de Schildersvakopleiding in Assen. Daar hebben ze kennis gemaakt met alle aspecten van het schildersvak, van

Leerlingen De Lindenborgh
ontbijten samen op school

den. Met wortels in de regio, een
achtergrond bij de politie en ervaring als bestuurder in het sociale
domein en financiën neemt hij capaciteiten mee die in Stadskanaal
goed van pas komen. We zien dan
ook uit naar een goede samenwerking.” Naar verwachting volgt de
definitieve benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties half januari.

Geen Sint Maarten
in centrum Ter Apel

De begeleiding van de leerlingen
is in handen van de lokale bedrijven. Medewerkers van Beikes
Schilderswacht, Zandstra Schilderwerken, Schildersvakopleiding Assen en SealteQ hebben hiervoor de
handen ineen geslagen. Woningcorporatie Lefier heeft de woning
ter beschikking gesteld om leerlingen deze praktijkervaring op te
kunnen laten doen.

SELLINGEN – Als een asielzoeker
naar Nederland komt, en mag blijven, dan moet hij of zij zo snel mogelijk worden ingeschreven.
Een asielzoeker krijgt namelijk, net
als iedere Nederlander, een Burgerservicenummer. Dit is nodig om overheidsdiensten te kunnen regelen. Normaal gesproken worden
asielzoekers in Ter Apel ingeschreven in de zogenoemde BRP-straat.
Daar is het op dit moment echter zo
druk dat een extra locatie nodig is.
Hoe langer het duurt voordat een
asielzoeker is ingeschreven, hoe langer het duurt voordat hij of zij gebruik kan maken van de overheidsdiensten. Daarom worden in elk geval tot 1 januari asielzoekers ook
deels in het gemeentehuis in Sellingen ingeschreven in de Basisregistratie Personen. De inschrijving gebeurt
op afspraak. De RIVM-maatregelen
rondom het coronavirus worden hierbij nageleefd en daarnaast wordt toezicht gehouden door een steward.

voorzitters zijn eveneens blij met
Sloots. Van Beek onderstreept dit:
,,De voordracht was unaniem, dat
zegt wel wat over het brede vertrouwen in de nieuwe burgemeester.” Ook het college is blij met de
voordracht. Loco-burgemeester Johan Hamster: ,,Het is goed dat we
vanaf half januari weer een Kroonbenoemde burgemeester hebben.
Een stabiele factor in onzekere tij-

Meester Neuteboomschool
start met locatie Wereldwijs

SELLINGEN – Wie maakt dit jaar
het mooiste Groningse verhaal
en/of gedicht? De gemeente Westerwolde zoekt schrijftalenten die
mee willen doen aan de 26e editie
van de Grunneger Schriefwedstried.
Deelnemers hebben tot 1 februari
2021 de tijd om hun Grunneger
verhalen en/of gedichten in te sturen via westerwolde.nl/schriefwedstried. Iedereen die 18 jaar of
ouder is mag deelnemen aan de
schriefwedstried.
Ook deelnemers van buiten de gemeente Westerwolde zijn welkom
om mee te doen. Alle voorwaarden
voor deelname staan op westerwolde.nl/schriefwedstried.

spuitwerk tot stucwerk en glas zetten. SealteQ was hierbij aanwezig
om alles te vertellen rondom het
conserveren van beton- en staalconstructies. ,,Het afbouwen van
de woning in Stadskanaal is een
prachtig voorbeeld hoe leerlingen
levensechte praktijkervaring opdoen’’, zegt projectleider Peter
Zwiers. ,,Leerlingen ervaren zo
met eigen ogen hoe het schildersvak in elkaar zit en wat er bij komt
kijken om een woning in goede
staat terug te brengen. De bedrijven helpen daar waar nodig een
handje.’’

Het project is onderdeel van Sterk
Techniekonderwijs Stadskanaal.
Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking van Ubbo Emmius,
Noorderpoort en lokale bedrijven
om te zorgen voor voldoende gekwalificeerde vakmensen voor de
technische sector.
In de techniek ontstaan grote tekorten aan personeel. Door leerlingen al op jonge leeftijd kennis te
laten maken en vooral te enthousiasmeren voor het vak, hopen de
partijen dat er meer leerlingen
gaan kiezen voor een toekomst in
de techniek.

Certe-locatie gaat weer
open in Musselkanaal
MUSSELKANAAL – Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen kunnen mensen
vanaf maandag 16 november weer
op afspraak terecht op de Certe-locatie aan de Nijverheidslaan 1 in
Musselkanaal. De openingstijden
zijn maandag van 8.00 tot 11.00
uur. Bezoekers moeten vooraf een
afspraak maken op www.certe.nl,
zodat kan worden voldaan aan de
veiligheidsmaatregelen.
Ook met afspraak gelden er coronavoorzorgsmaatregelen, die zijn
te vinden op www.certe.nl. Het is
belangrijk deze vooraf door te lezen, zodat mensen goed voorbereid
naar een locatie komen. Op de
website staat een overzicht van alle locaties met actuele openingstijden.

Wethouder kan nog niet aan
de slag met ‘zijn’ fietspaden
AA EN HUNZE - Wethouder
Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze heeft PvdA-fractievoorzitter Kiena ten
Brink tijdens een fietstocht
niet kunnen overtuigen van de
noodzaak van het aanleggen
van fietspaden langs de Bosweg
in Gasselte en de Nijslootsweg
in Gieten om de verbinding
naar de zwemplassen in Het
Gasselterveld te verbeteren.
Ook CDA’er en fietsfanaat Dick
Siebenga fietste mee. Ook het
CDA houdt twijfels over de
aanleg.
Heijerman gooide er tijdens de behandeling van de begrotingsvergadering nog een extra argument in
om Ten Brink te pleasen. De verharde fietspaden zouden naast een
verbetering van de sociale veiligheid ook beter zijn voor scootmobielgebruikers. Ten Brink bleef
echter voorkeur houden om meer
aandacht te besteden aan het fietspad tussen Spijkerboor en Eexterveen, om die fietsroute voor de
schooljeugd veiliger te maken. De
wethouder vond de motie die de
sociaaldemocraten klaar hebben
echter overbodig, omdat dit een lopend dossier is.
Marie-Claire Neesen vroeg zich af
of het fietspad aan de Bosweg
langs de N34 wel zin zou hebben
als de autoweg in de toekomst
wordt verdubbeld. ,,Is het dan
geen weggegooid geld?” Volgens
Heijerman is de kans klein dat de
provinciale weg bij de afrit Gassel-

te zal worden verdubbeld. ,,Als de
rotonde bij Gieten wordt aangepakt is er geen geld meer over om
de op- en afritten bij de dorpen te
verdubbelen. Er zal hooguit wat
geld over zijn voor verdubbeling
van de stukken tussen de op- en afritten. Maar nu spreek ik op persoonlijke titel”, aldus Heijerman,
die van VVD’er Willem Bartelds
nog de optie kreeg om één van beide fietspaden aan te leggen in
plaats van twee.
De discussie wordt donderdag vervolgd. De raad behandelt de begroting middels vijf pijlers. Na een
commissievergadering werd don-

derdag de eerste termijn afgewerkt. De fracties krijgen nog één
kans in de tweede termijn om met
goede argumenten en moties te komen om hun speerpunten naar voren te brengen. Heijerman raadde
in de eerste termijn ook een andere motie van de PvdA over de accommodatieproblemen voor verenigingen in Gieten af, wederom
omdat dit een lopend dossier is.
Hetzelfde deed wethouder Bas
Luinge met de motie van de PvdA
over de afvalscheiding. Het is de
bedoeling dat de raad donderdag
na alle beraadslagingen de Begroting 2021 gaat vaststellen.
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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

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

Dierenverzorging

Legpuzzels 500/1000/1500
MB, King, Ravensb., Jumbo
Voorstekamp 22 Stadskanaal, tel: 0599-610009

Boretti 4 pits gasfornuis, 60
cm., in prima staat. Inl. 0619714134

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

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

4 winterbanden plus velg
en doppen voor o.a. KIA Picanto; Tefal Friteuse, ongebruikt in doos. Tel.: 0631793778.

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

Paardenspullen, paardenvoer en meer bij Equi Palace Schoolstraat 11 Gieten.

Een carbidschaitbusse
Tel.: 06-11447929
Elektr. grasmaaier, maaibreedte 31cm €25.-; Kerstboomstandaard, groen, 40
bij 40 met klem, stamdiameter rond 8 cm. €8,-; Ovale salontafel donker eiken
€15,-; Hanglamp €15,-; Tel:
0599-671359
Ritsen in leren jassen! Sleutels klaar terwijl u wacht.
Schoenmakerij vd Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.
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
Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.
Caravan Elddis Crusader
Hurricane. In zeer goede
staat. Tel.: 0599-638318.
Topdekmatras 200 x 180 x
12 cm. Vr.pr. €60,Tel.: 06-12779500
Oplaadbare vergifsproeier
op wieltjes, inh. 25 ltr.
€100,- tel. 0599-619863
Dames- en herenfietsen
vanaf €50.00. Meisjesfietsen 20 + 26 inch. Div. Fietswielen. Tel: 0599-617700.

Originele houten sjoelbak
200 x 41 cm in zeer goede
staat, €15,Tel.: 0599354435 of 06-22745538
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.
Azor damesfiets, RVS velgen, azuurblauw, €50.- Tel.:
0599-215508
Een topdekmatras, 200 x
180 x 12 cm. Vr.pr. t60.Tel.: 0599-617986
Set winterbanden op stalen
velg. Vredestein Snowtrack
5 185x15, steek 5x100, Toyota Verso-s, plus bijpassende wielplaten, in een koop
300 Euro. Tel: 0599-615523

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

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.

Agenda
Donderdag 12 november
DROUWEN – Beleef het Boomkroonpad bij Buitencentrum Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4; van 10.00 tot
17.00 uur.

Auto
Voor een leuke en goede
Auto inclusief beurt en
APK. Autobedrijf Luuc
Vos, Cereskade 52,
tel.: 06-53708369
Gratis Prikkers kunnen
worden doorgebeld uitsluitend op donderdag tussen
15.00 en 17.00 uur.

Vrijdag 13 november

Juffertoren verkoopt
miniaturen voor restauratie

DROUWEN – Beleef het Boomkroonpad bij Buitencentrum Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4; van 10.00 tot
17.00 uur.
DROUWEN – Lichtkunstwerk Pixi va. Buitencentrum
Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4; van 18.30 tot
22.00 uur.

ONSTWEDDE – De Juffertoren is misschien wel dé parel van Onstwedde. Om
die parel te behouden is goed onderhoud noodzakelijk. De toren ziet er op het
eerste gezicht goed uit, maar wie zijn of haar ogen goed de kost geeft, ziet ook
gebreken. Voor een restauratie is geld nodig en daarom is er een actie opgezet:
het verkopen van Juffertoren-miniaturen. De 3D-geprinte miniaturen van 15,
30 en 43 centimeter groot van de uit de 13e eeuw daterende Hervormde Kerk
moeten het nodige geld voor de restauratie opleveren. Met het middelgrote ontwerp is de 3D-printer zo'n dertig uur bezig. De miniatuurkerkjes zijn te bestellen via kerkrentmeesters@hervormdonstwedde.nl. Ook kunnen de kerken besteld worden bij Huishoud & Cadeau van Modehuis Heije Wubs in Onstwedde.
De kleinste variant kost 30 euro, de middelste soort 65 euro en de grootste uitvoering 100 euro. In alle gevallen is er verlichting bij. (eigen foto)

DROUWEN – Beleef het Boomkroonpad bij Buitencentrum Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4; van 10.00 tot
17.00 uur.
DROUWEN – Lichtkunstwerk Pixi va. Buitencentrum
Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4; van 18.30 tot
22.00 uur.

Zaterdag 14 november

Zondag 15 november
DROUWEN – Beleef het Boomkroonpad bij Buitencentrum Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4; van 10.00 tot
17.00 uur.
O’WEDDE – Kerkdiensten in Chr. Geref. Kerk aan Luringstraat 37; aanv. 9.30 en 14.30 uur.
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Tóch zonnestroom voor
voetbalvereniging Nieuw Buinen
NIEUW-BUINEN – Voetbalvereniging Nieuw Buinen zat met
de handen in het haar. De club
wilde graag verduurzamen en
was van plan om 246 zonnepanelen op het dak van haar
clubgebouw te plaatsen. Ze
kreeg wel SDE+ subsidie toegewezen, maar lokale netbeheerder Enexis zette een streep door
de plannen. PowerField besloot
de voetbalclub uit de brand te
helpen met een mooie technische oplossing, advies bij de verduurzaming én financiële hulp.
Het leek een formaliteit: de netbeheerder vragen of er stroom terug
mag worden geleverd op het net.
Maar het pakte anders uit: ‘netcongestie’ bleek het struikelblok. Er
was volgens Enexis te weinig netcapaciteit in de omgeving om de zonnepanelen aan te sluiten. Een lang
traject volgde, waarbij allerlei alternatieven de revue passeerden.
Zelfs de Tweede Kamer en minister
Wiebes dachten mee over een oplossing, maar uiteindelijk voldeed
geen enkel alternatief. Tegelijkertijd werkte PowerField aan twee

nieuwe zonneparken, niet al te ver
van Nieuw-Buinen, zónder dat dit
problemen opleverde voor de netcapaciteit.

Capaciteitskwestie
,,Op het eerste gezicht is dat natuurlijk een vreemde situatie’, zegt Ivo
van Dam, Chief Technology Officer
bij PowerField. ,,Maar het is te verklaren. Wij sluiten onze zonneparken rechtstreeks aan op TenneT, de
landelijke netbeheerder. Hiervoor
leggen we onder meer leidingen
aan. Daarom gaat dit niet ten koste
van de capaciteit en nemen we dus
niet de ruimte in beslag die Nieuw
Buinen graag zou willen. Natuurlijk
kregen we mee wat er bij de voetbalvereniging aan de hand was. We
juichen hun duurzame plannen van
harte toe. En dus besloten we hen
te helpen.’’
Tegelijkertijd bood ook de provincie Drenthe haar diensten aan. Zij
organiseerde een marktconsultatie,
om te onderzoeken of er bedrijven
waren die het probleem van de
voetbalvereniging konden oplossen.
,,Daar kwam een mooi oplossing uit
naar voren. Het plan is om een accu
te plaatsen. De energie die de zonnepanelen overdag opwekken, kan

Moddertaartkoekjes
bakken in bibliotheken
REGIO – Biblionet Groningen is onlangs gestart met BiebLab Live,
een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen ze
meedoen aan de leukste workshops en spellen. Woensdag 18 november gaan Michelle en Jeroen moddertaartkoekjes (Mud Pie
Cookies) maken. Kinderen kunnen vanuit hun eigen keuken meedoen aan deze versie van ‘Heel Holland Bakt Kids’ en overheerlijke
koekjes maken. De uitzending begint om 15.00 uur en is te volgen
via youtube.com/bieblab. Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de
Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu
groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar BiebLab, het YouTube-kanaal voor kinderen. (foto: Biblionet Groningen)

Voetbalcompetities starten
op zijn vroegst weer in 2021
REGIO – Het door de coronacrisis platgelegde amateurvoetbalseizoen zal op zijn vroegst half
januari hervat worden. Het seizoen 2020/21 staat in het teken
van de overheidsmaatregelen
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden
kijkt de KNVB ook naar wat
wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft
de bond beschreven in Plan B:
Blijven voetballen in tijden van
corona.

de vereniging ’s avonds voor bijvoorbeeld de veldverlichting gebruiken. Gevolg is dat Nieuw Buinen minder energie afneemt én
minder hoeft te leveren aan het
stroomnet. Een win-winsituatie. De
accu is bovendien handig als buffer
bij piekverbruik.’’ Omdat de vereniging hierdoor een kleinverbruikersaansluiting krijgt, vervalt de toegewezen SDE+-subsidie. ,,De subsidie
vervalt, maar daar staat nieuwe financiële hulp tegenover. Wij betalen mee aan de kosten en helpen
met technisch advies.’’

Leerzaam onderzoek
Nieuw Buinen krijgt zowel advies
op financieel als technisch vlak.
Ook wordt meegedacht over slimme manieren om te besparen en
verder te verduurzamen. ,,We willen het warme water elektrificeren,
zodat er bijna geen gasverbruik
meer is. Daardoor kunnen we de
huidige aansluiting verkleinen. Ook
vervangen we alle verlichting door
ledlampen en komt er een snellaadpunt op het sportpark.’’ PowerField
ziet de hulp aan Nieuw-Buinen als
maatschappelijke verantwoordelijkheid. ,,Op steenworp afstand
van deze voetbalvereniging creëren
wij twee grote parken. Wij vinden
het logisch dat we dan een handje
helpen. We leren er zelf ook meteen
van hoe zo’n verduurzamingstraject
op kleine schaal werkt. Zie het als
een soort onderzoek waarbij we tegelijkertijd iets betekenen voor onze omgeving.’’ Als het bestuur en de
ledenvergadering van Nieuw-Buinen akkoord zijn, kunnen de plannen uitgevoerd worden. ,,NieuwBuinen is hier al zo lang mee bezig.
Dit is de ideale oplossing. Als het
meezit, verwacht ik dat de club begin 2021 eindelijk kan profiteren
van de zonnepanelen op het clubgebouw.’’

Reden tot juichen
,,In deze lastige corona tijden voor
het Nederlandse verenigingsleven
stonden wij wel even stilletjes op
onze tribune te juichen’’, zegt Siert
van der Laan, projectcoördinator
bij voetbalvereniging Nieuw Buinen. ,,Het is mooi om te zien dat bedrijven als PowerField met oplossingen komen die wij zelf niet kunnen financieren en bedenken. Bovendien is het heel prettig dat ze samenwerken met onze hoofdsponsor
om het allemaal écht voor elkaar te
krijgen. We zijn ook veel dank verschuldigd aan de provincie, gemeente en politiek. Zo zie je maar
dat er mooie oplossingen ontstaan
als overheid en bedrijven hun
krachten bundelen.’’

I Edwin Korenberg (rechts) overhandigt het keurmerk aan trainer
Ronnie Grave. (eigen foto)

Judo Tan-Ren-Jutsu
ontvangt keurmerk JBN
STADSKANAAL – Judo TanRen-Jutsu heeft als eerste judoclub in de provincie Groningen
het Keurmerk van de Judo
Bond Nederland (JBN) ontvangen. Hoewel het keurmerk al in
september is toegekend, kon
het keurmerk door het coronavirus pas vorige week worden
uitgereikt. Het keurmerk wordt
sinds 2014 toegekend als erkenning dat een club de zaakjes
goed op orde heeft.
Ronnie Grave nam het keurmerk
in ontvangst van Edwin Korenberg,
accountmanager van de JBN. Vanwege de coronaregels was er geen
publiek aanwezig, maar samen met
de aanwezige judoka’s en trainers
werd een klein feestje gevierd. Het
keurmerk toont aan dat Judo TanRen-Jutsu voldoet aan alle eisen
die door JBN en NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie) worden
gesteld aan judoclubs waar op verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze sport wordt aangebo-

den. Zo beschikt Judo Tan-Ren-Jutsu over een actueel en verantwoord
beleidsplan, zijn er protocollen tegen pesten en seksuele intimidatie
aanwezig.

,,Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt
van een voetbalvereniging. Maar
de huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn
toegestaan”, aldus Jan Dirk van
der Zee, directeur amateurvoetbal.
,,Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid
als om de verenigingen in leven te
houden. Het kabinet kan hierbij
helpen door bij het afschalen van
maatregelen
bijvoorbeeld
de
groepsgrootte aan te passen voor

teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes
van twee of vier. We trainen op 1,5
meter afstand in de buitenlucht en
in de zaal. Dat kan prima met 30
man op een groot voetbalveld.”
Het meest positieve scenario is volgens de KNVB een herstart van de
competitie in het weekend van 16
en 17 januari 2021. ,,In dat geval
kunnen sommige competities nog
volledig worden uitgespeeld”, laat
de voetbalbond weten. ,,Hierbij komen de bekercompetities wel te
vervallen en wordt er de hele
maand juni doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan
mee met het einde van de competities, van 15 naar 30 juni.” De nacompetitie komt dan te vervallen,
waardoor voor een aantal competities de promotie- en degradatieregeling aangepast moet worden.
,,Half december wordt besloten of
dit scenario haalbaar is. Als dat
niet het geval blijkt te zijn, dan
worden de competities op een later
moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.” De KNVB
moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven
organiseren.

Hoge ogen
Daarnaast beschikt Judo Tan-RenJutsu over calamiteitenformulieren
van al haar leden en is door de
screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een
verklaring omtrent gedrag (VOG)
van alle leraren en vrijwilligers afgegeven. Ook zijn alle leraren in
het bezit van minimaal judoleraren
niveau 3-diploma. De club verzorgt
lessen in breedtesport, maar ook in
de wedstrijdsport gooit Judo TanRen-Jutsu hoge ogen: de club heeft
al Nederlandse kampioenen in de 15 jaar en in de -18 jaar. Tevens organiseert de judoclub toernooien
voor beginners, regiotoernooien en
één keer per jaar een internationaal toernooi.
Wie ook kennis wil maken met judo en drie gratis proeflessen, kan
daarvoor terecht op
www.judotanrenjutsu.nl

Open Kerk is er voor
iedereen in Nieuw-Buinen
NIEUW-BUINEN – De Protestantse Gemeente van NieuwBuinen e.o. opent iedere
woensdagavond de deuren van
de kerk.
In deze verwarrende, onzekere
coronatijden waarin het sociale
leven weer stilvalt kunnen dorpsen buurtgenoten in de kerk terecht: hetzij om een kaarsje te
branden en gewoon even stil te
zijn, voor een praatje of om naar
muziek te luisteren. Voor wie behoefte heeft aan een luisterend
oor of een vertrouwelijk gesprek,
is dominee Anneke Wouda aanwezig. Zij is voor iedereen aanspreekbaar.
Al sinds april van dit jaar luiden
kerken in Nederland wekelijks de
‘Klokken van hoop’. Ook de klokken van de kerk in Nieuw-Buinen
luiden iedere woensdagavond om
19.00 uur. Tegelijkertijd stelt de
kerk haar deuren open van 19.00

tot 20.00 uur. Met de openstelling
op woensdagavond beoogt de
kerk een plek te creëren ter bemoediging te zijn. ,,Een plek om
mensen troost te bieden en hoop
te geven, hoop voor de toekomst
en zo mogelijk hulp te bieden’’,
zegt Ifonna van Maanen.

Online dienst
De Open Kerk is er voor iedereen.
,,Iedere woensdagavond van
19.00 tot 20.00 uur zijn mensen
welkom in ons kerkgebouw aan
de Kerklaan 1 in Nieuw-Buinen.
Vanaf 19.30 uur is er ook muziek.
Uiteraard worden de coronamaatregelen ook bij ons in acht genomen.’’
Naast het Open Kerk-initiatief
verzorgt de Protestantse Gemeente ook iedere zondag om 9.30 uur
een live online dienst via Kerkdienstgemist.nl. Deze website is
voor iedereen toegankelijk en
kan ook op een later tijdstip bekeken worden.
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Kapsalon Tieme
Pals wordt Chique

Banketbakkerij Cees Blom bakt
wederom beste speculaasbrokken

STADSKANAAL – Kapsalon
Tieme Pals in Stadskanaal is al
ruim 35 jaar een begrip in de
regio. In de loop der jaar heeft
de salon een trouwe, vaste klantenkring opgebouwd. Toch gaat
er binnenkort wat veranderen,
want na 47 jaar in het kappersvak heeft eigenaar Tieme Pals
de wens om het wat rustiger
aan te gaan doen. Hij doet daarom per 1 januari de exploitatie
van de salon over aan Monique
Koorn.

STADSKANAAL – Banketbakkerij Cees Blom uit Stadskanaal
heeft wederom de eerste prijs
gewonnen bij de provinciale
Speculaasbrokkenkeuring van
het Gilde van de Betere Banketbakkers van Het Patisserie College. De verkiezing werd gehouden in samenwerking met De
Telegraaf. Het is al voor het
vierde jaar op rij dat Blom de
beste brokken van de provincie
Groningen weet te bakken.

Monique is bijna 28 jaar geleden
als leerling bij Tieme in de kapsalon begonnen. ,,Met deze overname
gaat voor mij een lang gekoesterde
wens in vervulling’’, zegt Monique.
Voor de klanten verandert er weinig omdat het team, het telefoonnummer van de zaak en de locatie
van de salon hetzelfde blijft. ,,En

helemaal het kappersvak en de
klantencontacten loslaten kan en
wil Tieme nog niet, daarom zal hij
nog enkel dagen per week in de
kapsalon werkzaam zijn.’’ De enige
zichtbare verandering is dat de salon vanaf 1 januari de naam Kapsalon Chique - by Tieme Pals zal dragen.

Rustiger aan
De 62-jarige Pals wil nog niet helemaal stoppen en blijft daarom nog
drie dagen per week, op donderdag, vrijdag en zaterdag, als zzp’er
werkzaam. ,,Maar de tijd is rijp om
het wat rustiger aan te gaan doen.
Dat mag ook wel na 47 jaar werkzaam als kapper en 35 jaar als zelfstandig ondernemer. Ik ben begonnen aan de Europalaan, daarna heb
ik een paar jaar in Gasselternijveen gezeten. Vervolgens ben ik in
de Dopperpassage begonnen en nu
zitten we alweer dertien jaar aan
het Menistenplein. Monique is bij

I Tieme Pals geeft zijn schaar en borstel symbolisch over aan Monique Koorn. (foto: De Nieuwsbode – Harry Cats)

mij in de salon begonnen, dus die
kent het reilen en zeilen van de
zaak. Ik doe dan ook met een gerust hart de salon aan haar over.’’
Tot 1 januari zal de zaak Kapsalon
Tieme Pals heten, vanaf 1 januari
wordt het kapsalon Chique - by Tieme Pals. Wie een kappersbehande-

ling wil, kan voor een afspraak bellen naar het welbekende team van
Tieme Pals.
Kapsalon Chique - by Tieme Pals is
gevestigd aan het Menistenplein
10b in Stadskanaal (tel. 0653727282 (tot 31 december) / 0599651350 (vanaf 1 januari).

Alle aangesloten banketbakkers
van Het Patisserie College konden
hun beste brokken insturen voor de
keuring ‘Beste Brokkenmaker

2020’. ,,We moesten onze speculaasbrokken naar Zwolle brengen,
waar alle inzendingen van de noordelijke deelnemers werden verzameld.’’ Daarna heeft een deskundige jury in Wageningen alle ingezonden brokken beoordeeld op verschillende criteria. Het geheim van
de speculaasbrokken van Cees
Blom? ,,Eerlijke grondstoffen gebruiken, de goede combinatie van
kruiden en verse roomboter.’’ Bij
de provinciale titel hoort naast een
certificaat voor het eerst ook een
beker, die de banketbakker mag
houden.

Sinterklaas
De landelijke titel liep Blom net

mis, die ging naar een collega in
Breda. ,,Maar het feit dat we tot de
beste twaalf bakkers van Nederland op dit gebied behoren, geeft
toch wel de bevestiging dat we
goed bezig zijn.’’ De speculaasbrokken worden momenteel dan ook
goed verkocht in de bakkerij. ,,Zodra de R weer in de maand is, komen ze in de winkel. En zoals elk
jaar verkopen ze goed. Dat gebeurt
tot 6 december, tot Sinterklaas
weer vertrokken is.’’ Sowieso kunnen klanten de komende weken volop terecht voor Sinterklaaslekkernijen. ,,Naast de brokken verkopen
we ook volop banketstaven en chocoladeletters. En natuurlijk is alles
zelf gemaakt.’’

Basisschoolleerlingen spelen escaperoom over energie
STADSKANAAL – Windturbines en zonnepanelen worden
een belangrijk onderdeel van
duurzame energievoorziening.
Maar wat doen ze precies? En
hoe werkt het? Als antwoord op
deze, en nog veel meer vragen,
is een escaperoom ontwikkeld
voor kinderen in de bovenbouw
van de basisschool. Daarin worden ze spelenderwijs meegenomen in wat duurzame schone
energie is en hoe het werkt. In
enkele weken is de escaperoom
al door bijna 350 klassen door
heel Nederland gedownload. In

Groningen spelen op dit moment vijf basisscholen de escaperoom, waaronder de Hagenhofschool in Stadskanaal.
Nederland stapt over op energie uit
duurzame bronnen; zoals de zon en
de wind. Windmolens verschijnen
overal in het land en op zee. En dat
moet ook, want Nederland verbruikt nog steeds heel veel stroom.
Er zijn bovendien veel nieuwe
mensen nodig om te werken aan de
ontwikkeling, bouw en onderhoud
van windturbines. Het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat wil kinderen daarom vertellen wat duurzame schone energie is

en hoe het werkt. Kinderen moeten
de oplossing vinden van vele puzzels met als doel om de stilstaande
windturbine weer te laten draaien.

De escaperoom
Kinderen leren het beste door te
doen. Daarom kunnen ze een spannende escaperoom spelen waar een
code van 9 cijfers gekraakt moet
worden. Het spel begint met een
briefje in een fles dat door de docent op het strand is gevonden. Op
het briefje staan instructies en uitleg. Hoofdrolspelers Windson en
Ciara zijn vast komen zitten in een
windturbine en hebben deze per
ongeluk stilgezet. Alleen met be-

hulp van een code kunnen ze deze
weer laten draaien. Klassen die de
puzzels hebben opgelost en de code
goed hebben ingevuld via de website, kunnen een bouwpakket van
een grote LEGO-windmolen winnen. Eind november worden de
drie winnende scholen van de eerste ronde bekendgemaakt.
De tweede ronde om de escaperoom aan te vragen loopt tot 20 november. Een deel van het pakket
wordt via de post ontvangen. Via
www.vanwindnaarwatt.nl kunnen
docenten de handleidingen voor de
lessen en de materialen die ze nodig hebben downloaden.

I Banketbakker Cees Blom kreeg voor zijn speculaasbrokken een certificaat en een beker. (foto: De
Nieuwsbode – Harry Cats)
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Present Zuidoost Groningen
slaat brug tussen mensen

Centrum Stadskanaal houdt
spectaculaire Sinterklaasquiz
STADSKANAAL – Centrum Stadskanaal organiseert zaterdag een
spectaculaire online Sinterklaasquiz waar alle kinderen van de basisschool aan mee kunnen doen. Op initiatief van Centrum Stadskanaal komt Sinterklaas via internet bij alle kinderen thuis, samen met ReporterPieten en een echte SidekickPiet. Tijdens een speciale live-uitzending zal Sinterklaas de kinderen toespreken en bijpraten. Extra bijzonder is de Sinterklaasquiz die de kinderen online
kunnen meespelen. Er zijn tientallen mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door de plaatselijke winkeliers. De vragen worden
live gesteld door de ReporterPieten die rondlopen in het centrum
van Stadskanaal. Het zijn leuke, grappige en soms ook pittige vragen en Sinterklaas is heel benieuwd wat de kinderen allemaal weten. Om mee te doen met de Sinterklaasquiz moeten kinderen zaterdagmiddag vóór 16.30 uur inloggen op
www.vandebond.nl/sinterklaas . De quiz wordt gespeeld met Kahoot, daarvoor kunnen kinderen op de computer of laptop naar
www.kahoot.it. Wie met een tablet of telefoon speelt, kan het beste
van tevoren de Kahoot-app downloaden.

Prins Alwin blijft nog een
jaar en ‘viert’ toch carnaval
GASSELTE - Carnaval vieren
in coronatijd, hoe doe je dat?
Daar heeft prins Alwin van
carnavalsvereniging ‘t Meul’ndobbegie in Gasselte zijn
hoofd over gebroken afgelopen maanden. Samen met zijn
adjudant heeft hij daar iets op
gevonden.
Het is alweer een jaar geleden
dat Alwin Hadderingh prins werd
van de Gasselter carnavalsvereniging. Hij zat samen met adjudant
Bart vol met ideeën om van ‘zijn’
jaar een topjaar te maken. Maar
na het carnavalsfeest in februari
vielen de activiteiten vanwege de
coronamaatregelen één voor één
uit. Het paasvuur, dorpsontbijt en
Dorpsfeest werden geschrapt en
nu kan ook het traditionele boerenkielenbal niet doorgaan. Inmiddels is besloten dat Prins Alwin nog een jaar prins mag blijven en de scepter niet door hoeft
te geven op de elfde van de elfde.
,,Ik vind het een hele eer dat ik
nog een jaar prins mag zijn, maar
ik had natuurlijk liever gezien dat
we een nieuwe hoogheid konden
presenteren. Maar een polonaise
leent zich nou eenmaal slecht
voor afstand houden en dus zijn
we op zoek gegaan naar alternatieve activiteiten voor onze leden.
En die hebben we gevonden.”

Digitale viering
Carnavalsvereniging ‘t Meul’ndobbieggie gaat aanstaande zaterdag van 20.30 tot 22.00 uur digitaal carnaval vieren. Er is een
speciale uitzending op YouTube,
met daarin bijna alle onderdelen
van het Boerenkielenbal: de
speech van de prins, de uitreiking
van de Kei en Edikson, een
woordje van burgemeester Hiemstra van Aa en Hunze en sketches
van de Raad van Elf. Alleen de
polonaise moeten de leden thuis
zelf doen. Deze is te zien via het
eigen YouTube-kanaal van ‘t
Meul’ndobbegie. Op zaterdag 12
december wordt in samenwerking met Autogarage Doorten een
digitale CarnavalsBingo georganiseerd, waarbij de leden vanuit
huis bingo kunnen spelen en leuke foto’s en filmpjes met alle kijkers delen. Ook zal Prins Alwin
dit jaar een rondgang maken om
de mooiste kerstverlichting van
Gasselte te bekijken. De inwoners doen altijd al hun best op de
verlichting van huizen en tuinen,
maar Prins Alwin en Adjudant
Bart roepen iedereen op nu nog
een schepje erboven op te doen:
,,Zodat we Gasselte prachtig verlichten in deze donkere dagen.
Wij wensen iedereen veel plezier
en kijken uit naar het moment
dat wij weer met alle leden de polonaise kunnen lopen.’’

COLUMN
Welkom burgemeester Sloots
Het zal u niet ontgaan zijn. De gemeente Stadskanaal heeft een
nieuwe burgemeester. Zijn naam:
Klaas Sloots. Een jongetje dit
keer. Het was geen zware bevalling. Vertrouwenscommissie en
gemeenteraad waren er gauw uit;
unaniem. Waren er dan niet meer
geschikte kandidaten zult u denken? Jawel die waren er maar,
meneer Sloots stak er in positieve
zin boven uit.
Onze nieuwe burgemeester komt
niet terecht in een gespreid bedje: verre van. Onze gemeente
kent namelijk de nodige problemen, of zullen we het ‘uitdagingen’ noemen, klinkt beter, positiever ook. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met structureel financiële tekorten. De gemeenteraad heeft onlangs een lijn getrokken; unaniem. Nog meer bezuinigen gaat ten koste van de
leefbaarheid in onze gemeente.
‘Dat gaan we dus niet doen’ , zei
de gemeenteraad.
Wat wij willen is een eerlijke
compensatie voor de taken die we
van het Rijk opgelegd hebben gekregen. Dat is niet meer dan acceptabel, toch? Echter, tot nu toe
wil minister Kasja Ollongren
(D66) van geen wijken weten. Onze gemeente staat hierin trouwens niet alleen, veel gemeenten
– zo niet alle – hebben hier mee te
maken. Wij zijn alleen de eerste
die openlijk de kont tegen de
kribbe durft te gooien. En dus
wordt er nu naar ons gekeken.
Hoe gaat de provincie zich (als

toezichthouder) opstellen? Wat
gaat het Rijk doen. Wat gaan andere gemeenten doen?
Nee, onze nieuwe burgemeester
komt niet in een gespreid bedje:
verre van. Maar zoals ik meneer
Sloots durf in te schatten, zit hij
daar ook helemaal niet op te
wachten. Volgens mij houdt hij
wel van een uitdaging. En wij met
hem. Het zal zeker niet eenvoudig
worden. Kop d’r veur.
Namens Lokaal Betrokken:
Welkom Klaas Sloots.
Jur Mellies
Fractievoorzitter
Lokaal Betrokken

STADSKANAAL – Stichting
Present wil ook in de gemeente Stadskanaal een brug slaan
tussen mensen die iets hebben
te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. ,,We willen een beweging
op gang brengen in Nederland
waarbij steeds meer mensen
het vanzelfsprekend vinden
om naar elkaar om te zien. Generaties, wijken, straten, buren, collega’s en culturen worden met elkaar verbonden en
de naam Present wil zeggen
dat we er zijn voor de ander
als een cadeau in het hier en
nu, ook tijdens corona.’’
Stichting Present Zuidoost Groningen is sinds augustus 2018 actief in de gemeente Stadskanaal.
Daarvoor was de stichting al
werkzaam in Veendam, Wildervank en in het Oldambt. ,,We
merken dat er veel vraag naar onze hulp is in deze gemeente”, aldus Antoinet Heikens, coördinator van Stichting Present Zuidoost Groningen. ,,Gelijk vanaf het
begin hebben maatschappelijke
organisaties ons weten te vinden
en blijken veel mensen onze hulp
hard nodig te hebben. Het gaat
daarbij vooral om praktische hulp
om de woon- en leefomstandigheden te verbeteren.” Dit wordt gerealiseerd door groepjes vrijwilligers. ,,We kunnen bijvoorbeeld
gevraagd worden voor hulp bij
een verhuizing, een tuin opknappen, een schutting verstevigen,
verven, behangen, spullen naar
de stort brengen en laminaat leggen. Het gaat om het bieden van
eenmalige hulp, zodat men van
daaruit zelf weer verder kan, met
begeleiding van een hulpverlener. In een dagdeel kan je een
groot verschil maken met een
paar of meerdere mensen. Meestal geeft het een stuk rust bij de
hulpontvangers.”

Intercultureel
De stichting valt onder een landelijke overkoepelende stichting en
brengt vrijwilligers en mensen
die hulp nodig hebben bij elkaar.
,,Er zijn veel mensen die graag
iets voor een ander willen doen.
Vrijwilligers kunnen zich bij ons
aanmelden en aangeven wat en

Er voor elkaar zijn
Present is er ook voor groepen
vrijwilligers. ,,Er zijn al politieke
partijen en een bedrijf die zich
hebben aangemeld om eens een
klus te doen.’’ De stichting hoopt
dan ook dat nog meer bedrijven
en politieke partijen en ook
(sport)verenigingen, vrienden en
gezinnen dit een mooi concept
vinden om op een leuke manier
samen bezig te zijn, waarbij ze
hen die hulp nodig hebben blij
kunnen maken door hen te helpen. Antoinet: ,,Wij geloven dat
we er voor elkaar mogen zijn en
dat je zelf ook gelukkiger wordt
als je een ander helpt. Een ieder
kan zelf aangeven of men eenmalig of af en toe wil helpen. We zijn
blij met elk aanbod.”

Impact
De methode van Present is inmiddels zelfs opgenomen in de Databank ‘Effectieve Sociale interventies’. Present is effectief in het
verbinden van informele en formele zorg en de inzet van een
groep vrijwilligers versterkt de
professionele hulpverlening. Ook
draagt het bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast
sluit de methode naadloos aan bij
de moderne vrijwilliger die zich
graag op projectbasis wil inzetten.
,,Als iemand meer over onze activiteiten wil weten of zich als vrijwilliger wil aanmelden, horen we
dat graag.’’ Belangstellenden kunnen daarvoor contact opnemen
met Antoinet Heikens via 0637385941,
info@presentzuidoostgroningen.nl
of via de website van Present:
www.stichtingpresent.nl/zuidoost
groningen.

De groep die tijdens de diaconale doedag in 2019 actief was in Mussel. (foto: Stichting Present
Zuidoost Groningen)
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Veenkoloniën stimuleert duurzame
samenwerking en biodiversiteit
VEENKOLONIËN – Voor de
Veenkoloniën in Drenthe en
Groningen is een bedrag van in
totaal één miljoen euro aan stimuleringsgeld beschikbaar voor
samenwerkende innovatieve
partijen. Het gaat om een subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma
POP3. Gedeputeerde Staten
hebben dit geld beschikbaar gesteld voor twee subsidieregelingen.

Eiwithoudende gewassen
Jur Mellies.

Met een grotere groep op een
dagdeel op diverse plekken aan
de slag gaan in kleinere groepjes
werkt ook heel positief. ,,Zo waren er twee kerken in Mussel die
een projectendag hadden georganiseerd. Bij aanvang dronken ze
samen koffie, waarna ieder ging
doen wat hij/zij leuk vindt zoals
behangen, tuinieren, snoeiwerk
of wandelen met bewoners van
een woonzorginstelling. Na afloop
kwam de groep weer bij elkaar
komen om samen te lunchen. We
hopen dat dit in de loop van 2021
weer mogelijk wordt.’’

In 2019 zijn er in Stadskanaal 27
projecten geweest met 115 vrijwilligers en in 2020 heeft Present
tot nu toe, ondanks corona, 18
projecten met 100 vrijwilligers
kunnen realiseren. ,,Door de coronacrisis hebben we op alternatieve wijze aandacht gegeven aan
mensen die het moeilijk hebben
door bijvoorbeeld fruitpakketten
uit te delen aan kwetsbare doelgroepen. Ook zijn kinderen ingeschakeld om bemoedigingskaarten te maken die bij sommige instellingen in de gemeente Stadskanaal volgens de coronaregels
zijn overhandigd.’’ Het RIVM
heeft het belang van het vrijwilligerswerk van Present onderstreept en inmiddels helpt de
stichting ook in deze tijd de medemens zoveel mogelijk volgens
de coronaregels. ,,Daarom zijn er
nog wel klussen uitgevoerd met
groepen van maximaal drie personen. Wel is het aantal vrijwilligers minder geworden, onder
meer doordat grote groepen momenteel niet ingezet kunnen worden en omdat sommige vrijwilligers soms ook bij de risicogroep
horen. Maar we blijven ons zoveel
mogelijk inzetten voor onze medemens, omdat het van groot belang is voor de hulpontvanger en
de hulpvragen binnen blijven komen.’’

Scholen Tweede Exloërmond
krijgen buitenles over natuur
TWEEDE EXLOËRMOND – De gemeente Borger-Odoorn heeft samen met IVN Natuureducatie een buitenlesochtend georganiseerd
in Tweede Exloërmond. De buitenles vormde een alternatief voor de
Boomfeestdag, die in maart in het water was gevallen als gevolg
van de coronamaatregelen. Leerlingen uit groep 6 tot en met 8 van
OBS De Westhoek en CBS De Wegwijzer maakten kennis met de
natuur in het nieuwe park Mondkersheem. Zo maakten de kinderen onder begeleiding van een buitenleerkracht van IVN Natuureducatie een excursie langs tien verschillende bomen, met oog voor
verschillende, vormen, geuren en kleuren. Ook werd stilgestaan bij
hoe de natuur vastgelegd kan worden en creatief verwerkt, bijvoorbeeld in een herbarium, door te tekenen en te schilderen of met afdruktechnieken. Daarnaast maakten de kinderen een ‘boomgedicht’. Alle leerlingen mochten een vogelhuisje versieren dat ze mee
naar huis kregen. Door het in hun eigen tuin op te hangen, creëren
zij meer nestgelegenheid voor vogels. (foto: gemeente BorgerOdoorn)

Bijzondere opening voor
woonzorglocatie Borgerhof
BORGER – De tweede en laatste fase van de nieuwbouw van
woonzorglocatie Borgerhof in
Borger is eind 2019 opgeleverd.
In opdracht van Zorggroep Tangenborgh en woningcorporatie
Woonservice zijn hier 88 grote
en eigentijdse appartementen
gerealiseerd voor mensen met
een zorgvraag.
De nieuwe Borgerhof is een aanwinst voor de gemeente BorgerOdoorn. Naast de appartementen
zijn verschillende algemene ruimtes gerealiseerd zoals een winkeltje, een restaurant en ruimtes voor
activiteiten. Deze voorzieningen
zijn niet alleen toegankelijk voor
bewoners, maar ook voor mensen
uit de buurt. Voor Woonservice
staat de nieuwe Borgerhof voor verbondenheid met de omgeving. Tangenborgh is trots op het zorgconcept, waarbij alles er op is gericht
om mensen zo lang mogelijk, ook
met partner, zelfstandig thuis te laten wonen.
De officiële opening die dit voorjaar zou plaatsvinden, is vanwege

de coronacrisis in eerste instantie
uitgesteld. Gezien de huidige omstandigheden is afgezien van een
opening op locatie en gekozen voor
een virtuele opening. Bestuurders
Jan de Goede (Tangenborgh) en
Bothilde Buma (Woonservice) en
burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn zouden ieder vanuit
hun eigen perspectief iets vertellen
over hoe zij aankijken tegen de
nieuwe woonzorglocatie. Nu doen
zij dat in een filmpje (https://youtu.be/nJJsvVBpR7o). De
Goede geeft aan dat ‘waar je vroeger zonder je partner naar het verpleeghuis moest, nu alle ingrediënten aanwezig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig met je partner te
blijven wonen’. Buma benoemt het
idee van het ‘bouwen van huizen
dicht op de huid van mensen en de
verbondenheid van het gebouw
met de buurt en de omgeving’ en
Jan Seton omschrijft Borgerhof als
een ‘aanwinst voor Borger en een
mooie plek om te wonen, te werken
en zorg te krijgen en zorg te geven’.
Om een indruk te geven van de
nieuwe Borgerhof is een virtuele
rondleiding gemaakt. Die is te zien
op www.tangenborgh.nl

Scholier verkoopt
wafels voor Voedselbank

Eén subsidie is gericht op het stimuleren van innovaties voor een
grotere biodiversiteit in de Veenkoloniën, de andere is gericht op
het stimuleren van de eiwittransitie in de Veenkoloniën. De subsidies dragen bij aan een toekomstbestendige landbouw en zijn bedoeld om de samenwerking tussen
boeren en ketenpartners te vergroten. Door samenwerkende partijen
te stimuleren kan er op innovatieve
manieren concrete vragen of kansen uit de praktijk onderzocht worden.
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wanneer ze iets willen doen. Aan
de andere kant komen er via de
hulpverleners hulpvragen binnen
van mensen die weinig of geen sociaal netwerk en soms ook weinig
financiële middelen hebben.
Vaak zijn er ook gezondheidsproblemen.’’ De gemeente Stadskanaal ondersteunt het werk van
Present met een subsidie en ook
kerken en particulieren geven
steun. Present is soms intercultureel doordat soms ook asielzoekers meehelpen. ,,Het is mooi om
te zien dat ook asielzoekers uit
het AZC Ter Apel samen met Nederlandse vrijwilligers hun steentje bijdragen en blij zijn met ontmoetingen met de vrijwilligers en
bewoners in de omgeving. Zo hebben ze laatst hulp geboden bij
een mevrouw die hen verder wil
helpen met de Nederlandse taal.
Als zulke ontmoetingen zo’n vervolg krijgen, is dat fantastisch”,
aldus Antoinet.

De subsidie ‘POP3 Samenwerking
voor innovaties Veenkoloniën
2020’ is bedoeld voor innovatief onderzoek binnen samenwerkingsverbanden. Het doel is productiviteitsverhoging van zetmeelaardappels
in de Veenkoloniën door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoog eiwitgehalte. Deze eiwitten kunnen gebruikt worden voor de eiwittransitie: de ver-

schuiving van de consumptie van
dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen. Dat is
goed voor het verdienvermogen
van boeren en het draagt het bij
aan een meer plantaardig menu.
Dat laatste is beter voor milieu en
klimaat. Voor de subsidie is
450.000 euro beschikbaar.
De subsidie ‘Samenwerking voor
innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020’ heeft 550.000 euro beschikbaar. Het richt zich op het stimuleren van innovaties die aansluiten op het Innovatieprogramma
Landbouw Veenkoloniën en is bedoeld om, in samenwerking met anderen, het gebied op een duurzame
manier te vergroenen en de biodiversiteit in het gebied op peil te
houden of te verbeteren. Partijen
kunnen zich bijvoorbeeld inzetten

om aan de slag te gaan met nieuwe
teeltmethodes, die een positieve invloed hebben op het leven in en op
de bodem. Een mooi voorbeeld is
de huidige proef met strokenteelt
die ligt op de proefboerderij in Valthermond.
De Veenkoloniën nemen in Nederland een unieke plaats in, voornamelijk vanwege de bodemsamenstelling en de grootschalige landbouw. Een gebiedsgerichte aanpak
is daarom belangrijk. InnovatieVeenkoloniën is een collectief dat
samenwerkende partners verbindt
om de regio verder te versterken.
Dit collectief heeft een nieuw programma opgesteld voor de periode
2020-2024. Met deze openstelling
wordt er een concreet begin gemaakt met de uitvoering van dit
nieuwe programma.

GASSELTERNIJVEEN – Guus
van der Vries heeft zaterdag
200 euro verdiend voor de Voedselbank. De 14-jarige Vwo-3scholier van het Maartenscollege in Haren deed dit door het
verkopen van warme wafels,
koffie, thee en warme chocolademelk in het centrum van
Gasselternijveen. De caravan
met rode stippen trok veel aandacht bij de Dorpswinkel, de
geur van warme wafels deed de
rest. Ook burgemeester Anno
Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze kwam op
de lekkernijen af.
,,Ik moet voor school een community-project doen. Ik volg een tweetalige opleiding op het Maartenscollege”, aldus de scholier. ,,Froukje
Vennink woont bij mij in de straat
en zij zet zich in voor de Voedselbank in het dorp. Dit leek mij een
goed doel. Ik besloot om voor de inwoners wafels te gaan bakken, lekker met warme kersen en slag-

room. Met het laatste Oostermoerfeest hebben we voor een klein bedrag een caravan gekocht van iemand die de caravan altijd meenam naar de TT in Assen. We hebben de TT-stickers verwijderd en
er rode stippen op geschilderd. De
caravan hebben we toen ook gebruikt als verkooppunt voor wafels.
Na het feest hebben we de caravan
opgeknapt en er drie slaapplaatsen
in gemaakt. We gaan er nu zelfs
mee op vakantie.”

Mooi bedrag
De caravan werd zaterdag in het
centrum van Gasselternijveen gezet. ,,Samen met mijn zusje ben ik
wafels gaan bakken. Ook mijn tante, die in Oman heeft gewoond en
kunst maakt met metaal, had een
stand. De verkoop liep goed en we
hebben een mooi bedrag opgehaald voor de Voedselbank. Volgende week zaterdag staan we opnieuw tussen 10.00 en 16.00 uur bij
de Dorpswinkel. Ik hoop dat er dan
nog meer mensen komen en dat we
nog meer geld kunnen verdienen
voor de Voedselbank.”

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra brengt een bezoekje aan
Guus van der Vries die wafels verkoopt in Gasselternijveen en de
opbrengst schenkt aan de Voedselbank. (eigen foto)
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Westerwolde houdt opnieuw een quiz
VLAGTWEDDE – De activiteitencommissie van voetbalvereniging Westerwolde organiseert de komende vijf weken, net als dit voorjaar, een online Huiskamerquiz. Op zaterdag 14, 21 en 28 november en 5 en 12 december worden er twaalf vragen binnen een bepaald onderwerp op de
Facebookpagina en website van de vereniging gezet. Deelnemers hebben een week lang de tijd hun antwoorden in te sturen: op de vrijdag na
het verschijnen van de quizvraag moeten de antwoorden voor 24.00 uur
binnen zijn. Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste
punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Een
eventuele finale wordt op 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). 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.

Op zoek naar het verleden in bibliotheek
REGIO – Voor wie bezig is met
het uitpluizen van een stamboom of geschiedenis een hobby is, is er woensdag 18 november de (online) workshop ‘Delpher - op zoek naar het verleden’
van Biblionet Groningen.
Delpher, de historische databank
van Nederland, bevat miljoenen
gedigitaliseerde teksten uit Neder-

landse kranten, boeken en tijdschriften die allemaal te doorzoeken zijn. Gewoon via de computer
vanuit huis. Benieuwd naar wat er
in de krant van 1909 stond? Meer
weten over de geschiedenis van je
woonplaats of familie? De gratis
workshop begint om 19.30 uur.
Aanmelden is noodzakelijk, omdat
de workshop online in Zoom wordt
gegeven. Dat kan via
biblionetgroningen.nl/delpher
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Aa en Hunze start
Operatie Steenbreek
GIETEN – De gemeente
Aa en Hunze heeft zich
kort geleden aangesloten bij ‘Operatie Steenbreek’, met als doel het
tegengaan van de verstening in de openbare
en private ruimte. ,,Ook
maken we onze inwoners bewuster van de
nadelige gevolgen van
verstening. Denk aan de
afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering.’’
Om daadwerkelijk voor actie te zorgen verloot de gemeente een regenton en 25
bloembollenpakketten onder inwoners die steen
voor groen verruilen.
Het klimaat verandert en
dat is te merken. Steeds vaker heeft Nederland te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige
buien veroorzaken vaak
overlast: straten of kelders
kunnen onder water lopen.
Ook kan langdurige hitte
bij veel mensen tot gezondheidsklachten leiden. Dit
heeft verschillende oorzaken, maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de
toename van verharding
echt negatieve effecten
heeft op het welbevinden
van mens, dier en natuur.

iedereen zelf een bijdrage
leveren: ,,Meer groen heeft
verschillende bijkomende
voordelen. Zo kan het regenwater weer goed in de
bodem zakken en wordt
ons rioolstelsel minder belast. De temperatuur wordt
getemperd en er wordt fijnstof afgevangen waardoor
mensen zich prettiger en
gezonder voelen. Onze missie is om de gemeente Aa
en Hunze elke dag een
beetje mooier te maken en
dit project draagt daaraan
bij.’’ Het idee is dan ook
‘Verharding eruit, groen
erin!’, met ruimte voor water en meer biodiversiteit.
De gemeente ontvangt

graag een voor- en nafoto
van de tuin, waarop te zien
is hoe verharding is vervangen door groen. Inzenden kan tot en met woensdag 16 december via steenbreek@aaenhunze.nl of via
de Facebookpagina van Aa
en Hunze. De prijsuitreiking is op vrijdag 18 december. De hoofdprijs is
een Elho regenton, met
gieter en aansluitstukken.
Daarnaast zijn 25 biologische bloembolpakketten te
winnen. Ruim 140 Nederlandse gemeenten, vier waterschappen, zes provincies en de eerste woningbouwcorporatie doen mee
aan de actie.

Daniël Lohues
wint Culturele
Prijs Drenthe

Tijd voor actie
Ondanks alle maatregelen
in de openbare ruimte is
de hulp van alle Nederlanders nodig. Zo’n 40 procent
van de stedelijke oppervlakte is namelijk in bezit
van particulieren. Volgens
wethouder Bas Luinge van
Aa en Hunze kan daardoor

I Daniël Lohues heeft de Culturele
Prijs van Drenthe gewonnen. (foto:
provincie Drenthe)

I Wethouder Bas Luinge met de te winnen prijzen.
(foto: gemeente Aa en Hunze)

DRENTHE – Muzikant en schrijver Daniël Lohues is de winnaar van de Culturele Prijs van Drenthe 2020. Lohues
heeft met zijn oeuvre een belangrijke
bijdrage geleverd aan de cultuur van
Drenthe. Hij is een ambassadeur voor de
provincie, laat zijn Drentse wortels en
trots op Drenthe doorklinken in zijn liedjes en columns. ,,Het was daarom niet de
vraag
of,
maar
wanneer
de Culturele Prijs naar Daniël Lohues
zou gaan”, vindt gedeputeerde Cees Bijl.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het
eerste
album
van
Skik
verscheen, waarmee de muzikant uit Erica
landelijk doorbrak. De band stond op alle grote festivals en kreeg een Zilveren
Harp. Het nummer ‘Op fietse’ is een klassieker geworden en voor zijn theaterprogramma’s van de afgelopen 15 jaar kreeg
Daniël de Annie M.G Schmidt-prijs en
een Edison. Heel Nederland zingt mee
met ‘Prachtig mooie dag’ en ‘Hier kom ik
weg’, nummers die elk jaar hoog in de
Top 2000 staan. ,,Daniël Lohues schrijft,
maakt en produceert (film)muziek, maar
is ook thuis in het theater en al jaren columnist bij Dagblad van het Noorden”,
benadrukt juryvoorzitter Annette Timmer zijn veelzijdigheid. ,,En niet onbelangrijk; hij is een inspiratiebron en stimulator voor jong talent.”

Oeuvreprijs
De Culturele Prijs van Drenthe wordt al
sinds de jaren ’50 uitgereikt aan iemand
die met zijn of haar werk een grote bijdrage heeft geleverd aan de Drentse cultuur. In 2018 mocht fotograaf Harry Cock
de prijs in ontvangst nemen. Een oproep
aan de Drentse bevolking leverde in januari 450 reacties op. Daarnaast droeg
de adviescommissie zelf kandidaten
voor. Na zorgvuldige afweging op basis
van de doelstelling en de criteria van de
prijs besloot de adviescommissie unaniem dat Lohues de prijs het meest verdient. Gedeputeerde Staten heeft die
voordracht met instemming overgenomen. De prijs bestaat uit een geldbedrag
van 10.000 euro en een bronzen legpenning. Vanwege de huidige situatie rondom de coronapandemie wordt de feestelijke prijsuitreiking uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2021.

Webinar over brandveiligheid
AA EN HUNZE – Nu het ’s
avonds weer eerder donker
wordt, steekt men thuis vaker
de kaarsen aan. Iedereen weet
dat hiermee opgelet moet worden, want een brand kan snel
ontstaan. Wat doe je dan, maar
belangrijker nog, hoe voorkom
je brand? ‘Hoe brandveilig is
jouw huis eigenlijk? Waar zit
het grootste brandgevaar en hoe
kan je dit risico verkleinen?’ Deze vragen staan centraal tijdens
het webinar geWoon veilig, dat
Icare Ledenvereniging en de

brandweer op dinsdag 17 november om 10.00 uur houden.
Iedereen kan het webinar gratis
thuis volgen op de PC, laptop,
tablet of smartphone. Een deskundige van de brandweer laat
zien hoe mensen hun huis
brandveilig kunnen maken en
verbeteren. Dat is belangrijk,
want mensen kunnen veel preventieve maatregelen nemen,
vertelt ledenadviseur Marlon de
Haan van Icare Ledenvereniging: ,,Brand kan veel leed en
schade aanrichten, terwijl men

zelf veel kan doen om het risico
op een brand te verkleinen.
Daarover willen we onze leden
informeren. Zo worden ze gestimuleerd om eens goed naar hun
eigen woning te kijken, maar
ook om hen te laten weten wàt
men moet doen bij een brand.’’
Tijdens het webinar is er alle gelegenheid om online vragen te
stellen, die de brandweer ook
ter plekke beantwoordt. Meedoen aan het webinar op Stamtafel kan via ledenvereniging.nl/gewoon-veilig.

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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